Vybíráme:
Nová koncepce dostupného bydlení
str. 3
Volební příloha
str. 4–8
Planeta Česko
str. 18
Sport
str. 21–24
Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
říjen 2018, ročník 16 (92)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Pozvání k volbám
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Kotlíkové dotace

Vážení a milí poličští spoluobčané,
dovolte mi tímto pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají
v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. Věřím, že i Vy
zastáváte názor, že volby do našeho městského
zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné
využít možnost a právo i svým hlasem formovat
budoucí vývoj a rozvoj Poličky.
Vážení občané, dovolte mi při této příležitosti
poděkovat všem členům končícího stávajícího zastupitelstva za jejich práci, zodpovědnost a poctivost při výkonu svého mandátu. Věřím, že právě
končící volební období čtyř let bylo pro naše měs-

to obdobím dalšího rozvoje a celkové prosperity.
Jsem velice rád, že v Poličce již několik let panuje,
místo mnohdy falešného politikaření, tvůrčí atmosféra a prvořadá snaha pracovat ve prospěch
města.
Chci také poděkovat Vám všem za Vaši práci
a aktivitu, která je hlavním motorem celkové prosperity, bez které bychom, my zastupitelé, nikdy
nic sami nedokázali. Stále totiž platí, že největší
bohatství státu, ale potažmo i města, je práce a aktivita lidí.
Velmi děkuji a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta

Zásoby podzemní pitné vody na Poličsku
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi navázat na výzvu k šetření s pitnou
vodou a informovat Vás, že naše město iniciovalo
široké odborné setkání za účasti starostů okolních
obcí, techniků firmy VHOS, a. s. a též významných
kvalifikovaných odborníků znalých poměrů v našem regionu za účelem ubezpečení, že stále platí
dlouhodobé závěry o dostatku podzemní vody
v tzv. Vysokomýtské synklinále.
Celé setkání mělo velmi věcný a odborný rámec.
Jednoznačně bylo dosaženo shody, že stávající
vysychání české krajiny je velmi vážný problém,
který na mnoha místech naší země (stovky malých
obcí) způsobil vyschnutí místních studní a vrtů
a voda se musí do těchto obcí již dovážet. Aktuálně
stále hrozí, že se počet míst bez vody bude i nadále
stále zvyšovat. Poslední šetření a zjišťování v ob-

lasti vrtů v České republice prokazuje velkou rychlost zaklesávání hladiny podzemních vod.
Opakovaně musím napsat, že mě velice uklidnilo odborné potvrzení skutečnosti, že tzv. již zmíněná Vysokomýtská synklinála patří mezi pouhých
10 % území našeho státu, kde jsou zdroje kvalitní
pitné vody stále dostačující. Je to velké štěstí, kterého si musíme s velkou zodpovědností vážit a především chránit, a to i s výhledem pro život dalších
generací.

Prodej pozemků
v lokalitě
Bezručova

Nové kontejnery
na kovové obaly
Od začátku září byly v Poličce rozmístěny šedé
kontejnery na sběr kovových obalů. Stávající možnost sběru této komodity v provozovnách sběrných surovin a na sběrném dvoře se tak přiblížila
více občanům, zatím na šesti ulicích:
• Sídliště Hegerova – naproti č. p. 930
• U Vlečky – u č. p. 1084
• Paseky – u č. p. 965
• Jiráskova – u č. p. 608
• Dukelská – u parkoviště
• Wolkerova – u garáží
Do kontejnerů mohou občané odkládat plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové
fólie (např. víčka od jogurtů, obaly od čokolád),
obaly od sprejů, tuby a kanystry. Obaly z kovů jsou
označeny trojúhelníkovým symbolem s popisem
ALU, FE, 40 a 41.
Do kontejnerů nepatří obaly od barev, olejů
a chemikálií, obaly jinak silně znečištěné (například tuby se zbytky montážní pěny).
Děkujeme, že třídíte odpady.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Pardubický kraj vyhlásil 5. 9. 2018 4. výzvu na
kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
• Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
• Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018
(pouze elektronicky)
• Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 h
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy
lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace
o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem
oznámena.
Kontaktní osoby:
• Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
• Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
• Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
• Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343,
e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

Považuji také za svoji povinnost napsat, že ze
strany přítomných odborníků zazněla velmi ostrá kritika přístupu státních institucí a především
zcela chybějící koncepce v celkovém přístupu řešení této nesmírně závažné problematiky dostatečných zdrojů kvalitní pitné vody. Osobně to také tak
cítím a považuji to za velký dluh všech našich vlád.
Je nejvyšší čas to začít napravovat.
Dalším velmi závažným diskusním tématem
bylo velmi rychlé znečišťování vod, a to nejen povrchových, ale především podzemních. Rychlost
znečištění je nesmírně závažná a znepokojující.
Vážení a milí spoluobčané, věřím a zároveň velmi prosím, i přes dílčí dobré zprávy o dostatku pitné podzemní vody v naší lokalitě, o pokračování
šetření s drahocennou vodou a zároveň i o prohlubování vědomí v našich myslích, že dostatek vody
a vodní blahobyt v podobě, ve které jsme ho znali,
nemusí již brzy platit.
Děkuji za přečtení a zamyšlení.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města

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

Město zahajuje prodej stavebních pozemků v lokalitě Bezručova – III. etapa!
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 13. 9. cenu, za kterou se budou prodávat pozemky na stavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova III. v Poličce. Částka byla stanovena
stejně jako v předchozích etapách tak, aby pokryla
veškeré náklady vynaložené městem v souvislosti
s přípravou a vybudováním technické a dopravní
infrastruktury bez jakéhokoliv zisku pro město,
a činí 1 370 Kč/m2 včetně 21 % DPH. Tato částka
platí pro celou výměru prodávaného pozemku –
zastavěnou i nezastavěnou.
Prodejní ceny pozemků stanovené městem odrážely v každém období výstavby situaci na trhu
stavebních prací v závislosti na rozsahu a složitosti území. Na jejich růst měly vliv také změny
zákonných podmínek v ČR, a to zejména novela
zákona o DPH účinná od 1. 1. 2016 a změna zákona o dani z nabytí nemovitých věcí účinná od
1. 11. 2016. Změnou zákona o DPH došlo k navýšení ceny stavebních pozemků o 21 % DPH, což nebylo možné ze strany města nijak ovlivnit. Stejně tak
u daně z nabytí nemovité věci přešla platba daně
ze zákona na nabyvatele nemovitosti – kupujícího – a není možné se dohodnout jinak, jak tomu
bylo dříve. I nadále však bude (pokr. na str. 2)
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Prodej pozemků
v lokalitě
Bezručova

Poděkování ředitelce
Mgr. Mileně Klimešové

(pokr. ze str. 1) platit dosavadní filozofie města –
prodávat parcely bez zisku tak, aby byly cenově co
nejdostupnější.
Přehled pozemků nabízených k prodeji se nalézá na stránkách města www.policka.org v odkazu
„Lokalita Bezručova – volné pozemky pro stavbu
RD“. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat
do 31. 10. 2018 osobně na odboru správy majetku,
dveře č. 19, nebo písemně na adresu MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, případně
elektronicky na adrese epodatelna@policka.org.

S novým školním rokem končí ve funkci ředitelky Střední školy obchodní a služeb SČMSD,
Polička, s. r. o. Mgr. Milena Klimešová. Za práci
pro školu, ale i pro město Poličku poděkoval paní
ředitelce starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem. Při
setkání zároveň přivítali novou ředitelku, kterou
je Ing. Marcela Mrázová. Ta ve škole pracuje již
20 let, nejprve jako učitelka, v posledních letech
jako zástupkyně ředitelky.
Mgr. Milena Klimešová věnovala obchodní škole 36 let svého života, z toho 10 let pracovala jako
zástupkyně a 5 let jako ředitelka. Její aprobací je
český a francouzský jazyk, češtinu bude ve škole

Nový objekt
pečovatelské
služby
V současné době probíhá rekonstrukce objektu
bývalé školy v obci Svojanov, místní části Dolní
Lhota. V přízemí objektu vznikne provozní zázemí pro zaměstnance a činnost pečovatelské služby
v obci Svojanov a okolních obcích.
Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní
Lhota“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem.

dále vyučovat. Jaká je škola, kterou paní ředitelka
předává? „Škola je stabilizovaná, jsem velmi ráda
a považuji si toho, že máme obětavé a velmi solidní učitele. Nejvíce si cením toho, že v naší škole je,
byl a určitě i nadále bude fungovat lidský přístup
k žákům a rodinné prostředí. Snažíme se se studenty pracovat individuálně, mohu říci, že chceme a umíme řešit jednotlivé specifické potřeby
žáků a citlivě vyvažujeme požadavky na vzdělávání a chování s porozuměním. Otevřeného a přátelského prostředí si všímají i návštěvy a kontroly,“ hodnotí prostředí školy Mgr. Klimešová.
„Město Polička si vždy vážilo a váží obchodní
školy a spolupráce s ní. Přináší nám do města 250
mladých lidí, což je pro nás velmi důležité,“ vyjadřuje starosta města.
A jaký by měl podle paní ředitelky učitel být?
„Učitelé by měli být dostatečně vzdělaní a zároveň
dost silní na to, aby měli svůj vlastní názor, za
kterým si stojí, a ten by měli předávat svým žákům a vést je k samostatnosti. Při snaze tuto vizi
realizovat však narážím na různá omezení, která
ve své práci máme díky centrálním vzdělávacím
plánům a směrnicím.“
Přejeme odcházející i nové paní ředitelce radost
z práce i z osobního života. Ať mohou předávat to
nejlepší dalším mladým lidem.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Postavy ze svojanovských
pověstí opět ožijí

Správa hradu naplánovala na pátek 26. a na sobotu 27. října 2018 Svojanovské stíny. Čas předdušičkový vybízí ke vzpomínání na ty, kteří nás
opustili, a tak na hradě zavzpomínají i na osoby,
které tam skutečně žily.
Proto dva dny na konci října budou věnované některým postavám, jejichž osudy jsou spjaté s minulostí hradu.
Historické příběhy přiblíží svým výkladem neMěsto Polička zve na oslavu 100. výročí vzniku
jen průvodci, ale i hrané scény, které se budou prorepubliky dne 25. 10. od 16.00 h u sochy T. G. Ma- hlídkami prolínat. Realizaci oživených prohlídek
saryka před Masarykovou ZŠ. Součástí oslav bude
má opět pod palcem letohradský spolek Honorata.
zasazení pamětního Stromu svobody. Spolupořá- „Při přípravě jsme vycházeli z pověstí a legend,
dají Městské muzeum a galerie Polička, Masaryko- kterými je hrad opředený,“ uvádí Petr Kubíček,
manažer spolku. Zájemci o večerní procházky hrava ZŠ, skautské středisko Tilia Polička.
dem se tedy mají opět na co těšit.

Oslavy 100. výročí
vzniku republiky

Prohlídky jsou naplánované po oba dny, jak na
odpoledne, tak i na večery, a zajistí zaručený výlet
za tajemnem. Ti, kteří nechtějí přijít o jedinečné zážitky, měli by si vstupenky předem objednat. „Zájemcům o oživené prohlídky doporučujeme, aby
se předem objednali, a to na e-mailu info@svojanov.cz nebo na telefonním čísle 461 744 124. Pokud
to bude možné, vyhovíme všem, kteří na prohlídky přijedou. Ti, kteří si místa v prohlídkách objednají předem, budou mít samozřejmě přednost,“
informuje kastelán hradu Miloš Dempír.
Hrad Svojanov má v říjnu brány otevřené každý
den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin, od listopadu do 16. prosince pak o sobotách, nedělích a ve
svátek od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Poděkování
Velice děkujeme MUDr. Jaroslavu Hamanovi za
obětavou péči o paní Marii Andrlíkovou v posledním období jejího života.
Stejně tak děkujeme pracovnicím Charity Polička, zejména paní Janě Štaudové, které nám svojí
pomocí a laskavým přístupem velmi usnadnily
péči o maminku. Naše díky patří také otci Tomášovi Endrlemu za duchovní podporu.
rodina Andrlíkova

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. října
Další letošní uzávěrky:
18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí,
Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Ze Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 5. zasedání
domu č. p. 309 v ul. Smetanova v Poličce z rozpočtu
Zastupitelstva města Poličky
města na r. 2019, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje realizaci a financování rekonstrukkonaného dne 13. září 2018
ce elektroinstalace v I. NP domu č. p. 9 ul. MasaryZM schvaluje doplnění programu o úpravu
usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018 týkající se pro- kova v Poličce z rozpočtu města na r. 2019, dle důvodové zprávy – varianta a).
deje pozemků v k. ú. Polička společnosti APOLLO
ZM schvaluje prodej nemovitých věcí – podílu id.
CZ, s. r. o. Polička.
ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Polič- ½ na nemovitých věcech: pozemek p. č. st. 2829 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
ky za 1. pololetí 2018 dle důvodové zprávy.
bez č.p./č.e. – výroba, pozemek p. č. st. 2971 – zaZM schvaluje doplnění předloženého návrhu
rozpočtového opatření č. 5/2018 v kapitole 40 – stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova
Komunální služby. Navýšení v kapitálových výda- č. p. 930, pozemek p. č. 4877/117 – ostatní plocha,
jích o 400 tis. Kč na rekonstrukci nemovitosti ul. pozemek p. č. 6415 – ostatní plocha, budova č. p. 930
9. května č. p. 491, 572 01 Polička na práce nad rá- – občanská vybavenost, která je součástí parcely
č. st. 2971 a budova bez č.p./č.e. – výroba, která je
mec původního rozsahu prací.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 včet- součástí parcely č. st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička
Poličským strojírnám, a. s., Polička. Kupní cena činí
ně doplnění dle usnesení 4a.
ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřej- 526.200 Kč, veškeré náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující dle důvodové zprávy.
noprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové
ZM schvaluje „Koncepci dostupného bydlení měssmlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením
ta Poličky“ dle důvodové zprávy.
č. 5, a to pro:
ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
• Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši
5.000 Kč na pořízení scénické výbavy – kostý- Vodovody Poličsko za rok 2017 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje aktualizaci financování akce „Inmů a rekvizit pro Divadelní školu, drobné protenzifikace ČOV Polička“ z rozpočtu města Poličky
vozní výdaje (cestovné na přehlídky a soutěže)
v letech 2018–2019 dle důvodové zprávy.
• 1. ZO ČSOP Polička, ve výši 25.000 Kč na výrobu
ZM schvaluje prominutí dluhu – odpis pohledávwebových stránek, sportovní vybavení – horolezecké potřeby, dřevěné postele na hájenku Da- ky příspěvkové organizace Hrad Svojanov ve výši
43 507 Kč dle důvodové zprávy.
mašek, dofinancování dotace MAS Poličsko na
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční
opravu havarijního stavu střechy klubovny
výpomoci Městské knihovně Polička až do výše
• Oblastní charita Polička, ve výši 9.000 Kč na
zajištění promítání pohádky pro koledníky Tří- 8 000 000 Kč se splatností nejpozději do 31. 7. 2019,
dle důvodové zprávy.
králové sbírky v Tylově domě v Poličce
ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Masa• Český svaz chovatelů, z.s., Polička, ve výši
rykovy základní školy Polička ve znění dle důvodové
15.000 Kč na zakoupení stolů a židlí do zasedací
místnosti nově zrekonstruované budovy v areá- zprávy účinný od 20. 9. 2018.
ZM schvaluje vydání plného znění zřizovací listilu Pod Pivovarem
ny Masarykovy základní školy Polička podle stavu
• pan Miroslav Jindra Polička, ve výši 23.000 Kč
na vedení a provoz hudební skupiny Small Band. k 20. 9. 2018 dle důvodové zprávy.
ZM doplňuje své usnesení č. 12 ze dne 22. 2. 2018
ZM schvaluje cenu za prodej pozemků na stavbu
rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova
tak, že ke stanové kupní ceně ve výši 200 Kč/m2
bude připočtena DPH v zákonné výši.
v Poličce – III. etapa“ ve výši 1.133 Kč/m2 + 21 %
DPH, tj. 1.370 Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.
Usnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým
ZM schvaluje záměr realizace a financování in- přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
vestiční akce „Úprava objektu pohřební služby, ul. odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
Starohradská v Poličce“ v souladu s novelou zákona
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
o pohřebnictví z 1. 9. 2017, dle důvodové zprávy.
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disZM schvaluje realizaci a financování investiční
pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostaakce týkající se rekonstrukce vytápění bytového
rosty.

