noviny občanů
města Poličky a okolí
leden 2022, ročník 20 (94)

Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máme za sebou v pořadí již druhý nelehký rok, který byl velmi výrazně poznamenán
celosvětovou pandemií, která tak nečekaně
zasáhla do našich životů a mnohé změnila.
Dnes, a to ještě nevidíme na konec, si začínáme stále silněji uvědomovat, že vše neběží
podle nás, lidí a že je stále mnoho věcí, které nedokážeme uspokojivě rychle dostat pod
kontrolu a moc a síla živé přírody nás stále překvapuje a překvapovat i nadále bude.
Rok 2021 byl i důležitým rokem volebním,
kdy se uskutečnily sněmovní volby a naši zemi
bude spravovat nová vláda. Většina z nás má
oprávněné obavy, zda se podaří uspět při řešení
zásadních současných problémů, za které vedle
pandemie Covid 19 můžeme považovat velké
zdražování, především energií, což má nepříjemné dopady na statisíce českých domácností.
Pro překonání všech těchto zásadních problémů
bude důležité uklidnit politickou scénu a posílit
národní jednotu, která je celou řadu let oslabována zbytečnými a mnohdy i falešnými kauzami
a nezodpovědným politikařením.
Rok 2021 byl pro Poličku rokem úspěšným.
Važme si a buďme rádi, že naše celkové hos-

podaření jde stále po cestě rozumného a zodpovědného rozpočtového
chování.
Zásadní prioritou musí i nadále být
stabilizace lidí s maximálním důrazem
na podporu bytové a individuální výstavby včetně využití potenciálu developerských společností. V tuto chvíli pracujeme na několika zajímavých
záměrech a pevně věřím, že se již
brzy podaří některý z nich zrealizovat.
Není a nemůže být většího cíle, než
udržet naše občany v Poličce a posílit
jejich vědomí, že toto město je dobrým místem, kde se pěkně žije a kde
lidé zakládají rodiny a realizují svůj
životní potenciál, talent a nadšení.
Jen tak můžeme úspěšně dostát odvěkému střídání generací, které je nezbytnou podmínkou pro trvalý rozvoj
města Poličky.
Do nového roku 2022 Vám přeji především posílení zdraví a stále
vzácnějšího lidského štěstí.
Moc děkuji
Jaroslav Martinů, starosta města
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Usnesení
ze 6. zasedání
Zastupitelstva města

9. prosince 2021
ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D.
a MUDr. Miloslava Kaprase.
ZM pověřuje provedením zápisu pana Petra
Šimona, ověřením pana Oldřicha Báču a Mgr.
Markétu Šafářovou.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok
2022 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12
schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro
rok 2021 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb
a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány
ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze
uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo
schválenými investičními záměry. Na přípravu
akcí plánovaných pro rok 2022 do výše 500 tis.

Usnesení
přijatá na 26. schůzi
Rady města
13. prosince 2021
RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové
organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 1. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem
Polička, s nájemcem, a to na dva roky. Výše měsíčního nájemného činí 1 043 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem
Polička, s nájemníky, a to na dva roky. Výše měsíčního nájemného činí 1 799 Kč.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě
vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí
Pomezí, dne 19. 12. 2019.
RM schvaluje Plán financování obnovy kanalizace.
RM schvaluje výši příspěvků a odměn při sňatečných a slavnostních obřadech s účinností od 1. 1.
2022 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2022:
- ředitele Tylova domu, se sídlem Polička,
- ředitelky Městského muzea a galerie Polička, se
sídlem Polička,
- ředitele Hradu Svojanov, se sídlem Svojanov,
- ředitele Městské knihovny Polička, se sídlem

Kč u jednotlivé akce. Na běžné výkupy pozemků
do výše 200 tis. Kč měsíčně, na výkup pozemku na vybudování technického zázemí OLH pro
zpracování palivového dřeva z městských lesů
do výše 1 230 tis. Kč.
c) Jednorázová splátka jistiny hypotéky České spořitelny, a. s. na dostavbu
domu Hegerova B, 34 bj. v Poličce do výše
350 tis. Kč.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů
u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů
v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
e) Čerpání běžných a kapitálových výdajů
v souvislosti se zpracováním nových žádostí
o dotace do výše 500 tis. Kč.
ZM schvaluje záměr financování realizace
„Obnova obvodového pláště radnice Polička, Palackého nám. 2“ v letech 2022 až 2024.
ZM schvaluje realizaci a financování akce
„Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360,
ul. T. Novákové v Poličce“.
ZM schvaluje záměr financování herních prvků dětského centra a hřiště pro seniory v rámci akce „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova
- Polička - park Zahrádky“ z rozpočtu města
Poličky na rok 2022, ve výši cca 2,5 mil. Kč vč.
DPH.
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků
určených na odměňování sportovních trenérů,

cvičitelů a instruktorů za rok 2021 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle
vzorové smlouvy schválené ZM dne 10. 12. 2020
usnesením č. 15 a to pro:
• ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 14 138 Kč
• HC Spartak Polička, z. s. ve výši 58 465 Kč
• SK8 Slalom Polička, z. s. ve výši 18 600 Kč
• Sportovní kluby Polička, z. s. ve výši
34 350 Kč
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s.
ve výši 3 600 Kč
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
93 900 Kč
• Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši
2 550 Kč
ZM schvaluje Zásady poskytování dotací
z rozpočtu města Poličky v roce 2022 s tím, že
termín pro předložení vyúčtování se prodlužuje
do 15. 1. 2023.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2021 mezi městem Poličkou a společností
T. E. S., s. r. o., Polička, na provoz zimního stadionu,
plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny.
ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva
města na I. pololetí roku 2022 takto:
24. 2., 21. 4., 16. 6. 2022
ZM schvaluje poskytnutí daru 15 m3 kůrovcové kulatiny spolku Junák – český skaut, středisko
TILIA Polička, z. s.

Polička,
RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace na I. etapu infrastruktury lok. JIH I. v Poličce, společnost BETA-PROJEKT, s. r. o., se sídlem Svitavy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na I. etapu infrastruktury lok. JIH I. v Poličce se společností BETA-PROJEKT, s. r. o., se sídlem Svitavy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení stavby „měřič rychlosti vč. kabelové přípojky u silnice
II/362, ul. Čsl. Armády v Poličce“ se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se
společností Kelvin Elektro, s. r. o., se sídlem Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok,
úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude
činit 12 800 Kč/rok + DPH v zákonné výši.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu pozemku ze dne 30. 9. 1996, jehož předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 1920/2
o výměře cca 42,5 m2 v k. ú. Polička.
RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2022:
- ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička,
se sídlem Polička,
- ředitelky Mateřské školy Polička – Palackého
nám., se sídlem Polička,
- ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se
sídlem Polička,
- ředitelky Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Polička,
- ředitelky Masarykovy základní školy Polička, se
sídlem Polička,
- ředitele Základní školy Na Lukách Polička, se

sídlem Polička,
- ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů Polička, se sídlem Polička,
- ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička,
- ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička,
RM bere na vědomí rezignaci pana Jakuba Kastnera, bytem Polička na členství v Komisi stavební
a životního prostředí Rady města Poličky.
RM schvaluje zvýšení cen za pronájem vybraných bytů ve vlastnictví města Poličky o 10 %, a to
s účinností od 1. 1. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.
5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.
p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, opět
na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022. Základní nájemné je stanoveno ve výši
44,26 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy části chodníků u silnice
II/360, ul. T. Novákové v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz, s. r. o., se sídlem Proseč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku PAK OH21/49615 z Programu
„Oranžové hřiště 2021“ na akci „Víceúčelové hřiště –
Park Zahrádky Polička“ s Nadací ČEZ, se sídlem Praha.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem
Poličkou jako propachtovatelem a společností Agronea, a. s. Polička, se sídlem Polička, jako pachtýřem,
jehož předmětem je aktualizace seznamu propachtovaných pozemků v k. ú. Polička, k. ú. Modřec a k.
ú. Rohozná u Poličky.
Polička 13. 12. 2021
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Dokončena rekonstrukce ulic

v historickém centru Poličky
Ulice Václavská a Otakarova byly poslední ulice v historickém centru města, které
prošly úplnou rekonstrukcí. Ta zahrnovala
opravu komunikací a zpevněných ploch,
kanalizace, výměnu kabelových rozvodů
veřejného osvětlení, výměnu vodovodu.
V rámci stavby byly zavedeny optické rozvody (investor PODA, a. s.). Architektonické,
dispoziční a materiálové řešení je obdobné
jako v ulici Pálená, stávající asfalt nahradila
žulová dlažba.
Zhotovitelem je společnost PP-GROUP.
cz, s. r. o. Proseč, cena je ve výši 8,2 mil.
Kč vč. DPH za stavební objekty, kde je investor město Polička a 2,3 mil. Kč vč. DPH
investoval Svazek obcí Vodovody Poličsko
na výměnu vodovodu.
Během deseti let tak byly díky revitalizaci
historického centra města opraveny ulice
Masarykova, Nová, Růžová, Tyršova, Na
Jordáně, Riegrova, U Masných krámů, Hradební, Václavská, Tylova, Šaffova, Pálená,
Fortna, Štěpničná, Václavská a Otakarova.

