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Slavnost pro restaurovaný
morový sloup
Mariánský morový sloup v Poličce je po několika letech náročného restaurování bez lešení a opět
zdobí Palackého náměstí v plné kráse. Oslava obnovy této jedinečné barokní památky proběhla
za účasti starosty města, za účasti restaurátorů,
kameníků a dalších odborníků, kteří se na práci podíleli, v pátek 16. listopadu. Oslavy zahájily
slavnostní fanfáry z balkonu poličské radnice.
Morový sloup byl poté za velkého zájmu veřejnosti
opětovně vysvěcen.

nadživotních postav světců sv. Václava, sv. Víta,
sv. Karla Boromejského a sv. Šebestiána,“ komentuje práci odborníků Mgr. BcA. Petr Gláser, vedoucí restaurátor.
Nutno dodat, že práce finišovaly do poslední
chvíle a v den slavnostního vysvěcení, tedy 16. listopadu byla na sloup umístěna jediná chybějící kopie sochy, a to socha sv. Šebestiána.
„Celková obnova morového sloupu začala po
důkladných přípravách v roce 2015 a náklady

Zajímavé informace a také fotografie z průběhu restaurování se dozvěděli účastníci besedy, která proběhla v Centru Bohuslava Martinů.
Představena byla i kniha „Mariánský sloup v Poličce – restaurování,“ od autorů PhDr. Vratislava
Nejedlého, CSc. a Mgr. BcA Petra Glásera, kteří
byli zároveň hlavními aktéry odborné přednášky.
Slavnostní večer byl zakončen koncertem, a jak
jinak než hudbou barokní.
„Na nutnost opravy upozornil vlastně sám
sloup, když z něho v roce 2011 odpadla část sochy
sv. Víta a poškodila se. Psal se rok 2012, kdy celá
akce odstartovala rozsáhlým restaurátorským
průzkumem. Navíc bylo po průzkumu zřejmé, že
část sochařské výzdoby je kvůli pokročilé fázi degradace nutné demontovat, uložit na vhodném
místě s odpovídající klimatickými podmínkami
a originály na původním místě nahradit kamennými kopiemi,“ uvádí Ing. Mastná, vedoucí odboru OÚPR a ŽP.
„Práce probíhaly podle sestaveného harmonogramu v navazujících etapách od vrcholové sochy Panny Marie, přes bohatě členěné tělo sloupu
až po stupňovité pódium s balustrádami. Během
prací byly snímány dožilé a jinak nevhodné tmely
z minulých oprav, silně degradovaná hmota kamene byla opakovaně zpevňována speciálními prostředky, které v ní prakticky vytvářejí nové pojivo,
trhliny byly hloubkově injektovány, prasklá místa
lepena k sobě, povrch byl opakovaně čištěn za použití mechanických i chemických prostředků, byly
prováděny plastické a barevné retuše povrchu
a na nejvíce exponovaných místech byl aplikován
hydrofobizační prostředek kvůli omezení vnikání
srážkové vlhkosti do hmoty památky atd.
Již od začátku oprav v roce 2015 zároveň probíhaly práce na vytváření nových kamenných
náhrad sejmutých prvků a především čtyř lehce

od tohoto roku činily 5,5 mil., z toho téměř 90 %
prostředků obdrželo město formou dotací z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
MPR a MPZ. Letošní rok bude proinvestováno
750 tis. Kč. “ doplňuje Ing. Mastná.
Morový sloup je opraven, ale starost o barokní
sochy na Palackého náměstí nekončí. Odborníci
doporučují pokračovat restaurováním soch na
obou kašnách, autorem soch je rovněž Jiří Pacák
a také tyto sochy jsou zařazeny na seznamu Národních kulturních památek ČR.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Ustavující
zasedání
Zastupitelstva
města Poličky
Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva
města Poličky proběhlo v pondělí 5. listopadu ve
velkém sále Tylova domu.
Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Báča Oldřich, ODS, Ing. Baláš Josef, Ph.D.,
KDU‑ ČSL, Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D., Piráti,

Grubhoffer Miloš, ODS, Hejtmánek Jiří, KSČM,
MUDr. Kapras Miloslav, ODS, Ing. Kozáček Martin, ODS, Kučerová Marie, ČSSD, Mgr. Matouš
Jan, Pro Poličku, Mgr. Matouš Milan, Pro Poličku, Martinů Jaroslav, ODS, MUDr. Plšek Martin,
ODS, RNDr. Scheib Ladislav, ODS, Mgr. Šafář David, KDU‑ ČSL, Mgr. Šafářová Markéta, KDU‑ ČSL,
Šimon Petr, Pro Poličku, Štefka Pavel, ANO 2011,
Ing. Vlček Štěpán, Piráti, MUDr. Toman Jiří, ODS,
JUDr. Tomanová Marie, Ph.D., ODS, Totušek Radim, ANO 2011.
Po složení slavnostního slibu následovala volba
starosty. Tím se již čtvrté volební období stal Jaroslav Martinů, místostarostou byl zvolen Pavel
Štefka. Do rady města zasednou – JUDr. Marie
Tomanová, Ph.D., MUDr. Jiří Toman, MUDr. Miloslav Kapras, Marie Kučerová a Radim Totušek.
Zvoleni byli i jednotliví předsedové výborů. Výbor
finanční povede Ing. Josef Baláš, Ph.D., kontrolní
výbor – RNDr. Ladislav Scheib a výbor pro výchovu a vzdělávání – Mgr. Milan Matouš.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám popřáli klidné
prožití vánočních svátků. Do nového roku
2019 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho
štěstí, lásky a spokojenosti.
Jaroslav Martinů, starosta
Pavel Štefka, místostarosta
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Polička slavila 100. výročí republiky
i skautů a má Lípu svobody

Jitřenka
hledá nového
šéfredaktora
Město Polička zveřejnilo Výzvu k předložení
nabídek na poskytování služeb – šéfredaktor novin občanů města Polička a okolí – „Jitřenka“. Podrobnosti najdete na úřední desce města Poličky
na webových stránkách www.policka.org. Termín
podání přihlášek je do 10. prosince 2018.

Slavnostní setkání u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, 100. výročí
vzniku skautské organizace v Poličce a 90. výročí
Masarykovy základní školy se konalo ve čtvrtek
25. října 2018. A kde jinde než symbolicky před
historickou budovou jubilejní školy a sochou
T. G. Masaryka?

Naléhavá výzva
cyklistům
Obracím se na vás s naléhavým požadavkem na
dodržování a respektování zákazu jízdy na chodnících ve městě, především na náměstí a cestách
v parku. I přes opakovanou snahu našich městských strážníků stále dochází k častému porušování základních pravidel.
Věřím, že se většinově shodneme, že není možné této situaci nečinně přihlížet a riskovat možný
střet s chodci. Na tento stav mě v poslední době
opakovaně upozorňují i naši občané a žádají
oprávněnou nápravu.
Považuji za nezbytné za naše město napsat, že
v úsilí o kázeň a respektování tohoto stavu budeme i nadále pokračovat nejen důraznou domluvou,
ale případně i finanční pokutou.
Velmi si přeji a moc prosím o respektování tohoto oprávněného a přirozeného požadavku.
Děkuji moc.
Jaroslav Martinů,
starosta města

Glosa
zastupitele II
Druhý den v první třídě – já a moji
kamarádi, samospráva třídy
Trochu rozpačitý z prvního dne jsem dorazil do
školy. Rozhlédl jsem se kolem sebe a spatřil dva
spolužáky, kteří včera dopadli stejně jako já. Po
očku jsme se sledovali, mrkli na sebe a opatrně
si spolu začali povídat. I jim trochu vadilo, že se
s nimi nechce pan učitel moc bavit.
Jitka, ta slečna, byla ještě o něco zdrženlivější
než my, dva kluci, já a David. My jsme si hned řekli:
„Však my se neztratíme a i bez pana učitele si poradíme.“ Nakonec jsme si všichni tři plácli a slíbili si,
že si se všemi domácími úkoly vzájemně pomůžeme.
Netrvalo to moc dlouho a před námi byl první
úkol. Na začátku školního roku se vždy volí výbor
třídy. To přece znáte. Třídní výbor třídu zastupuje
při organizaci sportovních turnajů ve škole, zajištění svačinek a ani bez toaletního papíru a mýdla
nelze ve třídě existovat.
Předseda samosprávy to měl ložené vlastně od
začátku. Už v mateřské školce byl vcelku oblíben
a hlavně uměl dávat parádní góly do branky soupeře, někdy i z půlky hřiště. Zbytek výboru to taky
„dostal.“ I když my s Jitkou a Davidem jsme měli
jiné favority, nedalo se nic dělat.
Ovšem pak se strhla mela o službu na sešity.
Kontrola odevzdávání sešitů – to byste nevěřili,
jak je taková služba důležitá. Tu nemůže dělat jen
tak někdo. Musí mít na to věk a důstojnost. Trochu
divné mezi námi prvňáky, vždyť jsme si všichni
rovni, ne?
Nakonec jsme si podali ruku, pokývali hlavou
a rozešli se k domovu. Škoda jen té zvláštní pachuti,
která zůstala až tam někde vzadu, na patře.
Učitel a nový zastupitel Pro Poličku
Milan Matouš
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Ceremoniál byl zahájen státní hymnou, poté
přítomné přivítal starosta města Poličky Jaroslav
Martinů. Ten ve svém projevu mimo jiné řekl:
„Rád bych vedle velkého svátku vzniku republiky

zmínil i 100 let činnosti skautů v našem městě
a při této příležitosti jim s velkou úctou poděkoval
za upevňování mravních hodnot, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj každého národa.“
Vedoucí poličského skautského střediska Tilia
Petr Nožka charakterizoval principy skautské výchovy, historii spojenou se zákazy činnosti v období totalitních režimů i nejdelší svobodné působení skautingu po roce 1989. „Vedeme naše členy
v duchu skautských zákonů a morálních principů
k lásce k lidem dobré vůle a k přírodě,“ charakterizoval činnost skautů Petr Nožka. Přítomné zároveň pozval na výstavu 100 let skautingu v Poličce
probíhající v městském muzeu.
Historii Masarykovy ZŠ i osudy sochy T. G. Masaryka přiblížila Mgr. Alena Dvořáková z Masarykovy ZŠ, události roku 1918 připomněl historik
muzea PhDr. David Junek.
Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo zasazení Lípy svobody, která bude významné událostí naší historie připomínat.
Zájemci o dějiny poté navštívili a se zájmem
vyslechli přednášku přibližující události vzniku
samostatného státu v Poličce, kterou vedl historik
Mgr. Stanislav Konečný.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k pronájmu
nebytové prostory v přízemí domu č. p. 3
na ul. Riegrova v Poličce
Nebytové prostory (dříve „Cukrárna Mlsný jazýček“) se nacházejí v přízemí domu č. p. 3 na ul. Riegrova v Poličce a sestávají z prodejní plochy o výměře 24 m2, skladu 1, skladu 2, umývárny a WC o celkové výměře 19 m2. Celková plocha
prostor k pronájmu činí 43 m2.
Navrhovaná výše nájemného: za prodejní plochu – 1.500 Kč/m2, za ostatní prostory – 1.000 Kč/m2
(Rozhodnutí o výši nájemného přísluší Radě města Poličky.)
Prohlídku uvedených prostor lze uskutečnit po telefonické domluvě na níže uvedených telefonních číslech.
Zájemci se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220
nebo osobně na Městském úřadě Polička, odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19 a 20.

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.
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Hovory s TGM v Lezníku
Před sto lety sázeli v Lezníku žáci místní lidové
školy řadu lip, později nazvanou jako Masarykovo
stromořadí. Tehdy, v letech 1918 a 1919, vysázeli občané novopečené republiky tisíce takových stromů
svobody, které se letos díky brněnské nadaci Partnerství podařilo zmapovat. Součástí projektu je také
výsadba stromů nových, k připomínce 100. výročí
založení republiky. Výsadbě předcházelo také ošetření stávajících stromů.

ladovský výjev ještě doplnila ukázka ze slavné knihy
Hovory s TGM v podání Lezničáků Kuby Pavliše
a Járy Bubna v rolích T. G. Masaryka a Karla Čapka.
Na závěr lípu požehnal pan farář Ladislav Kozubík.
Mysleli jsme na naše předky, s jakou euforií a s jakými očekáváními tenkrát tvořili nový stát, a sami
sebe jsme se ptali, jestli jsme je náhodou nezklamali
stavem, ve kterém se naše společnost nachází. Přáli
bychom si, aby naše prapravnoučata za sto let také

V předvečer výročí jsme se u Masarykova stromořadí setkali. Děti z Lezníka, které by dost dobře
mohly být prapravnoučaty oněch žáků z lidové školy, v krojích, které se zde podařilo před čtyřmi lety
zrekonstruovat, sázely lípu svobody, ozdobenou trikolórou, za zpěvu písně „Ach synku, synku“. Tento

sázela stromy svobody a aby kontrolovala, zda‑li se
Česká republika příliš neodklání od tak těžce vydobytých demokratických hodnot.
Od Masarykova stromořadí jsme se průvodem
přesunuli k pomníku obětem 1. světové války. Členové sboru dobrovolných hasičů položili věnec, čestnou
stráž drželi lezničtí muži odění do replik uniforem
z 1. světové války, zpívala se česká a slovenská hymna. Sousedskou atmosféru dokreslilo bohaté občerstvení v prvorepublikovém duchu a celé sváteční
odpoledne uzavřela přednáška Josefa Kopeckého
o občanech Lezníka, bojujících a padlých za 1. světové války.
Oslavy 100 let od vzniku republiky nebyly jedinou
říjnovou událostí v Lezníku. Týden před tím nás navštívil pan biskup mons. Josef Kajnek, oslavil s námi
130. výročí od vzniku místní kaple a požehnal obnovený misijní kříž, který uvidíte přímo před kaplí,
když třeba budete projíždět Lezníkem.
Za Okrašlovací spolek v Lezníku Anna Hebronová

Nejen nové fasády
Město Polička dokončilo opravy dvou budov, které
nelze přehlédnout.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala zateplení budovy včetně výměny stávajících
oken a dveří. Zároveň byly zhotoveny nové podlahy,
upraven otopný systém, došlo k rekonstrukci hygienického zařízení v přízemí a také k úpravě hudebního sálku. Krásu budovy a čerstvou fasádu podtrhly
i nově nainstalované venkovní žaluzie. Náklady na
rekonstrukci ZUŠ jsou ve výši 7,9 mil. Kč, 2 mil. získalo město díky úspěšné dotaci.
Dům na ulici 9. května. Zrekonstruovaný dům
zaujme nápaditou fasádou a celkovým novým vzhledem. Dům, který město Polička koupilo za účelem
výstavby sociálních bytů, bude do konce roku zko-

laudován a od nového roku se mohou noví nájemníci
stěhovat. Vzniklo zde 6 nových bytů o velikosti 2+kk.
O byty je velký zájem a město musí vyřešit klíč ke
spravedlivému výběru nájemníků. Rekonstrukce
domu je v hodnotě 9,5 mil. Kč, z dotace bylo pokryto
7,2 mil. Kč.
Město Polička naváže v příštím roce opravou dalšího domu za účelem sociálního bydlení. Jedná se
o dům, který přímo sousedí s domem na ulici 9. května. I zde bude vybudováno 6 nových sociálních bytů,
tentokrát o velikosti 1+kk. Rekonstrukce by měla být
dokončena do konce roku 2019, předpokládané náklady jsou ve výši 7 mil. Kč. I v tomto případě město
podalo žádost o dotaci, na rozhodnutí o přidělení
dotace město čeká.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Z Pirátského
deníku
Prvním ustavujícím zasedání nově zvoleného
zastupitelstva jsme se vrhli do poličského politického víru. V něm hlavní názorový proud tvoří ODS
v koalici s ANO a ČSSD za podpory KSČM.
Všech 13 zastupitelů zvolených za tyto strany
hlasovalo na prvním povolebním jednání společně
mimo jiné i proti návrhu, aby se předsedou kontrolního výboru stal náš zastupitel Štěpán Vlček.
Myslíme si, že tato funkce měla být obsazena z řad
opozice. Jenom tak by se plně zachovala kontrolní
funkce tohoto výboru, neboť postrádá smysl, aby
koalice kontrolovala sama sebe.
Jednání zastupitelstva i poměrně zajímavé debatě ohledně volby předsedy kontrolního výboru
přihlíželo ve velkém sále Tylova domu několik
desítek lidí. Je škoda, že další ji nemohli sledovat
v online přenosu či zpětně ze záznamu. To bychom
rádi změnili. Doufáme, že současné zastupitelstvo
bude zveřejňování nahrávek z jednání více nakloněno, než bylo zastupitelstvo předchozí.
Děkujeme všem, kdo nám držíte palce, podporujete nás nebo s námi komunikujete osobně či přes
náš Facebook.
Poklidný adventní čas a pohodové Vánoce přejí
poličští Piráti.

Příliš průhledné
povolební partie?
Před komunálními volbami jsem si v duchu říkal, co si od nich přeji. Vnitřní hlas mi, přes všechna pozitiva, která vedení města přinášela a přináší,
říkal, že to chce změnu. A tak jsem čekal na výsledky. Z jejich řeči mi vyzněla varianta, kterou bych
si přál a v duchu jsem si říkal: „Tak třeba to kluci
a holky uhrají na poměr 12:9, nebo něco podobného, aby někdo jiný to zkusil trochu jinak.“ A čekal
v tichosti, jak to dopadne. Poté, co začaly proudit
průběžné informace o tom, jak vše probíhá a jak
se vše rýsuje, mi došlo, že logika věci je úplně někde jinde a důraz je kladen na jiné priority. Proč
jako vítěz voleb bych si neměl přizvat ke spolupráci partnery, kteří nemají moc zkušeností a budou
rádi za každou funkci, nebo ty, na které jsem již
z minulého období navázán, anebo získat podporu
u někoho, komu je možná jedno, komu ji dá. A to
za cenu většiny, která mi umožní pokračovat dál
ve vyjetých kolejích, byť většinou vedou správným
směrem. Někomu to možná dál umožní zdáli tahat
za nitky, za které byl vždy zvyklý tahat, dál budu
mít své jistoty. Přece nepotřebuji nikoho, kdo mě
občas vezme přes prsty, řekne mi, že dělám blbost
a pravdu že může mít i někdo jiný. A zpětnou vazbu
si dám sám.
Také si představuji, jaké by mohly být případné
reakce na tento článek. Sděluji v něm své názory
a pocity a záměrně nechci personifikovat, protože
nechci nikomu ublížit. Jsem příliš vzdálen skutečným faktům, které by mě opravňovaly něco nebo
někoho objektivně napadat a hodnotit. Nicméně
se stále nemohu zbavit pocitu, že v Poličce by to
chtělo změnu a pro tu změnu je zde potenciál veliký. Tak třeba za čtyři roky!
Jan Stodola, řadový občan a volič

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
15. prosince
www.policka.org/jitrenka
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Silnice v ulici
Střítežská nově