Budoucnost Poličky je v rozumných
a citlivých řešeních
Jedno volební období je za námi a další nás čeká.
Je tedy ten správný čas bilancovat, kam se Polička
za čtyři roky posunula a kam míří. V rámci základní údržby města byly realizovány nezbytné opravy
chodníků a komunikací, ošetření a výsadba stromů, údržba zeleně, pravidelný svoz odpadu, správa městského majetku apod. Město investovalo
např. do zateplování budov, zatraktivnění bazénu,
výstavby bytových domů, cyklostezek nebo rekonstrukce čistírny odpadních vod, firmy investovaly
do výstavby nových a modernizace stávajících provozů, obyvatelé města do svých domovů a zahrad.
Sportovní a kulturní život jel na plné obrátky.
Udělalo se mnohé a život se posunul zase o kousek
dál. Významně tomu pomohlo přerozdělení vybraných daní v roce 2012, kdy se mnohem více financí
přidalo malým obcím a městům a dnes tato změna spolu s růstem ekonomiky nese ovoce. Polička
má několikanásobně více prostředků na investice
a opravy než v minulosti. Dostali jsme se do období
ekonomického růstu a neměli bychom jej promarnit.
Velkou příležitostí pro budoucnost města je uplatňování chytrých řešení, která přinesou prospěch,
až přijdou horší časy. Jedním z takových řešení je

např. výstavba bytových domů v pasivním standardu, tzn. s budoucí značnou provozní úsporou na jejich vytápění. Ty se v Poličce právě dostavují a přes
všechny peripetie s tím spojené jsem přesvědčen,
že tzv. pasivní byty jsou pro Poličku velký úspěch.
Správnou cestou jsme se také vydali, když jsme se
pustili do výkupu a rekonstrukce starých domů, které město přestavuje na byty pro pomoc lidem v nouzi,
pokračovali v investicích do úspor energií či zahájili
první opatření do zmírňování následků změn klimatu v lesnictví (město je vlastníkem cca 2.200 ha lesa).
Velmi významnou výzvou budoucího rozvoje
města je plánování a příprava nových území pro
bydlení za sídlištěm Hegerova nebo pro podnikání
v podnikatelsko-průmyslové zóně. Tak jak je to běžné v hospodárných domácnostech, neměla by ale ani
Polička zapomínat na to, aby část prostředků spořila pro budoucnost, až ekonomika poklesne a firmy
zintenzivní hledání práce pro své zaměstnance, aby
je nemusely propouštět. Tam pak mohou být investice města vynaloženy ještě efektivněji a současně
být i záchranou řady pracovních míst. Dosavadní
období nízké inflace tomu zatím nahrává.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města
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Nová koncepce
dostupného
bydlení
Zastupitelstvo města Poličky schválilo v září 2018
Koncepci dostupného bydlení v Poličce, která má
do budoucna pomoci místním obyvatelům zlepšit
kvalitu bydlení. Vzhledem k současné celorepublikové situaci s dostupností bydlení se město rozhodlo vyrazit na cestu aktivního a koncepčního řešení
pro všechny obyvatele města. Koncepci si můžete
přečíst na stránkách města.
Jak koncepce vznikala a co v ní najdete?
Na začátku roku 2017 byla na základě iniciativy zastupitele Jana Jukla oslovena Agentura pro sociální
začleňování (ASZ), v červnu se pak podpisem Memoranda o spolupráci mezi městem Polička a ASZ započala roční spolupráce. Město společně s ASZ určily
základní cíl celého procesu – vytvořit Koncepci dostupného bydlení v Poličce a zohlednit v ní všechny
občany žijící v Poličce, nejen ty, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením a jsou v bytové nouzi. Vznikla
pracovní skupina, jejíž součástí byli nejen zástupci
vedení města, ale i expertních skupin (bytové, stavební či sociálně zdravotní komise), zástupci z řad
zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví
a také poskytovatelů sociálních služeb.
Pracovníci ASZ společně s místními aktéry vytvořili Podkladovou analýzu, jejímž zpracovatelem
je Martin Šmoldas, a návrh doporučení k tvorbě
Koncepce dostupného bydlení v Poličce, jehož autorem je Jan Sládek. Zároveň uspořádali 6 setkání
s občany Poličky (zástupci seniorů, rodin s dětmi,
osob žijících samostatně, osob se sociální zátěží),
díky kterým získalo město obraz o konkrétních
problémech, jež nedostupnost kvalitního bydlení
poličským obyvatelům způsobuje. Podkladová analýza i výstupy z výzkumu byly předány zastupitelům města.
Na základě zakázky města pověření pracovníci zpracovali samotnou koncepci, která obsahuje
opatření pro podporu bydlení rodin s dětmi, samostatně žijících osob i seniorů, a to jak v rodinných
domech, soukromých bytech, tak i městském bydlení. Zpracovatelka koncepce Anita Stanislavová, která se na Poličsku zároveň věnuje síťování služeb pro
ohrožené děti v rámci projektu Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV), komunikovala se všemi
zúčastněnými a ocenila zájem a motivaci členů
pracovní skupiny. Ti přinášeli konstruktivní připomínky k obsahu tohoto strategického dokumentu.
Další využití Koncepce dostupného bydlení
Koncepce dostupného bydlení v Poličce je strategickým materiálem pro další roky a její ambicí
je pomáhat městu Poličce pružně reagovat na nejrůznější výzvy, dotační tituly a grantové programy
nejen v oblasti sociálních služeb, ale i pro oblasti
stavebně-technické, urbanistické či dokonce krajinářské. Každého půl roku budou data v koncepci
aktualizována, a následně budou také veřejně dostupná.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří se na vzniku
Koncepce dostupného bydlení v Poličce podíleli, zejména pak úzkému tvůrčímu týmu, bez kterého by
jednotlivé kroky nebyly naplněny, a to především
místostarostovi Antonínu Kadlecovi a Martině
Černíkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Nezbývá než držet palce Poličce, která
může být svým přístupem a motivací příkladem
dobré praxe pro další města nejen v Pardubickém
kraji, ale v rámci celé ČR,“ doplnila Anita Stanislavová.
Za autory koncepce
Anita Stanislavová (pracovnice města Polička,
MPSV) a Gabriela Chalupníková (ASZ)
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Volby do Zastupitelstva města Poličky a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 5. a 6. října 2018
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám. Volby do zastupitelstev obcí se konají na území celé
republiky, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve 27 volebních
obvodech. Na území Pardubického kraje jsou to volební obvod č. 44 se
sídlem v Chrudimi a volební obvod č. 50 se sídlem ve Svitavách. V okrese
Svitavy tedy půjde o souběh voleb komunálních a senátních.
Termín voleb
Volby do Zastupitelstva města Poličky a první kolo senátních voleb
se koná v pátek 5. října (hlasování od 14 do 22 hodin) a v sobotu 6. října
(hlasování od 8 do 14 hodin). Výsledek voleb do poličského zastupitelstva
bude znám již v sobotu 6. října. Pokud v prvním kole senátních voleb nezíská ve volebním obvodu žádný z kandidátů nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, bude se konat o týden později druhé kolo.
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 6. října 2018
dovrší 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Poličce. U voleb do zastupitelstva města může navíc volit státní občan jiného členského státu
Evropské unie, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let, má v Poličce
trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam náleží podle místa
trvalého pobytu. Na úřední desce MěÚ a na výlepních plochách ve městě
je zveřejněno tzv. Oznámení o době a místě konání voleb, kde je území
Poličky podle místa trvalého pobytu voliče rozděleno na jednotlivé okrsky
a kde jsou uvedeny volební místnosti. Volební okrsky a volební místnosti
1. pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

zahrada U Mlýna, Alšova 1027
DPS „Penzion“, Družstevní 970
mateřská škola, Hegerova 427
Modřec, hasičská zbrojnice
Lezník č. p. 68
Střítež č. p. 42

Voličské průkazy
Na voličský průkaz lze volit pouze u voleb do Senátu Parlamentu ČR,
a to pouze na území volebního obvodu 50. U senátních voleb mohou volit
i občané, zapsaní ve zvláštním seznamu (nemocnice, LDN apod.), ovšem
opět pouze v rámci okresu Svitavy.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky do Zastupitelstva města Poličky a do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči spolu s poučením ke způsobu hlasování v jedné
modré doručovací obálce v termínu nejpozději do 2. října na adresu trvalého pobytu prostřednictvím České pošty. Hlasovací lístky budou k dispozici
i ve všech volebních místnostech.
Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové volební komisi prokázat
svou totožnost a státní občanství. Obdrží 2 úřední obálky – šedou pro
volbu do zastupitelstva města a žlutou pro volbu senátora. Poté je volič
povinen vstoupit do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Zastupitelstvo města Poličky
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je oboustranný,
obsahuje údaje o kandidátech celkem sedmi volebních stran. Volič může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu, Tím dává hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva
má být voleno.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze takto volit
21 kandidátů.

3. Zkombinuje oba způsoby a označí křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných
ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (21).
Úpravu je třeba provést prostřednictvím křížků, nelze označit kolečkem, „fajfkou“ apod. Hlasovací lístek pak volič vloží do úřední obálky šedé
barvy a tuto vhodí do volební urny.
Senát Parlamentu ČR
Pro volbu senátora bude k dispozici sada 9 hlasovacích lístků pro 9 kandidátů. Volič vybere hlasovací lístek kandidáta, pro kterého chce hlasovat,
bez dalších úprav jej vloží do žluté úřední obálky a tuto vhodí do volební
urny. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat
městský úřad (podatelna tel. 461 723 888) a ve dnech voleb i okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Lze tak
učinit pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnými volebními schránkami, úředními obálkami a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská ve volbách ve dnech
5. a 6. října nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo senátních voleb, a to
v pátek 12. října (hlasování od 14 do 22 hodin) a v sobotu 13. října (hlasování od 8 do 14 hodin).
Ve druhém kole budou kandidovat pouze dva kandidáti, kteří se
v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky nebudou
voličům zasílány do místa trvalého pobytu, obdrží je přímo ve volební
místnosti.
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JUDr. Dagmar Vašková,
vedoucí odboru vnitřních věcí

Kalendář akcí
říjen 2018

Tylův dům
pátek 5. října v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti

vstupné 60 Kč/zdarma pro držitele Senior
Pasu a průkazu SDČR v Poličce

sobota 6. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2018 – Stromy umírají
vstoje
Divadelní spolek Tyl Polička
Lyrické komediální drama úspěšného španělského autora o střetu světa snů s nelehkou
životní realitou. V jádru příběhu stojí babička,
kterou chce manžel právě před střetem s hořkou skutečností uchránit.
vstupné 60 Kč/zdarma pro držitele Senior
Pasu a průkazu SDČR v Poličce
úterý 9. října v 19.00 h
Zemlinsky Quartet
František Souček (housle), Petr Střížek
(housle), Petr Holman (viola), Vladimír Foltin (violoncello)
vstupné 110 Kč /20 Kč studenti, žáci
Koncert pořádaný v rámci KPH sezóny
2018/2019.
pátek 12. října v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti

neděle 14. října v 19.00 h
Václav Hudeček & Musici Boemi
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku republiky.
vstupné: 330, 360, 390 Kč
úterý 16. října v 19.00 h
J. A. Náhlovský & kapela Kozí bobky
Jedinečná show známého herce, moderátora, ale především baviče Pepy Náhlovského
a jeho kapely rozproudí každé tělo.
vstupné: 190, 220, 250 Kč
čtvrtek 18. října ve 20.00 h
Cotatcha Orchestra & Ilja Reijngoud
Šestnáctičlenný big band sdružující dvě generace předních jazzových muzikantů.
vstupné: 180 Kč/předprodej 150 Kč… stolová
úprava
pátek 19. října v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti
sobota 20. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2018 – Poprask na
laguně
Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“
Luže
Jedinečná komedie lidských charakterů nabízející skvělé herecké příležitosti.
vstupné 60 Kč/zdarma pro držitele Senior
Pasu a průkazu SDČR v Poličce

sobota 13. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2018 – Boj o lucernu
Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim

Novinky v ZUŠ
Vážení čtenáři,
po téměř tříměsíční rekonstrukci budovy naší ZUŠ na
Čsl. armády 347, jsme se v polovině září dočkali zprovoznění
vnitřních prostor. Koncertní
sálek sice ještě dokončen není, takže letošní první
žákovské hudební večery ještě chvíli musí počkat,
ale budova dostala novější vzhled uvnitř a venkovní nový kabátek oblékne pravděpodobně do listopadu, což završí jistě milý dárek k 70. výročí založení školy. Děkujeme vám tedy za trpělivost při
zahájení školního roku a věříme, že se vám i dětem
bude ve škole líbit zase o něco více.
Vzhledem k pokračujícím úpravám kolem budovy prosíme o opatrný pohyb při cestě do budovy
a respektování zákazu vstupu na staveniště mimo
vyhrazené prostory.
Ráda bych na tomto místě poděkovala za poskytnutou podporu vedení obou základních škol
v Poličce, jmenovitě paní ředitelce Novotné a panu
řediteli Střílkovi, kteří nám velmi ochotně vyšli
vstříc a zapůjčili náhradní prostory pro fungování
kanceláře, uskladnění klavírů a pro zajištění alespoň organizačních schůzek nutných pro zahájení
školního roku. Děkujeme, velmi si vaší pomoci
a vstřícnosti vážíme.
Na závěr dovolte informaci pro dodatečný nábor
do projektu Hrátky s uměním – pro konkrétní termín sledujte, prosím, naše webové stránky, zahájení výuky plánujeme na listopad. Vše záleží na dokončení koncertního sálku, kde výuka mj. probíhá.
Těšíme se na vás i vaše děti a pro aktuální informace sledujte prosím i nadále webové stránky
školy: www.zusbmpolicka.cz.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

čtvrtek 25. října v 19.00 h
Hradišťan
pronájem Tylova domu
pátek 26. října v 19.00 h
Kurz tance a společenského chování
nepřístupno veřejnosti
sobota 27. října v 19.00 h
Zákrejsova Polička 2018 – Do hrobky
tanečním krokem
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová
Děj hry se odehrává za mlhavého podzimního večera v tajemném sídle rodiny Tombových, kam se na pozvání právníka a jeho sekretářky sjíždějí její členové rodiny, aby řešili
dědické záležitosti.
vstupné 60 Kč/zdarma pro držitele Senior
Pasu a průkazu SDČR v Poličce
neděle 28. října v 18.00 h
Zákrejsova Polička 2018 – (Ne)svoboda
ZUŠ Bystré
Projekt vznikající ke 100. výročí založení Československa. Taneční vystoupení nahlížející
na to, jakým způsobem prožíval náš národ
právě v uplynulém století svobodu a nesvobodu.
vstupné 60 Kč/zdarma pro držitele Senior
Pasu a průkazu SDČR v Poličce

Zákrejsova
Polička 2018
Opět po roce se budeme v Tylově domě s některými z vás setkávat o říjnových víkendech při
9. ročníku nesoutěžní přehlídky ochotnických
divadelních souborů.
sobota 6. 10. … Divadelní spolek Tyl Polička
Stromy umírají vstoje
Lyrické komediální drama úspěšného španělského autora o střetu světa snů s nelehkou životní realitou. V jádru příběhu stojí
babička, kterou chce manžel právě před
střetem s hořkou skutečností uchránit.
sobota 13. 10. … Divadelní spolek
J. N. Štěpánka Chrudim
Boj o lucernu
V komedii na motivy slavné báchorky
Aloise Jiráska se setkáte se všemi postavami tradičního dramatu – mlynářem
s povinností sloužit vrchnosti, jeho schovankou Haničkou, pohledným učitelským
mládencem, vodníky i paní kněžnou. Ale
nenechte se klamat. Tentokrát je všechno
tak trochu jinak. Pokusíme se polechtat
vaše bránice. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!!!
sobota 20. 10. … Jednota divadelních
ochotníků „Jaroslav“ Luže
Poprask na laguně
Jedinečná komedie lidských charakterů
nabízející skvělé herecké příležitosti. Zatímco nad lagunou přejde jeden jediný
den, prožijete s hrdiny životní kolotoč
plný smíchu, vášní, smiřování i vzteklých
šarvátek.
sobota 27. 10. … Divadelní soubor Hýbl
Česká Třebová
Do hrobky tanečním krokem
Děj celé divadelní hry se odehrává za mlhavého podzimního večera v tajemném
sídle rodiny Tombových nazvaném Monument House, kam se na pozvání právníka
a jeho sekretářky sjíždějí její členové rodiny, aby řešili dědické záležitosti. V domě
se v průběhu jejich setkání odehrává řada
záhadných věcí, a postupně začnou přítomní členové rodiny umírat.
neděle 28. 10. … ZUŠ Bystré
(Ne)svoboda
„O NESVOBODĚ“ je projekt vznikající
ke 100. výročí založení Československa.
Jedná se o taneční vystoupení nahlížející na to, jakým způsobem prožíval náš
národ právě v uplynulém století svobodu
a nesvobodu. Autorkou tohoto projektu je
MgA. Hana Malíková ve spolupráci s Michalem Moravcem, který se podílí na tvorbě národního leporela s dokumentárními
záběry, jež jsou důležitými mezníky novodobých dějin.
Podrobnější informace o jednotlivých hrách
naleznete na webu Tylova domu
www.tyluvdum.cz

pondělí 29. října v 19.00 h
Miss Dietrich lituje
Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Hra je uvedena
v abonmá podzim 2018.
vstupné: 300, 330, 360 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program kina v Tylově domě

Velvet Listopad
2. října beseda s historikem
Michalem Stehlíkem: Československá demokracie v období
první republiky
v aule gymnázia od 19.30 h.
1./2. listopadu vernisáž výstavy fotografií Pavla Váchy „Události roku 1968“,
host Luboš Dobrovský
V Divadelním klubu od 19 h. (datum bude upřesněno)
Výstava nepřibližuje pouze dramatické události
srpnových dnů, ale ukazuje i naděje „Pražského jara“
nebo naopak deziluzi, kterou s sebou nesl závěr roku
1968. Po úvodním slově Luboše Dobrovského se
můžete těšit na komentovanou prohlídku fotografií,
debatu s přítomnými hosty o roku 1968 a jeho paralelách s dneškem i netradiční raut.
Autor fotografií Pavel Vácha (*1940) v roce 1968
absolvoval, jako jeden z prvních obor výtvarná fotografie na pražské FAMU. V průběhu let spolupracoval s mnoha časopisy i nakladatelstvími u nás i v zahraničí, publikoval řadu knih, mimo jiné ilustroval
fotografiemi knihu Dr. Lubomíra Dorůžky Jazz mezi
tanky a klíči. Vystavuje doma i v zahraničí a jeho práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních galeriích a soukromých sbírkách.
Luboš Dobrovský (*1932) – V letech 1958 až 1968
pracoval jako redaktor v zahraniční redakci československého rozhlasu a dva poslední roky jako
dopisovatel v Moskvě. Po srpnové okupaci Československa byl ze Sovětského svazu vykázán jako nepřítel socialismu. Až do prosince 1989 pracoval jako
skladník, myč oken a topič. Redigoval několik samiz
datových časopisů a překládal z polštiny a ruštiny.
Po listopadu 1989 se podílel na formulování nové
svobodné zahraniční politiky. Stál u dohody o odsunu sovětských vojsk a rozpuštění Varšavské smlouvy. Vykonával funkci ministra obrany, byl vedoucím
Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, působil jako velvyslanec v Rusku.
14. listopadu beseda s Ivanem Fišerou
Centrum Pontopolis od 18 h., vstupné 50 Kč, studenti zdarma
Beseda se sociologem a bývalým politikem Ivanem Fišerou o polistopadovém směřování našeho
států i možnostech jeho dalšího směřování.
Akci pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci
s místním gymnáziem. Finančně ji podpořily Pardubický kraj a město Polička.