Všechny ulice i uličky byly vydlážděny, asfalt nahradila žulová dlažba, přibyly chodníky, nové osvětlení, došlo k opravě kanalizace i vodovodu. Nutno zdůraznit, že opravám
ulic předcházela zásadní revitalizace Palackého náměstí. Centrum našeho města tak
získalo pravý historický ráz a zvýšilo svoji
atraktivitu nejen pro místní obyvatele, ale
i návštěvníky.
Pro další roky se opravy ulic mohou přesunout za hradby města, v roce 2022 tak
začne velmi potřebná rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní. Uvnitř hradeb nás čeká
velká revitalizace náměstí B. Martinů, příští
rok bude zpracována projektová dokumentace díla a celá rekonstrukce poté proběhne
v dalších dvou letech. Náklady na realizaci
tohoto velkého projektu jsou odhadovány
na 15–20 mil. Kč. Krásný a unikátně opravený kostel sv. Jakuba si určitě zaslouží i jedinečné a krásné okolí.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poděkování za vánoční strom
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi za nás všechny poděkovat rodině Kopeckých z ulice E. Beneše za darování krásného vánočního stromu na poličské náměstí.
Jedná se o urostlou a košatou borovici,
která se dle ohlasů lidem velice líbí a je důstojnou ozdobou, a především symbolem
Vánoc.
Při této příležitosti mi dovolte krátce informovat, že každým rokem v období blížícího se adventního času objíždíme a vyhodnocujeme několik nabídek od soukromých
vlastníků, kteří chtějí svůj, mnohdy již přerostlý strom, městu darovat.
Musím též napsat, že i když naše město
má 2 150 ha lesů, tak již několikátým rokem

Nové vánoční
osvětlení
v parku
Děkujeme velmi za pozitivní reakce na
nové vánoční osvětlení stromů v parku na
cestě z velkého mostu ke gymnáziu a také
vánočního stromu na náměstí. Jak bude
osvětlení vypadat, jsme zkoušeli již v létě
a připravili ho poté jako adventní „překvapení“. Navíc nám k té pravé vánoční atmosféře pomohla i bohatá nadílka prvního
sněhu. Rádi bychom v rozšíření vánoční
výzdoby pokračovali i příští rok.
Pavel Štefka, místostarosta
Foto: Jitka Siváková

po sobě v těchto lesích nenalezneme důstojný strom. Jedním z hlavních důvodů je,
že lesy dlouhodobě trpí suchem a zvýšenou
teplotou, a i stromy na kraji lesa jsou změněným klimatem nepříznivě poznamenány.
Původně jsme měli pro rok 2021 vyhlédnutý strom na ul. B. Němcové. Nicméně
jsme na poslední chvíli zaznamenali nesouhlasné názory zde žijících občanů, proto jsme kácení stromu na poslední chvíli
zastavili a shodou velkých náhod jsme se
dostali k nabídce rodiny Kopeckých.Po několika letech, kdy Palackého náměstí tradičně zdobil smrk, se tak stala symbolem
poličských Vánoc poprvé borovice.
Jaroslav Martinů, starosta

Vánoční
strom
v Modřeci
V Modřeci se 26. listopadu poprvé rozsvítil vánoční strom. Akce byla spojena s prohlídkou místního kostela. Celý program doprovodil V. Zrůst ml. hrou vánočních koled
na trumpetu. Velké díky patří také Sboru
Dobrovolných Hasičů Modřec, kteří strom
zajistili a pomohli s přípravami. Děkujeme
také veřejnosti za hojnou účast a těšíme se
na příští rok.
V. Bidmonová.

Osvícený dům
Pan Josef Doležal již jedenáct let nestrojí jenom vánoční stromeček, ale i svůj
domeček. Letos má přes 6 000 žároviček
různých barev, přes 3 kilometry kabelů
a 50 trafostanic. Pan Doležal začíná zdobit
už v půlce října, aby měl vše připraveno na
první adventní neděli.
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Místní poplatky
v roce 2022
Dne 9. prosince schválilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Tento
poplatek nahrazuje původní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku
pro rok 2022 byla stanovena na 768 Kč
za osobu nebo objekt (byt, rodinný dům,
stavba k rekreaci), ve kterém není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Poplatníkem
za objekt bez trvalého pobytu je nově
i právnická osoba, tj. např. firma nebo
bytové družstvo. Změna nastává také
v osvobození vlastníků objektů, kteří
mají trvalý pobyt v Poličce. Nově mají
osvobozen pouze jeden objekt bez trvalého pobytu. Pokud někdo vlastní více
objektů, tak druhý a každý další je od letošního roku zpoplatněn.
Vyzýváme tímto nové poplatníky (fyzické i právnické osoby), pokud vlastní
byty, domy nebo rekreační objekty, ve
kterých není nikdo hlášen k trvalému
pobytu, aby u městského úřadu splnili
ohlašovací povinnost. Splatnost poplatku za komunální odpad je 30. 6. 2022.
Místní poplatek ze psů je splatný také
30. 6. 2022, sazby zůstávají stejné jako
v roce loňském.
U ostatních místních poplatků (z pobytu, za užívání veřejného prostranství
a za povolení k vjezdu) rovněž nedošlo
k žádným změnám.
Všechny místní poplatky jsou vybírány
podle platných obecně závazných vyhlášek města Poličky, které naleznete na internetových stránkách www.policka.org.
Upozorňujeme na ohlašovací povinnost,
která z jednotlivých obecně závazných
vyhlášek vyplývá.
Poplatky lze platit hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ od
5. ledna 2022. Dále je možné vyžádat si
e-mailem údaje potřebné k bezhotovostní úhradě.
Dopisy s předpisem plateb budou do
domácností rozesílány v jarních měsících.
odbor finanční a plánovací
Platby za nájem pozemků
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že 31. 1. 2022 je
splatný nájem za rok 2021. Úhradu lze
provést hotově nebo platební kartou
v příjmové pokladně MěÚ Polička, případně bezhotovostně na účet města
Poličky č. 19-1283399369/0800 pod variabilním symbolem uvedeným v nájemní
smlouvě.
odbor správy majetku

Zásady poskytování dotací
z rozpočtu města v roce 2022
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na
vu a vzdělávání nebo Radou města Poličsvém zasedání dne 9. prosince 2021 Zásady
ky v jimi přijatých kritériích pro hodnocení
poskytování dotací z rozpočtu města Poličžádostí; a částka 400 000 Kč, určená na
ky v roce 2022.
odměňování sportovních trenérů, cvičitelů
V připravovaném rozpočtu města Poličky
a instruktorů.
je pro rok 2022 navržena částka 2 300 000
Žádosti o dotaci z prostředků jednotliKč, určená k poskytnutí dotací fyzickým
vých programů podpory hodnotí a návrhy
osobám, právnickým osobám vyjma přína poskytnutí dotací předkládají níže uvespěvkových organizací zřízených městem
dené komise rady města, výbor pro výPolička a dalším žadatelům stanovených
chovu a vzdělávání zastupitelstva města
komisemi rady města, výborem pro výchoa Rada města Poličky.
Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:
Program podpory
Výchova a vzdělávání
Sport
Kultura
Oblast zdravotně sociální
Dítě a volný čas
Prevence kriminality
Ostatní veřejně prospěšné
aktivity
Celkem
Sport – odměny trenérů,
cvičitelů a instruktorů

Návrh na přidělení dotace
podává
Výbor pro výchovu a vzdělávání
Komise sportovní
Komise kulturní
Komise zdravotně sociální
Komise dítě a volný čas
Komise pro prevenci kriminality

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

110 000
1 137 000
235 000
308 000
159 000
80 000

24 000
20 000
-

134 000
1 137 000
255 000
308 000
159 000
80 000

Rada města Poličky

174 000

53 000

227 000

2 203 000

97 000

2 300 000

Komise sportovní

V 1. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 13. 1. do 14. 2. 2022.
Ve 2. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 13. 6. do 29. 7. 2022.
Termín pro podávání žádostí na odměny
sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů je od 1. do 15. 11. 2022.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim

400 000

projednávání a schvalování, stejně jako podmínky finančního vypořádání dotací, jsou
uvedeny na internetových stránkách města
Poličky www.policka.org v záložce městský
úřad – formuláře – odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu
Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.
odbor finanční a plánovací