Z Rady města Poličky

Díky úspoře při rekonstrukci ulice Zákrejsova,
kdy opravu silnice hradil Pardubický kraj, se podařilo městu Polička úspěšně vyjednat a dohodnout rekonstrukci silnice v ulici Střítežská. Pardubický kraj do opravy silnice, která je v současnosti
již ve velmi špatném stavu, investuje cca 3 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Co je MAP II?
V příštích 4 letech možná zaslechnete zkratku našeho projektu MAP II.
Celý název zní Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO (místní akční skupiny Poličsko). Jedná se o pokračující projekt, kdy
reakce na předchůdce MAP I byly velmi příznivé,
zejména na aktivity konané v rámci Akčního plánu,
semináře, workshopy, exkurze nebo praktické výcviky pro pedagogy.
Cílem projektu je opět přispět ke zvýšení kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách tím,
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání. Podpora spolupráce spočívá především ve společné informovanosti a výměně zkušeností v území.
V rámci projektu budou vytvořeny 4 pracovní
skupiny zastoupené pedagogy ze škol na Poličsku
a odborníky z Poličska či jiných regionů. Jejich
činnost se bude zabývat následujícími oblastmi:
financování škol, čtenářská a matematická gramotnost a rovné příležitosti. Některé pracovní skupiny vedené odborníky nebo místními zkušenými
lídry budou otevřené veřejnosti. Projekt připraví
i workshopy pro rodiče s tématy, jako je například
kyberšikana.
Proběhne několik přednášek, seminářů či
workshopů na témata, která vzejdou z pracovních
skupin. V roce 2020 je ve spolupráci s Centrem
Bohuslava Martinů naplánována konference zaměřená na regionální identitu, při níž se budou moci
prezentovat všechny vzdělávací instituce z Poličska.
Více o projektu: www.maspolicsko.cz/projekty
‑mas/map‑ii
Za MAS POLIČSKO z.s.
Petra Jílková, manažerka projektu, a Jiřina
Marečková, manažerka implementace

Poděkování
Děkuji jménem svým a věřím, že i jménem žáků
a žákyň Masarykovy ZŠ i jejich rodičů, panu starostovi J. Martinů za dodržení slibu, stavebnímu
odboru města Poličky i zhotoviteli chodníku za
výstavbu pěkného chodníku na Rumunské ulici,
u plotu přiléhajícího k zahradě školy. Maminky
a žáci mohou čas ušetřený na čištění bot využít
smysluplněji. Výrobce krému na boty nám snad
odpustí, že ztratil tak významný podíl na trhu.
Ing. Otakar Jukl

4

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
města Poličky konané dne 29. 10. 2018
RM schvaluje text „Výzvy k předložení nabídek
pro zajištění služby – šéfredaktor Novin občanů
města Poličky a okolí – Jitřenka“, dle důvodové
zprávy.
RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek této zakázky ve složení: Jaroslav Martinů, Mgr. Jan Teplý, Ing. Ivo Janeček, Mgr. Jana
Galgociová, Ing. Naděžda Šauerová.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu
č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ s dodavatelem PP‑ GROUP.cz, s. r. o.,
se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na realizaci společné televizní antény v bytových domech v I. etapě lok. Bezručova v Poličce
s panem Pavlem Lidmilou, se sídlem Pomezí, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání – místnosti nacházející se
ve II. NP domu č. p. 68, v obci Polička, části obce
Lezník, mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a Autoškolou Jaroslav Patočka, se sídlem
Lezník – Polička, jako nájemcem. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno
ve výši 1.000 Kč/rok, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu kontejnerové sestavy dvou buněk umístěné na pozemku
p. č. 2508/7 v k.ú. a obci Polička, mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a Oblastní charitou Polička, se sídlem Polička, jako nájemcem, za účelem
administrativního zázemí pro poskytování služeb
nízkoprahového centra. Smlouva bude uzavřena

na dobu určitou do 31. 5. 2021, nájemné bude činit
5.000 Kč/měsíc.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2508/7 o výměře 30 m2 za účelem umístění kontejnerové sestavy dvou buněk sloužících
jako administrativní zázemí Oblastní charity Polička, mezi společností Faulhammer, s. r. o., se sídlem
Tržek a společností Míchárna Ubušínek, spol. s r. o.,
se sídlem Ubušínek, jako pronajímateli a městem Poličkou jako nájemcem. Nájemné bude činit
1.000 Kč/měsíc, smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31. 5. 2021.
RM bere na vědomí dokumenty škol a školských
zařízení zřízených městem Poličkou:
• Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2017/2018,
• Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2017/2018,
• Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok 2017/2018,
• Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2016/2017.
RM bere na vědomí dílčí zprávu o situaci ve
Středisku volného času Mozaika Polička a dílčí informace z probíhající veřejnosprávní kontroly dle
důvodové zprávy.
RM ukládá dokončení probíhající veřejnosprávní
kontroly ze strany zřizovatele v co nejbližším možném termínu a následně předložení materiálu RM.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Advent na Svojanově – voňavý,
s Mikulášem, Ježíškem a svátečními tóny
Předvánoční atmosféra opanuje oblíbený hrad
od 1. prosince. Nebude chybět sváteční výzdoba
a vyprávění o zvycích. Návštěvníci nepřijdou ani
o čerty, divadlo a koncert.
Ti, kdo se přijedou v prosinci na Svojanov vánočně naladit, nepřijdou o adventní prohlídky
hradu. Dozvědí se, jak vypadaly Vánoce v minu-

losti, jaké se k nim váží zvyklosti. Čerstvě napečené sváteční pečivo, vánočky a perníčky provoní
celý hrad. Nebude chybět ani tradiční vánoční
výzdoba, stromeček a dárky pod ním. Speciální
prohlídky hradu jsou naplánované o víkendech
do poloviny prosince. K tomu je připravený také
další program.
O první prosincové sobotě se hradě zastaví
Mikuláš s anděly, aby děti podle zásluh odměnili.
Pokud návštěvníci budou chtít svým ratolestem
také nadělit, stačí, když nadílku pro své dítě řádně označí a včas předají v pokladně hradu. Mohou
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také připsat, jaké zásluhy jejich dítko má, nebo
jakých prohřešků se dopustilo. Jak už to tak bývá,
pekelný doprovod určitě nebude daleko a s malými hříšníky si poradí. Mikulášská nadílka začíná
v 17 hodin.
Na 8. prosince správa hradu pozvala Divadlo
Kapsa z Andělské Hory. Tentokrát divákům převypráví příběh o narození Ježíška. Pohádková
verze vychází z tradičních vánočních her. Celé
představení je veršované, doprovázené spoustou
koled českých, slovenských, polských, rakouských, ale i adventními písněmi středověké Francie a Itálie. Malí i velcí diváci se tedy mají opět na
co těšit. Nejkrásnější příběh všech dob začíná ve
14 hodin.
Vrcholem každé hradní sezony bývá adventní
koncert. Ten letošní je naplánovaný na neděli
16. prosince. Pozvání přijal Pěvecký sbor Carpe
diem z Letovic. V repertoáru má skladby od renesance a baroka, přes skladby klasicismu a romantismu až po novodobou hudbu. Část repertoáru
tvoří duchovní skladby, spirituály, tradicionály.
Členové sboru si rádi zanotují i skladby Jaroslava Ježka a lidové písně. V provedení sboru Carpe
diem se všichni mohou těšit samozřejmě i na vánoční písně a koledy, bez kterých by se adventní
koncert neobešel. Sváteční tóny se ponesou domem zbrojnošů od 15. hodiny.
Přijeďte na hrad Svojanov nasát sváteční atmosféru nebo si třeba jen v předvánočním shonu
odpočinout. Brány jsou otevřené o sobotách a nedělích do 16. prosince, vždy od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Kalendář akcí

Kino v Tylově
domě

prosinec 2018

Tylův dům
sobota 1. prosince od 15.00 h… Palackého nám.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí s doprovodným programem, ve kterém
vystoupí děti z MŠ Luční, skupina Apetitt,
pěvecký sbor Juliettes Gymnázium Polička.

Věneček a také závěrečný taneční večer je
již skutečně reprezentačním plesem, všichni budou moci porovnat své taneční umění
s frekventanty kurzu tance. Hraje taneční
orchestr COMBO 2 Litomyšl.
vstupné pro veřejnost: 110 Kč… 150 Kč
(v předprodeji s místenkou)

neděle 2. prosince od 13.00 do 18.00 h
Vánoční inspirace
20. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou

středa 12. prosince v 8.15 a 10.00 h
Putování za vánoční hvězdou
Vyprávění o narození Ježíše Krista, o klanění tří králů i o příchodu pastýřů… Činoherní příběh je doprovázen živým zpěvem
koled českých, polských, slovenských, ale
i rakouských, francouzských a španělských.
vstupné 50 Kč

pondělí 3. prosince v 19.00 h
Anna K. – Světlo akusticky tour 2018
Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňována, několikanásobná zpěvačka roku,
Anna K. vyráží na akustické předvánoční
turné.
vstupné: 330, 360, 390 Kč

čtvrtek 13. prosince v 16.30 h… malý sál
zasedání Městského zastupitelstva

úterý 4. prosince v 19.00 h
Musica Bellissima
Eva Čierna‑Tornová (cembalo), Lucie
Lukášová‑Pelíšková (příčná flétna), Miloslav
Študent (loutna, arciloutna, barokní kytara)
vstupné 110 Kč/20 Kč studenti, žáci
koncert v rámci KPH sezóny 2018/2019

pondělí 10. prosince v 19.00 h.
Smrtelné stroje – 3D
3D akční/fantasy, Nový Zeland/USA, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají
světem a kvůli zdrojům pronásledují menší
městečka.
středa 12. prosince v 18.00 h.
Pat a Mat: Zimní radovánky
animovaný, ČR, 60 minut, přístupný,
vstupné 110 Kč
Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přináší zábavu na ostří šroubováku a legraci až se
hřebíky budou prohýbat. Doma to raději
nezkoušejte!
neděle 16. prosince v 18.00 h.
Čertí brko
pohádka, ČR, 99 minut, přístupný, vstupné
130 Kč
Láska prochází i peklem. Nová česká pohádka.
pondělí 17. prosince v 9.00 h.
Toman
drama, ČR/SK, 145 minut, přístupný od
12 let, vstupné 60 Kč
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil
vývoj v poválečném Československu.

pátek 7. prosince v 19.00 h
Dokončená kurzu tance a společenské
výchovy

Galerie Kabinet Chaos – Chaosbox
Sousedé sobě 2018, téma
volby – nejen politické.
Poslední prosincová skupinová výstava proběhne 15. 12. od 18 h a je také předvánočním setkáním veřejnosti s místními umělci a tvůrci. Touto
výstavou bude volně procházet nit námi zvoleného tématu „voleb“. Téma spojené s rozhodováním,
zvažováním a přijímáním odpovědnosti za svá
rozhodnutí. Je to téma, které se nás dotýká všech
stejně a v mnoha životních fázích se různými „volbami“ zabýváme. Ráda bych nám všem popřála,
abychom volili vždy tu správnou cestu pro nás
i naše okolí tak, abychom na své cestě stále něco
nového a inspirujícího nacházeli, abychom měli
vždy nové výzvy k „volbám“ a aby nás tyto „volby“ posouvaly na cestě tím pravdivým směrem,
k růstu, síle a rozvoji svého skutečného potenciálu a tím naplňovaly své životní poslaní. Přeji vám
do dalšího období úsměv, radost a štěstí.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravou osmi samostatných a dvou skupinových výstav, letního symposia a dílčích akcí.

Děkuji vystavujícím umělcům a děkuji stálým
i nestálým návštěvníkům našich akcí, vernisáží
a kreativních dílen, děkuji dětem, které se letos
opět v hojném počtu zúčastnily srpnové kreativní
dílny na téma „Tělo“, kde jsem vytvářeli „Golemátko“ z místního jílu. Děkuji rodičům dětí, že
byli dostatečně otevření své děti k nám přivést.
Děkuji lektorům a přednášejícím. Podrobnou
dokumentaci z našich akcí a výstav naleznete na
našem webu: http://www.planeta‑ chaos.cz, na
Facebooku: Galerie Kabinet Chaos, na portálu
Artmap: Galerie Kabinet Chaos.
Do 14. 12., můžete vidět výstavu Jakuba Tomáše Orla – Země někoho. Tento čerstvý absolvent
FaVU v Brně, atelieru performance a videa, představuje v multimediální prostorové instalaci svá
videa vztahující se k vizuálnímu mapování české
krajiny bývalých Sudet, kde nachází její neposkvrněnou tvář v kontrastu s místy, kde krajina prošla masivní zemědělskou či jinou industrializací.
Skrze své objekty masek, ženských idolů a hudebních nástrojů‑ objektů, představuje svůj osobní
vztah k minulým historickým obdobím, ke svým
kořenům a mythologii, kterou vnímá jako stejně
hodnotnou paralelu.
Za částečnou podporu celoročního výstavního
programu děkujeme městu Polička, Ministerstvu
kultury ČR a nadaci AGOSTO foundation, a soukromým subjektům. Najdete nás ve Stříteži 68,
4 km směrem od Poličky na Sebranice a Litomyšl.
Otevřeno máme v neděli od 13.00–18.00
nebo po domluvě na verbrom@gmail.com,
602 315 215. Těšíme se na setkání s vámi.
Za pořádající polek Planeta Chaos z.s., jeho
předsedkyně
M.A. Veronika Šrek Bromová
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pondělí 17. prosince v 19.00 h.
Spider‑Man: Paralelní světy – 3D
3D akční/animovaný, USA, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Phil Lord a Chris Miller spojili svůj um
a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider‑Mana v přelomovém
a unikátním vizuálním stylu.
středa 19. prosince v 19.00 h.
Vánoce a spol.
pohádka/komedie, Francie, 92 minut, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Když onemocní jeden skřítek, onemocní
všichni. A to se právě teď stalo.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Vzpomínáte na 555?
Na stránkách města www.policka.org je v sekci
Kultura>Festivaly>555 umístěn nový film z letošního ročníku Festivalu 555. Další filmy z minulých
ročníků najdete v odkazu na Město>Městská videa.

Zájezd SBM do Prahy
Ve středu 12. prosince Společnost Bohuslava
Martinů v Poličce pořádá zájezd na hudební festival Dny B. Martinů. V Lichtenštejnském paláci
se představí Monika Knoblochová (cembalo), Petr
Nouzovský (violoncello), Plzeňská filharmonie
a dirigent Chuhei Iwasaki. Odjezd je plánovaný
ve 14.00 h. od gymnázia. Cena zájezdu je pro členy
SBM 100 Kč, pro nečleny 300 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na adrese erbesova@gympolicka.cz.
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MartiNoviny

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Vánoční momentky z celého světa
Vánoční čas je pro každého z nás výjimečným
– snad každý miluje atmosféru klidu prodchnutou vůní jehličí a domácího cukroví. Jak vánoce
slavil Bohuslav Martinů?
Je jasné, že vzhledem k jeho životním osudům,
které jej zavály doslova do všech koutů světa, to nemohly být vždy Vánoce tak, jak je znal
z domova. Pro něj Vánoce znamenaly vždy především rodinnou soudržnost, ale také čerstvě
napadaný bělostný sníh. Na ten Martinů často
vzpomínal v době života v zahraničí, hlavně ve
Francii. V Paříži, která leží nepoměrně jižněji než Polička, se totiž sníh objevoval jen zřídkakdy. Vánoce tam Martinů téměř vždy prožil
v mlhách, blátě a plískanicích. V roce 1938 napadl sníh i v Paříži a skladatel to v dopise rodině do Poličky neopomenul komentovat: „včera
napadlo sněhu skoro na 10 cm, to jsem tu ještě
ani nikdy neviděl a i dnes to drží, musíme topit
hodně, voda nám zamrzla, ale zde to asi nebude dlouho trvat za to u Vás to budou Vánoce asi
jak se patří.“ Takovéto „Vánoce jak se patří“ prožil Martinů i s manželkou při návštěvě Poličky
v roce 1933. Jak vzpomínala Charlotte Martinů,
díky mrazům se s Bohuslavem zdržovali spíše
doma, v domku na Svépomoci, kde bylo útulno
a teplo. Charlotte zde poprvé ochutnala českou
specialitu, vánočku. Zachutnala jí natolik, že se
ji naučila a v Paříži v dalších letech sama pekla.
Díky vzpomínce paní Charlotte známe i přesnou skladbu sváteční štědrovečerní večeře rodiny Martinů. Podávala se u nich rybí polévka
se zeleninou a s kapřími jikrami a mlíčím, kapr
v rosolu, smažený kapr a také kapr načerno, tedy
na sladko, s knedlíkem. A jako dezert jablečný
závin.
V zahraničí manželé Martinů prožívali Vánoce
jinak. V Paříži v první polovině 30. let se slavilo hlučně a bujaře, Vánoce tam dle konstatování paní Charlotte postrádaly kouzlo rodinného
svátku, jež patří právě k Vánocům českým. Většinou se manželé na Štědrý večer scházeli s přáteli a slavili společně. Hostitelka udělala domácí
obložené chlebíčky, přátelé donesli ústřice, víno
a jiné pochoutky. Čas plynul v bujaré zábavě za
doprovodu gramofonu či hry na klavír, takže
hosté odcházeli až nad ránem. I z ulic se ozýval veselý zpěv a svištění petard. Muži v obleku
a ženy ve večerních róbách se vraceli ze štědrovečerní oslavy, taxikáři měli plné ruce práce.
Vše připomínalo spíše silvestrovské veselí než
rozjímavou štědrovečerní idylku.
A jak Štědrý večer trávil Bohuslav Martinů
po nuceném odjezdu do USA? I zde se většinou
scházel s přáteli a večer plynul nenucenou zábavou u dobrého jídla. Jeden ze štědrovečerních
dnů Bohuslav podrobně popsal ve svém dopise
rodině do Poličky. Víme tak, že v roce 1952 manželé Martinů trávili Štědrý večer o samotě: k večeři měli bramborové knedlíky (což, jak skladatel
zdůraznil, byla pro oba velká pochoutka), posléze se vypravili do kina na film Charlieho Chaplina Světla ramp. Následně si s manželkou zašli do
baru na skleničku míchaného nápoje nazvaného
Manhattan (směs vermutu a whisky) a po návratu domů pojedli francouzská husí jatýrka se skleničkou bílého vína. Hudební kulisu jim dělaly
liturgické zpěvy vysílané americkým rozhlasem.
Takto prožitý vánoční čas byl jistě příjemný, nicméně lépe se Martinů evidentně cítil o dva roky
později, kdy byl s manželkou pozván do rodiny
krajana Franka Rybky. Rodině nadšeně referoval, že jedli „správnou husu a zelí s knedlíkama“
a těšil se z toho, že na Nový rok jsou zváni na
krocana. Česká kuchyně a společnost dobrých
přátel pro Martinů evidentně znamenaly hodně.
Zejména v době, kdy věděl, že se do vlasti a k rodině pravděpodobně již nikdy nevrátí.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM
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Bystré
1. 12. – Rozsvícení vánočního stromu, od 17 h před IC.
Stánkový prodej letos začne
již v 16 h. Těšit se můžete na
hudební vystoupení ZUŠ Bystré a Ježíškovu poštu.
5. 12. – Mikulášská nadílka – v 17 h příjezd Mikuláše, anděla a Lucifera na pekelném povozu před HZ.
Pro děti bude připravena nadílka.
9. 12. – Vánoční dílny – DNZ Bystré zve všechny šikovné děti a jejich rodiče do vánočních dílen.
Společně se budou tvořit výrobky ze slámy, pedigu
a oříšků. Budou se zdobit perníčky a budete mít
možnost ochutnat vánoční alko i nealko punč. Od
9-12 h. v Multifunkčním domě Bystré.
25. 12. – Živý betlém – scénického ztvárnění betlémských událostí se jako tradičně ujmou místní rodiny. Od 14.30 h. před kostelem.
Dolní Újezd
2. 12. – rozsvěcení vánočního stromu, od 16 h před
základní školou
8. 12. – Mikulášská zábava, od 20 h v sokolovně
12. 12. – Česko zpívá koledy. Pořádá ZUŠ Dolní
Újezd před školou od 18 h.
15.–16. 12. – výstava Od Adventu do Tří králů.
Otevřeno v sobotu 13-17 hodin a v neděli 9-12 a 1317 h. Pořádá v Muzeu vesnice Klub oživení historie.
Litomyšl
5. 12. – Schola Gregoriana Pragensis, 18.00 h.,
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl. Regnum et impérium – České země uprostřed Evropy.
Schola Gregoriana Pragensis je mužský pěvecký
sbor, který byl založen Davidem Ebenem v roce
1987. Sbor se věnuje středověké hudbě se zaměřením
na interpretaci gregoriánského chorálu.
8. 12. – Ilona Csáková a dětský sbor Lilium,
16.00 h., Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl, adventní benefiční koncert
16. 12. – Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci, 15.00 h., Smetanův dům, Litomyšl. Písničkový
pořad pro děti i dospělé. Za klavírního doprovodu
autora hudby Jaroslava Uhlíře v ní zazní nejen písně
ze známých pohádek, ale i písně nové z TV pořadu
Hodina zpěvu.
19. 12. – Michal Prokop & Framus Five, 19.00 h.,
Music Club Kotelna, Litomyšl
Lubná
8. 12. – Vánoční výstava – Skalka Lubná. Začátek v 10.00 h, kulturní program od 14.00 h –