Beseda s T. Šebkem

středa 3. října v 19.00 h
Beze stop
drama, USA, 119 min, titulky, přístupný,
vstupné 120 Kč
Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese
na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od
tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených prostých radostí.
neděle 7. října v 17.00 h
Yeti: Ledové dobrodružství
animovaný, USA, 96 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen,
že záhadné bytosti známé jako „lidé” opravdu
existují.
pondělí 8. října v 19.00 h
Toman
drama, ČR/SK, 145 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha
jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který
významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu.
středa 10. října v 19.00 h
Zrodila se hvězda
drama/romantický/hudební, USA, 136 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Hlavní roli v dechberoucím romantickém
dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod jejím
uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.
pondělí 15. října v 19.00 h
Venom
3D sci-fi/thiller, USA, dabing, přístupný od
12 let, vstupné 150 Kč

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších
anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.
středa 17. října v 19.00 h
První člověk
drama, USA, 138 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
Jedno z největších dobrodružství v lidských
dějinách. A film o něm vznikl až po padesáti
letech. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér
Damien Chazelle, který na oběžnou dráhu
vyslal Ryana Goslinga.
neděle 21. října v 19.00 h
Čarodějovy hodiny
fantasy/mysteriózní/rodinný, USA, 105 min,
dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události odstěhuje do tajemného panského sídla
svého strýce. V domě se však dějí podivné
věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají
magii.
pondělí 22. října v 19.00 h
Hovory s TGM
drama/historický, ČR, 80 min, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba
jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho
z nejslavnějších rozhovorů naší historie.
středa 24. října v 19.00 h
Halloween
horor/thriller, USA, 109 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku
a v ruce nůž. Pokud ho potkáte na Halloween,
bude to asi poslední den vašeho života. Slavná hororová série právě píše svou poslední
kapitolu.
středa 31. října v 18.00 h
Když draka bolí hlava
pohádka, ČR/SK, přístupný, vstupné 120 Kč
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze
všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Ohlédnutí za festivalem Polička 555

středa 3. října od 19 hodin v Divadelním klubu,
vstupné 50 Kč
Tomáš Šebek je všeobecný chirurg, jenž pracuje
v pražské Nemocnici na Františku. Na první misi
s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se do této země
vrátil. Dvakrát pracoval i v traumacentru Lékařů
bez hranic v afghánském Kundúzu. Celkem absolvoval s organizací pět misí, naposledy poskytoval
lékařskou péči lidem v Agoku na pomezí Súdánu
a Jižního Súdánu. Svou zkušenost ze všech misí
popsal v blozích, které vyšly i knižně.
Akci pořádá spolek Pontopolis díky podpoře
České rozvojové agentury a města Poličky.
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pondělí 1. října v 19.00 h
Predátor: Evoluce – 3D
3D akční/sci-fi, USA, cca 100 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 150 Kč
Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však
mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv
předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou.

Rozmanité hudební žánry, dobré počasí, plno
stánků, atrakce pro děti a hlavně návštěvníci
a diváci, kteří po tři dny zaplňovali nejen centrum města. Takový byl letošní již 27. ročník
multižánrového festivalu Polička 555, který moderoval Míra Konvalina.
Páteční podvečer odstartovalo vystoupení cikánské hudební kapely Romano Stilo, pódium
pak následně ovládlo sdružení muzikantů Alband, kteří se věnují bigbítu. Ani letos nechyběla
věžní hudba, kdy mladí muzikanti z Dechového
kvintetu ZUŠ B. Martinů v Poličce zahráli na
ochozu věže kostela sv. Jakuba. Centrum města
žilo i ve večerních hodinách, kdy jistě největším magnetem byla česká popová skupina Mirai.
O závěr prvního festivalového dne se postarala
kapela Lee Banda.
Sobotní program patřil nejprve kapele The
People, která přítomné posluchače přesvědčila
o tom, že zahraje téměř vše od popu až po swing.
Nechybělo ani vystoupení svitavského zpěváka
a kytaristy Tonyho Jocha, skupiny YO YO Band,
Petra Rezka se skupinou Centrum či Lucie Klasek

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

a The Stringz. I když letošní rok je poznamenán
velikým suchem, přesto nechyběl ani oblíbený
ohňostroj, který pravidelně odpaluje Ing. Jiří
Havran.
A sobotu koncert uzavřela legenda rockové
scény, skupina Olympic. Poslední den festivalu
patřil dopoledne písňovému recitálu Tadeáše
Hozy, odpoledne rozezněla Palackého náměstí
jihočeská dechová hudba Budvarka. Celý festival
Polička 555, který připravili pracovníci Tylova
domu, uzavřel kabaret s divadlem a písničkami
Děti, máme mejdan.
Na závěr je potřeba poděkovat Pardubickému
kraji a městu Poličce za finanční podporu, generálnímu partneru Tlapnet, mediálním partnerům – Svitavskému deníku, CMS TV Svitavy,
Rádiu Blaník, Českému rozhlasu Pardubice a Jitřence.
Velké poděkování patří také Městské policii
Polička, pracovníkům VPP Polička a dalším, bez
kterých by se tato akce neobešla.
Stanislav Sáňka

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Středa 3. 10. v 19.00 hod.
Tomáš Šebek
Beseda s Tomášem Šebkem (Lékaři bez
hranic)
Vstupné 50 Kč

pro sebe otec se synem najdou společný
prostor, v němž se začnou lépe poznávat
a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá
rodina kousek po kousku, kostku po kostce
dát znovu dohromady? Hrají: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram.
Vstupné 50 Kč/100 Kč

Pátek 5. 10. ve 21.00 hod.
minus123 minut, Thom Artway
Vstupné 350 Kč/250 Kč v předprodeji

Čtvrtek 18. 10. v 8.00 hod.
Den stromů 2018
Zábavně vzdělávací program pro děti a žáky
MŠ a ZŠ

Čtvrtek 11. 10. v 19.00 hod.
Planeta Česko
První celovečerní film o české přírodě natočený za použití nejmodernějších technologií. Následovat bude beseda s režisérem
filmu Mariánem Polákem. Více na str. 18.
Vstupné 80 Kč

Pátek 19. 10. v 8.00 hod.
Den stromů 2018
Zábavně vzdělávací program pro děti a žáky
MŠ a ZŠ

Pátek 12. 10. ve 21.00 hod.
JNG TEKK NIGHT techemeche vol. 2
Dj Kapitán kůň, Bangole (wattox sound system), Dj Sweg (Regal neni Polička), Out –
On (teda – tady). Mnohem víc techna. Možná i dechno.
Vstupné 70 Kč/50 KčS

Pátek 19. 10. ve 20.00 hod.
Benefice pro SZŠ Bystré – Vypsaná Fixa,
Notorest Band, Dott
Speciální základní škola v Bystrém pořádá
benefiční koncert. Výtěžek koncertu bude
použit na nákup pomůcek a vybavení pro
novou Speciální mateřskou školu v Poličce.
Přijďte nás podpořit a pobavit se. Více o nás
na www.szsbystre.cz.

Neděle 14. 10. v 18.00 hod.
LiStOVáNí – Kluk z kostek (Keith Stuart)
Kluk z Kostek anglického spisovatele Keitha
Stuarta je silným příběhem otce a jeho autistického syna, kteří k sobě našli cestu díky
počítačové hře. Alex svou ženu Jody miluje,
ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje
i svého autistického syna, ale ani za mák mu
nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je
pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu

Sobota 20. 10. ve 20.30 hod.
Jazzové setkání
Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ)
130 Kč/80 KčS
Pátek 26. 10. ve 20.00 hod.
Debustrol, Hypnos
Vstupné 250 Kč/190 Kč v předprodeji

Nová výstava představí unikátní
komplet kreseb Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička připravilo
pro příznivce osobnosti Bohuslava Martinů unikátní výstavu, na níž skladatele představí v netradiční roli – jako autora půvabných kreseb. Martinů je kreslil v době studia pražské konzervatoře
a po studiích, toto „kreslící“ období pak skončilo
jeho odjezdem do Paříže. Skladatel maloval jen
tak pro radost a relaxaci, neměl v úmyslu kresbičky zveřejňovat. Některé z jeho obrázků jsou známé
a byly již vícekrát publikovány, nicméně nikdy ne
samostatně – vždy to bylo jen pro jakési doplnění
informací z jeho života a díla, vykreslení určité atmosféry. A řada obrázků dosud uveřejněna vůbec
nebyla. Na chystané výstavě tedy budou mít návštěvníci možnost poprvé vůbec zhlédnout kresby
Bohuslava Martinů jako ucelený komplet. Jsou zde

nashromážděny veškeré dostupné materiály, a to
nejen ze zdrojů Městského muzea a galerie Polička,
ale i z jiných institucí z celé republiky. Celkem se
počet pohybuje kolem 230 kreseb.
Jedinečnost vystavovaných materiálů podtrhne
speciálně vytvořená multimediální animace na
téma „Den Bohuslava Martinů v Poličce“. Animace vychází z autobiografických karikatur skladatele na téma hudebních aktivit a pře-animovaného
reálného prostředí města Poličky. Navíc bude
v prostoru instalován „Inspiromat“, který návštěvníkům nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.
A jelikož jde o opravdu unikátní výstavu, vydá
k ní muzeum reprezentativní, téměř dvousetstránkový katalog všech autorových kreseb s podrobnými historicko-společenskými komentáři. Prostředky na vydání katalogu poskytlo Ministerstvo
kultury ČR z grantových prostředků na podporu
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. MK ČR
podpořilo i výstavu samotnou, a to z grantového
programu Podpora expozičních a výstavních projektů. Výstavní a ediční projekty finančně podpořilo také město Polička.
Výstava, konaná pod záštitou Ministerstva
kultury České republiky, bude zahájena v sobotu
13. 10. ve 14 hodin slavnostní vernisáží, v rámci
které proběhne i křest katalogu kreseb Bohuslava
Martinů. Ve výstavních sálech MMG bude výstava
ke zhlédnutí až do 31. 12.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

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

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
9.–13. 10. – Jazz jde městem –
Jazz Goes to Town
hudební sály, kluby, centrum
města
Tradiční mezinárodní jazzový festival představuje tuzemské i zahraniční umělce, nové jazzové
projekty i začínající hudebníky.
Cheb
20. 10. – Grand Prix – mezinárodní taneční
soutěž
24. 10. – Sázíme Strom svobody – oslavy
100. výročí republiky, odhalení pamětní desky
k účasti občanů Chebu na boji za demokracii v letech 1918–2018
Jindřichův Hradec
26. 10. – Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československého státu
koncert v Kulturním domě Střelnice
Kutná Hora
24. 10. – David Koller Acoustic Tour
19.00 h. Tylovo divadlo
Litomyšl
5. 10. – Více Srdce pro Václava Havla
Zámecké sklepení
Autoři plastiky a autor instalace se rozhodli
připomenout Havlův odkaz: „Přáli bychom si,
aby se prostor zámeckého sklepení v Litomyšli stal obráceným krystalem, v jehož středu se
bude odrážet Srdce a Člověk. Proto vás prosíme,
věnujte nám malé osobní zrcátko. Pokud se nám
sejde dostatečný počet, bude to znamenat, že
Pravda a Láska má naději. Jestli se vše podaří,
máme v plánu oživenou instalaci otevřít v říjnu.
Tedy v měsíci, kdy se narodil Václav Havel i náš
samostatný stát.“
Telč
27. 10. – Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 h.
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem
do historického centra, prodej živých ryb a rybích specialit, občerstvení.
Třeboň
12. 10. – Nezmaři a orchestr symfoniků
Divadlo J. K. Tyla 19.00 h.
Skupina Nezmaři letos slaví 40. narozeniny za
doprovodu Sdružení symfoniků Symfonického
orchestru Českého rozhlasu. Spojením těchto
dvou uskupení vzniká výjimečné hudební těleso,
jehož koncert je skvělým zážitkem.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.
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Slavnostní
vernisáž v Senátu

Program RC MaTami
Pravidelný program

Ve čtvrtek 23. srpna proběhla v prostorách Senátu
PČR v Praze slavnostní vernisáž kreseb poličského
rodáka Bohuslava Martinů. Ano, slavný skladatel se
představil v jiné roli, jako autor půvabných obrázků.
„Výstava nese název Martinů obrázky kreslící a soustřeďuje kresby z dob skladatelova mládí,
přibližně z let 1908–1923. Prvé z nich kreslil ještě
v dobách svého studia na pražské konzervatoři a ty
poslední před odjezdem do Paříže, poté již kreslit
přestal. Jsou to kresby amatérské, neumělé, Martinů je kreslil jen z vnitřní potřeby, jako formu určité
umělecké relaxace, nikoliv jako nějaké umělecké vyznání. Jsou ale unikátní výpovědí o jeho životních
zkušenostech, pocitech a touhách, neboť Martinů
zachycoval jak některé konkrétní momenty ze svého života, tak své představy a sny,“ komentuje autorka výstavy muzikoložka Monika Holá.