Očkování bez registrace
Tylův dům v Poličce - foyer
4. 1. 2022 a 9. 2. 2022
10 - 17 hodin
Očkování bez předchozí registrace bude umožněno občanům v Pardubickém kraji
v očkovacím kamionu nebo na očkovacím místě mobilním očkovacím týmem
Podané ruce, který putuje po celém kraji.
Co musím udělat, aby mě naočkovali bez registrace?
Přijít. Zájemci nemusí být registrováni ani v celostátním systému,
ani u svého praktického lékaře.
Co si musím vzít s sebou?
Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.
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Křest knihy o kostele sv. Jakuba

„V Paříži právě probíhá obnova slavného
chrámu Notre Dame. A i když Francouzi
jsou velmi ambiciózní, opravě našeho poličského kostela nemohou konkurovat, prostě
nemají šanci,“ těmito vtipnými slovy uvedl bývalý poličský starosta Jakub Skalník
svoji řeč předtím, než pokřtil novou knihu
Svatý Jakub – Pozoruhodný příběh kostela
v Poličce a jeho lidí. Odpověděl tak na otázku faráře Tomáše Enderleho, zda zná jiný
kostel ve světě, který se opravil za 70 milionů korun a ještě o tom vyšla kniha.
Nově opravenou půdu kostela sv. Jakuba
zaplnily v sobotu 11. prosince desítky lidí.
Moderátorem slavnostního odpoledne se
stal farář Tomáš Enderle, který si na „pódium“ pozval starostu města Jaroslava Martinů, grafika Jakuba Klimeše a především
autora knihy Boba Fliedra. Proslovy řečníků
doplnila živá hudba a zpěv.
Náročná rekonstrukce poličského kostela
trvala přes deset let a stála desítky milionů korun. Penize na opravu poskytlo Město Polička, Ministerstvo kultury, Evropská
unie, Pardubický kraj, ale i například sbírky
poličské farnosti.
„Oprava byla velmi mimořádná věc. Kostel je duší našeho města jsme rádi, že jako
Město jsme byli partnerem. Už od roku
2009 jsme začali shánět na opravu peníze.
Celkem jsme jako město dali 6,5 milionu
korun. Opravu podpořila i Evropská unie.
Dnes je hodnota opravy chrámu 80-90 milionů korun,“ řekl starosta Martinů. Jeho slova pak potvrdil i jeho přechůdce J. Skalník:
„Kostel sv. Jakuba je jedním ze čtyř symbolů

našeho města – spolu s hradbami, radnicí
a Bohuslavem Martinů. Podle něj znají Poličku až v americkém Michiganu, neboť právě
tam směřovala část emigrantů z poličska
v 19. století. „Dodnes tam jsou lidé, kteří se
jmenují Jílek, Popelka, Martinů a podobně.
Jsou na rodný kraj svých prapředků velmi
hrdí a sledují, co se u nás děje.“
Kniha Svatý Jakub je výjimečnou publikací, která představuje poutavou historii
kostela i poličské farnosti a zároveň mapuje pět let prací na velké obnově kostela
a přibližuje ji formou rozhovorů s projektantem, historiky, restaurátory, archeoložkou nebo pracovnicí památkové péče. Kniha
je výjimečná svým obsahovým i obrazovým
zpracováním. Obrazového materiálu se ujal
Jakub Klimeš, který pro knihu pořídil přes
3 000 fotografií, z nichž ale musel nakonec
vybrat jen 400.
Sepsání knihy se ujal poličský rodák Bob
Fliedr, který textu dodal lehkost a čtivost.
„Vůbec poprvé se čtenářům dostávají do
ruky souvislejší informace o životě svatojakubské farnosti v době vlády komunistů.
Kniha podává čtivou formou ucelenou zprávu o kostele svatého Jakuba v proměnách
času i o lidech s kostelem spojených. Místo, do něhož se tak intenzivně a v takové
úplnosti vtisknuly dějiny církve u nás, že
by mohlo sloužit jako učebnice těchto dějin.“ řekl Fliedr. Podle něj mu práci na knize
komplikovala covidová opatření. „Většinu
rozhovorů jsem tak musel vést na dálku
a ne osobně, což mě velmi mrzelo.“ Práce
na knize mu zabrala zhruba rok.
Knihu je možno zakoupit v knihkupectví,
na faře nebo v Informačním centru.
Kostel sv. Jakuba je zřejmě jediným kostelem na světě, na jehož věži se narodil
světově proslulý hudební skladatel. Chrám
se nachází uvnitř jednoho z nejzachovalejších prstenců středověkých hradeb u nás.
Svědek ojedinělé regionální rebelie, při níž
lidé roku 1949 zabránili Státní bezpečnosti
zatknout zdejšího oblíbeného děkana Jaroslava Daňka. To všechno patří k charakteristikám kostela svatého Jakuba v Poličce,

kterému vdechl život Přemysl Otakar II.,
po jehož dlažbě kráčel Karel IV. a který
v polovině 19. století fakticky přestal existovat. Slavného zmrtvýchvstání se dočkal
roku 1865. Na začátku 21. století rozdává
z toho, co nabral, a kvete do krásy: navzdory nedávné době, která to s kostely moc
dobře nemyslela, přináší dál naději „hostům
na této zemi“. Od roku 2010 je národní kulturní památkou.
Bohuslav „Bob“ Fliedr se narodil roku
1958 v Poličce. Absolvoval Stavební fakultu
ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie.
V 80. letech pracoval jako technický redaktor při výrobě map a zároveň studoval
v neoficiálních kurzech filozofii a teologii.
Novinářské vzdělání získal v polovině 90. let
na Institutu žurnalistiky Roberta Schumana
v Bruselu. Jako novinář pracoval v Magazínu
AD, Lidových novinách a časopisu Týden.
Od roku 2000 působil v redakci publicistiky
ČT. Mimo jiné je také znám jako autor mnoha písní s křesťanskou tematikou. V letech
2011-2012 působil jako manažer komunikace v Nadačním fondu proti korupci. Stál při
založení Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku v roce 2016 a také byl jeho
prvním ředitelem.
Markéta Kutilová

Počasí v Poličce
a blízkém okolí
Ve sledovaném období 17. 11.–15. 12.
2021 bylo naměřeno ve vodních srážkách,
a to jak dešťových, tak i sněhových v Poličce a blízkém okolí celkem 39,1 mm2.
Nejvíce vody na m2 bylo naměřeno dne
26. 11., kdy nasněžilo 10 cm sněhové pokrývky a vodní hodnota v tomto množství
sněhu činila 8,9 mm2.
Počasí v Poličce v roce 2021
Ve sledovaném období od 1. 1. do 15. 12.
2021 na území Poličky napršelo či nasněžilo
celkem 574,3 mm2. Měřeno automatickou
srážkoměrnou stanicí.
Zdroj ČHMÚ
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Velký výlov spodní nádrže
Vážení a milí čtenáři,
v sobotu 20. listopadu 2021 uskutečnilo Rybářské sdružení Vysočina se sídlem
v Poličce výlov spodní nádrže Pod kopcem,
a to poprvé po 19 letech od jejího vybudování a napuštění. Toto vodní dílo jsme
vybudovali v roce 2002 pouze ze svých
skromných finančních prostředků bez jediné koruny dotace. Celá stavba včetně výkupu pozemků trvala pouhých 29 dní a stála
jen 2 mil. Kč.
Pro malé porovnání uvedu, že původní
hlavní nádrž, kterou nazýváme Přehrada I.,
byla vybudována v 80. letech minulého století, investorem byl stát a celkové náklady
činily 3,6 mil. Kč. V této ceně nebyla cena
pozemků, které se v této době nemusely vykupovat, byly stále ještě znárodněné. Stavba
trvala dlouhé 2 roky (v té době stála nafta
2,50 Kč a hodina lidské práce cca 15 Kč).
My, poličtí rybáři, jsme tuto nádrž v roce
1994 za 3,6 mil. Kč odkoupili a je pro nás
jednou ze stěžejních ploch pro sportovně-rekreační rybaření. Následně v roce 2000
jsme vybudovali horní nádrž, kterou nazýváme Přehrada II.
A nyní zpět k výlovu spodní nádrže, pro
kterou se vžil název Přehrada 0 a kterou
jsme 20. listopadu po 19 letech úspěšně

vylovili za účelem dílčího odbahnění a celkového ozdravění, tj. vymrznutí, vyvápnění
a optimalizace nové rybí obsádky, kterou
nasadíme na jaře 2022.
Výlov jsme velmi pečlivě připravili s vědomím, že po dlouhých 19 letech od prvotního
napuštění může být v lovišti silné zabahnění.
Tato naše obava se na 100 % naplnila a pobyt lovců v samotném lovišti byl v metrové
vrstvě bláta na hranici lidských fyzických sil.
Výlov přilákal obrovské množství lidí, kteří se přijeli podívat i z velmi vzdálených míst
naší země. Odhadujeme, že výlov během
sobotního dopoledne navštívilo nejméně