vystoupení dětí z mateřské školy, Mirka a Matúš
Travničkovi, Saframentská kapela Vysoké Mýto,
Rangers‑Plavci – oblíbená česká country skupina.
Oldřiš
23. 12. – od 18.00 h zpívání koled u stromečku
v Oldřiši (u obecního úřadu). Teplé nápoje pro děti
i dospělé budou připraveny a na závěr zapálíme
a vytvoříme dlouhý řetěz z prskavek, které si nezapomeňte přinést s sebou.
29. 12. – Tradiční předsilvestrovský ples v Oldřiši,
od 20 h v Orlovně, k tanci a poslechu bude hrát taneční orchestr COMBO 2 z Litomyšle. Můžete se opět
těšit na tombolu, zajímavý program a občerstvení.
Pomezí
1. 12. – Vánoční inspirace, od 13.00 hodin v kulturním domě Pomezí
5. 12. – Peklo v hasičárně, od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici
22. 12. – Zpívání u vánočního stromu ve sportovním areálu u ZŠ horní
Sebranice
2. 12. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu –
od 16.30 h u kapličky na Pohoře. Připraven bude kulturní program.
16. 12. – Adventní koncert – v kostele sv. Mikuláše od 17.00 h, pásmo koled zazpívají žáci ZUŠ Dolní
Újezd.
16. 12. – Vánoce ve světnici č. p. 8 – Mikuláši na
Litomyšlsku. Přijďte nasát atmosféru vánočního staročeského interiéru. Otevřeno od 12 do 17 hodin. Od
15 hodin přednáška Hany Klimešové z Regionálního
muzea v Litomyšli Mikulášské pochůzky na Litomyšlsku. Součástí programu bude ochutnávka tradičních vánočních pokrmů.
28. 12. – Předsilvestrovské posezení – od 18.00 h.
na sále kulturního domu. K tanci a poslechu zahraje
kapela Vepřo knedlo zelo. Těšit se můžete na taneční
vystoupení. Občerstvení zajištěno.
31. 12. – Silvestrovský ohňostroj – v 19.00 h u kapličky na Pohoře. Občerstvení zajištěno.
Svojanov
15. 12. – Adventní koncert ve 14.00 h. v kostele
sv. Mikuláše, vystoupí žáci ZUŠ Bystré
22. 12. – Svojanovské Vánoce. V 16 h. na náměstí ve Svojanově. Na oblíbený vánoční stůl prosíme
o přispění cukrovím z vaší kuchyně. Vánoční pochoutky můžete donést do MŠ nebo na úřad městyse
až do soboty 22. 12.

ZUŠ prosincová
I přes komplikované podmínky pro výuku, které máme
vzhledem k rekonstrukci budovy školy, pro vás připravujeme
Vánoční koncert, který se uskuteční 18. 12. v 17 h ve velkém sále
Tylova domu. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři školy, případně pak i před
koncertem na místě konání. Přijměte tedy naše
srdečné pozvání a přijďte se naladit na nejkrásnější svátky, které nás a především naše děti čekají. Přejeme vám klidné prožití Vánoc v blízkosti
všech, které máte rádi.
Ani v listopadu se nepodařilo dokončit všechny
práce v rámci rekonstrukce budovy, nicméně je
velká pravděpodobnost, že v prvních prosincových dnech se dílo podaří a naše škola dostane dárek nejen ke svému letošnímu 70. výročí založení,
ale zároveň půjde i o dárek vánoční. Čeká nás dokončení podlah v koncertním sálku a několik zbývajících drobných úprav, tak doufejme, že nakonec
se v novém sálku sejdeme ještě před Vánoci na
obvyklém Vánočním koncertíku. O datu budeme

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

informovat prostřednictvím plakátovacích ploch
a webových stránek, až budeme mít jistotu, že se
vše opravdu podaří. Třídní přehrávky také čekají
na dokončení prostor sálku, o jejich konání vás
budou informovat vyučující.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Autorská výstava
obrazů přemístěna
Autorská výstava obrazů malířů Jana Čiháka
a Jiřího Petra, kterou si místní občané i návštěvníci města v krátkém čase oblíbili, byla z technických
důvodů přemístěna, a to do objektu Obchodního
domu firmy Ponas v Tyršově ulici (naproti poličské
pekárně). Takže budete‑li na Vánoce shánět pro
své blízké pěkný dárek, který časem nepozbývá na
své hodnotě, víte nyní, kam si pro něj můžete zajít.
-vra-

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
sobota 1. 12. ve 20.00 hod.
Retroples – 100 let republiky, 100 let
trampingu
vstupné 120 Kč, 80 Kč s maskou
neděle 2. 12. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim –
Popelikoptéra
Zdánlivě jednoduchý černobílý debut Jonase Selberga Augusténa je poctou Jimu
Jarmushovi, jehož vliv je více než patrný. V komické road movie hrdinové filmu
putují z východní Evropy do Švédska za
babičkou, které chtějí vrátit staré hodiny. A ze zdánlivě malé mise se stává velká
cesta.
vstupné 50 Kč
pondělí 3. 12. v 10.00 hod.
Banal – Fatal SVČ Mozaika Polička
preventivní program pro žáky II. stupně ZŠ
úterý 4. 12. v 10.00 hod.
Banal – Fatal SVČ Mozaika Polička
Preventivní program pro žáky II. stupně ZŠ
Středa 5. 12. v 10.00 hod.
Banal – Fatal SVČ Mozaika Polička
Preventivní program pro žáky II. stupně ZŠ
čtvrtek 6. 12. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Doppler (Erlend Loe)
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc „pilný“. Svou hlubokou
osobní krizi řeší tak, že opustí ženu a děti
a přestěhuje se do lesa. Společnost mu
dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli
masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují
další postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak
norské a Doppler už nechce být pilný! Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.
pátek 7. 12. ve 21.00 hod.
Vinyl Overdose
Djs YOHNESS, DOWNSET, DnBAKER
a GEORGE S… + VJ project: Out – In
vstupné 50 Kč

pátek 21. 12. ve 21.00 hod.
Poletíme? Chce to tour!
Poletíme? Banjo punk a turbošansón. Po
třetí písničce zjistíte, že je milujete celý
život.
O kapelu, která bezpečně a jistě letí k pomyslné špičce české hudební scény, je takový zájem, že na jejich koncertech bývá po
celé republice narváno.
vstupné 300 Kč/240 Kč předprodej
sobota 22. 12. ve 20.00 hod.
Teorie nebe
Letní kočovná hra v podání POPRASKDu
vstupné 100 Kč/50 KčS
úterý 25. 12. v 19.00 hod.
Mladí kočovníci: Švédové!
Mladí kočovníci vás zvou na hru Bysterský
primátor Václava Batíka. „Námětem hry je
skutečná událost z doby třicetileté války,
která se odehrála v roce 1646 v Bystrém.
Již předtím Bystré několikrát navštívila
švédská vojska, ale roku 1646 do městečka
vpadla naposledy. Švédové ve městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali sirotčí peníze.“
Představení naváže na letní kočování,
které proběhlo na území vesnic poznamenaných švédským tažením na Bystré. Roli
bysterského primátora ztvární skutečný
občan Bystrého David Janoušek.
vstupné 100 Kč/50 KčS
středa 26. 12. ve 20.00 hod.
Ježíškova Afterparty
Beatrain DJS vás zvou na Ježíškovu Afterparty w/DJ FUN/house & DJane CALLI/
liquidators crew, liquid deep DnB support
djs: TeaPack, Deep J. Tomashek
vstupné 90 Kč
sobota 29. 12. ve 21.00 hod.
Znouzectnost, Notorest Band
vstupné 150 Kč/100 KčS

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
7.–16. 12. – vánoční trhy na
Masarykově náměstí
Centrum východočeské metropole se promění v živé tržiště
s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel.
Vánoční atmosféru příjemně doplní stylový kulturní program.
Cheb
1.–27. 12. – vánoční trhy
největší v Karlovarském kraji
denně program, bruslení až do 1. 1. 2019
Jindřichův Hradec
1.–2. 12. Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb
Dejte děti do jeslí – festival betlémů
Místo konání Muzeum Jindřichohradecka
a centrum města.
Kutná Hora
2.–22. 12. (každá adventní neděle) – Adventní
podvečery při svíčkách
Speciální prohlídky s vánoční atmosférou
v Dačického domě, ve Vlašském Dvoře, v kostele
sv. Jana Nepomuckého a v Galerii Felixe Jeneweina. Průvodci v kostýmech, programy pro děti, vánoční atmosféra v expozicích a zlevněné vstupné.
Litomyšl
2.–24. 12. – Andělské adventní neděle na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek, výstav a dílen.
Telč
1. 1. 2019 – Novoroční setkání a ohňostroj
16.30 h., náměstí Zachariáše z Hradce
Společný novoroční přípitek představitelů
města s občany a novoroční ohňostroj, Dechový
kvintet Jaroslava Čajky
Třeboň
15. 12. – Třeboň plná andělů
13.00–18.00 h. slet andílků nebeských i pozemských na Masarykově náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

sobota 8. 12. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Sugárka Enyedi
Quartet (HU/CZ)
vstupné 130 Kč/80 KčS
středa 12. 12. v 17.00 hod.
Dramatický obor – představení
vstupné 50 Kč/20 KčS
pátek 14. 12. ve 20.00 hod.
Vánoční koncert – Nerez & Lucia
Hudebníky Zdeňkem Vřešťálem a Vítem
Sázavským obnovená skupina Nerez, která
ukončila svou činnost v roce 1994. Zesnulou zpěvačku, textařku a skladatelku Zuzanu Navarovou nahradila Lucia Šoralová.
Projekt Nerez & Lucia funguje souběžně
s kapelou Vřešťála a Sázavského Neřež,
která v roce 2018 oslavila dvacet let činnosti. Přijďte si v pátek 14. prosince poslechnout tuto legendární formaci s novými písněmi, které oficiálně vyjdou v únoru
2019. Předprodej lístků v Divadelním klubu a v dočasné pobočce Městské knihovny
Polička v Tyršově ulici.
vstupné 250 Kč na místě/200 Kč v předprodeji
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pontopolis

Program RC MaTami

Retroples – Oslava 100 let
republiky na trempské osadě
aneb „Umí!“ sobota 1. prosince
od 20 h, Divadelní klub, vstupné
120 Kč/80 Kč v kostýmu. To nejlepší nejen z československé folk a country hudby za posledních
sto let v podání místních kapel.
Srdečný večírek aneb Pečeme a vzpomínáme
sobota 15. prosince od 16 h, Centrum Pontopolis,
vstup zdarma
Pečeme linecká srdce a vzpomínáme na V. H. Již
tradiční předvánoční večírek pro všechny.
Jak to bylo s Ježíšovým narozením
sobota 15. prosince od 18 hod, Centrum Pontopolis
farářský stand‑up Jirky Tenglera
Přednáška – PhDr. Tomáš Petráček,
Ph.D., Th.D
Ve čtvrtek 13. prosince pořádají spolek Pontopolis a místní gymnázium přednášku historika, teologa a vysokoškolského pedagoga
doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. na téma
Migrace – historie, příčiny, souvislosti.
Po odpolední přednášce pro studenty proběhne
od 18 hodin v aule gymnázia přednáška a beseda
pro širokou veřejnost, na kterou si vás dovolujeme
touto cestou pozvat.
Přednáška je finančně podpořena městem Poličkou a Českou rozvojovou agenturou.

Sádecké
pozvánky
Kouzelná předvánoční chvíle
Dovolujeme si vás pozvat na 8. ročník výstavy vánočních floristických dekorací a prací dětí z MŠ a ZŠ
Sádek „Kouzelná předvánoční chvíle“, která se koná
8.–16. 12. ve společenském sále Obecního domu
v Sádku, pondělí – pátek: 15-18 hod., sobota a neděle
14-18 hod.
Na zahájení výstavy vystoupí děti ze základní školy, po zahájení výstavy předvede pan Svoboda odlévání svíček ze včelího vosku, děti si výrobu svíček
budou moci samy vyzkoušet.
V průběhu návštěvy si můžete zpříjemnit chvíli
menším občerstvením, možnost zakoupení některých vystavených výrobků. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert
Zastupitelstvo obce Sádek vás srdečně zve na
16. adventní koncert, který se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku 16. 12. ve 14.00 hodin. Vystoupí
děti ze Základní školy a Mateřské školy Sádek, Kytarová schola Sádek, Jakub Dobeš – housle, Vojtěch
Boštík – varhany. Dobrovolné vstupné bude použito
na restaurování barokního obrazu v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku.
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• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 1. 12. (sobota)
13.00–15.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
3. 12. (pondělí) 16.00–18.00 h

Centrum bude uzavřeno od
22. 12. 2018 do 1. 1. 2019. Tým
MaTami vám všem přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok
2019. Připravujeme pro vás plno zajímavých besed, kurzů i poraden. Těšíme se na viděnou.

Potravinové alergie –
svépomocná skupina
12. 12. (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. Hlavní téma tohoto
setkání je ochutnávka vánočních dobrot.

Pravidelný program
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 9.0012.00 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 9.0012.00 h

Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
13. 12. (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.

Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 6 dětí) každou středu
8.00-12.00 h., cena: 45 Kč/dítě/hodina
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě) úterý, čtvrtek, pátek 9.00-12.00 h.,
cena 45 Kč/dítě/hodina
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv
den). Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h za každého
druhého sourozence.

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

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.

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“.

Odborné poradny:
Z našich poraden proběhne v prosinci pouze
poradna psychomotorického vývoje a logopedická. Ostatní poradny se budou opět konat od února 2019.

Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Klub zdraví zve na prosincové setkání
Na konci roku ubývá slunečního svitu a taky se
brzy stmívá, což je asi zcela v pořádku, pokud žijeme poblíž obratníku Raka, neboť v této roční době
je sluníčko na cestě k obratníku Kozoroha na jižní
polokouli. Proto by mělo být pro nás normální, že
bude víc chladných až mrazivých dnů a že dokonce
bude padat sníh. Bylo by to i žádoucí, aby se tak
vyrovnaly deficity srážek během období jara, léta
a podzimu v tomto roce. Většina lidí v tomto čase
pilně navštěvuje nejrůznější obchody kamenné
i internetové a provětrává svoje úspory, aby nakoupili dárky pod stromeček. Aby darovali radost,
což ale někdy může být i stres.
Je proto dobré prožívat i něco antistresového.
I z tohoto důvodu vás s Klubem zdraví srdečně
zveme na „Vánoční posezení s písněmi a zdravými

dobrotami“ dne 12. prosince od 18.00 hodin do
horní místnosti SVČ Mozaika, abychom společně
na místě vytvořili a prožili alespoň náznak té atmosféry, kterou nazýváme Vánocemi.
A citát na závěr od Normana Vincenta Peale:
„Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad
tímto světem, a spatříte, že všechno je jemnější
a mnohem krásnější.“
Za celý tým Klubu zdraví, se kterým jste prožili
letošní rok, vám přeji ty nejkrásnější vánoční svátky plné klidu, pokojné radosti a přátelství i lásky,
abyste vy i vaši milí dokázali najít tu pravou cestu,
která vede domů.
Hanka Ščigelová

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

Vánoce 2018
Všechno zvládáme s lehkým stresem
radostně noviny vám nesem
to zní jen tak v dáli
ať se kapr nepřipálí
a stromeček ať krásně svítí
ta pozlátková nostalgie chytí
za srdce malé i velké
a betlémské dítě v plence tenké
přes mosty času ruce vstříc
vztahuje k nám a čím dal víc
čas běží rychleji pomyslně
a skořicovo‑vanilková vůně
nám symbolizuje vánoční svátky
ve světě který je jak Titanic vratký…
© Hanka Ščigelová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2018

#

Čas Název akce – popis
1. 11. 19.00 Koncert skupiny Slza – Slza na turné k desce Holomráz
1. 12. 13.00 Poradna psychomotorického vývoje s Mgr. Bc. Ivou Sedláčkovou
15.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – od 15 hodin kulturní program,
rozsvícení stromu v 17 hodin
2. 12. 18.00 Severský filmový podzim – Popelikoptéra – drama, komedie Švédsko 2017
3. 12. 14.00 S vůní jehličí – Zveme vás na společné zdobení stromečku.
16.00 Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
19.00 Anna K. Vánoční tour 2018
4. 12. 19.00 Musica bellissima – koncert v rámci koncertní sezóny KPH 2018/2019
5. 12. 14.00 Mikulášská zábava – Zájemci si zakoupí na recepci DPS Penzion
vstupenky v hodnotě 50 Kč.
17.00 Mikuláš a pekelné dovádění – tradiční akce pro děti a rodiče
6. 12. 14.00 Den otevřených dveří
18.00 Pěvecký recitál „Mélodies Françaises” – Roman Hoza – zpěv, Ahmad Hedar – klavír
20.00 LiStOVáNí – Doppler (Erlend Loe) – Akční groteska, která patří k nejoblíbenějším
titulům seriálu LiStOVáNí.
7. 12. 19.00 Věneček, dokončená kurzu tance
21.00 Vinyl Overdose – předvánoční natřásačka alias Pomikulášská nadílka zlámaných beatů
8. 12. 14.00 Tvořivá dílna Tradiční vánoční vrkoče
20.00 Jazzové setkání – Sugárka Enyedi Quartet (HU/CZ)
10. 12. 17.00 100 let Českobratrské církve evangelické – přednáška s besedou
19.00 Smrtelné stroje, 3D – Některé jizvy nikdy nezmizí! Film od tvůrců
Pána prstenů a Hobita.
11. 12. 10.00 Mozaika
17.00 Vánoční vosková ozdoba – tvořivá dílna pro dospělé a studenty, vyřezání dřevěné
formy pro odlévání z včelího vosku s vánočním motivem
12. 12. 8.15 Putování za vánoční hvězdou – školní představení
10.00 Putování za vánoční hvězdou – Celý pohádkový příběh se odehrává v bohaté dekoraci
a kostýmech, které vycházejí z tradičních vánočních her.
14.00 Zájezd SBM do Prahy na hudební festival Dny Bohuslava Martinů
15.30 Svépomocná skupina – potravinové alergie – Hlavní téma tohoto setkání
je ochutnávka vánočních dobrot.
15.30 Návštěvnící se smějící aneb Jóga smíchu s Bohuslavem Martinů pro děti
17.00 Předvánoční představení studentů Divadelní školy při DS Tyl
17.00 Návštěvnící se smějící aneb Jóga smíchu s Bohuslavem Martinů pro dospělé
17.30 Okno, nástroj politického boje II. – přednáška Dr. I Fridrichové‑Sýkorové
o pražské defenestraci
18.00 Pat a Mat: Zimní radovánky – Pat a Mat přináší zábavu na ostří šroubováku
a legraci až se hřebíky budou prohýbat.
13. 12. 14.00 Narozeninové zpívání
16.00 Svépomocná skupia – porucha autistického spektra – setkání pro rodiče s dětmi
s poruchou autistického spektra
14. 12. 20.00 Nerez & Lucia – Koncert k příležitosti oslavy 170. výročí založení knihovny
15. 12. 15.15 Adventní koncert – Srdečně vás zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba.
16. 12. 9.00 Ledové vánoce v Mozaice – vánoční výstava keramiky a obrázků dětí
z kreativních kroužků, ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika
18.00 Čertí brko – Láska prochází i peklem! nová česká pohádka.