Výstava ve výjimečných prostorách se koná díky
záštitě senátora Radko Martínka. Ten nejenže umožnil realizaci této pro naše město výjimečné výstavy,
ale zároveň osobně provedl delegaci z Poličky v den
vernisáže po budově Senátu.
Senátor Martínek ve svém projevu v úvodu vernisáže uvedl, že má s Poličkou spojená dvě místa, která
jsou jeho srdeční záležitostí, a to hrad Svojanov, druhým místem je kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Slavnostního dne v Senátu
se zúčastnili jak zástupci města Poličky se starostou
Jaroslavem Martinů, místostarostou Antonínem
Kadlecem, ředitelkou poličského muzea Pavlou
Juklovou, muzikoložkou Monikou Holou a dalšími zájemci z řad poličské veřejnosti, zároveň byli
přítomní významní hosté z oblasti umění, zejména
hudby, i veřejného života. Velmi si vážíme přítomnosti pana profesora Jaroslava Mihuleho, jednoho
z největších znalců osobnosti Bohuslava Martinů.
„Děkuji senátoru Martínkovi za umožnění výstavy v prostorách Senátu, je to významná událost pro
město Poličku, která zviditelňuje našeho největšího
rodáka. Při této příležitosti mi dovolte, pozvat vás
nejen na návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů, ale na návštěvu celého města Poličky pro poznání jeho atmosféry a dalších zajímavostí a krás,“
uvádí starosta města Jaroslav Martinů.
Na vernisáži v Zaháňském salonku samozřejmě
nechyběla hudba našeho rodáka, zazněly části ze
skladby Čtyři madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot
Bohuslava Martinů v podání členů souboru Janáček
Ensemble (Jurij Likin – hoboj, Milan Polák – klarinet a Roman Novozámský – fagot).
Výstava „Martinů obrázky kreslící“ je volně přístupná veřejnosti, potrvá do 7. října 2018 a je zdarma.
Senátem projde denně řada návštěvníků jak z České
republiky, tak ze zahraničí, pro propagaci města Poličky a jeho největšího rodáka má obrovský význam.
Ze Senátu se výstava přesune zpět do Poličky, kde
se bude výstava v rozšířené podobě konat od 13. října do konce roku 2018. „Půjde o unikátní výstavu co
do obsahu. Kreseb je totiž celkem na dvě stě a i když
leckteré obrázky Bohuslava Martinů již zveřejněny
byly, vždy to bylo spíše jen jakési dokreslení určité
atmosféry v souvislosti s životem či dílem skladatele,“ připojuje pozvání na poličskou výstavu M. Holá.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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•
•
•
•

• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 h. Přijďte si
s vašimi dětmi do Klubíku něco
malého vyrobit.
Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 h
Co-working: každou středu 12.30–15.30 h
Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 h
Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 h

Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 6 dětí), každou středu 8.00–12.00 h., cena: 45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě). úterý, čtvrtek, pátek 9.00–
12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas
a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti
a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/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:
• Psychologická porada (Mgr. Monika Čuhelová):
4. 10. (čtvrtek) 11.00–12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 6. 10. (sobota)
9.00–11.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
8. 10. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
11. 10. (čtvrtek) 10.00–12.00 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
12. 10. (pátek) 10.00–12.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 16. 10. (úterý) 17.00–18.00 h (pouze na objednání). Rezervace na tel. čísle: 737 964 913, nejpozději den
před konáním poradny.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová):
25. 10. (čtvrtek) 14.00–16.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 19. 10. (pátek) 9.00–11.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
23. 10. (úterý) 16.00–18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 27. 9. (čtvrtek) 9.00–11.00 h

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

Cvičení pro těhotné
každou středu od 17.00 h
Cvičení je pro budoucí maminky od dokončeného
12. týdne těhotenství až do porodu a je zaměřené
na posílení a udržení psychické i fyzické kondice.
Maminky, nechte si v těhotenské průkazce lékařem
potvrdit, že můžete navštěvovat cvičení pro těhotné.
Povede Mgr. Dana Matejsková, více informací
a rezervace na tel. čísle 732 343 877 nebo e-mailem
danamatejskova@seznam.cz
cena: 50 Kč/lekci, první setkání je informativní –
zdarma
Tréninková aktivita
s Monikou Čuhelovou
4. 10. (čtvrtek, v rámci Drobínků) 10.00–12.00 h
První hodinu bude Mgr. Monika Čuhelová mluvit
na téma, jak předcházet problémům s dětmi. Druhou hodinu budou následovat individuální konzultace.
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
18. 10. (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 schází jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
24. 10. (středa) od 15.30 do 17.00 h
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 schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit
o své zkušenosti i vy.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

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

(pro členy s permanentkou 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...

Název akce – popis
Falešné zprávy, výmysly a fakta ve zpravodajství. Jak se v tom vyznat?
Predátor: Evoluce – akční sci-fi ve 3D projekci
Michal Stehlík: Československá demokracie v období první republiky
Seniorská stopa – start od DPS Penzion ve 13.00 a 13.30 h
Beze stop – Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu…
Keramika podzimní – keramická dílna pro dospělé a studenty, výroba podzimního
keramického květináče, dozdobení sušenými květinami a keramikou
5. 10. 21.00 Minus123 minut, Thom Artway
6. 10. 19.00 Zákrejsova Polička 2018 – Stromy umírají vstoje – Divadelní spolek Tyl Polička
7. 10. 17.00 Yeti: Ledové dobrodružství – rodinná komedie
8. 10. 14.00 Obtěžování a kontakt s cizí osobou, volání na tísňové linky – prevence kriminality
|
19.00 Toman – Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh o vzestupu a pádu člověka,
který kšeftoval s osudy lidí.
9. 10.		 Den otevřených dveří
|
14.00 Hudební relaxace s pastelkami
|
19.00 Zemlinsky Quartet – koncert v rámci koncertní sezóny KPH 2018/2019
10. 10. 9.00 Keramika do zahrádky – keramická dílna pro seniory SDČR
|
13.30 Šikovné ručičky
|
16.00 Jóga v galerii – doprovodný program k 71. Uměleckému salonu
|
17.30 Král železný, král zlatý, král zakladatel – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
|
19.00 Zrodila se hvězda – Hlavní roli hrají B. Cooper a S. Germanotta.
11. 10. 16.00 Podzimní mandala – keramická dílna pro děti od 1. třídy
|
19.00 Planeta Česko – První celovečerní dokument o naší přírodě a následně beseda
s režisérem filmu Mariánem Polákem.
12. 10. 18.00 Spaní na Mozaice pro holky ze ZK Jehlou a nití
|
21.00 JNG TEKK NIGHT techemeche vol. 2 – víc techna, mnohem víc techna…
13. 10. 10.00 Malování srdcem – Vytvořená díla poslouží k zpříjemnění pobytu pacientů
v poličské nemocnici.
|
14.00 Vernisáž: Martinů obrázky kreslící – Výstava představí skladatele v netradiční roli.
|
19.00 Zákrejsova Polička 2018 – Boj o lucernu – Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim
14. 10. 18.00 LiStOVáNí – Kluk z kostek (Keith Stuart) – Příběh otce a autistického syna,
kteří k sobě našli cestu díky počítačové hře.
|
19.00 Václav Hudeček & Komorní orchestr Musici Boemi – slavnostní koncert
ke 100. výročí založení republiky
15. 10. 19.00 Venom – 3D sci-fi thriller
16. 10. 19.00 J. A. Náhlovský a kapela Kozí bobky – Jedinečná show známého herce, moderátora,
ale především baviče.
17. 10. 9.00 Podzimní věnec – tvořivá dílna pro dospělé a studenty
|
14.00 Prvorepublikový ples – Vítáme dobové oblečení a nebo dobové doplňky.
|
19.00 První člověk – Prožijte neskutečnou cestu na Měsíc.
18. 10. 8.00 Den stromů 2018 – zábavně vzdělávací program pro děti a žáky MŠ a ZŠ
|
16.00 Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
|
20.00 Cotatcha orchestra & Ilja Reijngoud – podzimní ozvěny dubnového festivalu Polička Jazz
19. 10. 8.00 Den stromů 2018 – zábavně vzdělávací program pro děti a žáky MŠ a ZŠ
|
20.00 Benefice pro SZŠ Bystré – vypsaná fiXa, Notorest Band, Dott
20. 10. 19.00 Zákrejsova Polička 2018 – Poprask na laguně – Jednota divadelních ochotníků
„Jaroslav“ Luže
|
20.30 Jazzové setkání – Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ)

#

1. 10.
|
2. 10.
3. 10.
|
4. 10.

Čas
14.00
19.00
18.00
13.00
19.00
18.00

říjen 2018

Místo konání
DPS Polička
Kino Tylův dům
Gymnázium Polička
DPS Polička
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Gymnázium Poličkawww.gympolicka.cz www.pontopolis.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

SVČ Mozaika
Divadelní klub
Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička

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

Kino Tylův dům
DPS Polička
DPS Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička
radnice
Městská knihovna
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika

Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub

Ekocentrum Skřítek
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

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

SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)
Tylův dům

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

Divadelní klub

Městská knihovna Polička

Tylův dům
Kino Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům

Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička
Kino Tylův dům
Divadelní klub
MaTami (CBM)
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub

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

www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.ekocentrumskritek.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz
www.ekocentrumskritek.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům
Divadelní klub

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

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

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

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...
Místo konání

Pořadatel akce

Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadelní klub

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

Tylův dům
Tylův dům
LaserGame Aréna Brno
Stašov
Velký Meder
Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

SVČ Mozaika
Stašov

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

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

Gymnázium Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

Spolek Náš Martinů

www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

Kino Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Název akce – popis
Místo konání
2. 6.–30. 12. Polička v osmičkách
Městské muzeum a galerie (CBM)
19. 8.–31. 10. Srpen 1968 v Poličce – výstava fotografií Jaroslava Vorlíčka
Městská knihovna
8. 9.–4. 11. 71. Umělecký salon v Poličce – Jeden z vysočiny, druhý taky (krajiny Adama Kašpara
a Slovanská epopej Martina Mainera)
radnice
11. 9.–18. 12. Klasická hatha jóga – dopolední kurz – Lekce jsou vedeny v klidném tempu,
vhodné pro začátečníky i pokročilé.
studio Satori
13. 9.–20. 12. Cvičení pro zdravá záda – Cvičení vám pomůže zbavit se napětí v oblasti zad, mobilizuje
svaly a zlepší pohyblivost kloubů.
studio Satori
16. 9.–4. 11. 100 let skautingu v Poličce – V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku
skautingu v Poličce.
Městské muzeum a galerie (CBM)
1. 10.–10. 10. O lese učit se v lese – výukový program určený pro děti mateřských škol
a žáky 1. tříd základních škol
SVČ Mozaika
1. 10.–10. 12. Hormonální jóga krok za krokem
studio Satori
3. 10.–19. 12. Kundalini jóga – kurz
Studio Satori
13. 10.–31. 12. Výstava Martinů obrázky kreslící – Výstava představí skladatele v netradiční roli.
Městské muzeum a galerie (CBM)

Kontakt, informace, rezervace

www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Spolek Satori48

www.studio-satori.cz

Spolek Satori48

www.studio-satori.cz

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

SVČ Mozaika Polička
Spolek Satori48
Spolek Satori48
CBM (Muzeum)

www.mozaika-policka.cz
www.studio-satori.cz
www.studio-satori.cz
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.

#

Čas Název akce – popis
21. 10. 18.00 Čarodějovy hodiny – Desetiletý chlapec se odstěhuje do tajemného
panského sídla svého strýce.
22. 10. 19.00 Hovory s TGM – Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk
24. 10. 14.00 Jablečná slavnost
|
15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina
|
16.00 Meditace lesem – doprovodný program k 71. Uměleckému salonu
|
17.30 Vita Caroli – vrchol české středověké státnosti
|
19.00 Halloween – Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce nůž…
25. 10. 14.00 Narozeninové zpívání
|
16.00 100. výročí vzniku Československé republiky připomene beseda Stanislava Konečného
26. 10. 20.00 Debustrol, Hypnos – koncert metalových legend
27. 10. 19.00 Zákrejsova Polička 2018 – Do hrobky tanečním krokem – Divadelní soubor
Hýbl Česká Třebová
28. 10. 18.00 Zákrejsova Polička 2018 – (Ne)svoboda – Základní umělecká škola Bystré
29. 10.
| Laser Game – aktivita pro děti od 2. třídy, která vás nepřestane bavit
|
8.00 Podzimní prázdniny u koní – prázdninové dobrodružství u koní v JS Stašov
|
10.00 Návštěva vinařů se slovenským koupáním
|
19.00 Miss Dietrich lituje – druhé divadelní představení v rámci abonmá podzim 2018
30. 10. 8.00 Podzimní tvořivý den – tvořivá dílna pro holky od 1. třídy – pletení z pedigu,
aranžování, šití, pobyt venku
|
8.00 Podzimní prázdniny u koní – prázdninové dobrodružství u koní v JS Stašov
|
| Hejbni kostrou – den plný pohybu, tančení a cvičení pro holky od 1. třídy
zumba, jumping, aerobic, hry na plaveckém bazénu v Poličce
|
14.00 Lesní grafika – doprovodný program k 71. Uměleckému salonu
|
19.00 Bohuslav Martinů a rok 1918 – tvorba B. Martinů věnovaná vzniku samostatného
Československa
31. 10. 18.00 Když draka bolí hlava – Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u prarodičů,
kde žije i dráček Čmoudík.
1. 11. 19.00 Koncert skupiny Slza – turné k desce Holomráz
3. 11. 14.00 Odpoledne s dechovkou – Opět se vracíme k odpolednímu setkání s dechovou hudbou.

říjen 2018

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
Keramika podzimní
Keramická dílna pro dospělé a studenty. Výroba podzimního keramického květináče. Dozdobení sušenými
květinami a keramikou.
termín:
čtvrtek 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10.
čas:
18.00–20.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
250 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 2. 10.
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Keramika do zahrádky
Keramická dílna pro seniory SDČR
termín:
středa 10. a 24. 10.
čas:
9.00–11.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
150 Kč
lektorka: Dáša Procházková
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podzimní mandala
Keramická dílna pro děti od 1. třídy.
Výroba keramické mandaly s přírodninami
termín:
čtvrtek 11. 10., 18. 10., 25. 10.
čas:
16.00–17.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 8. 10.
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Spaní v Mozaice
– akce pro holky ze ZK Jehlou a nití
termín:
pátek 12. 10. sobota13. 10.
čas:
sraz v 18.00 h v pátek na Mozaice
konec v 15.00 h v sobotu
místo:
Mozaika
cena:
150 Kč (v ceně je jídlo a pití na So)
lektorka: Zdeňka Švecová. S sebou spacák
a polštářek, čelovku nebo baterku,
dobroty a dobrou náladu.
přihlášky: 8. 10.
info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Malování srdcem
Akce v rámci projektu „I děti mohou
pomáhat“, příspěvek od Nadace
Umění pro zdraví.
termín:
sobota 13. 10.
čas:
10.00–17.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
60 Kč, občerstvení zajištěno
přihlášky: do 11. 10.
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Podzimní věnec
Tvořivá dílna pro dospělé a studenty.
Výroba keramických přízdob a aranžování podzimního věnce.
termín:
středa 17. 10., 31. 10., 7. 11.
čas:
9.00–11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
145 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 12. 10.
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny u koní v JS Stašov
Prázdninové dobrodružství u koní
termín:
29. 10, 30. 10.

čas:
místo:
cena:

každý den od 8.00–16.00 h
JS Stašov
350 Kč/den (v ceně je doprava, strava,
lektor u koní)
lektorka: Irena Chroustovská
přihlášky: do 26. 10.
info:
Irena Chroustovská, 605431034

termín:
čas:
místo:
cena:
lektorka:
přihlášky:
info:

Laser game
Aktivita pro děti od 2. třídy, která vás
nepřestane bavit. V 7.30 hodin odjíždíme vlakem do Brna.
termín:
pondělí 29. 10.
čas:
7.15 h – sraz na vlakovém nádraží Polička; 14.30 h – příjezd na vlakové nádraží
Polička
místo:
Laser Game Aréna Brno
cena:
400 Kč
s sebou: vhodné oblečení do arény, svačina, pití,
drobné na vlastní útratu
lektorka: Alena Hejduková
přihlášky: do 24. 10.
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Efektivní výchova
Program, který nabízí praktický
přístup k řešení vztahů rodič –
dítě a zároveň přivádí rodiče k demokratické filosofii výchovy dětí.
lektorka: Irena Tušlová
info:
tel. 732 518 909 nebo e-mail i.tuslova@seznam.cz do 15. 9.