VODA – zákaznický servis
Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili u vás, našich odběratelů. Nejen zvyšování
technické úrovně systému zásobování vodou
a zabezpečení požadované jakosti pitné vody,
ale také úroveň zákaznického servisu je vizitkou
vodohospodářské společnosti.
Z tohoto důvodu se systém komunikace
s odběrateli neustále zdokonaluje. V současné
době můžete záležitosti související se smlouvou
o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod
řešit způsobem, který vám vyhovuje, a to buď
telefonicky na tel. č. 461 357 154-6 Zákaznického centra VHOS, a. s. v Moravské Třebové,
prostřednictvím webových stránek www.vhos.
cz nebo osobní návštěvou na středisku VHOS,
a. s., Hegerova 659, Polička, tel. č. 461 357 191.
Na vodohospodářském středisku v Poličce nebo
v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za
vodné a stočné, novou smlouvu o dodávce vody
a odvádění odpadních vod nebo změnu smluvních údajů. Můžete zde nahlásit stav vodoměru,
požádat o vystavení mimořádné faktury za vodné a stočné nebo nastavení či změnu zálohových
plateb. V případě jakékoliv reklamace zde můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování.
Zákaznické centrum v sídle společnosti VHOS, a.
s. neslouží jen jako zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je také důležitým článkem organizační struktury VHOS, a. s., zajišťujícím fakturaci
vodného a stočného a smluvní agendu.

Všechny výše popsané úkony můžete také
řešit prostřednictvím webových stránek VHOS,
a. s., konkrétně v sekci „Zákaznický servis“. Zde
naleznete postup při změně smluvních údajů,
odečtu vodoměrů nebo reklamaci. Jsou zde také
k dispozici dokumenty ke stažení, obsahující
tiskopisy, které můžete po vyplnění a podpisu
zaslat naskenované e-mailem. Tyto webové
stránky jsou nejen nástrojem pro řešení různých
situací, ale i zdrojem mnoha užitečných informací. Jestliže na úvodní stránce zadáte do odkazu
„Moje obec“ název např. Polička, včetně příslušné části města, najdete základní údaje o kvalitě
vody, aktuální cenu vodného a stočného, informace o odstávce vody, kontakty pro možnost
nahlášení poruchy i kontakty na naše pracovníky
v dané lokalitě. Pokud si zde zaevidujete e-mailovou adresu, budete informováni o plánovaných
i havarijních odstávkách. K dispozici je vyjadřovací portál, který usnadňuje podávání žádostí
o vyjádření k sítím, případně k možnosti napojení na vodovod nebo kanalizaci.
Často využívaným odkazem na webových
stránkách je „Samoodečet vodoměru“. Mimořádný odečet si můžete nahlásit kdykoliv. V poznámce uveďte, zda jej požadujete vyfakturovat
nebo se jedná pouze o kontrolní odečet. Vždy
nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu si nepřidávejte žádné kubíky dopředu. Může se stát, že
vodoměr budeme v rámci pravidelné povinné
kalibrace (6 let domovní vodoměr, 5 let bytový

700 lidí, pro které to byl zajímavý zážitek.
Vyloveno bylo 70 metrických centů kaprů,
amurů, tolstolobiků, sumců, štik a candátů.
Největší rybou byl sumec o váze 45 kg. Celý
výlov proběhl ve velmi přátelském prostředí
i s občerstvením a harmonikářem. Jsem velice rád, že jsme tuto náročnou akci dobře
zvládli a nestal se žádný úraz.
Velkým úkolem bude tuto nádrž v oblasti loviště odbahnit a samozřejmě hlavní
starostí bude zajistit přiměřené finanční
prostředky. Nezbývá než vše opět udělat
v našem osvědčeném rybářském režimu, tj.
hospodárně a efektivně.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, hospodář RS Vysočina
se sídlem v Poličce

vodoměr) měnit a nastane problém se skutečným stavem na vodoměru. V případě podezření,
že vodoměr měří nepřesně, případně více než
odpovídá spotřebě vaší domácnosti, můžete požádat o jeho úřední ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr vymontujeme a zašleme
do státní metrologické zkušebny. Můžeme tak
učinit nejpozději při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru
měsíčně, abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hodnocení vlastní spotřeby můžete
vycházet z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která určuje směrné číslo spotřeby vody na jednoho člena domácnosti
35 m3/rok. Podle stavu na vodoměru se účtuje
jak vodné, tak stočné. Zákon předpokládá, že co
do domácnosti vteče, to z ní i vyteče. Pokud do
kanalizace vypustíte výrazně méně vody, než
odeberete z vodovodu, můžete požádat o snížení stočného. Tento rozdíl však musí být vyšší než
30 m3 za rok.
V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu
na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle
zákona snížit nelze, ale je možné domluvit se na
snížení stočného v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou kanalizací. Pochopitelně
snížení nelze uplatnit např. při protékání nádržky
na WC. Velmi důležitá je včasná reakce, aby bylo
možné kontrolu na místě provést co nejdříve.
Na zákaznické centrum se můžete obrátit
s jakýmkoliv problémem či dotazem týkajícím
se vodného a stočného. Vždy se budeme snažit
najít pro vás to správné řešení.
VHOS, a. s.

Buďto se rozdělíme nebo nás něco spojí…

V sobotu 17. 12. 2011 vystoupil v poličském Divadelním klubu Vladimír Mišík s kapelou Etc. V ranních hodinách následujícího dne
přinesly zpravodajské agentury zprávu o úmrtí Václava Havla – dramatika, disidenta, prvního polistopadového prezidenta a státníka
světového významu. Chod naší země se tehdy zpomalil, možná až skoro zastavil. Sdílený
zármutek nad odchodem jednoho člověka
pronikal do srdcí těch, kteří Václavu Havlovi
naslouchali rádi, ale i těch, kteří se řadili mezi
jeho oponenty a odpůrce. Tehdejší zimní krajina ztichla a lidská srdce se otevřela pocitu
společného smutku, vzájemného porozumění
a uznání člověka, který po celý život prosazoval pokoru nad pýchou, pravdu nad lží, lásku
nad nenávistí; člověka, který celý svůj život
bojoval a hájil svobodu člověka a společnosti.
Přesně o deset let později, v době společenského neklidu, vibrujícího mezilidského
nesouladu a všudypřítomné „pandemické“
únavy a tenze se stal dějištěm poličských kulturních událostí Tylův dům. Texty písní Vladimíra Mišíka nahradila slova hostů sedících
za stolem, který je odděloval a zároveň i pojil
s diváky v sále. Magda Vášáryová, Danuše
Nerudová, Marek Výborný a Jakub Skalník –
vzácní hosté, jejichž tok myšlenek v průběhu
večera usměrňovala moderátorka Pavlína
Kvapilová.
„Buďto se rozdělíme, nebo nás něco spojí“
– text písně Jaromíra Nohavici, která zazněla
hned v úvodu diskusního večera, plně korespondovala s názvem panelové debaty „…co
nás (s)pojí…“.
Odpovědi na příčiny rozdělení ve společnosti, které v posledních měsících zažíváme
prakticky denně, hledali řečníci ve finanční
krizi z roku 2008, vlivu sociálních sítí a jimi
šířených dezinformací, v devalvaci odbornosti profesních elit a ve všech konsekvencích,
které s sebou přinesla rána pandemie koronaviru. I přes drobnou názorovou odlišnost pojmenovávali hosté východiska ze skličujícího
a bolestného rozdělení ve společnosti téměř
identicky. Kromě práv, kterých se často ve
společnosti dožadujeme, připomínali všichni panelisté také povinnosti a odpovědnost,
kterou nese každý jednotlivec. Opakovalo se
volání po důležitosti spolků, které mají nezastupitelné místo, a všichni hosté připomněli
zásadní roli občanské společnosti. Řečníci
vzpomínali i na život a odkaz Václava Havla,
na kterém oceňovali nejenom jeho nadčaso-

vé myšlenky, ale především lidství, upřímnost
a srdečnost. O osobní vzpomínky na Václava
Havla se podělila Magda Vášáryová. Návštěvu
prezidenta Havla v Poličce připomněl tehdejší
starosta Jakub Skalník.
A co nás tedy vlastně (s)pojí? Zdá se a vypadá to, že na žádnou společenskou krizi nelze očekávat zázračný lék, který by ji rozplynul
mávnutím kouzelného proutku. Zatímco lidské
životy může před pandemií koronaviru pomoci ochránit očkování, na pošramocená lidská
srdce a vztahy mezi lidmi žádný „pilulkový“
lék nemáme. Přesto nemusíme zoufat. Všichni
panelisté se shodli na tom, že odpovědnost za
stav společnosti máme v rukou my všichni. Záleží na postoji každého z nás, jak s takovou příležitostí naložíme. Necháme zvítězit sobectví
a pýchu, nebo v sobě nalezneme dostatečnou
míru odpovědnosti a pokory? Upřednostníme
lásku nebo podlehneme zášti a šíření nenávisti? Poddáme se lžím dezinformací a konspiračních teorií, nebo budeme usilovat o hledání
pravdy, jakkoliv to může být náročné?
Zdá se, že východiska pro konsolidaci
a usmíření ve společnosti jsou celkem jasná.
Patrné je i to, že to není úkol pro pár vyvolených politiků – svůj podíl neseme my všichni.
To, že okolnosti obklopující naše životy jsou