Místo konání
Tylův dům
MaTami (CBM)

Pořadatel akce
Tylův dům
MaTami

Palackého náměstí
Divadelní Klub
DPS Polička
MaTami (CBM)
Tylův dům
Tylův dům

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Tylův dům

DPS Polička
Palackého náměstí
Gymnázium Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika‑policka.cz
Gymnázium Polička
www.gympolicka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas‑martinu

Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Českobratrská církev evangelická http://policka.evangnet.cz

Kino Tylův dům
Divadelní Klub

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

SVČ Mozaika
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

www.mozaika‑policka.cz
www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Praha

Tylův dům
Gymnázium Polička

www.tyluvdum.cz
www.gympolicka.cz

MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)

MaTami
CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl
CBM (Muzeum)

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

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
DPS Penzion Polička

MaTami (CBM)
Divadelní Klub
DPS Polička

MaTami
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička

SVČ Mozaika
Kino Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2018

Čas Název akce – popis
Místo konání
17. 12. 9.00 Toman – film pro střední školy
Kino Tylův dům
19.00 Spider‑Man: Paralelní světy, 3D – Divákům se představí dosud nepoznaný svět
Spider‑Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu.
Kino Tylův dům
18. 12. 17.00 Vánoční koncert
Velký sál Tylova domu
19. 12. 9.00 Ledové snění – Dopolední tvořivá dílna pro dospělé, naaranžujeme si
vánoční dekoraci z živých květin.
SVČ Mozaika
14.00 Literární kavárnička – Budeme číst z knihy Vánoční cesty domů.
DPS Polička
18.00 Vánoce a spol. – Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to se právě teď stalo!Kino Tylův dům
20. 12. 13.00 Výstava Dřevěné a mechanické betlémy – Městské muzeum a galerie Polička
DPS Polička
19.00 Bohuslav Martinů a rok 1918 – odložená akce z října t. r.
Městské muzeum a galerie (CBM)
21. 12. 21.00 Poletíme? – Chce to tour! 2018
Divadelní Klub
22. 12. 20.00 Teorie nebe – letní kočovná hra v podání POPRASKDu
Divadelní Klub
25. 12. 19.00 Mladý kočovníci: Švédové! – Divadelní představení na motivy hry Václava Batíka
Bysterský primátor
Divadelní Klub
26. 12. 20.00 Ježíškova Afterparty – w/ DJ FUN /house & DJane CALLI /liquidators crew,
liquid deep DnB support djs: TeaPack, Deep J, Tomashek
Divadelní Klub
28. 12. 14.00 Sivestrovská zábava
DPS Polička
29. 12. 21.00 Znouzectnost, Notorest Band – poštěpánovská, předsilvestrovská
punkbigbeatovská veselice
Divadelní Klub
2. 1. 18.00 Mary Poppins se vrací – Pohádkový muzikál natočil Rob Marshall, režisér oscarového
Chicaga nebo čtvrté části série Piráti z Karibiku.
Kino Tylův dům

Pořadatel akce
Tylův dům

Název akce – popis
2. 6.–30. 12. Polička v osmičkách
10. 10.–31. 12. Soutěž: Komiks na téma Den Bohuslava Martinů
13. 10.–31. 12. Výstava Martinů obrázky kreslící – Výstava představí skladatele v netradiční roli.
24. 11.–13. 1. Dřevěné a mechanické betlémy – Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty
z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.zusbmpolicka.cz

SVČ Mozaika Polička
www.mozaika‑policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas‑martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička

www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz

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

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

#

Tylův dům

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
Vánoční dílna
Keramická dílna pro dospělé
Vyrobíme si andělský vánoční
svícínek.
Termín: středa 28. 11., 5. 12., 12. 12.
čas:
9.00–11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
250 Kč
lektorka: Dáša Procházková
přihlášky: do 27. 11.
na www.mozaika‑policka.cz
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Mikuláš a pekelné dovádění
Tradiční akce pro děti a rodiče.
Zpříjemníme vašim dětem čekání
na příjezd čertů na Palacké náměstí
hrami, soutěžemi a čertovskou diskotékou, opékáním buřtů a poštou
pro Ježíška…
termín: středa 5. 12.
čas:
17.00–19.00 h
18.00 – příjezd čertovského průvodu
místo:
náměstí Palackého Polička
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika. Za velmi nepříznivého
počasí se akce nekoná.
Aktuální informace na www.
mozaika‑policka.cz, Facebook
mozaika.
Ledové vánoce v Mozaice
Vánoční výstava keramiky a obrázků
dětí z kreativních kroužků. Ve
spolupráci se Spolkem přátel SVČ
Mozaika. Přijďte se na chvíli zastavit
v předvánočním čase, obdivovat
šikovnost dětí a relaxovat při výrobě
vánočních dekorací a dárků: šperků
s andělíčky, ozdob z včelího vosku,
dárkových tašek, rámečků na vánoční fotografii nebo andělíčků z přírodního materiálu. Vánoční aranžování
pro maminky a babičky
Fotokoutek – Ledové království s fotkou 10 x 15 na místě
Odpočívat můžete u kávy, punče,
cukroví a vánočních vaflí.
termín: neděle 16. 12.
čas:
9.00–14.00 h
místo:
SVČ Mozaika
přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

místo:
cena:
lektor:
přihlášky:
Info:

SVČ Mozaika
250 Kč
Antonín Vltavský
do 10. 12.
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Dílny s vůní kůže a poctivého řemesla
pro děti
Kožená peněženka
tvořivá dílna pro děti od 4. do 9. třídy
Ruční výroba pod vedením zkušeného brašnáře. Vyrobíte si stylovou
peněženku z pravé kůže.
termín: úterý 15. 1., 22. 1. 2019
čas:
15.00–17.00 h
místo:
Riegrova 25, Polička
cena:
250 Kč
lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
přihlášky: do 14. 01. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Spona do vlasů
tvořivá dílna pro děti od 4. do 9. třídy
Ruční výroba pod vedením zkušeného brašnáře. Vyrobíte si svoji originální sponu do vlasů z pravé kůže.
termín: středy 16. 1., 23. 1. 2019
čas:
15.00–17.00 h
místo:
Riegrova 25, Polička
cena:
250 Kč
lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
přihlášky: do 14. 1. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Pouzdro na telefon z pravé kůže
tvořivá dílna pro děti od 4. do 9. třídy
Ruční výroba pod vedením zkušeného brašnáře. Vyrobíte si své originální
pouzdro z pravé kůže na svůj dotykový mobilní telefon.
termín: čtvrtky 17. 1., 24. 1. 2019
čas:
15.00–17.00 h
místo:
Riegrova 25, Polička
cena:
250 Kč
lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
přihlášky: do 14. 01. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Přejeme vám radostné Vánoce a v novém
roce 2019 spoustu důvodů k úsměvu na tváři.
SVČ Mozaika Polička

Ledové snění
tvořivá dílna pro dospělé
Naaranžujeme si vánoční dekoraci
z živých květin.
termín: pátek 21. 12.
čas:
od 17.00 h
místo:
Korouhev – zasedací místnost Korouhev
cena:
450 Kč
lektorka: Alena Hejduková
přihlášky: do 16. 11.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Malování srdcem
13. 10. malovaly děti pod vedením Aleny Hej
dukové v SVČ Mozaika obrazy, které poslouží ke
zkrášlení prostorů oddělení následné péče LDN
v poličské nemocnici. Projekt byl podpořen nadací Umění pro zdraví. Díla by měla inspirovat, těšit
a vracet k různým momentům života či navozovat
víru, naději a lásku. Věříme, že všichni pacienti, personál i návštěvníci tohoto oddělení ocení pestrost
vytvořených děl „malých i velkých výtvarníků“, které pomůžou rozptýlit a pozvednout náladu. Psychická stránka hraje při léčbě důležitou roli, a proto jsou
to mnohdy i zdánlivé drobnosti, které pomáhají.
Projektu se zúčastnili: Terezka Karlíková, Anička
Kašová, Eliška Benešová, Tomáš Beneš, Barborka
Benešová, Anetka Zapletalová, Ella Magdalena Pražanová, Jan Kaša, Kristýna Uhliariková, Andrea
Chmelová a Filípek Chmel.
Děkujeme

Broučkování
Děti uložily broučka k zimnímu spánku.
V neděli 11. 11. SVČ Mozaika uspořádala podvečerní procházku s lampionky nazdobeným a rozsvíceným parkem. Akce byla tematicky laděna a inspirována pohádkou Včelích medvídků. Park navštívilo
přes tři sta dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Poličský park se na tento večer proměnil v kouzelnou cestu k domečku Brumdy a Čmeldy. Děti na
cestě stopovaly Pučmelouna, stavěly domečky, malovaly perníková srdce, hrály stínové divadlo a ukládaly broučky k zimnímu spánku. Atmosféru celé akce
umocnila pohádka promítaná na velké plátno, teplý
čaj s výbornou palačinkou. Snaha všech, kteří akci
od rána připravovali, se vyplatila.
„Jsme rádi, že takové akce jsou.“
„Úsměvy těch dětí hovoří za vše, díky vám.“
„Měli jste to, ženy, úžasné“. Komentovali účastníci
akci.
Všem, co nám takto na akcích pomáhají, patří velké díky. Až budete někdy na naší akci až do konce,
nestyďte se nám pomoci, my vaši pomoc určitě neodmítneme. Poděkování patří také vždy usměvavým
holkám v občerstvovacích stanech, které zajišťuje
Spolek přátel SVČ Mozaika.
Irena Chroustovská, SVČ Mozaika Polička

Svoz odpadu
Svoz popelnic proběhne beze změn.
Provozní doba sběrného dvora (ul. Hegerova)
24.-26.12
zavřeno
27.12
8.00-12.00
28. 12.
12.00-16.30
29. 12.–1. 1.
zavřeno
Provozní doba překladiště (směr Bystré)
24.–26. 12.
zavřeno
27. 12.
6.00-13.30
28. 12.
6.00-13.30
29. 12.–1. 1.
zavřeno

Vánoční vosková ozdoba
tvořivá dílna pro dospělé a studenty
Vyřezání dřevěné formy pro odlévání z včelího vosku s vánočním
motivem.
termín: úterý 11. 12.
čas:
17.00–20.00 h

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Dřevěné a mechanické
betlémy
24. listopadu 2018 – 13. led‑
na 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,
u nichž vynikne struktura dřevin. Betlémy budou
různého stáří a velikosti i z různých míst.
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené
a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí.
Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do
pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby darovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce?
Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil
„stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a které slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoduchá technická řešení.
Tradiční vánoční vrkoče
tvořivá dílna v sobotu 8. prosince od 13.00
do 15.00 h v CBM
Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených
plodů, které nemá funkci pouze dekorační. Lidé věřili, že jim přinese zdraví, lásku, úrodu a ochranu, a to
právě v magickém čase předvánočním a vánočním.
Přineste si s sebou malý hrneček nebo kvě‑
tináč a společně ho ozdobíme drobnými snítkami
krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množ-

Martinů napříč
Poličkou kreslící
a soutěžící
Polička byla nedávno zaplavena kresbičkami jejího nejslavnějšího rodáka, hudebního skladatele
Bohuslava Martinů. Použito bylo hned několik rozverných kresbiček, které se tak dostanou i do vašeho
každodenního života. A jestli máte chuť, můžete si
i zasoutěžit!
„Rozhodli jsme se využít několika kresbiček Martinů, které jsou nejen humorné, ale přímo vyplývají ze
životních situací a příhod nejen autora, ale mnohdy
i nás. Vyrobili jsme pár velkoformátových bannerů,
umístěných v centru města a také několik větších
samolepek pro umístění na místa, která kresbičky
ilustrují. Cílem bylo, aby lidé vnímali poličského rodáka nejen jako slavného hudebníka, ale také jako
osobitého výtvarníka. V několika restauracích vás
jistě pobaví kresbička ‚Paříš, paříš‘, kresbu ‚Plavu
na dně mořském‘ naleznete kde jinde, než na plaveckém bazéně nebo v restauraci Přístav a jak vypadá
taková ‚Psí studie‘ se dozvíte, pokud navštívíte se
svým čtyřnohým miláčkem veterinární ambulanci,“ informuje autor grafické podoby výstavy Jakub
Klimeš, DiS. „Kresbičky můžete nalézt na různých
místech v centru města Poličky. Pokud jste majitelem chytrého telefonu, neváhejte a zkuste se zvěčnit
pózující s fotografiemi všech vylepených kresbiček
a výsledky svého tvoření zaslat na Facebook muzea,
kde budou zveřejněny,“ dodává.
Všechny užité obrázky, které v Poličce můžete najít,
se váží ke stávající výstavě Martinů obrázky kreslící.
Představuje skladatele jako autora vtipných kreseb,
pomocí kterých zachycoval dění kolem sebe. Koná
se pod záštitou Ministerstva kultury ČR a k vidění je
ve výstavních sálech poličského muzea (MMG) až do
31. 12. 2018.
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stvím drobností. Budou to perníčky, kuličky a ptáčci
pečení z těsta, sušené švestky, rozinky, křížaly, zlacené i přírodní ořechy a makovice, šípky, nabobtnalý hrách a barevné ústřižky látky. Cena: 60 Kč/
osoba. V ceně je zahrnutý materiál na 1 vrkoč
a návštěva výstavy „Dřevěné a mechanické
betlémy“.
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 přeanimovaného reálného
prostředí města Poličky – „Den Bohuslava Martinů
v Poličce“ a „Inspiromat“, který návštěvníkům nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.
Návštěvníci se smějící aneb Jóga smíchu
s Bohuslavem Martinů
středa 12. prosince
Cvičení rozděleno na dvě kategorie: děti od 15.30 h
a dospělí od 17.00 h
cena: 40 Kč
Smích s lidmi byl a bude. Možná i sám Bohuslav
Martinů se smál při tvorbě svých kresbiček a tento
jedinečný cyklus tu již navždy bude vytvářet úsměvy
na našich tvářích. Nechte tento úsměv přejít až
k smíchu a rozeznít humornost kreseb ve svém těle.
Jóga smíchu vznikla v roce 1995 v Indii. U jejího
zrodu stál lékař Madan Katária se svou manželkou.
Cvičení je založeno na dětské hravosti a nakažlivosti
smíchem. Pomáhá udržovat a zlepšovat fyzické
zdraví, odstraňovat negativní myšlenky a emoce.
Zlepšuje také náš imunitní systém, pomáhá cirkulaci
lymfatického systému, napomáhá trávení a pomáhá
i při hubnutí. Doporučujeme vzít si pohodlné
oblečení.
Soutěž:
Městské muzeum a galerie v Poličce vyhlašuje
literárně výtvarnou soutěž
Komiks na téma Den Bohuslava Martinů
k právě probíhající výstavě Martinů obrázky
kreslící, na které k tvorbě zajisté naleznete plno
zajímavých podmětů a nápadů.
Bohuslav Martinů je jedním z našich
nejvýznamnějších hudebních skladatelů, ale
věděli jste o něm, že i kreslil? Kreslil si pro radost
a odpočinek do deníku, kreslil do dopisů svému
kamarádovi, kreslil si i mezi své skladby. A nakreslil
i několik komiksů o svém životě. Jak by asi mohl
vypadat den Bohuslava Martinů v dnešní době?
Používal by mobilní telefon, automobil, elektrický
kartáček na zuby? Nebo vás napadne úplně jinak
trávený den?
Přihlásit své nápady můžete hned v několika
kategoriích a to:
děti od 3 do 5 let – kategorie A1
děti od 6 do 7 let – kategorie A2
děti od 8 do 10 let – kategorie A3
děti od 11 do 14 let – kategorie A4
děti od 15 do 18 let – kategorie A5
dospělí – kategorie B
důchodce – kategorie C
kolektiv – kategorie D
Formát děl maximálně 707 x 1000 mm, technika
libovolná. Každá práce musí být označena
následujícími údaji: jméno, příjmení, soutěžní
kategorie, kontakt.

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

Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2018
Soutěžní práce je nutné doručit na adresu Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572
01 nebo osobně v otvírací době muzea út – ne 9.00–
12.00, 12.30–16.00 h.
Následně budou práce vystaveny v prostorách
Centra Bohuslava Martinů a vyhodnoceny. Výherci
každé kategorie získají ocenění.

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.
Připravujeme:
Šárka Hrouzková – Výběr z tvorby (20082018)
Autorka žijící v Dolním Újezdu u Poličky vede
úspěšné výtvarné studium pro žáky a studenty zajímající se o výtvarné umění. Sama tvoří abstraktní obrazy, barevné otisky vzniklé pomocí rezavých
plechů a také obrazy z kovových plátů či předmětů.
Vizuálně pozoruhodné kompozice rozvíjejí fantazii
a potěší duši.
Spolek Náš Martinů:
Písňový recitál
Romana Hozy
„Mélodies Françaises”
klavír: Ahmad Hedar
Dva mladí interpreti vás provedou krásami francouzských písní od Faurého přes
Ravela a Debussyho k Poulencovi. V programu
samozřejmě nebude chybět ani Bohuslav Martinů.
Koncert se koná ve čtvrtek 6. prosince od
18.00 hodin v hudebním sále Centra, vstup‑
né 90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Bohuslav Martinů a rok 1918
(odložená akce z října t. r.)
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 ve čtvr‑
tek 20. prosince od 19.00 hodin v hudebním
sále CBM, vstupné: 50 Kč. Pořádá Spolek
Náš Martinů.

Knihovna – dárek k narozeninám
V knihovně začala rekonstrukce
Většina z vás jistě zaregistrovala, že 31. 10. byla
knihovna z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena.
Dovolte mi, abych se touto cestou omluvil, že k uzavření knihovny došlo bez předchozího upozornění.
Hlavním důvodem byla skutečnost, že ještě před
měsícem nebylo jisté, kdy a zda vůbec stavba začne.

ladu s implementací národní strategie digitálního
vzdělávání bude centrum Půda nabízet široké možnosti vzdělávání v oblasti programování, robotiky,
3D tisku a polytechnického vzdělávání obecně, a to
jak pro školní mládež, tak pro širokou veřejnost.
Nový prostor a jeho technické vybavení budou otevřeny pro všechny, od zájemců o pohrání si s ozoboty
a programování CNC strojů či práci s laserem po například zahrádkáře, který si u nás bude chtít zbastlit
čidlo do studny. Své plány začínáme realizovat již
před dokončením rekonstrukce, zahájili jsme výuku
přírodovědných workshopů na (nejen) poličských
školách, s gymnáziem jsme organizovali první poličský CodeWeek, na první setkání s ozoboty vás zveme
již 4. prosince do naší dočasné knihovny. Realizátorem projektu i samotné stavby je městská knihovna,
za vydatného přispění a pomoci města Poličky. Naše
poděkovaní tak patří nejen realizačnímu týmu –
skvělé projektové manažerce Jitce Dosoudilové,
Tomáši Feltlovi, Josefu Cabrnochovi, Lence Hegrové, Sylvě Horákové, manželům Bidlovým, Milanu
Benešovi, Marcele Feltlové a firmě Řemeslné stav-

A když 25. 10. skutečně začala, tak se náš plán, půjčovat až do konce roku souběžně s probíhající stavbou, ukázal jako nereálný. Všudypřítomný prach
a komplikovanost oddělení stavebního provozu nás
vedly k rychlé uzavírce dětského i dospělého oddělení. Všem čtenářům jsme odeslali informační SMS
a situaci řešili otevřením dočasné pobočky v Tyršově
ulici 179, v bývalém obchodě s čajem a kávou. Zde
nás příštích několik měsíců najdete, a přestože se do
„krámku“ vejde pouze omezené množství knih, věříme, že ten nejhorší čtenářský hlad dokážeme utišit.