Podzimní tvořivý den
– tvořivá dílna pro holky od 1. třídy
– pletení z pedigu, aranžování, šití,
pobyt venku
termín:
úterý 30. 10.
čas:
8.00–16.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
200 Kč (v ceně je i strava a pitný režim)
lektorka: Zdeňka Švecová
přihlášky: do 24. 10.
info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Hejbni kostrou I.
– den plný pohybu, tančení a cvičení
pro holky od 1. třídy. Zumba, jumping,
aerobic, hry na plaveckém bazénu
v Poličce
termín:
úterý 30. 10.
čas:
8.30–16.30 h
místo:
hala gymnázia
s sebou: láhev na pití, sportovní oblečení – tílko,
legíny, čistá sportovní obuv do haly,
plavky
cena:
250 Kč (v ceně je i strava a pitný režim)
lektorka: Blanka Faltýnková, Markéta Pikovská
přihlášky: do 24. 10.
info:
Blanka Faltýnková tel.: 461 725 352
Návštěva vinařů se slovenským koupáním
1. den – Lednice, dále pokračování do
městečka Pavlov, ubytování, návštěva
sklípku 4 hodiny degustace. 2. den –
Velký Meder, ubytování, termální lázně.
3. den – Bratislava, okolo 16. h odjezd
zpět
termín:
29.–31. 10.
čas:
10.00 hodin odjezd z Poličky
cena:
5 100 Kč (cena zahrnuje: 2 x ubytování,
2 x snídaně, 1 x večeře, cesta, služby
průvodce, 4hodinová degustace ve
sklípku, celodenní vstup do termálního
koupaliště Velký Meder)
místo ubytování: hotel Iris Pavlov, hotel Elenka
Velký Meder
průvodce: Kristýna Šauerová
přihlášky: 5. 10.
info:
Kristýna Šauerová, tel.: 737 025 181
Adventní kalendář
Keramická dílna pro předškoláky
a prvňáky

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

čtvrtek 8. 11., 15. 11., 22. 11.
16.00–17.30 h
SVČ Mozaika
40 Kč
Dáša Procházková
do 22. 10.
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Nový zájmový kurz
Kurz in-line bruslení
termín:
od 2. 5. 2019 8 lekcí
čas:
15.30–16.30 h
místo:
zimní stadion Polička
cena:
400 Kč
lektor:
Miloš Grubhoffer ml.
přihlášky: do 30. 10.
info:
Blanka Faltýnková, SVČ Mozaika
Polička
Výukové programy pro ZŠ a MŠ
O lese učit se v lese
Výukový program určený pro děti mateřských škol a žáky 1. tříd základních škol v rámci programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji. Výukový program zážitkové
a lesní pedagogiky bude probíhat přímo v lese
osady Bukovina v Borové. Dětem se budou věnovat hajní, kteří interaktivní formou povedou
děti k poznání a uvědomění si nutnosti péče
o životní prostředí. Hlavní řešitel výukového
projektu Alena Hejduková, DiS.
Hravá školička bruslení pro MŠ I.
Děti se hravou formou naučí základním
technikám bruslení na ledě. Kurz pěti lekcí pro
děti mateřských škol.
termín:
říjen, listopad
místo:
zimní stadion
Keramická dílna s Dášou
Seznámení dětí z MŠ Sádek s keramickou
hlínou hravou formou. Výroba předvánoční
dekorace.
termín:
říjen
lektor:
Dáša Procházková
Pronájmy místností v SVČ
Mozaika Polička
Mozaika nabízí možnost pronájmu svých
prostor v budově SVČ Mozaika, nám. B. Martinů 85, 57201 Polička.
Sál – možnost pořádání besed a přednášek,
spaní na matracích. Vybavení: interaktivní
tabule, připojení Wi-Fi, matrace na spaní, kuchyňka – standardní vybavení.
Klubovny – možnost pořádání besed a přednášek. Vybavení: stoly, židle, tabule, připojení
Wi-Fi.
Sociální zařízení se sprchou
dětské organizace:
70 Kč/h
nevýdělečné organizace:
100 Kč/h
výdělečné organizace:
200 Kč/h
nocleh v SVČ:
70 Kč/osoba noc
Při celodenním využití SVČ (např. sobota a neděle) cena dohodou. Informace tel:
736 761 281, 461 725 352.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Martinů obrázky kreslící
13. 10.–31. 12., výstavní
sály CBM
Výstava představí skladatele
v netradiční roli – jako autora
půvabných kreseb. Martinů maloval jen tak pro radost a relaxaci, neměl v úmyslu kresbičky zveřejňovat. Některé z jeho obrázků
jsou sice známé a byly již vícekrát publikovány,
nicméně nikdy ne samostatně – vždy to bylo jen
pro jakési doplnění informací z jeho života a díla,
vykreslení určité atmosféry. A řada obrázků dosud uveřejněna vůbec nebyla, až nyní. Jsou zde
nashromážděny veškeré dostupné materiály, a to
nejen ze zdrojů poličského muzea, ale i z jiných
institucí z celé republiky. Celkem se počet pohybuje kolem 230 kreseb.
V rámci výstavy bude k vidění i animace vycházející z autobiografických karikatur skladatele
na téma hudebních aktivit a pře-animovaného
reálného prostředí města Poličky – „Den Bohuslava Martinů v Poličce“ a „Inspiromat“, který
návštěvníkům nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.
K výstavě bude vydán katalog všech autorových
kreseb s podrobnými historicko-společenskými
komentáři. Prostředky na vydání katalogu poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Výstavu podpořilo opět MK ČR a město Polička.
Výstava, konaná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky, bude zahájena v sobotu 13. 10. ve 14.00 h slavnostní
vernisáží, v rámci které proběhne i křest
katalogu kreseb Bohuslava Martinů.

profesora Akademie výtvarných umění – Martina Mainera a jeho diplomanta Adama Kašpara.
Martin Mainer patří mezi nejvýznamnější
osobnosti současné malby. Je držitelem ceny
Jindřicha Chalupeckého, kterou obdržel v roce
1993. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů
vyústil ve vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní
inspirací byla kniha Antonína Horáka „O Slovanech úplně jinak“. Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje tak jako
jeho předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi osobní mytologii. Kombinuje různá média
a výrazové prostředky, jakými jsou například
vycpaní ptáci.
Adam Kašpar je rodákem z Litomyšle. V letošním roce absolvoval v Ateliéru Malířství IV.
u profesora Martina Mainera. Tématem jeho prací je příroda, kterou zaznamenává realistickou
malbou tak, že se až tají dech. Zkoumá přírodu
jako fenomén, který je propojen s člověkem. Náměty pro vystavené práce tematicky čerpá nejen
z vysočiny, ale i z mnoha míst u nás i v zahraničí –
ta studuje, pozoruje, naslouchá jim a až poté tvoří
svou představu o daném místě.
Doprovodný program k 71. Uměleckému
salonu s podtitulem Jeden z vysočiny, druhý taky
Výstava prof. Martina Mainera (1959) a Adama
Kašpara (1993) nabízí na první pohled dva odlišné způsoby nahlížení na svět kolem nás. Spojuje je však hluboké pozorování a vciťování se do
okamžiku tady a teď. Vydejme se společně prostřednictvím jejich obrazů, v kterých je zachycen
okamžik přítomnosti, na pouť k našemu bytí tady
a teď.

Výstavy:
71. Umělecký Salon:
Jeden z vysočiny, druhý taky
(krajiny Adama Kašpara a Slovanská
epopej Martina Mainera)
8. 9.–4. 11., výstavní sály Městské galerie
Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy byly představeny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze či Fakulty Výtvarných umění
v Brně, představujeme v letošním roce bývalého

Jóga v galerii
Jóga mezi obrazy Martina Mainera, které
mohou odkazovat na originalitu okamžiku ale
i samotného jedince, opakovanost motivů zase
k odříkávání manter. Akce se koná ve středu
10. října od 16.00 do 17.30 h v Městské galerii
pod vedením lektorky Jany Střílkové. Určeno pro
dospělé, vlastní podložky s sebou, cena 60 Kč/
osoba.

Stoleté jubileum
Za necelý rok, 6.–7. září 2019, proběhnou v Poličce oslavy 100. výročí založení gymnázia. O podrobnějším programu oslav vás budeme průběžně
informovat.
Již nyní se však touto cestou obracíme na vás,
čtenáře Jitřenky, a dále na absolventy a jejich rodinné příslušníky a potomky s prosbou o zapůjčení materiálů – písemností, fotografií z oficiálních
i neoficiálních školních akcí, případně předmětů,
školních výrobků, rysů, dobových školních pomůcek, pamětních listů, tabel, kronik, starých výročních zpráv, ukázek slohových prací, nahrávek
atp. – které se ke gymnáziu vztahují, dokumentují
dobu či životní příběh držitele. Zapůjčené materiály bychom rádi využili pro výstavní účely po dobu
konání oslav.
Budeme také rádi za příběhy, naznačení osudů
absolventů i osobností z řad učitelů. Za sebemenší
zmínku, kterou zapůjčené předměty či archiválie
doplníte, budeme nesmírně vděční.
Rádi vás uvítáme na naší škole, zapůjčené materiály po domluvě uložíme, u listinných či obrazových materiálů po vzájemné domluvě případně
pořídíme jejich kopie. Ujišťujeme vás, že všechny
zapůjčené artefakty čestně vrátíme nejpozději po
ukončení oficiální části oslav.
Mgr. Jana Galgociová, kontakt:
galgociova@gympolicka.cz, 461 722 102
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Meditace lesem
Napojme se na energii lesa, prociťme les podobným způsobem, jakým jej zkoumá Adam Kašpar
při tvorbě svých velice realistických maleb. Využijme síly lesa k doplnění vlastních energetických
zásob. Akce se koná ve středu 24. října od
16.00 h v Městské galerii. Po prohlídce výstavy
následuje cesta do lesoparku Liboháj. Určeno pro
účastníky od 9 do 99 let. Za nepříznivého (deštivého) počasí se akce nekoná, cena 40 Kč/osoba.
Lesní grafika
Přijďte si vytvořit realistickou grafiku s lesní
tematikou inspirovanou dílem malíře Adama
Kašpara. Výtvarná dílna se koná o podzimních
prázdninách v úterý 30. října od 14.00 do
16.00 h v Městské galerii, cena 40 Kč/osoba.
Polička v osmičkách
2. 6.–30. 12. – přednáškový sál CBM
Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí
světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný
rozvoj a naděje počátku století. Stejně tak závěr
roku 1918 zcela převrátil naše národní dějiny. Co
se událo za sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem
celonárodních a mezinárodních událostí), představuje tato výstava. Je to výstava o naší zemi,
městě a lidech. Výstava je doplněna o interaktivní koutky.
Junák – český skaut, středisko Tilia Polička,
z. s. a Městské muzeum a galerie Polička vás
zvou na interaktivní výstavu
100 let skautingu v Poličce
16. 9.–4. 11., výstavní sály CBM

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

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce. U této příležitosti se ve
spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce uskuteční ve výstavních sálech Centra výstava, která představí historii českého skautingu
i poličského střediska. Návštěvníci si mohou prohlédnout kroniky, vlajky, skautské kroje, potřeby,
spojené s životem v přírodě, a především desítky
fotografií ze stanových táborů, výprav, putovních
expedic a z nejrozličnějších akcí, pořádaných
skauty pro děti i dospělé. Pro děti jsou připravena
stanoviště, která prověří jejich zručnost a znalosti – uzlování, poznávání květin, orientace v mapě
a další dovednosti. Na výstavě je k vidění také
táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí
s ohništěm.
Akce:
100. výročí vzniku Československé republiky připomene beseda Stanislava Konečného
čtvrtek 25. října od 17.00 h, přednáškový
sál CBM
Přednáška a beseda uznávaného poličského
historika Mgr. Stanislav Konečného přiblíží oslavy vzniku samostatného státu v Poličce, ale i zcela odlišnou atmosféru v sousedních Svitavách
s německojazyčným obyvatelstvem, kde byla nasazena čs. armáda k udržení územní celistvosti,
neboť zde již v r. 1918 hrozilo odtržení pohraničního území. Některé události bereme jako samozřejmé, ale dějiny se mohly vyvíjet jinak.
V  16.00 h se bude konat zasazení lípy
svobody, a to před Masarykovými školami.
Následovat bude beseda v přednáškovém
sále muzea od 17.00 h, vstup zdarma.
Připravujeme:
Dřevěné a mechanické betlémy
24. listopadu 2018 – 13. ledna 2019
Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.
Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech několika druhů dřevin. Betlémy budou
různého stáří a velikosti i z různých míst.
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Kromě péče o starší jesličky vytvářejí betlémy nové,
mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty
budete moci pozorovat v pohybu.
Zajímá vás, jak se jednotlivé figurky do pohybu uvádějí? Jestliže ano, pak budete mít možnost sami vyzkoušet několik mechanismů, které
rozhýbete kličkou, protože slouží k tomu, abyste
zkoumali tato jednoduchá technická řešení.
Spolek Náš Martinů:
Bohuslav Martinů
a rok 1918
Vznik samostatného Československa zastihl Bohuslava Martinů jako mladého skladatele,
stojícího teprve na prahu velmi nejisté umělecké
kariéry. Zastihl ho ale připraveného, a dosud neznámý autor díky skladbě, kterou přispěl k oslavám právě nabyté národní svobody, zaznamenal
první významný úspěch na české hudební scéně.
Dílo bylo napsáno v Poličce, zatímco hlavní inspirační zdroj pochází z nedaleké Borové, s níž
se překvapivě pojí i přízeň rodiny T. G. Masaryka.
Sté výročí vzniku republiky poskytuje příležitost
seznámit se s touto skladbou i okolnostmi jejího
vzniku, stejně jako s dalšími dvěma kompozicemi, jimiž poličský rodák, žijící v té době již v cizině, připomněl 10. a 25. výročí této historické
události.
Akce se koná v úterý 30. října od
19.00 h v hudebním sále CBM, vstupné:
50 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
13.–14. 10. – výstava ovoce
a zeleniny v místní sokolovně
Oslavy 100 let republiky
7. 10. od 14.00 hod. – Kameny zmizelých – zasazení dlažebních kostek s nápisy jmen borovských občanů, kteří byli kvůli svému
židovskému původu za II. sv. války zavražděni.
14. 10. od 15.00 hod. – Koncert kapely Good Work
v kostele sv. Kateřiny
19.–21. 10. – Výstava – Borová v minulosti a dnes
28. 10. v 15.00 hod. – Vysazení pamětní lípy
u obecního úřadu

Litomyšl
6. 10. v 19.00 hod. Bára Basiková Symphony –
Smetanův dům, Litomyšl
Koncert zpěvačky Báry Basikové, se symfonickým
tělesem Prague Lecian Strings pod vedením Kryštofa Leciana.
12.–14. 10., denně 8.00–17.00 hod., Okrasné
a ovocné školky Litomyšl
Podzimní výstava ovoce a prodej ovocných stromků a okrasných květin.
16. 10. v 19.00 hod. David Koller Acoustic Tour
2018 – Smetanův dům, Litomyšl
koncert

Bystré
2. 10. – PohádkoTour – Městská knihovna Bystré
zve všechny děti na čtení pohádky, v rámci které budou plnit tematické úkoly. Od 15.30 hod. v knihovně.
4. 10. – Beseda o spolcích v Bystrém (přednáší
p. Staňa a Dittrich) – knihovna
11. 10. – Beseda s p. Kubáskem o OH, MS ve fotbale apod. – knihovna

Lubná
5.–7. 10. – Skalka – Podzimní výstava ovoce
a zeleniny – otevřeno – pátek 5. 10. od 14.00 do
20.00 hod., v sobotu 6. 10. a v neděli 7. 10. od 8.00
do 16.00 hod. Srdečně vás zvou lubenští zahrádkáři.

Dolní Újezd
12. 10. – 18.00 hod. – v hostinci U Koruny – přednáška Mgr. Jiřího Junka – Z Moskvy až na konec
světa
20. 10. – Posvícenská zábava. Pořádá Sokol DÚ od
20 h v sokolovně, hraje Rotoped.
26. 10. – Oslavy 100. výročí vzniku ČR
V 17.00 hod. vysazení a žehnání pamětní lípy,
17.30 hod. – otevření Prvorepublikové kavárny v sokolovně, v 18.30 hod. v sokolovně vystoupení žáků
ZŠ a ZUŠ, od 19.30 hod. hraje Saxofonové kvarteto
a Hudební trio Litomyšl. Ve 22.30 hod. slavnostní
ohňostroj.
27. 10. – mše svatá za padlé v 1. a 2. sv. válce v kostele sv. Martina
15.00 hod. – mše svatá a vystoupení chrámového
sboru; 16.00 hod. – kladení věnců

Trstěnice
6. října Bramborová sobota a slavnostní otevření
obnovené polygonální stodoly, statek Trstěnice 56,
od 10 hodin, jídla z brambor, sušení ovoce v sušárně.
Hraje lidová hudba z Rožnova pod Radhoštěm, výstava fotografií Jindřicha Štreita. Vstup volný
Sebranice
13. 10. – Ženská s čertem v těle – od 18 hod. v kulturním domě. Střípky ze života a tvorby slavné české
šansoniérky Ljuby Hermanové a její šansony. Hrají
a zpívají: Jana Hermachová a Jiří Kleml, na klavír
doprovází Tomáš Alferi.
20. 10. – Václavské posezení – od 16.00 hod. v přísálí kulturního domu. Přátelské posezení s ochutnávkou zabíjačkových dobrot. Pořádá SDH Sebranice.
27. a 28. 10. – Tradiční podzimní výstava – v sobotu 27. 10. od 10 do 17 hod., v neděli 28. 10. od 8
do 17 hod. v kulturním domě. Občerstvení zajištěno,
vstupné dobrovolné.

Grantové projekty Městského muzea
a galerie Polička v roce 2018
Městské muzeum a galerie Polička je příspěvkovou organizací města Poličky a díky dlouhodobé
podpoře zřizovatele naplňuje ve všech směrech
své poslání. Velká pozornost je věnována péči
o sbírky, jejich správě a odbornému zpracování. Široké veřejnosti prezentuje muzejní a galerijní sbírky, a to prostřednictví expozic, tématických výstav či akcí nebo formou speciálních vzdělávacích
programů. Aby organizace zkvalitnila a rozšířila
své služby, usiluje každoročně také o získání dotací z grantových programů Ministerstva kultury
a Pardubického kraje, a tím zajišťuje vícezdrojové
financování svých záměrů. V průběhu roku 2017
a 2018 bylo zpracováno 11 grantových projektů,
které byly odbornými komisemi schváleny, poličskému muzeu se tak podařilo získat prostředky ve
výši 790.000 Kč. Díky významné finanční podpoře města Poličky ve výši 310.000 Kč se tak v letošním roce mohou realizovat všechny plánované
projekty, které zkvalitní péči o sbírky i služby pro
veřejnost.
Modernizace elektronického zabezpečovacího
systému v prostorách Městské galerie byla realizována díky prostředkům MK ČR z programu ISO A
Na zabezpečení movitého kulturního dědictví,
Pardubickému kraji z programu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií a městu Polička.
Vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek kvalitním skenerem, PC technikou a datovým uložištěm se podařilo díky podpoře MK ČR z programu
ISO B Evidence a dokumentace kulturního dědictví a Pardubického kraje z programu Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií.