těžké, připomněla na závěr panelové diskuse slova písně Vladimíra Mišíka: „Suchá hlína
tady, bez kvítí, bez vody, já na ni poklekám,
vzpomínkou pocta se vzdává.“
Před deseti lety spojila srdce lidí smrt Václava Havla. Dnes si nepřipomínáme ani tak
jeho úmrtí, ale vzpomínáme na jeho život
a především na jeho myšlenky, které formuloval a v které věřil. V den konání panelové
diskuse zcela nečekaně srdce nás mnohých
spojila smrt Jana Edlmana, prvního polistopadového starosty Poličky. Pokud by mu Bůh
dopřál o nějaký čas navíc, jistě by nechyběl
v sále a v textu úvodní písně večera by i on
zaslechl to, co v průběhu diskuse a především
na samém závěru večera (s)pojilo všechny posluchače debaty: „Všechno vás rozděluje, jen
láska možná spojí. Jen láska možná spojí…“
Děkujeme hostům za jejich čas a vstřícnost, posluchačům v sále za ochotu přemýšlet
a diskutovat. A Janu Edlmanovi děkujeme za
vše dobré, co pro Poličku učinil!
„Pravda a láska vítězí pořád. Je jen třeba,
abychom byli u toho a abychom tomu alespoň
trochu pomohli.“
Josef Dvořák
Gymnázium Polička

HRAD SVOJANOV
Na Svojanově vzali restaurátoři na obnovu stropů praky

Restaurování klasicistních stropů v empírové části
hradu jde do finále. Restaurátoři se po nucené odmlce
pustili do poslední fáze. Tentokrát obnovují nástropní
malby v pánských pokojích.
Stříkačka, rozprašovač, tmely, ale i vrtačka a háčky.
To jsou nástroje, které vzali na Svojanově do rukou restaurátoři Magdalena Slavíková a Michal Šrůtek. Jsou
sice na začátku, ale už mají přehled o rozsahu poškození
stropů a stropních maleb v pánských pokojích. „Došlo
tady k větším defektům, co se týče trhlin. Trhliny jsou
pohyblivé, na mnoha místech jsou velké dutiny. Místy je
omítková vrstva i odtržená od rákosu,“ popisuje defekty
stropů Magdalena Slavíková. Větší poškození tedy vyžaduje i větší zásahy. „Je to trochu rozdíl od předchozích
etap, kde z větší části byla uvolněná povrchová barevná
vrstva, která se ve velké míře odlupovala. Tady máme jiný
technologický problém, kdy musíme použít hloubkovou
injektáž,“ konstatuje restaurátorka, která pracovala na
obnově klasicistních výmaleb stropů na hradě i v před-

chozích etapách, tedy v dámských pokojích, jídelně a přípravně.
Uvolněná stropní omítka vyžaduje speciální postup.
„Akuvrtačkou s malým vrtáčkem podél trhliny navrtáme
drobné dírky v rozmezí 10 až 15 centimetrů, do kterých
aplikujeme injektážní směs. Ta dokáže omítku přichytit,
vrátit a hlavně zpevnit,“ vysvětluje postup Magdalena
Slavíková. Zpevnění je vidět už při samotné aplikaci.
„Protože tu jsou velké dutiny, musíme takzvaně prakovat.
Do těchto částí se také navrtávají dírky, do kterých se zašroubuje háček. Tato místa podkládáme plátky gumy, polystyrénu, příp. prkýnek, které pak přitáhneme. Vyhřezlá
dutina se tak vrací zpátky,“ říká restaurátorka. Vypodložené místo se touto technologií zafixuje, rozleje se tam
injektážní směs a ta uvolněnou část přilepí. Jak poznamenává sama restaurátorka, prakování je velice pracnou
záležitostí, protože zpevněné části jsou sice tvrdé, ale
velice křehké. Tato technologie vyžaduje postupnou pečlivou práci. Nedá se uspěchat. Odborníci musí pracovat
opatrně. Omítka by se mohla úplně oddělit a spadnout.
Prakování je v restaurování běžně používaná technologie. Používá se na i na venkovní omítky, či sgrafita.
Co způsobilo rozsah poškození stropů v pánských
pokojích se těžko odhaduje. Podle odborníků patrně
došlo k razantním otřesům při opravách, možná také
k přetížení. Malby trpí rovněž tím, že jde o okrajové
místnosti hradu, kde se projevují i povětrnostní a klimatické vlivy. Omítky a malby na hradě čelí i teplotním
a vlhkostním změnám. Své má na svědomí samozřejmě
také zub času.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Sociální
okénko DPS Penzion
– Jak podpořit člověka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou?

DPS
Penzion

V Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička připravujeme aktivity pro seniory, kteří chtějí trávit čas se svými vrstevníky a přitom se dozvědět něco nového,
něco nového se naučit, procvičit si paměť,
svaly, něco vytvořit, popovídat si, relaxovat.
Podporujeme u seniorů psychickou a fyzickou kondici, snažíme se seniory zapojovat do společenského života. Nabídka je
pestrá a každý si může vybrat dle svého
zájmu.
Rok 2021 nám pořádně zamíchal našimi
plány, donutil nás hledat nové cesty setkávání a připravovat programy trochu jinak.
I přes všechny obtíže se podařilo a v létě
jsme vše dohnali. Není nad to, když si můžete zazpívat svoji oblíbenou písničku, poslechnout známou melodii, vyjet na výlet,
zacvičit si nebo když můžete zapojit svoji
fantazii při tvoření. Na konci roku 2021 se
opět mění naše plány, ale věříme, že v roce
2022 budeme zase na akcích společně prožívat příjemné chvíle.
Nabídku činností můžete sledovat na
www.dpspolicka.cz A přání do nového
roku? Hodně štěstí, zdraví a veselou mysl.
Těšíme se na Vás.
V. Pevná

Aby nebyl
nikdo sám

Sluší se popřát všem, nejen seniorům,
zdraví a pohodu v roce 2022 s přáním, aby
nebyl nikdo sám, ale koronavir nás už opustil.
Leden máme pro seniory odpočinkový
(pokud se ale neřídí rčením „Dočkej svátku Evy, potom přijdó slevy.“). Sejdeme se
11. ledna u Mrštíků – výbor v 9:00 a následně v 10:00 s Vlaštovkami probereme
akce na celý rok.
Do nového roku ještě moudrost lidu:
„Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije“.
Za SČR Polička Petr Lajžner

Milí čtenáři,
Pozorujete u svého blízkého neobvyklé
chování? Zapomíná, kam chtěl jít, co chtěl
udělat, kam co dal? Nevyzná se ve vlastním bytě nebo venku? Mluví někdy zmateně
a nepoznává své známé? Nebo u něho už
byla diagnostikována demence či Alzheimerova choroba? Tato onemocnění se ve
vyšším věku často objevují. Pokud se však
onemocnění včas podchytí a začne se léčit,
lze jeho rozvoj výrazně zpomalit.
Informační list k tématu Jak podpořit
člověka s demencí nebo Alzheimerovou
chorobou? projektu Institutu sociální práce
ŽÍT DOMA je k nahlédnutí na naší webové
stránce www.dpspolicka.cz v záložce Pečovatelská služba.
Kazuistika – příběh paní Marie, 73 let,
Alzheimerova choroba
Mamince lékaři zjistili Alzheimerovu
chorobu. Já chodím pravidelně do práce,
nemůžu se o ni tudíž starat během dopoledne, navštěvuju ji až po návratu z práce
v odpoledních hodinách. Maminka zůstává
přes den doma sama. Když je dlouho sama,
bývá zmatená, ztrácí přehled o tom, kde
se nachází, začíná být úzkostná a bojí se.
Mám o ni strach, už několikrát odešla sama
z bytu a nemohla pak najít cestu domů. Bojím se také, že může nechat puštěnou elektrickou plotýnku nebo vodovodní kohoutek.
Přemýšlela jsem proto, jak tuto situaci
vyřešit. Jediná možnost, která mě napadala,
byla dát ji do domova, který se stará o lidi
s demencí. Ale maminka velmi lpí na svém
bytě a také vždy hodně dbala na své soukromí. Nedovedu si proto představit, že by
svůj byt opustila a šla do zařízení, kde je
hodně lidí pohromadě. Obávám se, že by ji
to ještě více zmátlo, a nevím, jestli by byla
schopná přizpůsobit se novému prostředí,
jelikož dlouhodobější společenství lidí nikdy
příliš nevyhledávala. Její zdravotní stav by
se tím mohl zhoršit.
Ošetřující lékař maminky mi poradil možnost využít pečovatelskou službu. Sociální
pracovnice se mnou rozebrala potřebnou