Knihovna slaví 170. narozeniny
Doba rekonstrukce se příhodně potkala s dvěma
velkými letošními výročími, které nám rok 2018
přináší. Mimo oslav stého výročí republiky si 9. prosince připomeneme také to, že právě před 170 lety
byla poličskými vlastenci založena Veřejná čítárna
slovanská, instituce, která přes všechny politické
režimy vydržela dodnes a k jejímuž odkazu se hrdě
hlásíme. Jsme rádi, že do nového století našeho státu
můžeme vkročit jako instituce nabízející dobré knihy, ale také jako instituce připravená na výzvy a příležitosti, které s sebou přináší 21. století. A přestože
v současných podmínkách není příliš prostoru pro
velké slavení, tak jsme si jednu narozeninovou oslavu dopřáli. V pátek 14. prosince vystoupí v Divadelním klubu naše oblíbená skupina Nerez v doprovodu
se zpěvačkou Luciou se svým vánočním koncertem.
Dovolte mi vás na něj srdečně pozvat a také popřát
vám krásné Vánoce a vše dobré a čtivé v novém roce.
Za Městskou knihovnu Polička
Jan Jukl, ředitel

Městská knihovna

Centrum technického vzdělávání „Půda“
A co že se to v knihovně vlastně staví? Hlavním
cílem rekonstrukce je vybudování počítačové a polytechnické učebny v nové půdní vestavbě, přístup
do všech prostor bude po přestavbě bezbariérový,
knihovna se konečně dočká výtahu a jako třešnička
na dortu vznikne vertikální zahrada na zdi přístavby v Šaffově ulici. Při financování záměru jsme byli
úspěšní ve Výzvě č. 56 IROP – Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, v jejímž rámci jsme jako jeden z 19 projektů v rámci ČR
získali dotaci ve výši 10, 5 mil. Kč. Celkový rozpočet
akce je 12, 5 mil. Kč, dvěma miliony se na financování podílí město Polička. Samotný rozpočet stavby je
8, 5 mil. Kč, své brány Půda otevře v září 2019. V sou-

Čtvrtek 6. prosince – Divadelní klub od 20.00 h.
LiStOVáNí – Doppler (Erlend Loe)
Jízda s LiStOVáNím pokračuje akční groteskou, která patří k nejoblíbenějším
titulům seriálu LiStOVáNí. Doppler, hlavní hrdina
knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém
životě, který mu připadá moc „pilný“. Svou hlubokou
osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož
matku zastřelil kvůli masu. Všechno je tak norské
a Doppler už nechce být pilný! Účinkují Lukáš Hejlík
a Pavla Dostálová. Předprodej vstupenek v náhradní knihovně v ulici Tyršova, vstupné 50 Kč/100 Kč.

Pozvánka na přednášky do knihovny
Svět se zbláznil, řítí se do záhuby. V záplavě
slov, faktů, názorů a zaručených zpráv mizí to, co
je nám lidem vlastní, tedy zdravý selský rozum.
Nebo je to jenom dojem? Těžko soudit, ale jedno
je jisté, chaos moderní doby není pro lidstvo ničím novým, všechno už tu bylo, samozřejmě co do
formy jinak, ale co do obsahu se společenské jevy
až zase tolik nemění, protože ani my se tak rychle
neměníme. To co nás v pravidelných intervalech
plynoucího času vyvádí z míry, je naše schopnost
vymyslet „lepší svět“, který nás zaskočí, znejistí,
ale poté co jej pochopíme, nám zase začne sloužit.
Tedy v tom případě, pokud dokážeme ohlídat hrstku šílenců, kteří si libují v chaosu. Myslíte si, že
je to příliš optimistické vidění současného dění?
K tomu my optimisté máme sklony, samozřejmě
dané do vínku matkou přírodou v podobě genů
pro nadhled, pozitivní vnímání a schopnost radovat se z maličkostí. Na škodu však kromě toho není
i něco vědět a znát. A jsme u jádra pudla tohoto
článku. Městská knihovna v Poličce opět od ledna příštího roku chystá cyklus přednášek o životě
našich předků. Tentokrát si vezmeme na paškál
sňatky a rodinu, tedy něco, co je každému z nás
poměrně blízké. Příklady tohoto lidského chování

by, s. r. o., ale také starostovi Poličky Jaroslavu Martinů, bývalému místostarostovi Antonínu Kadlecovi
a tajemníku Janu Teplému za pomoc a podporu při
celé, téměř dvouleté cestě k realizaci.

budeme sledovat hlavně v období středověku a pohříchu ve velmi úzké vybrané skupině tehdejších
mocných, ale ani tehdejší vyvolení se nemohli
chovat jinak než ostatní, a pokud ano, brzy na to
škaredě doplatili. Přednáškový cyklus „Sňatky
z rozumu aneb Rodina je základ státu“ je o tradičním uspořádání lidské společnosti, vytvořeném
tak, abychom naplnili lidskou potřebu sdílet svoje
vidění světa s blízkými, a navíc dostát své základní povinnosti, vychovat a připravit pro život své
pokračovatele. A nic na tom nemění skutečnost,
že mocní v minulosti žili v zdánlivě jiném světě,
odlišném od světa drtivé většiny těch „obyčejných“
a „prostých“. Podobně jako dnes za privilegovaný
život platili nejenom svými těly, ale často i duší.
Přednášky tohoto cyklu se budou opět konat
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, vždy
v příslušnou středu od 17.30 h, místo konání bude
vždy oznámeno v dostatečném předstihu, i když
náš současný azyl v bývalém krámku čajem a kávou
v Tyršově ulici, kam se knihovna uchýlila po dobu
rekonstrukce budovy na Palackého náměstí, je pro
naše setkávání s minulostí více než vhodným místem. Pokud budete mít zájem, přijďte se přesvědčit.
Ivana Fridrichová – Sýkorová
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středa 12. prosince – náhradní knihovna v ulici
Tyršova od 17.30 h.
Okno, nástroj politického boje II. – přednáška
Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové
Druhá pražská defenestrace, ve skutečnosti již
třetí v pořadí, rozpoutala hrůzy třicetileté války. Její
organizátoři hájili svá práva. Nepostřehli však, že
evropské mocnosti čekají pouze na záminku. Češi
sehráli roli mouřenínů a pak byli ponecháni svému
osudu.
pátek 14. prosince – Divadelní klub od 20.00 h.
Vánoční koncert – Nerez & Lucia
Oslavte s námi 170. výročí založení poličské
knihovny koncertem Nerez & Lucia.
Předprodej lístků v Divadelním klubu a v dočasné
pobočce Městské knihovny Polička v Tyršově ulici.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
Přejeme vám radostné prožití svátků vánočních,
úspěšné vykročení do nového roku a spoustu čtenářských zážitků v novém roce.
Pour féliciter 2019
vaše knihovna
Vánoční provoz knihovny
21. 12.
8–16
22. 12.–1. 1.
zavřeno
st 2. 1.
13.30–18
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Aby nebyl
nikdo sám

Ohlédnutí za Zákrejsovou Poličkou

Rok 2018 již končí a nám nezbývá než se ohlédnout
za bohatou činností našeho spolku. Přestože celkové
hodnocení naší činnosti proběhne na členské schůzi
v měsíci lednu 2019, stojí za to si některé oblasti činnosti připomenout.
100. výročí vzniku Československé republiky, ke
kterému jsme směřovali my, i mnohé akce naší organizace. Tyto akce se týkaly především kulturních
pořadů, turistických vycházek, sportovních zápolení
v různých sportech, rovněž i účasti na celostátních
hrách v Praze. Mnoho zájezdů s různými náměty –
poznávání historie, za zdravím, přírodou aj. Několik
odborných přednášek k problematice bezpečnosti
chodců, nové předpisy v dopravě, historie města
a některé další.
V průběhu roku se uskutečnilo několik jednání
s vedením našeho města k otázkám týkajících se
starších občanů, dění ve městě a různých oblastí
veřejného života. Byli bychom rádi, kdyby se některé
naše náměty podařilo postupně naplňovat. Navázání nových kontaktů s odbornou školou, spolupráce
s kulturními zařízeními města přináší velmi dobré
výsledky v uspokojování potřeb a zájmů našich členů. Nadále se budeme obracet na další organizace
a instituce o případnou pomoc v různých formách
pro podporu naší činnosti.
V měsíci září se uskutečnilo v Poličce setkání delegací organizací Seniorů Pardubického kraje, což bylo
velmi kladně hodnoceno. Při jednání krajské rady
naši zástupci prosazují požadavky starších občanů
z různých oblastí, týkají se zdraví, bydlení, dopravy
a dalších. Podporujeme petici za snížení nebo úplné
vyjmutí placení poplatků za rozhlas a televizi pro důchodce starší 65. let. Děkujeme našim občanům, kteří tuto petici podpořili. Co nás čeká v nejbližší době?
Již začátkem prosince připravíme program činnosti
na rok 2019, bude schválen na členské schůzi v lednu.
Proběhne turnaj ve stolním tenise, organizuje Jiří
Krejsa, u kterého se mohou zájemci přihlásit. V úterý 11. 12. se sejdeme ve 14 hodin v prostorách OPP
Polička, kde se uskuteční zábavné odpoledne, organizuje Věra Fialová. 14. 12. od 14 hodin proběhne
v Tylově domě společenské odpoledne s hudbou, občerstvení s sebou. Organizuje kulturní komise, očekáváme plný sál a dobrou zábavu. 19. 12. se uskuteční
v SVČ Mozaika od 9 do 11 hodin vánoční aranžování,
zájemci ať se přihlásí u Ivy Červené, poplatek činí
90 Kč na materiál. V prosinci se zúčastníme i dalších
kulturně společenských akcí ve městě.
Chceme i nadále připravovat zajímavé akce pro
starší občany a za pomoci ostatních spolupracujících složek věřím, že i nadále se nám bude dařit.
Chtěl bych jménem výboru našeho spolku poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
naší činnosti, popřát pevné zdraví a úspěšný vstup
do roku 2019.
Jaroslav Koráb,
předseda MO Seniorů ČR Polička

Ochotnické soubory z Poličky, Chrudimi, Luže,
České Třebové a Bystrého naplnily ve dnech 6. až
28. října Tylův dům, kde se v letošním roce účastnily již 8. ročníku nesoutěžní přehlídky Zákrejsova Polička.
Jako první se publiku představil domácí Divadelní spolek Tyl, který nastudoval hru Alejandra
Casona – Stromy umírají vstoje. Jednalo se o ly-

mládencem, vodníky i paní kněžnou. Ale tentokrát bylo všechno jinak, než jak jsme zvyklí.
Festival Zákrejsova Polička pokračoval v sobotu 20. října opět komedií Poprask na laguně
autora Carla Goldoniho. Jeviště Tylova domu
patřilo Jednotě divadelních ochotníků Jaroslav
z Luže. Přítomní diváci viděli jedinečnou komedii lidských charakterů. Zatímco nad lagunou

Na přehlídce nechyběli
ani domácí ochotníci.

Představila se také Základní umělecká
škola Bystré.

Českou Třebovou zastupoval
soubor Hýbl.
rické komediální drama úspěšného španělského autora o střetu světa snů s nelehkou životní
realitou. Režie se ujal Ladislav Vrabec. Další
sobota patřila Divadelnímu spolku J. N. Štěpánka z Chrudimi. Herci se předvedli v komedii Boj
o lucernu, která vznikla na motivy slavné báchorky spisovatele Aloise Jiráska. Diváci se v představení setkali se všemi postavami tradičního
dramatu – mlynářem, Haničkou, učitelským

Stanislav Sáňka

Sázení stromů na výročí
sto let republiky
K výročí 100 let naší republiky se všude chystala
spousta akcí. Poličská organizace Českého svazu
ochránců přírody se rozhodla připojit k oslavám
záslužným činem. Datum bylo krásné, avšak v našem případě bylo vybráno především proto, že
členové neměli jindy čas. Plán byl jasný: vysadit
30 ovocných stromků starých krajových odrůd ve
dvou alejích v oblasti Dědek v blízkosti Luckého
vrchu.
Počasí nám nepřálo, což jsme však v paralele
s výročím sto let republiky mohli očekávat. Práce
to tedy byla těžká, vnější vlivy snad i předurčovaly
k neúspěchu. Odhodlání však účastníkům nechybělo.
Po polovině sázených stromů jsme se naobědvali v nedaleké stodole ve společnosti místních krav,
díky nimž nám alespoň na chvíli bylo trochu teplo.
Poté jsme se opět jali pokračovat v započaté práci,
s jasnou představou, že tuhle brigádu stoprocentně odstonáme všichni.
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přešel jediný den, diváci prožili s hrdiny životní
kolotoč plný smíchu, vášní, smiřování i vzteklých šarvátek. Celý festival vyvrcholil poslední
říjnový víkend. S detektivní komedií Normana
Robinse Do hrobky tanečním krokem zavítal do
Poličky Divadelní soubor Hýbl z České Třebové.
Děj celé divadelní hry byl situován do mlhavého podzimního večera v tajemném sídle rodiny
Tombových nazvaném Monument House. Tam
se na pozvání právníka a jeho sekretářky sjeli členové rodiny, aby řešili dědické záležitosti.
V domě se v průběhu jejich setkání odehrála
řada záhadných věcí, a postupně začali přítomní
členové rodiny umírat.
Festival Zákrejsova Polička uzavřela v neděli
28. října Základní umělecká škola Bystré představením O (NE)SVOBODĚ. Tento projekt vznikl
ke 100. výročí založení Československa. Jednalo
se o taneční vystoupení nahlížející na to, jakým
způsobem prožíval náš národ právě v uplynulém
století svobodu a nesvobodu. Autorkou tohoto
projektu byla Hana Malíková ve spolupráci s Michalem Moravcem, který se podílel na tvorbě národního leporela s dokumentárními záběry, jež
jsou důležitými mezníky novodobých dějin.
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Však stejně jako v historii České republiky se
v poslední fázi naší práce i nebe uklidnilo, déšť
ustal a silnější jedinci i odložili třetí bundu. Nakonec vše dobře dopadlo, stromy stojí a my máme
zážitek na celý život.
Děkujeme tímto všem dobrovolníkům za dobře
vykonanou práci. Zvláště pak Vítkovi Cachovi za
výběr silných sazenic jabloní, hrušní, třešní a slivoní ve školkách v Bojkovicích. Kůly pro ně oškrabal a odborný zahradnický dozor prováděl Petr
Jílek zvaný Diego. Pan Topinka zajistil vláhu pro
stromy na jejich novém stanovišti. O zpěv národní hymny se postaral Šrekův smíšený dětský sbor.
Projekt byl finančně podpořen Českým svazem
ochránců přírody v rámci programu „Ochrana
biodiverzity“.
Vloni jsme sázeli na Babce, letos na Dědku a příští rok přibyde alej zase na nějakém dalším kopci.
Za účastníky sepsala prvosazečka
Anita Stanislavová.

Informace z informačního centra
S přicházejícím adventním a vánočním časem
vám předkládáme související nabídku zboží a služeb informačního centra.
• Velký výběr kalendářů na rok 2019, např. nástěnný kalendář „Martinů obrázky kreslící“
s jedinečnými autorskými kresbami v moderním designu. Ve stejném stylu s motivem
„Martinů“ máme také trička, zápisníky a tužky.
Nabízíme také stolní kalendáře „Polička 2019“
se spoustou nových fotografií z Poličky.
• Kniha „Vojta z Poličky“ o Poličanovi, který
prožil rok v Americe. Pojednává o přátelství,
úspěších i neúspěších, které doprovází vtipný a poutavý příběh. O knihu je velký zájem
v celé ČR.
• Poličské zastavení – sbírka básní Iva Hradeckého.
• Rodná světnička B. Martinů – nový typ turistické vizitky pro sběratele do turistického
deníku. Na přípravě se podíleli i pracovníci
informačního centra. Kolega Ondra Král na
vizitku dodal své fotografie. Další fotonálepka – Osobnost Bohuslav Martinů.
• Vstupenkové centrum – vstupenky takřka
ze všech vstupenkových portálů. V současné
době jsou hitem vstupenky na Světový pohár
biatlonu v Novém Městě na Moravě, ve dnech
19.–23. 12. 2018. Neváhejte, o vstupenky je
mimořádný zájem. Všechny vstupenky je
možné platit platební kartou.
• Oplatky z Poličky – máme novou dodávku oblíbeného dárkového balení oplatků s Poličkou
a hradem Svojanov.
• Medovina – od regionálního včelaře. Ohřátá
jistě přijde nyní vhod.
• Advent v Brně + vila Tugendhat – zájezd v sobotu 8. 12., vč. prohlídky města s průvodcem.
Zájemci se hlásí v CK KO‑TOUR nebo v IC.
• Olympský čaj – z řeckého podhůří Olympu. Je
to bylina jménem „hojník horský“ a nechybí
v žádné řecké domácnosti. Účinný zejména
při nachlazení a virózách.
• Poličské pivo – dárkové balení 4 ks různých
druhů piva
• Křížovky z Poličky – brožura s 12 tajenkami
týkajících se Poličky.