Výběr notových autografů ze sbírky Bohuslava
Martinů byl restaurován za finanční podpory MK
ČR z programu ISO D Na preventivní ochranu
před nepříznivými vlivy prostředí a města Poličky.
Restaurování a digitalizace starých tisků ze sbírek muzea byly možné díky Národnímu programu
digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů
Memoria Mundi Series Bohemica MK ČR a městu
Polička.
Digitalizace map a plánů ze sbírek muzea byla
zajištěna díky podpoře MK ČR z dotačního programu na Podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb
muzeí a galerií a města Poličky. Ve stejném dotačním programu MK ČR a za podpory města Poličky
bude vydán Katalog kreseb Bohuslava Martinů –
Martinů obrázky kreslící.
MK ČR převzalo záštitu nad výstavou Kresby
Bohuslava Martinů – Martinů obrázky kreslící.
Prostředky na realizaci byly získány z programu
Podpora expozičních a výstavních projektů. Výstavní projekt finančně podpořilo i město Polička.
Prostředky na přípravu a realizaci edukačních
programů v expozici Sklářství na Horácku byly
schváleny v dotačním řízení MK ČR v programu
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví a podpořeny městem Poličkou.
Celodenní festival pro rodiny s dětmi – Skřítkování byl podpořen v dotačním programu Kultury
a památkové péče v Pardubickém kraji v podprogramu Podpora kulturních aktivit. Festival se
uskutečnil také díky finančnímu přispění města
Poličky.
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Městská knihovna
středa 10. října – čítárna
knihovny od 17.30 h.
Král železný, král zlatý,
král zakladatel – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Světská sláva polní tráva. Rytířský sen Přemysla Otakara II. skončil neslavně v krvavé lázni poslední bitvy. Jím založená města mu však
zajistila trvalou přítomnost v paměti obyvatel
Čech. Tomu se říká nesmrtelnost.
neděle 14. října – Divadelní klub od 18.00 h.
LiStOVáNí – Kluk z kostek (Keith Stuart)
Kluk z kostek anglického spisovatele Keitha
Stuarta je dojemným příběhem otce a jeho autistického syna, kteří k sobě hledají cestu v digitální éře. A najdou ji. Díky počítačové hře Minecraft. Buďte s námi u toho! Účinkují: Tomáš
Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram. Předprodej
lístků v knihovně, vstupné 50 Kč/100 Kč.
středa 24. října – čítárna knihovny od 17.30 h.
Vita Caroli – vrchol české středověké státnosti –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Generace Čechů krok za krokem budovaly po
staletí svůj stát. Karel IV. jejich úsilí korunoval
prosazením Českého království do pozice středověké evropské velmoci.
Srpen 1968 v Poličce – výstava fotografií Jaroslava Vorlíčka
Výročí 50 let od okupace připomíná v Městské
knihovně v Poličce neotřelá výstava fotografií
Jaroslava Vorlíčka. Výstava fotografií je k vidění
ve vestibulu knihovny.
Říjnový tematický koutek – Osudové okamžiky
Pokud vás fascinují války a rádi byste se dozvěděli větší podrobnosti než to, co jste si odnesli ze školních lavic, či máte-li rádi válečné
romány, nahlédněte do našeho knižního koutku
vpředu u výpůjčního pultu.
Poděkování za sběr víček
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se
podíleli na sběru plastových víček pro Pavlíka
z Litomyšle, trpícího svalovou dystrofií. Vaším
přičiněním se podařilo nasbírat deset pytlů
plastových víček. Za dalších pětadvacet pytlů
víček děkujeme paní Pazderové z Pusté Rybné.
Za knihovnu srdečně děkuje Marie Žembová.

17

MartiNoviny

Planeta Česko
Naše příroda je pestrá jako
málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky
– stačí se jen dobře dívat! První
celovečerní film o české přírodě
ukazuje díky nejmodernějším
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti,
ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní
hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře
a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase
s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších
hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
11. října v Divadelním klubu v Poličce od 19 hodin promítáme dokument Planeta Česko s následnou besedou s režisérem a scénáristou Mariánem
Polákem.
Recenze na tento film: Planeta Česko je králem
mezi českými přírodovědnými dokumenty (Česká
republika, 2016, 81 min.).
Ambicí televizního režiséra a milovníka přírody Mariána Poláka bylo natočit přírodovědný
dokument ve stylu Zázračné planety od BBC, leč
v českém prostředí. Výsledná Planeta Česko se sice
s úchvatnými mega-produkcemi od BBC nemůže
měřit hlavně kvůli obřím rozpočtům a mnohonásobně větší pracovní síle, i tak se ale Mariánovi
a jeho štábu podařilo během více než ročního natáčení pořídit pozoruhodné a sem tam i poměrně
unikátní záběry zejména české fauny.
Natáčelo se na všemožných lokacích ve čtyřech
ročních obdobích a ve snímku je zastoupeno více
než čtyřicet živočišných druhů od brouků a měkkýšů po koně a zubry. Tvůrci měli k dispozici profesionální techniku a nejlepší kamery, takže nebyl
problém pořídit i extrémně zrychlené či zpomalené
záběry v nejvyšším rozlišení. Na některé momentky se čekalo i mnoho dní, odměnou jsou nicméně
scény, kdy třeba had požírá celého kapra, tesařík
zápasí s vosou nebo čáp krmí svá mláďata. Překvapivě hojně zastoupené jsou i všelijaké pářící rituály.
Vstupné 80 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek
srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Irma
Dnešní text MartiNovin úzce souvisí s nadcházející výstavou, která Bohuslava Martinů představí
z různých úhlů skrze jeho vlastní kresby. Výstavu samotnou představuje jiný článek tohoto čísla Jitřenky,
na tomto místě bych chtěla představit dívku, o níž se
v žádné z dosavadních martinůovských publikací dosud ještě nikdy nepsalo. Vlastně si nikdo ani nevšiml
její existence, neexistuje (nebo není známá) žádná
korespondence a Martinů se o ní později nikdy nezmiňoval. Přece jen mu ale evidentně byla v určitou
dobu velmi blízkou osobou. Jediným materiálem,
z nějž se o její existenci dozvíme, je několik Martinů
kresbiček, na nichž je dívka zpodobněna a na některých i pojmenována. Z nich se dozvídáme, že se
jmenovala Irma. Nic víc. Kdo byla a jakou hrála roli
v Martinů životě?
Při hledání jakýchkoliv indícií, které by vedly
k jejímu „odhalení“, byly nesmírně důležité tužkou
zaznamenané (ale bohužel také velmi špatně čitelné)
popisky Martinů životopisce Miloše Šafránka, týkající se jednoho konkrétního obrázku nazvaného
Když my jsme v Biografu. Na kresbě je vyobrazena
skupinka devíti sedících mladých lidí, přičemž dvě
dvojice evidentně představují zamilovaný pár: první
tvoří Stanislav Novák a jeho (tehdy zřejmě ještě ne
manželka) Maňka, druhý pak Bohuslav Martinů
s postavou označenou jako Irma. Na rozdíl od pětice
dalších postav se postavy těchto dvou párů vzájemně
dotýkají či drží za ruce. A z výše zmíněných Šafránkových popisků bylo možné vyčíst, že Irma byla
sestřenicí další dívky z obrázku a že obě pocházely
z Kácova a byly židovského vyznání. Toto byly vodící

Akci podporuje město Polička a Pardubický kraj.
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momenty při „detektivním“ pátrání. Znalí martinůovští fanoušci si jistě vybaví jeho půvabný obrázkový komiks, v němž vtipnou formou referuje o své
nezdařené cestě z Kácova do Poličky. Na prvním
z obrázku komiksu jej u vlaku vyprovází neznámá
dívka či dáma – tímto se vysvětluje důvod jeho cesty
do Kácova. Ale jak zjistit po téměř sto letech (obrázek pochází z dubna 1919), jak se navštívená osoba
přesně jmenovala? Můj obrovský dík patří pracovnici matriky městyse Kácov, která oslovila pamětníky, a tak se podařilo určit, že by mohlo jít o rodinu
Hojtaschovu. Toto jméno následně potvrdilo hned
několik věrohodných zdrojů: soupis studentů pražské konzervatoře a staré židovské matriky narození
a sňatků uložené v Národním archivu v Praze. Díky
jim bylo možné dát dohromady následný krátký životopis.
Irma Hojtaschová se narodila 28. 3. 1892 v Kácově jako třetí ze čtyř dětí manželů Josefa a Charlotte
Hojtaschových. Poměrně široce rozvětvená rodina
byla židovského vyznání a žila v Kácově několik pokolení, rodiče Irmy obývali dům č. 79 v centru městečka. Irma vystudovala hru na klavír na pražské
konzervatoři v letech 1906–1912, další studium na
mistrovské škole pražské konzervatoře již neabsolvovala. Jejím profesorem byl proslulý pedagog a později též rektor konzervatoře Karel Hoffmeister. Ve
stejných letech (ovšem s nuceným dřívějším rokem
ukončení) zde studoval i Martinů, je tedy patrné, že
se mladí lidé poznali právě na konzervatoři. Na výše
zmiňované Martinů kresbě Když my jsme v biografu
je vyobrazena i Irmina sestřenice Valda, celým jménem Valentina Hojtaschová. Cesty Bohuslava Martinů a Irmy Hojtaschové se v roce 1920 rozdělily. Irma
se 15. srpna 1920 provdala v pražském Palace hotelu
při židovském obřadu za obchodníka z Jablonce
Karla Kafku. Oba zahynuli v koncentračním táboře
v Osvětimi pravděpodobně v roce 1944. Podobný
osud čekal i Irminu sestřenici Valentinu: provdala se
za advokáta Julia Eisnera, s nímž měla dvě děti, Jiřího a Lilly. Všichni čtyři zahynuli v koncentračním
táboře v polské Lodži zřejmě v roce 1942.
Kromě zmiňované kresby Když my jsme v biografu je Irma na Martinů kresbách zpodobněna ještě
dvakrát jmenovitě: na kresbě Irma si šije výbavu
a na čtveřici kreseb s názvem Zápas s klavírem.
A díky zjištěným faktům můžeme jako Irmu jednoznačně označit i anonymní ženskou postavu na
prvním obrázku Martinů výše zmíněné komiksové
kresby o nevydařené cestě z Kácova do Poličky.
Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Z činnosti DPS Penzion
Nastala doba, kdy už nemusíme cestovat prstem
po mapě a obrázky vyhledávat v knihách. Stačí nám
počítač, myš a program Google Earth nebo mapy Seznam. Této moderní vymoženosti využili senioři při
cestovatelském odpoledni a podívali se na místa, která již dlouho neviděli. Například jejich rodné domy,
domy sourozenců, dětí a také domy, kde bydleli, než
se přestěhovali do DPS Penzion. Byli překvapeni, jak
se ta místa změnila, a zároveň potěšeni, že je o domy
pěkně pečováno. Povídali jsme si o tom, jak to tam
vypadalo před lety, kdo všechno tam bydlel, jak se ta

místa změnila. A tak si senioři potrénovali i paměť.
V příjemném letním počasí se senioři prošli parkem.
Vzpomínali, na které lavičce a s kým kdysi sedávali
a také že za chvilku začne školní rok a park bude opět
plný dětí. Své putování ukončili výletníci na občerstvení v Přístavu.
První středu v září se už tradičně jezdí grilovat
a zpívat na Baldu. Letos na seniory čekalo překvapení. Vlastně dvě. První byla ochutnávka vody z nového
vrtu a je opravdu moc dobrá. Druhým bylo hledání
pokladu. Nejdříve ale museli účastníci odpovědět na
pár otázek a najít pomyslný klíč. A víte, co bylo tím
pokladem? Domácí rybízový likér (recept kuchařky
ze Svatojánu), který je zejména v geriatrii výborným
posilujícím prostředkem. Byl fakt dobrý. A protože
v lese žádné houby nebyly, pouze na louce žampióny,
tak Šikovné ručičky vyrobily na podzimní výzdobu
papírové muchomůrky, které teď můžete potkat na
chodbách DPS Penzion.
Se svými zážitky z cesty po Vietnamu přijeli mezi
seniory opět manželé Župovi. Povídání o každodenním životě zdejších obyvatel doplněné fotografiemi
a příběhy z cesty se seniorům moc líbilo. A už teď se
těší na další Cestovatelské odpoledne. Cestování seniory velmi baví.

Nabídka volného pracovního místa

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
místo práce: DPS „Penzion“ Polička, město Polička a okolní obce
Pracovní činnost: sociální práce převážně se seniory, provádění cíleného sociálního šetření u osob
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, posuzování jejich individuálních potřeb, provádění analýz v této oblasti, plánování a hodnocení průběhu
služby, poskytování sociálního poradenství apod.
Pracovní doba: zkrácený pracovní úvazek 0,5
(20 h/týden), pondělí – pátek (lze i jinak)
Zaměstnání na dobu: neurčitou – trvalý prac. poměr (po zapracování)
Požadujeme:
• vzdělání – VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce
(dle odborné způsobilosti
• zákona 108/2006 Sb. § 110)
• řidičský průkaz skupiny B (os. auto) – aktivní
řidič/ka
• dobrá orientace v systému sociálního zabezpečení a znalost práce na PC
• znalost standardů a metodik v sociálních službách výhodou
• bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží
se před podpisem prac. sml.)
• zodpovědný přístup k práci, spolehlivost, důslednost, obětavost, schopnost samostatného
řešení problémů, ochota vzdělávat se
• empatie a sociální cítění, schopnost pracovat
samostatně i v týmu

• odborné komunikační dovednosti a společenský přístup zejména k seniorům
• praxe v oblasti výkonu sociální práce vítána,
není však podmínkou
Hrubá měsíční mzda: 11.000–15.000 Kč (0,5 prac.
úvazku), v rozpětí 10. platové třídy, v závislosti dle
odborné praxe a pohyblivých složek mzdy
Benefity: dlouhodobé a stabilní zaměstnání v příjemném menším kolektivu, podnikové stravování,
bezplatné vzdělávání, penzijní připojištění, FKSP
apod.
Podání nabídek: co nejdříve – nejlépe osobně,
případně e-mailem (pro výběr. řízení je nutný strukturovaný životopis a prostá kopie dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání). Vyhrazujeme si právo
neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči
nenaplní očekávání organizace.

Pozvánka DPS
Penzion
Zveme vás na oslavy mezinárodního dne seniorů
a týdne sociálních služeb
1. 10. Falešné zprávy, výmysly a fakta
ve zpravodajství
Jak se v tom vyznat? Přednáší Mgr. Anita Stanislavová, absolventka mediálních studií a veřejné
sociální politiky, moderuje Mgr. Jan Matouš. Začínáme ve 14.00 h. v jídelně.
3. 10. Seniorská stopa – Prvorepublikové kroky
Poličkou
Trasa č. 1 odchod od DPS Penzion ve 13.00 h.,
trasa č. 2 odchod od DPS Penzion ve 13.30 h. Vítáme dobové oblečení. Pochod ukončíme v jídelně
při malém občerstvení a s muzikou.
8. 10. Obtěžování a kontakt s cizí osobou,
volání na tísňové linky
Herci divadla VeTři diváky učí nenásilnou
a úsměvnou formou přemýšlet o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou setkat. Začínáme ve
14.00 h. v jídelně.
9. 10. Den otevřených dveří 9.00–16. 00 h.
9.00 h. cvičení na židlích, seznámení s pečovatelskou službou, prohlídka střediska osobní hygieny, ukázka kompenzačních pomůcek, prohlídka
společných prostorů, seznámení s volnočasovými
aktivitami, 14.00 h. hudební relaxace s pastelkami
10. 10. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti
17. 10. Prvorepublikový ples
Srdečně vás zveme na oslavu 100. výročí založení Československa. Slavit budeme zpěvem a tancem. Pomozte nám vytvořit atmosféru, přijďte
v dobovém kostýmu nebo s dobovými doplňky.
Připravujeme pro vás fotografický koutek. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS „Penzion“. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno. Začínáme ve 14.00 h. v jídelně DPS Penzion.
24. 10. Jablečná slavnost
Špetka historie, přiměřeně trénování paměti,
zpěv a hlavně budeme ochutnávat a vyrábět pochoutky z jablek. Těšíme se na vás od 14.00 h v jídelně.
25. 10. Narozeninové zpívání od 14.00 h. v jídelně
Roláže – práce seniorů. Výstava v jídelně DPS
Penzion.