péči o maminku i moje obavy a zároveň
jsme probraly moje možnosti podílet se na
péči. Vzhledem k tomu, že chodím do práce,
domluvily jsme se na pravidelných návštěvách ve všední dny, a to ráno, v poledne
a brzké odpoledne. Dále jsme si dohodly
návštěvu pečovatelky jeden všední den večer, kdy chodím kvůli svým problémům se
zády pravidelně cvičit. O víkendech a svátcích chodí pečovatelka jen ráno, abych si
mohla odpočinout a zařídit svoje věci. Zajišťuje také péči o maminku na jeden víkend
za měsíc (vždy čtyři návštěvy denně) – to
abych mohla jezdit za svou dcerou, které se
nedávno narodilo dítě.
Pečovatelky ráno za maminkou přijdou,
doprovodí ji do koupelny, pomohou jí udělat snídani a připomenou, aby si vzala léky,
které vždy odpoledne nachystám. V poledne má maminka zajištěný dovoz oběda
a podání jídla na talíř. Obědy rozváží naše
školní jídelna. Maminka je s jejich jídlem
spokojená, protože je málo slané. Já se za
ní stavím hned po práci a zajistím večerní
péči. Sociální pracovnice mi sdělila, že v případě zhoršení zdravotního stavu mě budou
ihned kontaktovat. Můžu být v klidu, že
o maminku bude postaráno.
Maminka i já jsme nyní spokojené. Pečovatelky se o maminku postarají a zároveň
s ní hodně mluví a snaží se ji udržet aktivní
– zapojují ji například do mytí nádobí nebo
do žehlení drobného prádla. Je vidět, že pravidelný kontakt mamince velmi prospívá, už
se tolik nebojí a nestává se nám tak často,
že by nás nepoznávala. Mám radost, že mi
s péčí někdo pomůže, a vím, že se v případě
potřeby nemusím bát požádat o radu.
Příspěvek na péči sice nestačí na plnou
úhradu péče, jelikož má maminka III. stupeň závislosti, ale díky pečovatelské službě
můžu i nadále chodit do zaměstnání, takže
není problém zbylou péči doplatit. Vím, že
toto uspořádání je pro nás obě dlouhodobě
reálné.
Mgr. Erika Šimková, sociální pracovnice
DPS Penzion Polička

S.D. GARDEN
Realizace a údržba zahrad
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
sdgarden@seznam.cz
mob. 605 937 759
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Nové Dobrovolnické centrum aneb

„Daruj kousek sebe“
Oblastní charita Polička otevírá od
1. ledna 2022 novou službu pod názvem
Dobrovolnické centrum na ulici Vrchlického
16 v Poličce. Nejsme nováčci v dobrovolnictví, to možná čtenáři Jitřenky dobře ví. Mnozí dobrovolníci pomáhají v našich službách
ve svém volném čase bez nároku na honorář. V čem se chceme ale posunout dál, to
je umožnit i jiným organizacím pracujícím

především v sociální oblasti využívat námi
proškolené dobrovolníky. Více informací naleznete na webových stránkách naší Charity www.policka.charita.cz. Těšíme se na
Vás, kteří chcete s láskou darovat kousek
sebe někomu druhému.
Za Dobrovolnické centrum
Oblastní charity Polička její koordinátorky
Jana Poliačiková a Eva Skalníková

Tříkrálová sbírka 2022
Vážení a milí přátelé charitního díla,
srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že jste při
předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. Tři
králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře
a naději. Tříkrálová koleda opět zazní a my
se připravujeme na setkání s Vámi, které
bude jako při minulém ročníku, více či méně
osobní nebo tzv. on-line.
Vážíme si přízně, kterou jste nám vždy
při Tříkrálové sbírce vyjádřili Vaší štědrostí,
a tím i upřímným zájmem o charitní služby
a projekty, které touto sbírkou podporujeme. Pojďme se opět spolu zapojit do největší sbírkové akce v republice a začít nový rok
dobrým skutkem. Pomůžeme tak vytvořit

nejeden příběh o lidské dobrotě, blízkosti,
sdílení a pomoci. Děkujeme Vám, že i tentokrát máme možnost a naději u toho být
společně.
Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do
16. ledna. Bude možné darovat on-line (na
číslo sbírkového účtu 66008822/0800
vedeného u České spořitelny, a. s. Praha
– pokud u platby uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán
přímo Oblastní charitě Polička) a připravujeme pro Vás také možnost přímého
osobního darování na vybraných místech
ve městě. Jejich výčet a další tříkrálové
zprávy naleznete na www.policka.charita.
cz, také na www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným
povzbuzením i velkým závazkem.
S úctou Vaše Oblastní charita Polička

Dětský domov
v novém
Během podzimních měsíců se Dětský
domov Polička postupně přestěhoval z původní adresy na ulici A. Lidmilové do nového
domu v lokalitě Bezručova. Nejprve se do
nového přesunula poslední rodinná skupina dětí, která dosud žila v původní budově.
Během roku se děti chodily dívat, jak stavba domu roste a na stěhování do nového
moc těšily.
Začátkem listopadu přesídlil za dětmi
také management DD. Začali jsme si postupně zvykat na nový prostor a vše s tím
spojené.
Nyní začíná nová etapa života Dětského
domova Polička. Všechny děti již bydlí v bytech a v domě v menších rodinných skupinách. Jejich život se mnohem více než dříve
podobá životu dětí v běžné rodině. Věříme,
že je takto můžeme lépe připravit na návrat zpět do biologické rodiny, přechod do
náhradní rodinné péče či do samostatného
života v dospělosti.
Transformace našeho domova je nekonečným procesem a my stále hledáme cesty jak zkvalitnit naši práci směrem k dětem
a také jejich biologickým rodinám.
Moc děkuji zřizovateli, Pardubickému
kraji za realizaci projektu výstavby nového domu. Všem zaměstnancům za jejich
mnohdy opravdu náročnou práci. Městu
Polička, našim spřízněným organizacím za
spolupráci a všem, kdo nám na naší cestě
pomáhají nejen finančně, ale i všemi dalšími
způsoby.
Přeji všem, aby se v budoucnosti již žádné dětské domovy stavět nemusely. A pokud ano, tak pouze tak malé, jako je ten náš.
Miroslava Přiklopilová,
ředitelka

KOMIKS
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Příběhy našich sousedů - komiks žáků Masa
Příběhy našich sousedů

Lucie
Horáčková

Martina
Kocandová

Další den jsme se bavili jen o bombardování
Pardubic Američany.

I nadále jsme chodili do školy. Nejvíce mne
bavil zeměpis.

Monika
Kohlová

Jana
Vrátná

V areálu Bořiny, 3 km od Poličky, stojí
muniční továrna.

Školník měl v této době důležitou funkci varoval nás před nálety.

- 2-

Byly žně roku 1944 a já jsem s rodiči pomáhal
při svážení obilí.

Najednou se zdáli ozval zvuk letadel, přelétla
nás a pokračovala k severozápadu.

Za chvíli jsme v dáli viděli plameny a kouř.
Letadla shodila bomby.

I dospělí měli strach.

- 1-

L15 bylo označení, které znamenalo, že
za 15 minut tady budou letadla.

Cvičný poplach se nikdy nezkoušel.
Do sklepa jsme se všichni nevešli.

Škola byla následně uzavřena a obsazena
Němci pro vojenské účely.

Dnes bychom řekli, že nám začala
distanční výuka.

- 3-

rykovy ZŠ na základě vzpomínek pamětníků
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Celá naše parta byla posedlá příběhy
Rychlých šípů.
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Vlasta byl náš starší kamarád a moc dobře
věděl, co se s tím dá dělat.

- 4-

Za vlakovým nádražím jsme objevili
ostrou nábojnici.

Hned nás napadlo, jak ji odpálíme.

Nábojnici jsme přivázali na provázek a
rozhoupali nad hořící svíčkou.

Problém byl v tom, že nás někdo viděl.

- 5-

Masarykova základní škola Polička
autoři
Lucie Horáčková
Martina Kocandová
Monika Kohlová
Jana Vrátná
výtvarník
Jana Vrátná
vedoucí týmu
Mgr. Monika Sodomková

Pán nás chytil a chtěl, abychom to uklidili.
Nestihli jsme mu vysvětlit, že je pozdě.

BUM!

Naše poděkování patří
panu Ing. Adolfu Kleinovi
paní Mgr. Stanislavě Mohelníkové
paní Mgr. Zdeňce Hostašové
panu Ing. Pavlu Sodomkovi

Zpracováno v rámci vzdělávacího projektu neziskové
organizace Post Bellum "Příběhy našich sousedů".