• Sazka – prodej her, sázek a ostatních služeb
z terminálu Sazka. Můžete zde i dobít mobilní
telefon a také platit složenky se slevou z poplatků.
• Směnárna bez poplatků – přijďte k nám výhodně nakoupit i prodat všechny obvyklé
měny. S námi ušetříte na pracovních cestách,
nákupech v zahraničí i na dovolené.
• Banka Air Bank – u nás si klienti banky můžou vybrat z účtu peníze.
• FlixBus a RegioJet – koupíte u nás jízdenky
těchto autobusových dopravců.
• Fortissimo – s námi máte možnost platit složenky a SIPO se slevou z poplatků.
• Zápalkové kazety – s motivy Poličky a hradu
Svojanov
• další nové dárečky – do konce roku dostaneme první dodávku dárkových a propagačních
materiálů s vlastními motivy z Poličky.
• Dálniční známky 2019 – budou v prodeji
v průběhu prosince.
• IREDO – stále u nás vyřídíte čipové karty
na autobusovou i vlakovou osobní přepravu
v rámci Pardubického i Královéhradeckého
kraje.
• Dárkový vánoční poukaz – kupte u nás skvělý
vánoční dárek v podobě poukazu v hodnotě
např. 1 000 Kč na vstupenky z našeho „vstupenkového centra“. Poukaz lze použít v průběhu roku 2019 na všechny u nás prodávané
vstupenky.
Máme za to, že Informační centrum v Poličce
plní úspěšně svoji funkci a městem uložené činnosti a snaží se poskytovat i celou řadu jiných
služeb a činností, které jsou přínosné pro občany
města i pro cizí návštěvníky. V letošním roce skončilo IC Polička v soutěži o nejlepší IC v Pardubickém kraji na 4. místě.
Nejen návštěvníkům IC, ale i všem občanům Poličky přejeme pohodový závěr roku 2018 a úspěšný vstup do nového roku 2019. Ať je to rok plný
spokojenosti, zdraví a radosti.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

S projektem DOODPADU soutěží
studenti středních škol o 50 tisí. Kč
Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu! Tak zní slogan vítězné grafiky posledního
ročníku soutěže DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Další příležitost vyhrát až padesát tisíc
korun na maturitní ples mají studenti středních
škol a gymnázií právě teď.
Projekt DOODPADU, který se od r. 2014 zaměřuje na osvětu v oblasti nakládání s odpadní vodou,
vyhlásil již 3. ročník soutěže s podtitulem „To fakt
nevyčistíš“.
Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou
deskovou, karetní hru, případně herní aplikaci na
téma Co do kanalizace nepatří. Hru mohou vyrobit,
v případě elektronických herních aplikací detailně
popsat a odevzdat do 17. 2. 2019. Pozor, do poloviny

prosince je ale třeba se zaregistrovat na www.doodpadu.cz, protože na pozdější registrace nebude
brán zřetel. Soutěž je určena třídním kolektivům
a její pravidla i postup pro přihlášení najdou zájemci na webových stránkách projektu a také na
Facebooku.
Vítěz celorepublikového klání bude vyhlášen
v březnu 2019 u příležitosti Světového dne vody.
Vítězné práce předchozích ročníků si můžete prohlédnout na Facebooku nebo na youtube.
Projekt „DOODPADU aneb Co do kanalizace
nepatří“ před pěti lety zahájila společnost Energie
AG Bohemia a její dceřiné společnosti. V Moravské
Třebové jsme to my – společnost VHOS, a. s., která
se zaměřuje na provozování vodohospodářského
majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné vody
zajišťujeme i čištění odpadních vod.
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci,
velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další
zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno
z klíčových témat, kterým se program DOODPADU
zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do
záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
Romana Vacková
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Pozvánka DPS
Penzion
3. 12. S vůní jehličí – Zveme vás na společné zdobení
stromečku od 14.00 h v jídelně DPS Penzion.
5. 12. Mikulášská zábava – Taneční vystoupení skupiny ze Svitav a nebude chybět Mikuláš
s andělem a čerty. K poslechu i tanci zahraje pan
Hegr. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci
DPS „Penzion“, vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno. Začínáme ve 14.00 h v jídelně DPS Penzion.
13. 12. Narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně DPS Penzion.
15. 12. Adventní koncert – Srdečně vás zveme
na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba, který
se koná od 15.15 h v jídelně DPS Penzion.
19. 12. Literární kavárnička s knihou – Vánoční cesty domů. Deset příběhů klasiků 19. století
s vánoční tématikou. Výbor je spojený námětem
zimního svátku a atmosférou zasněženého venkova. Jde jak o samostatné povídky, tak i úseky z románových děl K. V. Raise, J. Š. Baara,
K. Klostermanna, J. Nerudy, K. Světlé a dalších.
Začínáme ve 14.00 h ve společenské místnosti.
20. 12. Návštěva výstavy Dřevěné a mechanické betlémy – Městské muzeum a galerie Polička,
odchod od DPS Penzion ve 13.00 h. Zájemci se
nahlásí na recepci DPS Penzion. Vybíráme 30 Kč
na vstupné. Možnost dopravy v ceně 55 Kč.
28. 12. Silvestrovská zábava – Přijďte se společně rozloučit s rokem 2018. Se svým programem vystoupí pěvecký soubor Poupata, k poslechu i tanci zahraje pan Hladík a zazpívá paní
Andrlíková, vstupenky si můžete zakoupit na
recepci DPS Penzion. Cena vstupenky je 80 Kč,
občerstvení zajištěno, tombola. Začínáme ve
14.00 h v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
Podzim a zrající jablka, to prostě patří k sobě.
Úroda letos byla bohatá a tak jsme se rozhodli
uspořádat pro seniory jablečnou slavnost. Na stole
voněla jablka, štrůdl, jablečný dort a z hrnečků vycházela vůně horkého moštu se slivovicí. Při těchto
dobrotách senioři vzpomínali na básničky o jablíčkách, zazpívali si písničky o jablíčkách a také si
povídali o historii jablka a o dalších oblíbených
receptech.

Při svatomartinském posezení tentokrát seniory čekalo překvapení. Svatomartinské rohlíčky
a víno, poprvé doplnil chleba s husím sádlem a cibulí. K tomu všemu hrála muzika pana Hladíka
a pana Hegra a zpíval pěvecký souboru Poupata.
Zpívali všichni, a dokonce někteří i tančili. Závěrem jsme si popřáli, aby nám víno chutnalo celý
rok. V keramické dílně senioři glazovali motýly
a květinové kachle. A šikovné ručičky už připravují vánoční výzdobu. Však svátky tady máme za
chvilku.
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Půlnoční na
náměstí

Říjen ve Speciální MŠ a ZŠ v Poličce

Z důvodu oprav kostela sv. Jakuba se naše římskokatolická farnost rozhodla oslavit narození
Ježíše Krista mimořádně pod otevřeným nebem,
a to konkrétně na Palackého náměstí. Jedná se
o vskutku unikátní příležitost, jak prožít závěr
Štědrého večera. Mešní sbírka bude odvedena
nadačnímu fondu Betlém nenarozeným, který se
zabývá pomocí maminkám v nouzi a složitých životních situacích. V případě opravdu nepříznivého
počasí by se Mše svatá konala v kostele sv. Michaela. Přijďte s námi 24. 12. ve 23.59 hod. na poličské
náměstí vytvořit radostnou vánoční atmosféru.
Tomáš Enderle, administrátor ŘKF Polička

Advent
v evangelickém
sboru
Jako v dřívějších letech se se začátkem adventu
na věži kostela rozsvítí ochranovská hvězda, která
nás až do konce vánočního období spojí s církví
moravských bratří po celém světě. Srdečně zveme
poličskou veřejnost na akce pořádané v tomto čase
evangelickým sborem.
Od konce listopadu probíhá v kostele dobročinný bazar, jehož výtěžek je v rámci projektu „Adopce na dálku“ určen na školné pro děvče Nabaggulanyi Rihanh z africké Ugandy.
V pondělí 10. prosince se od 17 h. uskuteční
v Centru Bohuslava Martinů přednáška „100 let
Českobratrské církve evangelické“, která přiblíží
spojení dvou českých reformačních církví, uskutečněné krátce po vzniku samostatné republiky.
Hovořit bude poličský farář Jiří Tengler. Vstup
volný.
V neděli 23. prosince při bohoslužbě od
8.30 h. děti zahrají divadelní hru „Někdo je za oponou“. Detektivní příběh ze starověkého Jeruzaléma líčí pátraní po okolnostech Ježíšova narození,
aby nakonec dohlédnul až k Velikonocům. Téhož
dne se odpoledne sejdeme od 17 hodin před kostelem ke „Zpívání na schodech“, při němž zaznějí
adventní a vánoční písně staré i nové. V kostele
pak bude připraveno chutné občerstvení, včetně
teplého punče, pro dospělé i děti.
J. Tengler

Aktivní kardiaci

V září jsme se dočkali otevření speciální mateřDopoledne 19. 10. navštívili Speciální mateřskou
ské školy. Děti jsme přivítali v nově zrekonstru- školu dvě pracovnice ze SPC Polička: Mgr. Lenka
ované třídě. Po postupné adaptaci dětí na nové
Novotná – krajský logopedický koordinátor a speprostředí, režim dne, nové kamarády a pedagogy
ciální pedagog Mgr. Kateřina Štefková. Cílem jejich
vytváříme podnětné prostředí pro jejich osobní
návštěvy byla metodická podpora a konzultace narozvoj. Plně respektujeme jejich potřeby, učíme se
stavených podpůrných opatření dětí ve SMŠ. Logomalými krůčky zvládat jednotlivé úkoly. Ne vždy
ped doporučil konkrétní metody a formy práce pro
to je snadné, ale děti jsou moc šikovné. Od počát- efektivní výchovně vzdělávací proces, konkrétní
ku nástupu do SMŠ udělaly velký pokrok. Věnují se
pomůcky a zapůjčil odbornou literaturu. Paní učinejrůznějším činnostem, nabídka je rozmanitá, při- telky konzultovaly svoje poznatky a aktivity provázpůsobena jejich možnostem a schopnostem. Pravi- děné při přímé práci s dětmi s nabídkou činností,
delně se vypravujeme ven, na vycházku do blízkého
materiálů a pomůcek využívaných v SPC. Tato seokolí školy nebo do přírody, na dětské hřiště. Pozo- tkání a blízká spolupráce budou pravidelná.
rujeme přírodu, domy i stroje. Proběhneme se po
Ve středu 24. 10. proběhlo v tělocvičně školy Halouce, v lese zdoláme pár překážek, pohrajeme si na
lloweenské dopoledne s čarodějnicí Elvírou připrapískovišti. V průběhu dne tvoříme obrázky z otisků
vené pro žáky speciálních tříd. Žáci se s nadšením
rukou, nohou, jablek, brambor, skládáme z velkých
pustili do plnění čarodějnických disciplín jako byla
zalaminovaných částí lidské tělo, foukáme do ku- jízda na koštěti, hledání pavouků, zahánění duchů,
liček dřevěných i papírových, foukáme do hrníčku
chytání strašidel nebo házení magickou koulí do
s vodou pomocí brčka, rozfoukáváme kaňky, jezdí- čarodějnického obydlí. Naučili se kouzelné zaříkáme na traktoru nebo odrážedle, stříháme, lepíme, vání a uvařili si zázračný lektvar. Byli velice šikovní
kreslíme, skáčeme na trampolíně, také slavíme
a moc se snažili, a tak obdrželi pravé čarodějnické
narozeniny. Stihneme si hrát se stavebnicemi a dal- vysvědčení a sladkou odměnu.
šími hračkami. Učíme se spoustu nových věcí, ale
V posledním týdnu před 28. říjnem se tři dny
o tom zase až příště.
III. třída speciální věnovala České republice. Žáci
11. října se uskutečnil na základní škole 1. projek- poznávali symboly naší republiky, připomněli si,
tový den Den vody. Žáci zhlédli krátký film o tom, jak byla velká v době vzniku a nyní, zkoumali české
jak můžeme každý sám šetřit vodou. Poté se vypra- koruny. Vyrobili si také velkou lípu a krásný hrad
vili k vodním nádržím v okolí našeho města: k ryb- pro některé naše prezidenty. Pomocí video ukázek
níčku v Liboháji (1.–5. roč.), na přehradu Pod Kop- se snažili přiblížit si život v první republice. Prohlícem (6.–8. roč.) a na rybníky pod masokombinátem
želi jsme tehdejší krásná auta a také si každý jedno
(9. roč.). Jejich úkolem bylo zjistit rozdíly v kvalitě
namaloval. Poslední den pro Českou republiku vyvody v jednotlivých rybnících, vzít vzorky vody, robili dokonce obrovský dort se 100 svíčkami.
změřit teplotu a kyselost vody, rozpoznat živočiV další třídě speciální si básničkou žáci opakochy žijící u vody i ve vodě, poznat rostliny rostoucí
vali, že měsíc říjen míchá barvy dohromady. A tak
u vody i v ní. Žáci si nezapomněli ani vzít pytle na
pomocí barev tiskli listy, tupovali oblohu kolem
odpadky – a bez velkého překvapení – byly potřeba. deštníků nebo malovali dýně a jablíčka. Pro veseS danými úkoly se vypořádali na výbornou – dů- lejší náladu si zpívali, poslouchali písničky a také
kazem jsou fotografie na webových stránkách školy. se naučili novou básničku o dýni. Děti moc bavila
19. 10. se uskutečnil v Divadelním klubu Polička
pohybová říkanka o ježkovi, podzimu nebo bedle.
benefiční koncert. Tímto bychom rádi poděkovali
Tématy pro říjnové hravé a zábavné učení byly
všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a organizaci. ovoce a zelenina, podzim a přírodniny, vítr, déšť,
Poděkování patří Divadelnímu klubu za poskytnutí
mraky nebo pohádka Hrnečku vař.
úžasných prostor a samozřejmě samotným vystuZávěr měsíce patřil návštěvě pana radního
pujícím kapelám Vypsaná Fixa, Notorest Band, Ing. Bohumila Bernáška (člen Rady Pardubického
Dott. Účast byla nad míru očekávání, a proto patří
kraje zodpovědný za školství) u příležitosti dne otepoděkování i těm, kteří přišli podpořit naši školu, vřených dveří k investiční akci Pardubického kraje
i těm, kdo poskytli bohatou tombolu, prostě kaž- – zateplení budovy speciální školy v Poličce. Další
dému, kdo tam byl a pomohl jakýmkoliv způsobem
výraznou akcí byl dvoudenní seminář zaměřený na
tuto akci zvládnout nebo si ji prostě užít. Výtěžek
rozvoj matematických schopností, který byl určen
z této akce bude věnován na dovybavení Speciální
pro všechny pedagogické pracovníky naší školy.
mateřské školy, na zahradní prvky pro podporu relaxace a aktivního odpočinku.
Bc. Monika Burešová

Poděkování z Bosny a Hercegoviny

Plánované akce na prosinec
V sobotu 1. 12. uspořádáme vycházku do Kamence u Poličky. Vycházka bude spojena s návštěvou výstavy vánočních dekorací. Odjezd ze Svitav
vlakem ve 12.00 hodin, sraz v Poličce ve 12.30 hodin na vlakovém nádraží. Nejprve vycházka do
Kamence a potom rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí v Poličce.
Ve středu 12. prosince se koná členská schůze,
a to od 14.30 hodin ve Fabrice ve Svitavách. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Dovolte nám, abychom z celého srdce poděkovali všem, kteří nám pomohli vybavit svými
ručními pracemi a krásnými a dobrými výrobky
stánek českého velvyslanectví na charitativní akci
Diplomatický zimní bazar v bosenském Sarajevu.
Veškerý výtěžek z prodeje je věnován na pomoc
potřebným (především dětem v nouzi a handica-

Zhodnocení akcí v říjnu a listopadu:
V sobotu 27. října jsme uspořádali výlet do Pekla Čertovina u Hlinska. Pekelný program se všem
zúčastněným líbil. Výlet jsme zakončili nádhernou
výstavou chryzantém v Hlinsku.
13. listopadu jsme uspořádali zájezd do termálních lázní Velké Losiny. Výlet se vydařil, koupání
a relax si všichni užili.
Pavel Brokl,
předseda
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povaným) v této balkánské zemi. Jmenovitě děkujeme mnohokrát farníkům Římskokatolické farnosti v Poličce, firmě Ravensburger Karton, s. r. o.,
paní Ludmile Prokopcové, Alence Procházkové
a panu Petru Klimešovi.
Přejeme všem obyvatelům Poličky krásný předvánoční čas.
Eva a Jakub Skalníkovi

Zprávy z charity

Vzpomínáme

Staň se králem
Jednou v roce se občané naší demokratické společnosti mohou zcela
regulérně proměnit v aristokraty. Je
to o tříkrálové sbírce, zde v regionu
pořádané Oblastní charitou Polička.
V roce 2019 bude opět příležitost
nechat se korunovat v sobotu 5. ledna, zapojit se do
stopadesátihlavého průvodu a proměnit náměstí Palackého v království.
Nabízíme vám, dětem, možnost stát se králem
a koledníkem tříkrálové sbírky a dospělým být členem jejich doprovodu a ochráncem. Se zkušeností
několika posledních let vám můžeme slíbit, že zažijete mimořádný den plný mimořádných zážitků
a pěkných lidských setkání. Pomůžete také pořádající organizaci Oblastní charitě Polička při největší
dobročinné sbírce a prostřednictvím ní až tisícovce
klientů, jimž ročně poslouží. K přihlášení do tříkrálové sbírky můžete použít telefon: číslo 731 591 558,
e‑mail: asistent@pol.hk.caritas.cz, on‑line přihlášku na webu: www.policka.charita.cz, nebo se osobně
zastavit do správního střediska v Charitním domě II.
(Vrchlického 16).

Těšíme se, že spolu s vámi uděláme ve městě Polička Tříkrálovou sbírku 2019 opět pěknou, užitečnou
a královsky důstojnou.
Prague Cello Quartet zabodoval
Benefiční koncert Oblastní charity Polička přitáhl pozornost asi 230 diváků, čímž napěchoval
kostel sv. Michaela. Zbývající prostor vyplnila čtveřice cellistů skvěle odvedenou muzikantskou prací
oceňovanou salvami potlesku a vtipnými slovními
glosami provázenými výbuchy smíchu, rozléhajícími se daleko za kostelní zdí. Nadto benefice vynesla
pořádající organizaci úctyhodných 165 650 Kč. Za
takto vysoké číslo vděčíme štědrým sedmi generálním a osmnácti ostatním sponzorům a velké divácké
návštěvnosti. Peníze plánujeme utratit, jak jsme avizovali, buď za výměnu topení nebo oken v Charitním
domě IV. (Vrchlického č. p. 10). Rozhodneme se podle toho, který z obou systémů dříve vypoví službu.
Za štědrost sponzorů, virtuozitu umělců a pohodu
vytvořenou posluchači ze srdce děkujeme. Úspěch
třináctého benefičního koncertu Oblastní charity
Polička v naší paměti přiřadíme k našemu charitnímu pokladu.
Štěpánka Dvořáková

SŠ obchodní a služeb SČMSD soutěžila
Ve čtvrtek 8. 11. se uskutečnila v Tylově domě tradiční soutěž odborných dovedností žáků naší školy.
Téma pro letošní rok si žáci vybrali sami. Kadeřnice
česaly na téma „Pohádkové bytosti“, kosmetičky líčily na téma „Ve víru kankánu“.
A opravdu se bylo na co dívat. Pod rukama kadeřníků vznikaly účesy pro pohádkové víly, princezny
a královny. S účesy musel ladit i kostým, který si žákyně pracně připravily a který vystihoval zvolenou
pohádkovou bytost. Líčení kosmetiček bylo úchvatné, obdivovali jsme osm modelek, které se vzhledem
mohly rovnat pravým tanečnicím z kankánu. Za vší
konečnou krásou stojí jako vždy velké úsilí, a to nejen žáků, ale také učitelek odborného výcviku, které
s žáky pravidelně trénovaly a pomáhaly s přípravou
tvorby účesů a líčení. Součástí soutěže byly také
workshopy oborů kadeřník, kosmetické služby a re-

kondiční a sportovní masér, v nichž mohli návštěvníci soutěže využít služeb našich žáků. Doprovodný
program zpestřili žáci naší školy i hosté zpěvem,
hrou na klavír a ukulele, maséři ukázkou bambusové masáže, se kterou se účastnili mezinárodní soutěže Zlatý masér 2018 v Klimkovicích.
A jak to všechno dopadlo? Porota měla těžký úkol
vybrat ze všech ten nejlepší model. V účesové tvorbě
se nejlépe umístila Lucie Petrová se Srdcovou královnou, v kategorii líčení vyhrála se svojí tanečnicí
Karolína Dušilová. Všem žákům, kteří se účastnili
soutěže, patří velká gratulace. Poděkování patří Tylovu domu jako spolupracovníkovi, všem pracovníkům školy, kteří se na přípravě a organizaci podíleli,
a také všem sponzorům soutěže, především městu
Polička, Tylovu domu, firmám Subrina professional,
SAPO Pohodlí, Schwarzkopf profesional, Unikonsol
s.r.o, Goldwell, Ryor, Kosmetika Moje…
V budově školy zároveň probíhalo představení
všech oborů školy formou soutěží, kvízů a ukázek
práce. Úspěšní řešitelé byli odměněni drobnými
dárky a poukázkami na služby workshopů v Tylově
domě. Do přípravy akce se zde zapojili všichni učitelé
školy i mnozí žáci. Na náš velký den jsme pozvali veřejnost a žáky ze základních škol z okolí. Především
díky „deváťákům“ z Poličky a z Bystrého bylo ve škole
i v Tylově domě opravdu živo. Věříme, že návštěvníci
byli spokojeni a užili si u nás pěkný den, soutěžící zažili díky krásnému prostředí Tylova domu atmosféru
soutěže s napětím a organizátoři se opět zocelili pro
další roky. Už se těšíme, jaké to bude příště.
-mj-

Dne 31. 12. 2018 uplyne
30 let od tragické smrti našeho tatínka, pana Vladimíra
Němce.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Vladimír, dcera
Michaela
24. ledna to bude již 6 let,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka Jiřina
Řebíčková.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn

Oblastní charita Polička přijme:

ZDRAVOTNÍ SESTRU
DO STŘEDISKA DOMÁCÍ PÉČE
pracovní úvazek 1

Nabízíme:
• zajímavou, různorodou práci v profesionál‑
ním týmu
• zázemí stabilní neziskové organizace
• podporu seberealizace a osobního rozvoje
• možnost dalšího vzdělávání v oboru, které
hradí organizace
• 5 týdnů dovolené a další benefity (straven‑
ky atp.)
• přátelský pracovní kolektiv
Požadujeme:
• vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru všeobecná
sestra
• praxe u lůžka
• řidičský průkaz skup. B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost
• komunikativnost, organizační schopnosti, sa‑
mostatnost a spolehlivost
• schopnost přijmout poslání a vize organizace
Nástup dle dohody.
V případě zájmu kontaktujte vrchní sestru CHOS
Ž. Plecháčkovou. Tel: 461 722 218, 731 598 817
e‑mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz
adresa: Vrchlického 185, 572 01 Polička

Začít včas
V rámci projektu Začít včas prožily děti z Dětského
domova Polička celkem 7 dní na farmě v Květné.
Naše děti v Květné prožily jeden víkend na začátku října a poté podzimní prázdniny. Náplní jejich
pobytů byl běžný život v uvedeném prostředí, tak
jak jej každodenně prožívají mladí dospělí, kteří zde
bydlí. Ti se stali jejich neformálními průvodci. Děti
tak měly možnost zažít si život na farmě se vším, co
k tomu patří. Byly zapojeny do prací, které byly aktuálně potřeba – práce na poli, úklid stájí, sušení ovoce atd. – a také měly možnost kontaktu s domácími
zvířaty, které zde chovají. Zvířata pro ně byla tím největším zážitkem. Podstatou celé akce byla příležitost

poznat prostředí, které se zabývá podporou mladých
dospělých lidí po odchodu z institucionální péče,
z ulice, případně z pěstounských rodin či dalších zařízení pro děti. Dětský domov Polička se dlouhodobě
snaží vést děti k samostatnosti a osvojení si kompetencí pro běžný život v rámci jejich samostatného
hospodaření. Reálná zkušenost z jiného prostředí
jim však chybí. Proto jsme moc rádi, že jsme mohli
tento projekt zrealizovat.
Veliké poděkování patří Městu Polička za poskytnutí dotace na jeho realizaci.
Bc. Miroslava Přiklopilová,
ředitelka Dětského domova Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 18. listopadu tomu
bylo již jedenáct let, co nás
navždy opustila naše drahá
maminka, teta, sestra, babička a kamarádka, paní Maruška Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou
s námi.
Synové Vojtěch a Michal
s rodinami
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.
Dne 2. prosince uplyne
5 roků, co nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pan Jaroslav Nečas.
Stále vzpomínají
manželka, syn, dcera
s rodinami.
Dne 3. 12. by se dožil 69
narozenin pan Karel Jahl.
Zlá nemoc však jeho život
ukončila již před 12 lety.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná
rodina Bednářova
a Kocandova.