Předpokládaný nástup: od 1. 10. 2018 (případně
po dohodě i později)
Nabídky přijímá a informace podává:
ředitel Mgr. Pavel Brandejs, Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970,
572 01 Polička, telefon: 461 753 121, 603 836 975,
e-mail: reditel@dpspolicka.cz

Klub zdraví zve na říjnové setkání
Omlouvám se všem, kteří přišli na přednášku
12. září, neboť se v tento den setkání neuskutečnilo.
Důvodem byl jednak výlet do Centra Eden konaný
16. 9. a také to, že se ke mně tato informace nedostala.
Doufám, že vás tato nepříjemnost s následnou
omluvou neodradí od další návštěvy 10. října, kdy se
v horní místnosti SVČ Mozaika opravdu bude konat
tato avizovaná přednáška Čestmíra Šťovíčka „Brokolice – zelené nic?“, a to i s ochutnávkou a recepty
k domácímu vyzkoušení.
V době, kdy se vedou diskuze a prosazují se všemožné snahy o udržitelný rozvoj života na Zemi, je

dobré zamyslet se s Albertem Einsteinem, německo-americkým fyzikem, autorem teorie relativity
(1879–1955): „Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na
Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.“
Těšíme se na vás a doufáme, že i říjen, jak slibují
dlouhodobé předpovědi, nabídne příznivé počasí
pro výlety do okolní přírody, která je kolem našeho
města tak rozmanitá a krásná. Choďte ven co nejvíce,
užívejte si prvních známek nástupu podzimu v krajině a buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Připomínka
100. výročí
na gymnáziu

Začátek ve Speciální mateřské
škole a Základní škole v Poličce

V úterý 2. října pořádá Gymnázium Polička ve
spolupráci s občanským sdružením Pontopolis
přednášku doc. Michala Stehlíka s názvem Československá demokracie v období první republiky. Naší snahou je připomenout 100. výročí státu
v širších souvislostech.
Po dopolední přednášce pro studenty proběhne
od 18 hodin v aule gymnázia přednáška a beseda
pro širokou veřejnost, na kterou si vás dovolujeme
touto cestou pozvat.
Přijďte si připomenout tento významný okamžik naší země s předním českým historikem. Těšíme se na vaši návštěvu.
Gymnázium Polička

Kardiaci zvou
Po letní přestávce zveme příznivce kondičních
vycházek v sobotu 13. října na výlet do Janských
Lázní. Součástí výletu bude návštěva stezky korunami stromů, která se nachází v srdci majestátních
lesů Krkonošského národního parku. Celá trasa je
bezbariérová o délce 1,5 km. Cena zájezdu 200 Kč.
Odjezd v 7.00 h. z Poličky z autobusového nádraží,
v 7.30 h. ze Svitav.
V sobotu 27. října pořádáme výlet do Pekla Čertovina u Hlinska. Cena zájezdu 150 Kč. Občerstvení zajištěno. Odjezd v 8.00 h. z Poličky z autobusového nádraží (v 7.30 h. ze Svitav).
Zájemci o výlety se mohou přihlásit u paní Navrátilové.
Těšíme se na vás.
Pavel Brokl,
předseda

Začátek školního roku 2018/2019 přivítal žáky, Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje kvajejich učitele a rodiče v úplně jiném kabátku. Škola
litní výchovu a vzdělávání dětem ve věku od 3 do 8
dostala společně se zateplením budovy a nové fasády
let se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. děi nový název, a to Speciální mateřská škola a základ- tem s více vadami, mentálním postižením, tělesným
ní škola Polička. Poděkování za krásný vzhled celé- postižením, autismem, vadami řeči a poruchami
ho objektu patří především Ing. Martinu Kozáčkovi
chování. Kapacita SMŠ je 10 dětí. V současné době
a firmě APOLO CZ s r.o. Polička, který zajistil bez- je zapsáno 6 dětí. Pedagogický tým se skládá ze dvou
problémový průběh celé akce.
kvalifikovaných speciálních pedagogů a jednoho
V současné době školu navštěvuje 56 žáků. Sou- asistenta pedagoga. SMŠ uskutečňuje předškolní
částí naší školy jsou 3 třídy základní školy speciál- vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
ní, 3 třídy základní školy zřízené podle §16 odst. 9 „S včelkou poznáváme svět, aneb pomoz mi, ať to
školského zákona, 1 třída speciální mateřské školy
zvládnu sám“. Při výchově a vzdělávání dětí je klaa 2 oddělení družiny.
den důraz na harmonický rozvoj osobnosti každého
Dne 3. 9. se poprvé dětem otevřely dveře nově
dítěte. Cílem SMŠ je poskytovat dětem příjemné
zrekonstruované speciální mateřské školy (SMŠ). a bezpečné zázemí, vytvářet jim podnětné prostředí
pro jejich všestranný rozvoj. Dílčím cílem je podpora
jejich psychického a fyzického zdraví, zajištění odPozvánka na Benefiční koncert
borné péče a spolupráce s rodiči i s pracovníky speSpeciální MŠ a ZŠ Polička pořádá 19. 10.
ciálně pedagogického centra, které je součástí školy.
v Divadelním klubu v Poličce
Září bylo plný očekávání, předsevzetí, radostí
i obav, práce i odpočinku. Společně se snažili naplnit
naše výchovně vzdělávací cíle a zpříjemnit si pobyt
ve škole. Naskočili jsme do pomyslného rozjetého
vlaku a zastavíme se až o prázdninách. Dlouhou
Hrají: Vypsaná fiXa – Notorest Band – Dott
cestu školním rokem si zpříjemníme nejrůznějšími
Začátek – 20.00 hod.
akcemi a aktivitami, účastí na projektech a soutěžích.
Vstupné: předprodej Trafika Kubát 170 Kč, 250 Kč
Na začátku podzimu jsme si odskočili 20.–21. 9. na
na místě
dvoudenní výlet na Vranovskou přehradu a do Brna,
odreagujeme se na benefičním koncertu pořádaného
Připravujeme pro vás bohatou tombolu.
dne 19. října v Divadelním klubu.
Všem školám přejeme úspěšný školní rok
2018/2019!
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy

Befiční koncert

Zprávy
z Masarykovy ZŠ

Devět z deseti
koťat nenajde
domov! Podruhé
Jaký je pravděpodobný osud devíti koťat? V lepším případě naleznou azyl v útulcích, v horším
– a nutno říci že častějším – se toulají, rozšiřují
parazity a nemoci, umírají nebo přivádějí na svět
potomky, z nichž většina nenajde domov. Kočičí
populace se „díky“ lidské nezodpovědnosti nekontrolovatelně rozrůstá. Člověk do začarovaného
kruhu občas zasáhne způsobem, který je podle
trestního zákoníku kvalifikován jako trestný čin
a dotyčný se svým činem vystavuje trestnímu
stíhání. Kotě či kočku usmrtí nebo je někde pohodí. Provozovatelka proslulého poličského útulku
nalezence už dávno přestala počítat. Aktuálně je
útulek zcela zaplněný a nové kočky dlouhodobě
nepřijímá.
Katastrofální situaci se snaží pozitivně ovlivnit
město Polička. Chovatelům nabízí, ve spolupráci
s veterinárními lékaři, bezplatnou kastraci koček
i uhrazení pooperační péče. Potřebný formulář je
dostupný v kanceláři č. 41 MěÚ v Poličce nebo na
www.policka.org. Další informace a kontakty jsou
uvedeny na letáku, který byl přílohou březnové
Jitřenky. Za projevenou zodpovědnost vám i jménem koček děkujeme.
Jistě jste si vzpomněli, že toto upozornění již vyšlo v dubnové Jitřence. A máme radost, že mnoho
nálezců bezprizorních koček využilo nabídky ke
kastraci. Proto tento program stále pokračuje a my
za to městu Poličce děkujeme.
Petr Šimon
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Střední škola obchodní a služeb
SČMSD, Polička, s.r.o. ve spolupráci
s Tylovým domem a městem Polička
Srdečně Vás zveme na

soutěž odborných
dovedností
ve Velkém sále Tylova domu v Poličce
na téma: „Pohádkové bytosti“ obor kadeřník
„Ve víru kankánu“ obor kosmetické služby
a na

Den otevřených
dveří školy

8. listopadu 2018 od 9:00 hodin
Je pro vás připraven bohatý program, workshopy
pro žáky v Tylově domě i ve škole, ukázky práce
žáků našich oborů.
Těšíme se na vás.
www.ssospolicka.cz

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

V rámci oslav 90 let otevření
školních budov se konalo setkání
s bývalými pracovníky školy. Rozesláno bylo celkem 80 pozvánek.
Padesátiprocentní účast předčila naše očekávání. Mnozí z nás se
po letech setkali se svými učiteli
a připomněli si, že také byli žáky v této škole.
Ceníme si zvlášť návštěvy paní učitelky B. Novákové, jenž s sebou přinesla složku svých vlastních
vysvědčení, která vystavila škola v době války.
Žáci prvního stupně přivítali přítomné krátkým
kulturním programem. Paní ředitelka všechny přítomné nejen přivítala, ale pohovořila o historii školy,
o nadčasovém projektu stavitele B. Šmída, o rekonstrukcích posledních let, které se snažily navázat na
původní myšlenku pana architekta. Povídání vyvolalo velký zájem hostů o prohlídku školy.
Program byl doplněn promítáním dobových snímků a fotografií učitelských sborů.
Věříme, že se sejdeme ve stejně přátelské atmosféře na podobné akci.

Snad už nikdy, jedině pod nátlakem
Ano, přesně tohle jsme si řekli v roce 2014 po
uspořádání MS ve sk8 slalomu, které se ten rok
konalo pod Hřebečským tunelem. Rok a půl příprav jsme s úplným vysílením dokázali přetavit
v perfektní závody, o kterých se ještě dlouho mluvilo a vlastně stále mluví.
Protože se každý rok střídá v pořádání MS Evropa a Amerika, tak na rok 2018 to padlo opět
na Evropu, což dává tušit sudá číslovka na konci
letopočtu. Zájem o pořádání MS v Evropě mezi
jednotlivými státy tento rok nebyl tak velký. V tu
chvíli se začal zhmotňovat sen o uspořádání MS

v nějakém větším českém městě, aby se ke sk8
slalomu dokázalo nalákat více lidí a zvedlo se tak
i jeho povědomí.
Protože študáci v Brně mají spoustu času,
a když zrovna někde neshání nějakou „kost“ a nesnaží se ji zatáhnout do první hospody, tak jsou
hodně kreativní a dokáží velké věci. Tak vznikla
představa o uspořádání závodů MS ve sk8 slalomu právě v Brně. Kde jinde se tato myšlenka
mohla urodit než v hlavě Petra Matouše, který
je odchovancem SK8 Slalom Polička, a Martina
Hermana, který má zase zkušenosti se závody na
longboardech. Pánové na této akci začali vyšívat
už od poloviny roku 2017 a přes nezdárné začátky,
kde konkrétně akci uspořádat, se nakonec s radními v Brně dohodli, že celý „cirkus“ proběhne
přímo v centru města, na ulici Kotlářská. Na tomto místě se dokonce nabízelo udělat čtyři hybrid/
tight slalomy vedle sebe a dva giant slalomy. To
by bylo úplně poprvé na světě, kdy by startovali
čtyři jezdci naráz, a určitě by to zvedlo atraktivitu těchto závodů nejen pro jezdce, ale i diváky.
Koncept celé akce byl opravdu zajímavý a i my
Poličáci jsme byli zvědaví na samotnou realizaci.
Píše se rok 2018, začátkem dubna, někdy okolo odpoledního času na čaj na jednom z úřadů
v Brně. Oběma hlavním pořadatelům připravujícím MS v Brně padá brada hluboko na stůl, který
je majetkem úředního šimla. Pouze dva důlky
v onom dřevotřískovém kusu nábytku budou
smutnými svědky, jak se dá během pěti minut
zmařit roční úsilí při přípravách závodů. Slyšeli
pouze větu: „Tam bude objížďka“. Sponzoři přislíbili peníze, jezdci z celého světa už mají zamluvené letenky, co teď. Po marných pokusech najít
jiné místo v Brně, kde by se závody mohli odjet,
začalo už být opravdu horko. Standardní doba
na vyjádření všech institucí k uzavření nějaké
komunikace je okolo čtyř měsíců a tak už nezbýval čas vůbec na nic. V tu chvíli se „Sauronovo
oko“ otočilo směrem k Poličce a mně začalo pískat
v uchu … hodně.
Už dvanáctého dubna sedí poličská sk8ová
komunita v zadním salónku „U Plůtku“ a přemítá o větě „Snad už nikdy, jedině pod nátlakem“.
Proč byla v roce 2014 ta věta formulována takto
nešťastně, už nikdo neví, ale když se po dvou hodinách „klidné diskuze“ :) rozcházíme, je rozhodnuto. MS bude v Poličce. Ze dvou denních závodů
se udělají tři denní a je to. Následující pondělí se
rozjede v plné síle mašinérie ke zdárnému uspořádání MS, a to v zapojení všech z SK8 Slalom
Polička a nejen jich. Aby toho ale nebylo málo,

od pondělí do středy, před závody, je naplánován
Sk8 Camp v Novém Městě na Moravě. To dáme.
Bylo jasno, závody s názvem Skate ‘n’ World Polička 2018 byly naplánovány na 10.–12. 8., v pátek
a sobotu na silnici od masokombinátu do Širokého Dolu a v neděli na ulici Husova přímo v centru
Poličky. Zde bych si dovolil úkrok stranou, protože se nám tady šíří takové zajímavé zvěsti. S tím
krásně opraveným nábřežím, přesně v té délce,
kterou na uspořádání závodů v sk8 slalomu potřebujeme, s takovým krásným asfaltem se super
povrchem, tak s tímhle asfaltem fakt nemáme
nic společného. Prostě a jednoduše to přišlo jako
blesk z jasného nebe, a to 14 dní před závody. Nikdo o tom nevěděl, a i tak by se nám nepovedlo
tuto skvělou lokaci včas uzavřít. Jak jsem psal
výše, trvá to v průměru čtyři měsíce. Příští rok
toho však určitě využijeme. Tímto bych chtěl
všechny poprosit, aby nevolali, že potřebují opravit jejich místní komunikaci v rekordním čase,
a zároveň děkuji Pardubickému kraji za poličské
nábřeží.
Petr si vzal na hrb funkci ředitele závodů a celé
čtyři měsíce usilovně pracoval. Tím se také vědomě vyloučil ze startovní listiny, která ke konci
registrace čítala 130 jezdců. Nakonec jsme povolili registraci ještě dalším jezdcům, a tak se konečné číslo zastavilo na hodnotě 136. Potvrzeni
byli jezdci z celého světa a samozřejmě i světová
sk8 slalomová špička. Přítomni byli například
jezdci z Německa, Itálie, Švédska, Ruska, Francie, Ukrajiny, ale také z USA a mnoha dalších
zemí. Češi měli početné zastoupení, ale vědělo
se, že konkurence bude velká. Kategorií bylo
celkem sedm: děti, dorost, junioři, ženy, amatéři, masters a profesionálové. S počasím to vypadalo příznivě a během čtvrtka se připravila celá
trať u Širokého Dolu. Ve čtvrtek večer proběhlo
v Divadelním klubu dokončení registrace všech
závodníků a po krátkém vzájemném přivítání celého závodního pole šla ta rozumnější skupina raději spát, aby měla síly na následující závody. O té
druhé části nejsou žádné důkazy.
V pátek nás přivítalo na kopci sluníčko a již od
6.00 hod. bylo vše v plném proudu. Postupně se
začali sjíždět závodníci, protože v 8.30 hod. již
začínaly tréninky. Na pořadu dne byl giant slalom. Zvolený kopec má slušný spád, a proto bylo
startovní pole rozděleno do dvou skupin. Zkrácenou část měly jet kategorie děti, dorost, junioři
a ženy B. Nakonec ženy z „Béčka“ získaly kolektivní odvahu a dohodly se, že pojedou celou trať.
V 9.30 hod. se pustili do ostrého zápolení první
závodníci. Kategorie dětí a dorostu byly nabity
našimi poličskými závodníky, do kterých jsme
vkládali velké naděje. Kategorie dětí byla v naší
režii. Na sedmém místě dojel Martin Falt, ale
i tak za sebou nechal dva lotyšské závodníky. Šestá skončila Mařenka Maděrová a na pátém místě
Anička Šafránková. Čtvrté místo zamířilo do Lotyšska, ale bednu jsme si sebrat nenechali. Třetí
tak dojel Tomáš Mach, druhá pak Emily Martinů
a s nejrychlejším časem vystoupal na první místo
Lukáš Martinů.
V kategorii dorostu byli už v převaze jezdci z jiných zemí, ale i tak naši ukázali, že to umí. Z deseti
přihlášených si vyjela čtvrtý nejlepší čas Karolína
Machová, třetí příčku pak obsadil ruský závodník, ale druhé místo zase zůstalo v Česku, i když
ne v Poličce, a to v podání Dana Syrového z Prahy.
První místo si však Polička urvala pro sebe. Úplně přesně si ho pro sebe urval Petr Mar tinů. A tak
jsme po dvou kategoriích pro Poličku měli dva mistry světa v giant slalomu.
V juniorské kategorii Polička zastoupení nemá,
ale i tak se z Čechů na třetí místo dostal Matěj
Štefka a druhý byl Ondřej Král. První místo pak
cestovalo do Španělska a to v podání Leonarda
Fernandeze.
Pokračování přístě.
-jt-
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Vzpomínáme
Dne 10. 10. by náš drahý
manžel, tatínek, bratr, strýc
a dědeček, pan Luboš Findejs, oslavil své 55. narozeniny. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkuje
manželka Věra, dcery
Petra a Lucie s rodinami
a vnučka Martina.
Dne 14. 10. vzpomeneme
6. výročí úmrtí milovaného
manžela, tatínka a dědeček,
pana Jana Plíhala.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo, těžší
je bez Tebe žít, chybíš mi.
20. 10. uplyne 5 smutných
roků, co zemřel můj manžel
Jiří Adamec.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka.
Dne 29. 10. 2018 vzpomeneme 1. smutné výročí, co
nás navždy opustila moje
drahá maminka, paní Libuše
Slavíčková.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Libuše Nespěšná
s manželem a vnuci.