Pán se lekl a my jsme mu utekli.
Bylo to jak z Rychlých šípů.

- 6-

Polička 2021
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Leden a únor v Tylově domě
Milí diváci a návštěvníci Tylova domu,
v sobotu 8. ledna v 19 hodin společně
s multižánrovým orchestrem The People
přivítáme nový rok koncertem složeným
výhradně ze skladeb, které nazpívali čeští
zpěváci a zpěvačky. Program je zároveň pojat jako vzpomínka na nezapomenutelného
Karla Gotta, a tak jeho písně zazní během
vystoupení v největším počtu. Další uváděné skladby jsou známy v podání interpretů
jako Waldemar Matuška, Hana Hegerová,
Marie Rottrová, Věra Špinarová a Jiří Korn,
ale také Jan Kalousek či Ilona Csáková.
Ve druhé polovině ledna proběhne prodej předplatného pro divadelní abonentní
cyklus jaro 2022. Pro jarní sezónu jsme pro
Vás již tradičně vybrali tři divadelní inscenace v podání známých tváří české divadelní a herecké scény. Jarní cyklus zahájíme
1. března Chválou bláznovství s Martinem
Hofmannem a Filipem Blažkem v hlavních
rolích, v dubnu se můžete těšit na známou
hudební komedii Světáci a v květnu cyklus
zakončíme „čistokrevným“ thrillerem s pramínkem černého humoru MINDGAME – Líbezné vyhlídky.
Pro milovníky klasické hudby jsme připravili nový formát předplatného pod názvem
Klasická hudba a MY, který vznikl propojením koncertů Kruhu přátel hudby s celým
programem Martinů festu 2022. První koncert v rámci předplatného Klasická hudba
a MY proběhne v únoru. Seniorům 60+,
ZTP, žákům a studentům nabízíme možnost zakoupení předplatného za zvýhodněnou cenu s 50% slevou.
Program kina na měsíc leden nabídne
celkem 13 filmových snímků včetně zajímavých českých i zahraničních premiér. Na své
si přijdou nejen dospělí diváci, ale i děti, na
které čekají filmová dobrodružství každou
lednovou neděli v 16 hodin. Kompletní program kina naleznete na našich webových
stránkách v sekci Kino.
V lednu plánujeme otevřít dva taneční
kurzy – Základní kurz tance a společenské
výchovy určený pro chlapce a děvčata, kteří
v roce 2022 dosáhnou věku 16 let a Zdokonalovací kurz tance, do kterého se mohou
přihlásit začátečníci i pokročilí tanečníci,
kteří si chtějí taneční kroky tzv. „osvěžit“.
Přihlášky do Zdokonalovacího kurzu tance
přijímáme do 16. ledna nebo do naplnění kapacity kurzu. Více informací zájemci
naleznou na našich webových stránkách
v sekci Taneční kurzy.
V únoru společně s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou objevíme krásy malebného ostrova, který nemá na této planetě obdoby. Diashow s názvem Ostrov Bali
– můj druhý domov se uskuteční v pátek
11. února v 18 hodin.
V úterý 15. února bude Tylův dům patřit nejlepším sportovcům našeho regionu.

Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější
sportovec roku 2021 proběhne ve velkém
sále Tylova domu v 18 hodin.
V úterý 4. ledna a ve středu 9. února
vždy od 10 do 17 hodin proběhne v Tylově domě mimořádné očkování proti nemoci
Covid-19. Zájemci nemusí být registrová-

ni ani v celostátním systému, ani u svého
praktického lékaře.
Závěrem bych rád připomenul všem, kdo
se chystají Tylův dům navštívit, že vstup na
akce se stále řídí vládními nařízeními, která se
neustále aktualizují. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.tyluvdumpolicka.cz nebo přímo v Tylově domě.
Za tým Tylova domu
ředitel Petr Cuper

Divadelní klub

14. 1., 18:00 hod.
Živá voda
O suchu a krajině – přednáška Jiřího Malíka z Živé vody
Jiří Malík přednáší o příčinách a následcích
globálních klimatických změn, o vodním režimu krajiny, o způsobech nápravy krajiny.
Představí model Živá krajina – metodiku
komplexní nápravy krajiny na celých plochách povodí či katastru obcí. O zapojení aktivních občanů do nápravy krajiny takovým
způsobem, aby se naše krajina adaptovala
na již probíhající změny klimatu – tedy aby
byla schopná tlumit následky těchto změn.
V případě omezení z důvodu covidové situace se přednáška odehraje v on-line prostředí.

Pořádá: Pontopolis, z. s.
21. 1., 18:00 hod
Neřež – přesunutý koncert
Městská knihovna zve na koncert legendární folkové kapely.
Vstupné: 200 Kč
22. 1., 20:00 hod.
Markant Rock
Pravidelná lednová rocková pumelice
Vstupné: 150 Kč
29. 1., 20:00 hod.
Jazzové setkání – Duende
Tomislav Zvardoň, Veronika Diamantová
a jejich spoluhráči s jejich latino-world-jazzem.
Vstupné: 150 Kč/100 Kč

KULTURA
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika
22. 1. – 27. 3. 2022, výstavní sály muzea
Před 100 lety se v Poličce narodil nejvýznamnější
zdejší grafik a ilustrátor. Většinu života prožil v Brně,
kde vyučoval na Škole uměleckých řemesel, ale s Poličkou a nedalekou Korouhví, kde měl dům po rodičích,
byl neustále ve spojení. Muzeum ze svých sbírek představí tři témata: ilustrace knih pro děti i dospělé, umělecká knižní vazba, hlaholice – písmo našich předků.
Výtvarně rozmanité dílo bude představeno i výukovými programy pro školy. Výstava bude zahájena v sobotu 22. ledna od 14:00 hodin ve výstavním sále muzea.
VÝSTAVA:
MUZEUM VČERA A DNES
do 16. 1. 2022, výstavní sál muzea
Městské muzeum si připomíná 140. výročí svého trvání. Naši předkové z Musejního spolku Palacký v 80.

letech 19. století pořádali první výstavy v tehdejší
chlapecké škole. Díky zastupitelům města Poličky se
tato budova v Tylově ulici 112 stala v roce 1934 městským muzeem natrvalo.
Už výstava „Vánoce z depozitáře“ ve své muzejní
části seznámila návštěvníky s historií muzea a podobou starších stálých expozic. Tato obměněná verze se
více zaměří na to, jak jednoduše přiblížit rozmanitou
muzejní práci veřejnosti i dětem různého stáří. Dozvíte
se o složení sbírkového fondu, jak se pečuje o sbírkové
předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích
i prezentovaných na výstavách.
Pokud nechcete být jen pasívním divákem, budete si moci některé činnosti kurátorů vyzkoušet. A na
výstavě se můžete zamyslet nad posláním, smyslem
a podobou muzea v minulosti, současnosti i budoucnosti.

MUZEUM SLAVÍ 140 LET
A NAVŠTĚVNÍCI ROZBALUJÍ DÁRKY

Vydejte se 140 let zpátky, do doby, kdy naši
předkové z Musejního spolku Palacký pořádali
první výstavy a to právě ve vánočním čase. Pod
vánočním stromem najdete opravdu velké dárky
– vitríny – a v nich něco na sebe, něco do kuchyně, něco na hraní, leccos pro kutily a od kutilů,
knížky ke čtení i památky na Bohuslava Martinů.
Poličské muzeum si připravilo hned dvě vánoční
výstavy. První s názvem VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE
je o věcech darovaných, o jejich prvním životě v
domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii. Nejen děti si budou moci rozbalit opravdu velké dárky, kde najdou knížky ke čtení, něco na sebe, něco
na hraní, něco do kuchyně, leccos pro kutily i od
kutilů. Při pohledu na třpytivou sbírku Horáckého
skla nebo malované skříně si návštěvník uvědomí
krásu řemeslně zpracovaných výrobků. V podrobném kalendáři událostí zjistí, jaké radosti i strasti
muzeum provázely od jeho založení 6. 11. 1881.
Výstava je doplněna fotogalerií starostů spolku i
ředitelů muzea, mezi nimiž čestné místo patří Ing.
Františku Bukáčkovi.
„Zatímco našinec se o Vánocích těší na věci
nové a jak se říká, dělá jim doma místo, kurátor v muzeu či galerii čeká, že ho někdo obdaruje
předměty starými. A tak přijímá dary a nakupuje
sbírky, které dokumentují celkový obraz o slavné i
každodenní minulosti Poličky a okolí. Naše výstava přibližuje život sbírek ve stálých expozicích i
na výstavách či rozmanitou práci muzejních pracovníků,“ uvádí kurátorka výstavy a etnografka
muzea Mgr. Stanislava Cafourková.
Druhá výstava s názvem ZIMA NAPŘÍČ VÝTVARNÝM UMĚNÍM je průřezem sbírkou výtvarného umění se spojujícím motivem zimy.
Rozdělena je do tří celků, a to Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Moderní
umění.
„Námět zimy je pro malířství Vysočiny velmi
typický. Akademičtí malíři se ztvárňování zákoutí
zdejší krajiny a venkova zhostili mistrným způsobem. V nesčetných odstínech zachytili zdejší drsnou krajinu pod příkrovy zmrzlého sněhu, nebo