Studenti poličského gymnázia
oceněni v Praze
V pátek 19. 10. se v Praze
v Profesním domě Matematicko
‑fyzikální fakulty předávala
zlatá ocenění Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu. Naši
studenti zde ve společnosti studentů z mnoha prestižních škol, jako například
International School of Prague, nemohli chybět.
Jednalo se o 7 žáků z naší školy, jmenovitě Magdalenu Dusovou, Ester Plecháčkovou, Hedviku
Kynclovou, Kateřinu Justovou, Moniku Trnovou,
Šárku Vomočilovou a Tadeáše Matouška. Hedvika
Kynclová a Ester Plecháčková naši školu výborně
reprezentovaly také díky svému pěveckému vystoupení v rámci slavnostní ceremonie. Slavnostního ocenění se včetně mnoha významných hostů
zúčastnil také velvyslanec Velké Británie Mick Archer MVO, z jehož rukou studenti cenu přebírali.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu má
dlouholetou tradici po celém světě a poskytuje možnost neformálního vzdělávání, které se studentům na naší škole touto cestou nabízí. Účastníci se mohou zlepšovat ve čtyřech oblastech jako
je talent, sport, dobrovolnictví a dobrodružná ex-

pedice. Ti, kdo prošli touto formou neformálního
vzdělávání, potvrdí, že cesta to není snadná. Vyžaduje zejména odhodlání a vytrvalost. Studenti tak
nejen posílí své dovednosti v různých oblastech
volného času, ale také pracují na svém osobním
rozvoji. V rámci přijímacího řízení navíc k DofE
přihlíží většina zahraničních univerzit či zaměstnavatelů.
Barbora Pejcharová, Gymnázium Polička

10. 12. 2018 by se dožil
90 let náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan František Vosýnek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
rodina.
Dne 15. 12. si připomeneme 3. výročí úmrtí pana Josefa Báči.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.
15. prosince uplyne již
23 let, co navždy odešel náš
milovaný tatínek Rudolf Řebíček.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn.
Dne 19. prosince vzpomeneme 35. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, bratra,
strýce a švagra, pana Josefa
Dřínovského ze Širokého
Dolu.
Děkujeme všem přátelům
a známým za tichou vzpomínku.
Vzpomínají
dcera, sestra a bratr
s rodinami.
Dne 21. 12. 2018 si připomeneme 3. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Dlouhého.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Dana s manželem,
bratr i ostatní příbuzní.
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Zprávy z Masarykovy ZŠ
It’s Halloween –
ství aneb osobní zodpovědnost. Hrdinství všedního
let’s have a party
dne. Vytvoření dovedností, aktivizace na principu
Koncem měsíce října se žáci
motivace. Výukový proces v běžných životních situ3. ročníku převlékli do kostýmů
acích.
a oslavili Halloween. Projekt proběhl v rámci hodin anglického
Oslavy stále pokračují
jazyka a žáci se při něm seznámili
I nadále pokračují oslavy naší školy v duchu:
se zvyky v anglicky mluvících zemích. Do školy přišli „Masarykova základní škola – 90 let a stále krásná
duchové, čarodějnice a čarodějové, kostlivci, dýně, a svěží“. V pátek 9. listopadu se uskutečnilo v Divačerné kočky, upíři a příšery. S programem složeným
delním klubu Slavnostní setkání učitelů. Sešli se tu
z říkanek a písniček navštívili spolužáky v ostatních
nejen současní učitelé Masarykovy základní školy,
třídách, předvedli své strašení a s koledou Trick or
ale i učitelé dalších škol z Poličky a okolí. Mezi hosty
treat (koledu – nebo něco provedu) si vykoledovali
jsme mohli potkat i bývalé kolegy.
drobné sladkosti.
Setkání zahájila paní ředitelka Lenka Novotná
zajímavě a vtipně zpracovanou prezentací o historii
Divadelní představení
a současnosti naší školy, kterou doprovodila svým
Žáci druhého stupně se zúčastnili dvou divadel- slovem. Pro hosty bylo připravené nejen občerstvení,
ních představení v Klicperově divadle v Hradci Krá- ale i kulturně vzdělávací program. Nejdříve si všichlové. Nejprve 8. a 9. ročníky zhlédly adaptaci pohád- ni zazpívali a zatancovali v rytmu tónů cimbálové
ky Radúz a Mahulena. Poté 6. a 7. ročníky odjely na
kapely Réva. A jelikož se tu sešli samí pedagogomoderní zpracování Romea a Julie. Obě představení
vé, nesměla v programu chybět i vzdělávací vložka.
se líbila.
Zástupci škol si mohli zasoutěžit a ukázat, jací jsou
znalci vína. Celou ochutnávku moderovala a inforPřed tabulí, za tabulí
macemi o jednotlivých druzích vína diváky poučila
Pracovníci PPP z Ústí nad Orlicí v 6. B, C prostřed- Ilona Navrátilová. Po večeři hosty roztančila skupinictvím tohoto programu pracují s kolektivy na zlep- na Paní věší prádlo, jejímž zpěvákem je náš oblíbený
šení vztahů žáků, nastavují spolupráci a toleranci. tělocvikář Petr Schaffer.
Program je realizován ve třech setkáních i s třídníAkce se vydařila, všichni odcházeli spokojení
mi učiteli. Jednotlivé programy na sebe navazují. Na
a dobře naladění.
tyto programy naváže beseda Kyberšikana a Hrdin-harInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Hokejové zprávy
So 20. 10. Voděrady – Polička
3:7 (2:1,1:2,0:4)
Branky: Štola 3, Lidmila, Poul, Šerejch, Kyncl
V prvním mistrovském utkání okresního přeboru hraném v Chocni s mužstvem Voděrad nevyšla
Spartaku první třetina. Po druhé části byl stav nerozhodný, ale v závěrečné třetině již dominovala
jen Polička a zaslouženě zvítězila 3:7.
Ne 28. 10. Polička – Čestice
10:0 (3:0,3:0,4:0)
Branky: Martin J. 2, Poul 2, Čapek, Hejtmánek,
Kyncl, Šerejch, Holec, Lidmila
Utkání bylo jednoznačnou záležitostí domácího
Spartaku, který postupně navyšoval skóre a soupeři nedal sebemenší šanci.
Pá 9. 11. Litomyšl „B“ – Polička
7:6 (1:2,5:1,1:3)
Branky: Martinů J. 2, Nunvář, Boštík, Hejtmánek, Poul
Na konci první dvacetiminutovky Spartak vedl,
ale nepochopitelný výpadek ve druhé části soupeř
využil a skóre otočil na 6:3. Když na začátku třetí
třetiny přidala Litomyšl sedmou branku vypadalo
to na pěkný debakl. Ten se ale nekonal. Spartak se
zlepšenou hrou dotáhl na rozdíl jediné branky, ale
vyrovnat se mu nepodařilo.
Ne 11. 11. Polička – Choceň „B“
4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Branky: Štola, Boštík, Kyncl, Hejtmánek
Znovu těsný výsledek, ale tentokrát byl Spartak
ten šťastnější. Předvedená hra sice neoslnila, ale
je nutné podotknout, že 11 hráčů (juniorů) hrálo třetí utkání v řadě. V pátek v Litomyšli (zápas
mužů), v sobotu (zápas juniorů) v Lomnici nad P.,
kde junioři zvítězili 9:5 a duelem s Chocní uzavřeli
náročný víkend.
výbor oddílu LH

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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11 otázek pro Štěpána Staňka, mistra Evropy do 23 let
Každý úspěch, natož takto velký, uvolní člověku
endorfiny, je to prostě skvělá, těžko popsatelná euforie.
Přesto se snaž čtenářům Jitřenky vylíčit pocity
radosti, jaké jsi zažíval na stupínku nejvyšším?
V tu chvíli ze mě všechno spadlo, nervozitu nahradila hrdost a strach ze špatného umístění se proměnil v nekonečný úsměv na tváři, který mě drží až
do teď. Bylo to jako vyhrát jackpot v loterii.

přechod do kategorie mužů. Jak s touto skutečností
naložíš?
Rozhodně si plánuji odpočinout. Tato sezona
byla již má třetí v pořadí a moje tělo mi hlásí, že
by chtělo trochu zvolnit tempo. Nyní jsem zahájil
objemovou fázi a první start mezi muži odhaduji na
magický rok 2020.

V zářijové Jitřence jsem mapoval tvůj sportovní
život od pěti let až po úspěch v naturální kulturistice v italském Rimini. Od Evropy juniorů v Itálii,
po ME do 23 let v Kranjské Gore v prostředí Julských Alp ve Slovinsku, které se konalo 20. října, jsi
zaznamenal viditelné zlepšení, které bylo rozhodčími korunováno vytouženým titulem. Jsi mistr ČR
juniorů, máš juniorský bronz z Evropy a nyní jsi
vybojoval životní úspěch v podobě titulu mistra
Evropy do 23 let. Krásná práce! Čeká tě ale těžký

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 sta‑
rých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tla‑
kovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Od prosince 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.
•
Prodám staré vydání časopisu Jitřenka
z roku 1933. Tel. 604 283 911.

Blahopřejeme
Dne 25. 11. 2018 oslavil
80. narozeniny náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček Jan Putnar z Poličky.
Hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody do dalších let přejí
dcera a syn s rodinami.
Dne 7. 12. 2018 se dožívá významného životního jubilea 80. narozenin paní Marta
Plachá.
Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a spokojenosti naší Martičce přejí
manžel Jiří a děti s rodinami.
Dne 15. 12. 2018 oslaví
85. narozeniny náš milý tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jindřich Toman.
Do dalších let mu přejeme
hlavně pevné zdraví, štěstí
a mnoho životního elánu.
Dcera, syn, vnučky
a pravnuci
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Když jsi začínal v 15 letech s naturální kulturistikou, kdo byl pro tebe tehdy sportovním vzorem
a kdo tě motivuje dnes?
První naturální kulturista, který se stal po pravdě mým vzorem, jste byl vy, pane Štěpánek. V dnešní době je moje práce být motivátorem ostatních,
tudíž největší motivací jsem se průběhem času stal
já sám a moje dosažené výsledky na poli naturální
kulturistiky.
Bodovaný jsi za tělesnou symetrii, svalový rozvoj, objemy, separaci, vyrýsování, hustotu svalstva, pohybový projev a celkový dojem. Přesto
nám ale prozraď, jaké jsou tvé silové, případně
silově vytrvalostní výkony?
Nejsem zastánce zvedání maximálních vah na
jedno opakování každý trénink, ale co se týče silového trojboje, tak nemám problém na dřepy naložit
175 kg, na benchpress 110 kg a na mrtvý tah 200 kg.
Teď bych se chtěl ale zase chvíli věnovat silově vytrvalostním disciplínám, jako je například veslování
či překážkový běh, abych na chvíli utekl z každodenního stereotypu zvedání těžkých vah, protože
nic se nemá přehánět.
Kolikrát týdně trénuješ v běžném období a kolikrát týdně v přípravě na soutěž?
V běžném období jedu týdně zhruba 5 silových
a 2 vytrvalostní tréninky, avšak poslední měsíc
před soutěží to bylo 6 silových a 6 vytrvalostních
tréninků za týden, tudíž se člověk doslova nezastavil.
Přibliž nám tvůj rozdíl mezi stravou v běžném
období a dietou v soutěžní přípravě?
Moc velký rozdíl to není, více méně jím pořád to
stejné, akorát ve větším množství. Můj jídelníček
čtenářům bohužel neprozradím, protože to je několik let tvořené know‑how, avšak stačí se mnou navázat pracovní spolupráci a celé toto velké tajemství
je mile rád naučím. Více na mých webových stránkách www.poradna‑fitness.cz nebo na telefonním
čísle 604 139 101.
Sto let naší republiky a její osmičkové roky. Ty
máš, Štěpáne na svém kontě také jednu, i když zcela jinou, osmičku. Letos, ve významném roce 2018,
je to právě 8 let, co se pravidelně věnuješ tréninku
naturální kulturistiky. Co pro tebe tento sport znamená, co ti dává?
Tento sport mi dává především smysl. Naturální
kulturistiku mám spojenou se zdravým životním
stylem a pozitivním elánem do života, pevně věřím,
že mě tyto dva aspekty budou doprovázet na mé
cestě životem, až do nejpozdnějšího věku.
Jsi absolventem obchodní akademie, zároveň
také kvalifikovaným trenérem a výživovým po-
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radcem, působíš v Brně. Dal jsi přednost oblasti
fitness. Co tě k tomu vedlo, proč jsi tak učinil?
Učinil jsem tak, jak mi radilo mé srdce. Ze začátku to byl pouze bláznivý sen, když jsem se místo
nástupu na vysokou školu rozhodl pro nástup na
kurzy fitness trenéra a poradce pro výživu, dnes
už ale vím, že to bylo to nejchytřejší, co jsem mohl
udělat, i když mi spousta lidí tvrdila přesný opak
a narážela na to, že jsem pouze velký snílek.
Než jsi zahájil soukromou trenérskou praxi,
byl jsi zaměstnancem zdravotní silové posilovny
v Brně. V roli trenéra jsi spolupracoval s lékaři
a fyzioterapeuty. Seznam prosím čtenáře Jitřenky
s tímto projektem, čím tě nejvíce oslovil?
Mojí náplní práce bylo dostávat lidi po úrazech
a těžkých operacích zpátky do aktivního života. Pomocí zdravotně silového tréninku jsem napravoval
kolena po operacích, kyčle a bolavá záda, jak u mladých sportovců, tak u lidí důchodového věku. Tato
práce mi dala nesmírně cenné zkušenosti a zároveň
mě naplňovala pozitivní energií od klientů, které
jsem pomohl vyléčit.
Jsi věřící člověk. Pomáhá ti křesťanství, vnímáš
přítomnost Boha při těžkém tréninku nebo ve vypjatých chvílích na soutěžích, případně při trenérské práci pro své klienty?
K Bohu jsem se obracel hlavně před soutěží, kdy
jsem se modlil k dobrému výsledku, s tím je samozřejmě spjaté poděkování, když jsem byl vyhlášen
za vítěze. Avšak v každodenním životě věřím hlavně
v sám sebe, což je ale samozřejmě dobře, protože
pevně věřím, že se Bůh nachází v každém jednom
z nás.
Fandí ti hodně lidí. Někteří ti i různým způsobem pomáhají. Chceš někomu z nich poděkovat?
Určitě bych chtěl poděkovat mým rodičům a celé
mojí rodině, která mě naplno podporuje celý můj
život, včetně mé babičky z Ubušína, která ve svých
77 letech jela až do Brna, aby mě mohla vidět na
soutěžních prknech. Velké díky patří také mému
kamarádovi a zároveň dlouhodobému klientovi
Kamilu Souchopovi z Brna a firmě DAS z Poličky.
Dále bych chtěl poděkovat také mému nejlepšímu
kamarádovi Patriku Bednářovi (bratr kulturisty
Pavla Bednáře), na kterého se můžu v životě vždy
spolehnout, a mé přítelkyni Kláře, která je celou
dobu mým největším fanouškem. A nakonec patří
velké díky také vám, pane Štěpánku, jste i nadále
mým velkým vzorem, děkuji za rozhovor.
Je vidět, že tě naturální kulturistika a fitness hodně naplňuje, jsi zcela jistě mužem na svém místě.
Štěpáne, gratuluji k velmi úspěšné sezóně, děkuji
za tvá slova uznání a přeji ti vše dobré do dalších let.
Děkuji za rozhovor.
Pro Jitřenku se ptal kondiční trenér
Jiří Štěpánek

Celý skejtový svět jezdí do Poličky
Přesuňme se s prvními sněhovými vločkami
o pár měsíců zpátky, kdy bylo léto v plném proudu.
Právě týden před mistrovstvím světa ve slalomu na
skateboardu, které se konalo druhý srpnový víkend,
začala rozcvička před vrcholem sezony v Poličce.
Díky podpoře Vysočina Areny, jsme měli možnost
opět uspořádat tréninkový kemp v jejich areálu.

spíše o trénování, starší jezdci přijeli spíše pobýt
s prknem a kolečky pod nohama. Na tvářích všech
skejťáků bylo po celé tři dny ježdění vidět, jak si
užívají slastný pocit, který jim skateboarding a slalom zvláště přináší. Nezáleží na tom, jestli obsazuje
první příčky, je mu 20 nebo 50, jednoduše všechny
nás spojuje stejná věc, která je slovy nepopsatelná.

Volejbalové zprávy
Přípravka chlapci
Chlapci odehráli další dvě kola této krajské
soutěže. Polička A dokázala v domácím prostředí postoupit opět do skupiny A. B tým zůstal ve
druhé skupině. Zatím se oba týmy seřadily na
7. a 8. místě.
Přípravka dívky
Děvčata mají soutěž velmi dobře rozehranou,
A tým je na druhém místě, B tým se postupně
dotahuje, již dvakrát naše Áčko dokázal předčít
a zatím mu patří v tabulce místo třetí. Ztrácíme na
vedoucí Svitavy, které jsou zatím 100%. Další tři
naše družstva drží druhou polovinu tabulky.
Mladší žáci
Mladším žákům se tentokráte nedařilo a ve své
skupině zůstali bez výhry, k dalšímu kolu zajíždějí
do Letohradu.