Blahopřejeme
Dne 31. 10. 2018 oslaví
95. narozeniny paní Růžena
Rajmanová z Poličky.
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí
dcera a syn s rodinami.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

6.–7. 10.

13.–14. 10.

20.–21. 10.

27.–28. 10.

3.–4. 11.

MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
zubní lékař Vaskiv Natalia,
Litomyšl, Nerudova 207,
461 619 670
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Tenisové prázdniny našich dětí

Přehlídka SŠ
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svitavách pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy
vybraných středních škol z jiných regionů v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku
středních škol 2018.
Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 18. října, pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 h v přízemí Střediska
kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce a všechny, kteří chtějí získat
přehled o nabídce vzdělávání v našem regionu.
Bc. Barbora Kabátová, ÚP ČR

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.
•
Od října 2018 přijmu pracovníka, brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické,
nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám domek nebo chalupu, oblast Svitavy, Polička a okolí 20 km, se zahradou nebo pozemky, klidně i horší stav. Děkuji 728 741 473.
••
Hledám 5 žen do svého týmu, které mají
chuť pracovat s produkty pro krásu a zdraví, min.
1 hodinu denně, chtějí si vydělat 10 tis. a více, a to
za opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí
domova on-line nebo v živém světě. Model spolupráce je nový, netradiční, žádné běhání s balíčky
ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda naučím.
Tel: 774 765 437.
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Trochu rozpačitě se rozběhly prázdniny na tenisových kurtech. Vzhledem k přechodu na novou práci
musel značně omezit tenisové aktivity dlouholetý
tahoun všeho dění na kurtech a trenér Zdenda Jílek a nebylo jisté, jak bude fungovat dopolední hraní. Objevily se i snahy o jeho značné omezení. Díky
snaze umožnit a zpříjemnit hraní našim dětem
v dopoledních hodinách se mně podařilo přesvědčit
paní Danu Lněníčkovou, aby se ujala provozování
kiosku. I přes její zdravotní problémy to bylo skvělých pět a půl týdne a patří jí velký dík. Poté však
musela náhle skončit a na okně kiosku se na 5 dní
objevil nápis: otevřeno od 14 hodin. Zvláštní přístup
(ale nejjednodušší) výboru TO, když dopoledne chodí na kurty desítky dětí, nemohou si půjčit vybavení
na minigolf, dát si limču nebo zmrzku, jejich dospělý
doprovod kafíčko. Přitom stačil jeden krátký telefonát jiné obětavé kolegyni a rázem vše běželo ke vší
spokojenosti už od rána. Díky tentokrát patří paní
Růžence Vítové. A tak mohlo na našich kurtech proběhnout kromě denního hraní i tenisové soustředění
sportovního tábora Mozaiky, které bylo rozděleno ve
dnech 24. až 25. 7. na dva bloky. Zúčastnilo se celkem 28 dětí. Včetně asistentek a týmu trenérů nás
bylo hodně přes 30. Poděkovat chci svým svěřencům
v rolích tenisových poradců Gwen Gonnot, Matěji
Vodákovi a Martinu Kohutovi. Všechny děti si mohly
vyzkoušet základní tenisové údery, metody tréninku
na odrazové stěně a také zahrát čtyřhru, popřípadě
minigolf. S úrovní soustředění na závěr vyjádřila
spokojenost vedoucí sportovního tábora Mgr. Lída
Haraštová. Další týdny stále přálo počasí, takže se
hrálo, nejvíce navečer a v dopoledních hodinách.
Poslední týden prázdnin od 27. do 31. 8. se uskutečnil tenisový kemp, který díky podpoře města Poličky mají naši reprezentanti zdarma včetně svačin
a obědů. Zúčastnilo se 22 dětí, soutěžily v tenisových
dvouhrách a čtyřhrách, proběhla napínavá soutěž
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o ceny „v obíhačce“, bylo možno využít minigolf
a odrazovou stěnu. Vedení se ujal autor tohoto článku s ohromnou podporou Markétky Vodehnalové
a jejích dětí Jůlinky a Matýska. Skvělá byla v roli kuchařky opět Dana Lněníčková .
Na závěr kempu nás navštívil starosta města Jaroslav Martinů, který ocenil všechny zúčastněné děti
a poté předal poháry starším žákům za první místo
v soutěži družstev. Zúčastnil se i trenér Zdenda Jílek.
Všem jmenovaným v tomto článku děkuji za podíl na
společném prožití tenisových prázdnin, zvláště městu Poličce a panu starostovi za dlouhodobou finanční
i osobní podporu.
Využívám této příležitosti k nabídce pro nové zájemce o tenis ve věku od 5 let, máte možnost zavolat
na číslo 776 361 131.
Jan Smejkal,
člen sportovní komise města Poličky

Další rekordní sezóna
na poličském koupališti
Krásné léto, ale i příjemné prostředí a personál, nabídka služeb i novinky, to vše přivedlo do
areálu poličského koupaliště od června do konce
srpna letošního roku téměř 22 tisíc návštěvníků.
Pro srovnání vloni to bylo pouhých 14 tisíc, zatím
největší rekord v počtu návštěvníků je z roku 2015
– necelých 24 tis.

Koupaliště otevřelo 22. června a nabídlo tyto
novinky – 2 nové sprchy, částečně opravený plot
v březovém háji, otevírací dobu v hlavní sezóně
rozšířenou od 10 do 20 h, 20 nových lehátek.

„A bylo jich stále málo,“ komentuje vedoucí plaveckého bazénu Mgr. Andrea Zachová.
A jaké jsou plány na příští rok, co návštěvníkům
poličského koupaliště chybí a co si naopak pochvalují? „Na příští sezónu plánujeme opravit mola,
dodělat 4. sprchu, dokoupit lehátka, dokončit
opravy plotu, postavit garáž na lehátka a aqupaddlery (lodičky na vodu). Některé záměry a plány
si zatím nechám jako překvapení. Návštěvníkům
nejvíc chyběly právě již zmíněná lehátka, zdravé
občerstvení (saláty), teplá sprcha. Naopak nejvíce
si pochvalovali nízké vstupné, velkou vodní plochu
na koupání, čistou vodu, čisté prostředí a příjemný personál,“ odpovídá na dotazy vedoucí bazénu.
„Chtěla bych touto cestou poděkovat celému
týmu Plaveckého bazénu Polička a našim stálým
externistům za skvělou spolupráci a pohotové řešení provozních problémů. V letošním roce, i když
návštěvnost byla velmi vysoká, se strojníkům podařilo udržet kvalitu vody na vysoké úrovni. Naše
koupaliště sice nemá filtraci, ale každé ráno se
provádělo čištění v rozloze jedné čtvrtiny plochy
dna. Každý den bylo prováděno manuální čištění
šikmin nádrže a odstraňování hlavních nečistot
z hladiny vody,“ uzavírá informace o úspěšné sezóně koupaliště Mgr. Zachová.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Rozpis kurzů plavání podzim 2018
Pondělí:
• 16.00–17.00 h přípravka Orka, 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, delfínek zdokonalovací kurz
6–9 let, Zdena Šemberová
• 17.00–18.00 h plavecký oddíl A+B Orka, Zdeněk
Jandík
Úterý:
• 16.00–17.00 h kapříci 4-7 let velký b., Jana Divoká
• 16.00–17.00 h kosatky – zdokonalovací 6-9 let,
Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 h kosatky – zdokonalovací 8-12 let,
Lenka Vejdělková
• 17.00–17.45 h rodiče s dětmi velký bazén –
2–4 roky, Jana Divoká
Středa:
• 12.45–14.15 h plavání kojenců a batolat – vířivka,
Jitka Kmošková, jedna lekce půl hodiny = cena
110 Kč
• 14.30–15.00 h veřejnost pro plavání rodičů s dětmi věk 1-2 roky VB+vířivka, Jitka Kmošková,
jedna lekce půl hodiny = cena 60 Kč
• 15.00–16.00 h. aquagravidibic – cvičení a plavání pro těhotné, Jana Nyklová

• 16.00–17.15 h plavecký oddíl Orka (2 dráhy), Zděněk Jandík
• 16.00–18.30 h kondiční plavání veřejnost (2 dráhy), plavčík
• 19.00–20.00 h aquafitness, Jana Nyklová
Pátek:
• 19.00–20.00 h kondiční plavání veřejnost, plavčík
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
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, kurz pro těhotné, aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Andrea Zachová tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo Pulečci 6–12 měsíců, Medúzky 1–2 roky, Želvičky 2-4 let, Kapříci
4–7 let, Delfínci 6-9 let, Kosatky 6-12 let plavecká
škola 731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
O prázdninách se kurzy nekonají.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
zakoupí permanentku na patnáct vstupů. Platnost
permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně
zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky.
Těšíme se na vás.

Turisté zvou
Sobota 6. října – Slováckými
vinohrady. Autobusový výlet
na oblíbený pochod přes vinohrady, který se koná pravidelně
každou první sobotu v říjnu.
Letos pojedeme do Dolních
Bojanovic. Cíl pochodu je v Nechorách u Prušánek. Možnost výběru ze dvou
tras 6 a 13 km. Výlet vedou Jiří Andrle a Zdena
Mihulková.
Středa 10. října – Spadaným listím. Odjezd z Poličky nádraží autobusem směr Bystré
v 9.33 hod., Polička – most 9.35 hod., z Bystrého
kolem vápenky a Nyklovic k rozhledně Horní les
(774 m), na jeho vrcholu stojí rozhledna, jejíž vyhlídkový ochoz je ve výšce 38 m. Ten, kdo ji zdolá, bude stát ve výšce 812 m. Bude to tak letošní
poslední osmistovka.
Pokračovat budeme směrem k Vírské přehradě, odbočíme na vyhlídkový Javorův kopec
(683 m). Přes obec Chlum na Vírskou přehradu
se podíváme ještě na vyhlídku Klubačice, která
je na skále nad řekou Svratkou. Sestoupíme do
Víru a odtud se autobusem vrátíme domů.
Trasa je asi 12,5 km. Návrat autobusem z Víru
ve 14.50 nebo 16.43 hod. přes Olešnici do Poličky.
Vycházku připravil a vede Josef Brokl.
Sobota 20. října – Pivnice. Bližší informace ve
vývěsní skříňce a na našich webových stránkách.
Středa 24. října – Moravský kras. Vlakový
výlet do krasové oblasti s návštěvou Punkevní
jeskyně. Odjezd vlakem v 7.30 hod. do Blanska.
Pěší trasa asi 10 km.
Na vycházku zve Jiří Andrle.
Neděle 28. října – 100 let Československa.
Vlakový výlet do Prahy k zakončení oslav 100 let
Československa s prohlídkou Prahy. Slavnostní
zakončení oslav proběhne na náměstí Republiky.
Bližší informace ve vývěsní skříňce a na našich
webových stránkách.
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.

Výstupy na
nejvyšší vrcholy
Aktivní důchodci-turisté na středečních „důchodcovských“ vycházkách organizovaných KČT
Polička postupně vystoupali na všech 17 „osmistovek“ Žďárských vrchů. Nejaktivnější turisté, kteří
vystoupali na všechny vrcholy, obdrželi diplom
a medaili za „Korunu Žďárských vrchů“.
Děkujeme Pepovi Broklovi za zajímavý nápad,
náročnou přípravu a realizaci šestidílného putování po nejvyšších vrcholech Žďárských vrchů.
Za spokojené turisty
Míla Michek
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

23

Plavecký bazén
Veřejnost
1. pondělí sanitární den – zavřeno
2. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
3. středa
6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
4. čtvrtek
6.00-7.30, 14.30-20.00
5. pátek
12.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6. sobota
14.00-20.00
7. neděle 13.00-19.00
8. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
9. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
10. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
11. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
12. pátek
12.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
13. sobota 14.00-20.00
14. neděle 13.00-19.00
15. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
16. úterý
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
17. středa
6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitness
18. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
19. pátek
12.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
20. sobota 14.00-20.00
21. neděle 13.00-19.00
22. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00
kurzy
23. úterý
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
24. středa 6.00-7.30, 12.30-15.00 batolata, rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic
16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 16.0018.30 kondiční plavání (2 dráhy),
19.00-20.00 aquafitnes
25. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
26. pátek
12.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
27. sobota 14.00-20.00
28. neděle 13.00-19.00
29. pondělí 14.00-20.00
30. úterý
6.00-20.00, 14.30-15.30 Mozaika
1 dráha

ník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra:
po, St, Pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
17.00–19.00 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.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org. Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Jolana Kozlová 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz
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, aby
návštěvníci svoji činnost naplánovali a ukončili
tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle
ve 20.00 h. Po zavírací době není možné, aby se
návštěvníci nadále zdržovali v prostorách bazénu,
fitcentra a sauny.
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup na bazén je
započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, volejte na tel.
731 020 030, 461 725 631.
Ceník – plavecký bazén – platný
od 1. 9. 2018
Bazén plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
Sauna
děti do 3 let
děti od 3 let do 15let
ostatní

Vyhrazujeme si právo na změnu. Prosím sledujte
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Tobogan uzavíráme 30 min před koncem otevírací doby. V době kondičního plavání bude tobogan uzavřen. Uživatelé toboganu nesmí mít v době
jízdy na sobě ani u sebe žádné ostré nebo kovové
předměty, které mohou poškodit koryto toboganu
(hodinky, klíčky od skříněk…).
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. Návštěv-

zdarma
25 Kč/h.
50 Kč/h.
zdarma
40 Kč/h.
80 Kč/h.

Permanentky (5 vstupů, 10 vstupů, 15 vstupů)
Plavání
děti od 3 let do 15 let
100 Kč/h.
200 Kč/h.
300 Kč/h.
ostatní
215 Kč/h.
425 Kč/h.
640 Kč/h.
Sauna
děti od 3 let do 15 let
190 Kč/h.
365 Kč/h.
525 Kč/h.
ostatní
375 Kč/h.
725 Kč/h.
1.050 Kč/h.
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Upozornění platné v roce 2018: Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro děti. Potvrzení
pro zaměstnavatele a pojišťovny za permanentky
hlaste v pokladně před zaplacením.
Platba – kurzy: permanentka na 15 vstupů platí
po dobu 4 měsíců

Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky. Návštěvník za překročení
zaplacené doby uhradí 10 Kč za každou započatou
¼ hodinu. Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 15 Kč za
každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 25 Kč za každou započatou ½ hodinu.
Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se
poskytne sleva poloviny vstupného (děti 13 Kč/h.,
ostatní 25 Kč/h.). Přijímáme poukázky Sodexo
(nedočerpané částky nevracíme).
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost na základě přihlášek.
Kurzy
Aquagravidibic
80 Kč/60 min
Aquafitness
80 Kč/60 min
Batolata – malý bazének
(vířivka)
110 Kč/30 min
Plavání hrou
60 Kč/60 min
Zdokonalovací plavání pro děti60 Kč/60 min
Delfínek
60 Kč/60 min
Kosatka
60 Kč/60 min
Rodiče s dětmi
velký b. – 2-4 roky
80 Kč/45min
Přednášky:
Úvodní přednášky – pro těhotné,
kurzy
20 Kč za osobu
Veřejné plavání rodičů s dětmi
2-3 roky velký bazén s vířivkou 80 Kč/45 min
Veřejné plavání rodičů s dětmi
1-2 roky velký bazén s vířivkou 60 Kč/30 min
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
10 Kč
rukávky/pár
5 Kč/h.
ručník
10 Kč/h.
plavecký pás
5 Kč/h.
osuška
15 Kč/h.
plavecké pomůcky malé
5 Kč/ks
prostěradlo
20 Kč/h
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště:
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo 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 na ubytování: Martina Navrátilová tel. 604 342 208.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
čtvrtek
17.30-19.00 h.
sobota, neděle 14.00-15.30 h.
Možnost zapůjčení bruslí. Sledujte www.tespolicka.cz. Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743.

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-
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