Tři dny plné přátelství, rozpáleného asfaltu a radosti z oblouků. Naše mladé poličské skejtové naděje v Novém Městě trénovaly za dohledu jezdců
světové slalomové špičky. Letos, především díky
následnému MS v Poličce, přijelo na kemp okolo
70 jezdců z celého světa, což je dvojnásobný nárůst
oproti minulému roku. Díky tomu měly naše děti
možnost jezdit s Christopherem & Michaelem Dupont, Robertem Thiele nebo mistryní světa Lynn
Kramer! Bylo vidět, že intenzivní trénink po boku
těch nejlepších a pod vedením trenérů Škrabalových zlepšuje výkony našich dětí více než běžné
trénování. Důkazem toho byly i výsledky mladých
skejťáků z Sk8 Slalom Polička, kteří v kategorii Kids
a Teens na mistrovství světa dominovali.
Bohudík skejt je pořád více životní styl než vrcholový sport a to je důvod, proč akce jako je camp,
jsou tak oblíbené. Zatímco pro mlaďochy to bylo

A o tom kemp vlastně je. Jestli jsem vás teď aspoň
trochu navnadil, ale pláčete, že je venku sníh a nemůžete jít skejtovat, doporučuji k zimním večerům
nový český film, který o této svobodě a pocitech vypráví – King Skate.
Závěrem bych moc rád poděkoval městu Poličce
za podporu, bez které by nic z toho, co píšu, nebylo možné. V neposlední řadě ještě jednou obrovské
díky všem, kteří nám pomáhají uspořádat světové
závody právě v Poličce. Celý skejtový svět jezdí do
Poličky a miluje ji, díky vaší práci. Následující slova
od jezdců patří vám:

Starší žákyně
Žákyně mají za sebou další dvě kola krajského
přeboru. Doma si hladce poradily s Českou Třebovou B a Svitavami. V dalším kole bohužel opět
neudržely skupinu A, která byla velmi hratelná. Na
třetí místo ztrácíme 1 bod, věříme, že letos Pardubicím oplatíme smolnou čtvrtou příčku.
Stejně jako v loňském roce předvádíme lepší výkony v Českém poháru. Kvalifikace pro nás dopadla velice úspěšně. Dostaly jsme se do druhé osmičky Východní části této soutěže. V Hradci Králové
jsme porazily Českou Třebovou, Svitavy, Kolín,
Rychnov nad Kněžnou, smolně 1:2 jsme prohrály
s Havlíčkovým Brodem a do první osmičky nás nepustila prohra 0:2 s KP Brno. Děvčata si za tento
výkon zaslouží pochvalu. 1. kolo rozehrajeme koncem listopadu v Olomouci.
Kadetky
Velmi podařený vstup do soutěže předvedly naše
kadetky. Lehká výhra nad soupeřkami z Chocně
dvakrát 3:0 a velmi pěkný bojovný výkon proti
favoritovi Pardubicím, kterého jsme za prohru 2:3
připravili o první body. Svým výkonem se blýskla
kapitánka a nahrávačka družstva Karolína Dvořáková. Kadetky aktuálně na třetím místě.

Janis Kuzmins (LAT – nový mistr světa):
V Poličce jsem zažil opravdu skvělou organizaci
a nejlepší atmosféru vůbec. Darovali jste nám svůj
čas, abychom mohli skejtovat na mistrovství světa.
Velký potlesk všem a děkuji!
Pelle Gustafsson (SWE)
Poličské Skate ’n’ Roll je vždy vrchol sezóny. Díky.
Di Dootson Rose (USA – skejtová legenda 60letá
skejtbabča)
Bylo super sledovat, jak trenéři na kempu skvěle
trénují a jezdci zrychlují. Dráhy (slalomy) v Poličce
jsou nejtěsnější, jaké jsem kdy v životě viděla. Super
strávený čas s vámi. Díky!
Dupontovi (FRA)
Díky moc poličskému týmu za skvělý týden. Nejdřív kemp a pak závod. Užili jsme si kupu srandy,
potkali starý kámoše a poznali nové. Výborná organizace, ostatně jako vždy. Moc se těšíme na příští
rok.
Lukas Mehler (DEU)
Byl to nejlíp uspořádaný závod, na kterém jsem
kdy byl. Strávil jsem skvělé chvilky s vámi všemi
v Poličce, která je neuvěřitelně přátelské město.
Miluju navštěvovat Poličku každý rok. Prosím nepřestávejte!
Richy Carrasco (USA)
Nejlepší místo na světě pro pořádání mistrovství
světa. Bylo to všechno úžasné jako vždycky. Obrovské díky všem, kteří se na závodech podíleli!
-pm-

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

Turnaj miminek
17. listopadu jsme uspořádali turnaj pro děti MŠ
a 1. třídy. V poličské sokolovně byl po celé dopoledne slyšet hlahol. Chlapci a děvčata bojovali o své
první medaile. Vzrůstem ještě prcci, procházející
libovolně pod sítí, ale na hřišti velcí bojovníci. Poličku zastupovala tři družstva děvčat. Všichni si
odnesli pamětní diplom a sladké odměny.
Na tento turnaj naváže mega turnaj barevného
minivolejbalu 15.–16. 12. v hale Masarykovy základní školy, loni se zde vystřídala bezmála třístovka mladých volejbalových nadějí.
-har-
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Poličský
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Fotbal
Mladší žáci: Krajský přebor:

V sobotu 10. listopadu se na přehradě Pod Kopcem,
v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička se
konal již 18. ročník poháru Poličský candát. Je to jeden z nejstarších a nejoblíbenějších závodů, což každoročně dokazuje velká účast rybářů ze všech koutů
republiky. K tomu, jak to bylo letos, řekl hospodář
Jaroslav Martinů:

Muži I. A třída Pardubického kraje

1. Česká Třebová

10 9

1

0

50:8 28 0

0

13 11 2

0

2. Lanškroun

10 9

0

1

73:6

27 0

0

1. SK Pardubičky

13 9

1

3 32:14 28 1

0

3. Letohrad

10 7

1

2 62:19 22 0

0

2. SK Polička

13 8

2

3

27:15 28 0

1

4. Pardubičky

10 6

1

3

57:17 19 0

0

3. SK FK Hor. Ředice 13 7

3

3 29:16 25 1

0

5. Hlinsko

10 6

0

4

43:41 18 0

0

4. SK Zámrsk

13 6

5

2 28:22 24 0

2

6. Ústí nad Orlicí

10 5

2

3 30:22 17 0

0

5. TJ Rohovlád. Bělá

13 7

1

5 30:21 23 1

3

22

46:9 36 1

1

7. Holice

10 2

1

7 12:42

7

0

0

6. TJ Mezilesí Načešice 13 6

2

5 31:23 22 2

0

8. SK Polička

10 2

1

7 26:59 7

0

0

7. FK Přelouč

13 4

7

2 24:19 22 0

1

9. Litomyšl

10 2

1

7 17:58

7

0

0

8. TJ Svitavy B

13 6

2

5 23:26 21 0

1

10. Choceň

10 2

0

8 19:57

6

0

0

9. Sokol Rosice n. L. 13 5

4

4

1

11. Moravská Třebová 10 1

0

9

3

0

0

10. Jiskra Ústí n. O. B

13 5

2

6 16:26 18 2

0

11. SK Tuněchody

13 2

5

6 14:27 16 1

1

7 21:22 15 1

1

9:69

Starší žáci: Krajský přebor

„Za teplého rána (9° C) se do závodu zapsalo 396
skvělých rybářů z tuzemska i zahraničí, kteří svedli v pěti kolech krásné rybářské souboje. Celkem se
ulovilo 1 533 ryb – 492 štik, 1 033 pstruhů a okounů,
též dva candáti a jeden velký kapr. Takový úlovek
je dle mého hodnocení velice dobrý především proto, že průměrná váha ulovených ryb byla zcela jistě
v historii všech osmnácti ročníků nejvyšší, a to především díky velkým lososům, kteří byli na závod vysazeni. Největším důkazem tohoto mého hodnocení
je, že si závodníci ponechali 863 ryb, což je v historii
nejvyšší počet. Odhaduji, že bylo uloveno kolem 25
metráků ryb a ponecháno zhruba 15 metráků. To
vše za pouhých 250 minut, tedy asi 4 hodiny čistého
času. Tento závod nebylo lehké zajistit, a především
dobře zarybnit. Situace v českém rybářství je kvůli
obrovskému suchu velmi vážná a jen čas prokáže, co
se bude dít. Musím zdůraznit, že úsilí, které jsme vynaložili, bylo veliké a pravděpodobně v historii našich závodů nemá adekvátní srovnání. Do poslední
chvíle nebylo jisté, podaří‑li se zajistit štiky. Sehnali
jsme jich méně než obvykle (800), ale nakonec jsme
je úspěšně doplnili krásnými zlatými, šedými a červenými lososy a pstruhy. Musím s obrovskou úctou
poděkovat všem našim členům za obětavost při
zajišťování této obrovské rybářské akce, pravděpodobně největší na světě. Veliké poděkování patří
i těm, kteří se závodu zúčastnili, také všem rozhodčím a operátorům za rychlé a bezchybné počítání
výsledků. Byl to den velkého mezinárodního setkání
rybářských přátel. Z mého pohledu vyhráli všichni.“
konečné výsledky: 1. Jiří Večeřa, 2. Radek Řehák,
3. Vladimír Petrás, 4. Radim Jelínek, 5. Pavel Strmisko sen. Atd.
text: L. Vrabec, foto: E. Křivková

Letohrad

28:17 19 2

12. SK Vysoké Mýto B 13 4

2

1. Hlinsko

10 9

0

1

40:6 28 0

1

13. Sokol Kunčina

13 2

1 10 16:51

2. Ústí nad Orlicí

10 9

0

1

32:8 27 0

0

14. FK Letohrad B

13 1

1 11 13:33 4

3. Česká Třebová

10 8

0

2

31:6

0

4. Pardubičky

10 7

0

3 36:14 21 0

0

5. Letohrad

10 5

0

5 20:21 15 1

1

6. SK Polička

10 4

0

6 12:21 12 0

0

1. Danek Jirásek

TJ Mezilesí Načešice, z.s.

10

7. Moravská Třebová 10 4

0

6 18:22 11 1

0

2. Petr Navrátil

Sportovní kluby Polička, z.s.

10

8. Litomyšl

10 3

0

7

9:26

9

0

0

3. Roman Netolický Sportovní kluby Polička, z.s.

8

9. Choceň

10 3

0

7 14:32

9

0

0

4. Michal Jiráský

Sportovní klub Zámrsk, o. s.

8

10. Holice

10 2

0

8 12:34

6

0

0

5. Tadeáš Vojíř

TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s.

7

11. Lanškroun

10 1

0

9 12:46

3

0

0

6. Vojtěch Mládek

TJ Mezilesí Načešice, z.s.

7

7. Daniel Martan

SK Pardubičky, z.s.

7

8. Marek Pešek

TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s.

6

9. Martin Starý

T.J. Sokol Rohovládova Bělá

6

10. Jan Kotajny

T.J. Sokol Rohovládova Bělá

6

24 0

Dorost: Krajský přebor
1. Letohrad

13 11 2

0

46:9 36 1

1

2. Pardubičky

13 11 1

1

69:17 35 1

0

3. Lanškroun

13 8

1

4

23:14 25 0

1

4. Jablonné nad Orlicí 13 7

1

5 28:25 23 1

0

5. Libchavy

13 6

2

5 30:18 20 0

2

6. Hlinsko

13 5

4

4 27:20 20 1

3

7. Choceň

13 5

2

6 30:21 19 2

0

8. Prosetín

13 6

1

6 36:33 19 0

1

9. Přelouč

13 6

1

6 20:45 19 0

1

10. Holice

13 4

3

6 21:25 17 2

1

11. Moravská Třebová 13 3

2

8 21:44 13 2

0

12. Litomyšl

13 3

2

8 21:38 12 1

1

13. Slatiňany

13 2

2

9 18:34

9

1

1

14. SK Polička

13 1

2 10 12:59

6

1

1

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tabulka st<elců I. A třída
Jméno

Klub

Góly

Fotbal – termínová listina

Turisté zvou
sobota 1. prosince – Zimní
Svojanov
Na 45. ročník oblíbené zimní vycházky se vypravíme
v 8.45 h. od gymnázia v Poličce po tradiční trase přes Baldu
a Hamry do Svojanova. Odtud
přes Hartmanice do Bystrého. Celková trasa
23 km. Možnost zkrácení trasy. Z Bystrého odjezd
objednaným autobusem.
Na vycházku zve Zdena Mihulková.

Termínová listina – jaro 2019
Den Datum Čas (ÚZ)
so

9. 3.

ne

10. 3.

so

16. 3.

ne

17. 3.

so

23. 3.

ne

24. 3.

so

30. 3.

ne

31. 3.

14.00

10. 4.

16.00
16.30

so

20. 4.
21. 4.

so

27. 4.

ne

28. 4.

st

1. 5.

so

4. 5.

12. 5.

st

15. 5.

18.00

so

18. 5.

17.00

ne

19. 5.

1. 6.

ne

2. 6.

st

5. 6.

so

8. 6.

15

19

15

15

16

16

20

16

16

17

17

12

12

21

17

17

18

18

13

13

22

18

18

19

19

14

14

23

19

19

20

20

15

15

středa 12. prosince – Adventní Praha
Vlakový výlet do Prahy. Pokud bude možnost,
navštívíme Národní muzeum, prohlídka historického centra a podvečerní procházka osvětlenou
vánoční Prahou.
Akci připravil Jiří Andrle.
středa 26. prosince – Vánoční Prosíčka –
46. ročník
Sraz účastníků v 9.00 h před gymnáziem v Poličce. Trasa: Jelínek, Korouhev, Sedliště a přes
Bombaj na Prosičku, odtud do Borovnice, autobusem z Lačnova do Poličky.
Vycházku připravil Jiří Vrbický.
3. kolo Poháru hejtmana PK

ne

so

15

17.00

5. 5.

25. 5.

14

16.30

11. 5.

26. 5.

14

16.30

so

so

18

16.00

ne

ne

B

16.00

st

ne

A

17

7. 4.

14. 4.

B

Ostatní soutěže

14.30

6. 4.

13. 4.

A

KP žáci

14.30

so

so

I. třída U-19

16

ne

ne

KP muži I. A, I. B muži KP U-19

24

20

20

21

21

16

16

25

21

21

22

22

17

17

17.00
SF Poháru hejtmana PK
26

22

22

23

23

18

18

27

23

23

24

24

19

19

28

24

24

25

25

20

20

neděle 30. prosince – Loučení s rokem
Objednaným autobusem od nádraží ČD
v 8.30 h do Dalečína, odtud pěšky po značených
a neznačených cestách přes Lísek a Míchov do
Jimramova. Zpět do Poličky objednaným autobusem. Trasa asi 14 km.
Vycházku vede Vlad. Uhlíř.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

17.00
17.00
finále Poháru hejtmana PK a SŽ
17.00

ne

9. 6.

so

15. 6.

ne

16. 6.

so

22. 6.

17.00

so

22. 6.

17.00

29

25

25

26

26

21

21

30

26

26

27

27

22

22

17.00

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1.–2. 12.

MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
8.–9. 12.
MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126
15.–16. 12. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
22.–23. 12. MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
24. 12.
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
25. 12.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
26. 12.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
27. 12.
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
28. 12.
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
29.–30. 12. MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
31. 12.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
1. 1.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. sobota
2. neděle
3. pondělí
4. úterý
5. středa

14.00-20.00
13.00-19.00
sanitární den
zavřeno
6.00-7.30, 16.00-17.15 kondiční
plavání (2 dráhy), 17.15-18.30 kondiční
plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30, 13.00-20.00
7. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle 13.00-19.00
10. pondělí 9.00-12.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00
12. středa 6.00-7.30, 16.00-17.15 kondiční
plavání (2 dráhy), 17.15-18.30 kondiční
plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30, 13.00-20.00
14. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle 13.00-19.00
17. pondělí 8.00-12.00, 13.00-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 10.00-13.00, 14.00-20.00
19. středa 6.00-7.30, 12.00-20.00
20. čtvrtek 6.00-11.00, 13.00-20.00
21. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle 13.00-19.00
24. pondělí zavřeno
25. úterý 14.00-20.00
26. středa 14.00-20.00
27. čtvrtek 8.00-20.00
28. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle 13.00-19.00
31. pondělí 10.00-16.00
Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.
org. Tobogán a vířivku zavíráme 15 min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude
tobogán uzavřen.
Využijte nákup permanentek jako vhodný dárek
pod stromeček pro své blízké.
Děkujeme návštěvníkům za přízeň.
1. ledna 2019
zavřeno
2. ledna 2019
sanitární den
3. ledna 2019
6.00-7.30, 14.30-20.00
Těšíme se na vás!

Poličský out
V pošmourném podzimním
sobotním ránu 3. 11. byl v hale ZŠ
Na Lukách zahájen XIV. ročník
volejbalového turnaje Poličský
out. Turnaje se zúčastnilo prvních osm přihlášených
družstev. Po delší odmlce vyhráli Brufeni následovaní Honáky. Třetí skončilo družstvo Honáci B a na
čtvrtém místě Kamenec.
Poděkování patří firmám MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. – reklama, Chr.Hansen, Kovoslužba Bulva, Ravensburger a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek, firmě ARPANet a Pivnici Kréta za
technické zabezpečení akce. Náš velký dík mají též
Filip Krejčí a Simona Dvořáková za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky a pořadí naleznete na webové
adrese policskyout.nastrankach.cz.
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička – RS

Rozpis kurzů
• 5. středa 12.45-14.15 h. plavání kojenců a batolat
– vířivka, 14.30-15.00 h. veřejné plavání pro rodiče s dětmi, 15.00-16.00 h. aquagravidibic, 16.0017.15 Orka (2 dráhy), 19.00-20.00 h. aquafitness
• 10. pondělí 16.00-18.00 h. kurzy
• 11. úterý 16.00-18.00 h. kurzy
• 12. středa 12.45-14.15 h. plavání kojenců a batolat ‑ vířivka, 14.30-15.00 h. veřejné plavání
pro rodiče s dětmi, 15.00-16.00 h. aquagravidibic, 16.00-17.15 h. Orka (2 dráhy), 19.0020.00 h. aquafitness

bruslení 13.00–14.30 h. V neobsazených hodinách
ZS nabízí veřejné bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na vývěsce ZS a na stránkách www.
tespolicka.cz. Možnost zapůjčení bruslí.
Sledujte rozpis ledové plochy na stránkách www.
tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem ledové plochy je možno
rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny v informační vitríně 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.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do
20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup na bazén je
započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.

zdarma
25 Kč/h.
50 Kč/h.

Provoz sauny:
muži – středa a pátek: 16.00–20.00 h
ženy – čtvrtek:
16.00–20.00 h
ženy – sobota:
14.30–16.55 h
společná – sobota:
17.00–20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je také
možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–19.00 h
svátek 25. a 26. 12., 14.00–17.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali
konec otevírací doby bazénu a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00 h. Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
V době od 1. 1. do 3. 3. 2019 je ubytování Balaton
mimo provoz. Kontakt na ubytování: Martina Navrátilová tel. 604 342 208.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
čt
17.30–19.00
so, ne
14.00–15.30
Od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude veřejné bruslení 14.00-15.30 h. Ve středu 2. 1. 2019 bude veřejné

Ceník – plavecký bazén
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

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.
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 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který jde
plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za každou
započatou ¼ 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).
Kurzy
Aquagravidibic
80 Kč/60 min
Aquafitness
80 Kč/60 min
Batolata – malý bazének
(vířivka)
110 Kč/30 min
Delfínek
60 Kč/60 min
Kosatka
60 Kč/60 min
Přednášky:
Úvodní přednášky – pro těhotné,
kurzy
20 Kč za osobu
Přednášky:
Úvodní přednáška 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:
ručník
10 Kč/h.
osuška
15 Kč/h.
prostěradlo
20 Kč/h.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.

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