při oblíbeném jarním tání. Jedním z cenných exponátů výstavy je působivý obraz svaté rodiny s
názvem Klanění pastýřů, na kterém lze obdivovat
hru světla a stínů typickou pro barokní malířství.
Některé z vystavených obrazů znají návštěvníci
ze stálé expozice v městské galerii, mnohé naopak spatřují denní světlo na výstavách jen ojediněle,“ uvádí kunsthistorik muzea PhDr. David
Junek.
Výstavy lze navštívit do 16. ledna.
Opatření platná od 22. 11. 2021 zásadně nemění dosud platná pravidla pro vstup do poličského muzea. Naše výstavy a expozice nadále
můžete navštívit bez kontroly očkování, prodělané nemoci a testů na Covid-19. Prosíme vás
však o dodržování vládou stanovených pravidel,
které najdete spolu s dalšími informacemi na
www.cbmpolicka.cz.

ČESKÁ
INSPIRACE
HRADEC KRÁLOVÉ
Cesty města
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Nová stálá expozice Cesty města přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až
po období první republiky. Celkový dojem
expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické
části: K městu českých královen, K pevnosti, K Salonu republiky.
CHEB
Do 20. 3. 2022 – Jiří Franta, David Böhm,
Město pro každého. Manuál urbanisty začátečníka
Galerie výtvarného umění v Chebu
(GAVU)
Výstava knihy v Museum Café z produkce
nakladatelství Baobab
JINDŘICHŮV HRADEC
12. 1. 2022
V 17.00 hodin – Novoroční koncert žáků
ZUŠ V. Nováka – místo konání Kulturní dům
Střelnice
KUTNÁ HORA
24. – 30. 4. 2022 – „Jak to bylo před Unescem – proměny historického jádra města“
Dačického dům
Retrospektivní výstava v Dačického
domě prezentuje zdevastované historické
jádro, mapuje obnovu nejvýznamnějších
památek, a zejména nabízí návštěvníkům
konfrontace proměn města v nejznámějších ulicích.
LITOMYŠL
Do 13. 2. 2022 – Výtvarná Litomyšl
Městská galerie v domě U Rytířů
Tradiční výstava, nazývaná také výtvarný
salon, přináší setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků, jejichž
tvorba či život jsou spjaté s Litomyšlí.
POLIČKA
Do 16. 1. 2022 – Vánoce z depozitáře
Výstava o věcech darovaných, o jejich
prvním životě v domácnosti i druhém životě v muzeu a galerii. Výstavní sály muzea.
TELČ
Do 31. 1. 2022 Vánoce v přírodních materiálech
Vánoční ozdoby, dekorace a betlémy vytvořené z přírodních materiálů.
Výstava v Univerzitním centru
TŘEBOŇ
Do 30. 1. 2022 – Liinotrip
výstava linorytů Zdeňka Hraby a Petra
Palmy v Domě Štěpánka Netolického na
Masarykově náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů na
výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

MaTami
Přejeme Vám svátky plné lásky
a v novém roce všechno dobré.
Tým MaTami.
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 bude rodinné
centrum uzavřeno.
PONDĚLÍ
Hlídáček 8–12 hod.
Klubík aneb hrátky v herně (věkově neomezeno), 9–12 hod.
ÚTERÝ
Drobínci (0–1 rok), 9–12 hod., od 10 hod.
řízená půlhodinová aktivita s hudebními
nástroji, psychomotorickými pomůckami,
montessori.
STŘEDA
Hlídáček
Co-working, 12:30–15:30 hod.
V našem centru jsou každé středeční odpoledne otevřeny dveře co-workingu. Nabízíme prostor našeho rodinného centra pro
každého, kdo by ho chtěl využít jako klidné
místo pro práci, či pracovní schůzky. Pro
děti je k dispozici vedlejší herna, pro rodiče
internetové připojení. Chceme tak umožnit
rodičům potřebný klid a zázemí pro práci,
podnikání či studium s možností mít své
děti nablízku.
ČTVRTEK
Drobečci (1–2 roky), 9–12 hod., od 10 hod.
řízená půlhodinová aktivita s hudebními
nástroji, psychomotorickými pomůckami,
montessori.
PÁTEK
Drobci s Lídou (2–3 roky), 9–12 hod., od
10 hod. řízená půlhodinová aktivita s hudebními nástroji, psychomotorickými pomůckami, montessori.
ODBORNÉ PORADNY:
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
10. a 24. 1. 2022 (pondělí), 16–18 hod.,
50 Kč za konzultaci

Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková)
14. 1. 2022 (pátek) 16–18 hod.
PODPŮRNÉ SKUPINY
Potravinové alergie – svépomocná skupina
19. 1. 2022 (středa), 15:30–17:00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, nabízíme Vám prostor pro sdílení
zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
20. 1. 2022 (čtvrtek), 16–18 hod.
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra
na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností
a rad. Tato skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Zaměřeno na dospívání – diskusní skupina
termíny budou upřesněny
Celoroční setkávání s adolescenty. Cílem
této diskusní skupiny je podpora dospívajících dětí a jejich rodičů, usnadnění jim celého procesu, kdy se z dítěte stává dospělý.
Celý cyklus je připraven tak, aby předcházel
obtížným situacím v rodině, kterými může
právě puberta být. Témata na sebe budou
navazovat. Velká část bude věnována výživovým problémům u dospívajících a jejich
prevenci, také prevenci závislostí, bezpečnosti na internetu, kyberšikaně, dopadech
sociálních sítí. V neposlední řadě bude debatováno o tématech bezpečného a zdravého sexuálního života.
Povede: Jitka Macenauerová, M. Fialová,
T. Brodská.
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)
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, dále PK, Městem Poličkou a CBM.
Více informací o nás, našich aktivitách,
členství najdete na webových stránkách
www.matami.cz nebo FB: www.facebook.
com/RCMaTami

PF 2022
Milí spoluobčané, čtenáři Jitřenky, přátelé,
přejeme vám do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,
klidnou mysl, a aby každý den v novém roce
byl pro vás tím nejlepším.
Rok 2021 nebyl kvůli pandemii Covid-19 příliš nakloněn setkávání a
tak nám všem také přejeme, aby rok 2022
byl i v tomto mnohem příznivější.
Jan Matouš, Petr Šimon a Milan Matouš, zastupitelé

MOZAIKA
VALENTÝNSKÁ KERAMIKA
Tvořivá dílnička pro děti od 1.třídy.
Termín:
čtvrtek 13., 27. 1., 3. 2.
Čas:
16:00–17:30 hod.
Cena:
210 Kč
Informace: Dáša Procházková,
tel.: 461 725 352
AQUASHOW
Přijďte si zaskákat a zadovádět na velké
i menší nafukovací atrakce. Těšit se můžete na vodní válec, koule, banán, trampolínu, kokos a jiné.
Termín:
sobota 15 1. 2022
Čas:
9–10, 10–11, 11–12 hod.
Cena:
350 Kč / 1 hod.
Místo:
poličský Bazén
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do
7. 1. 2022
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
KURZ VITRÁŽE
Kurz pro studenty a dospělé
V kurzu si vyzkoušíme základní postupy
techniky Tiffany vitráž. Náplní bude práce
se sklem a cínem. Ochutnávka zajímavého
řemesla – práce se sklem a kovem.
Termín:
pátky 14., 21., 28. 1., 4., 11. 2.
Čas:
17–20 hod.
Cena:
1 500 Kč
Lektorka: Žaneta Knotková
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
KURZ MACRAMÉ
Kurz pro studenty a dospělé
Kreativní kurz Macramé pro začátečníky.
Naučíte se základní uzle pro vaše další tvoření. Vyrobíme si závěsy, svícny, peříčka, vázy.
Termín:
středy 26. 1., 2., 9., 16., 23. 2.
Čas:
16–18
Cena:
1 500 Kč
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
KURZ ŠITÍ ZAČÁTEČNÍCI
Kurz pro studenty a dospělé – 5 lekcí
Seznámení se šicím strojem, první stehy,
regulace stehu, funkce šicího stroje, první
šití a první šité výrobky. Šicí stroje k dispozici pro všechny účastníky kurzu.
Termín:
od 29. 1., 1x za měsíc
Čas:
8:30–12:30 hod.
Cena:
850 Kč
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
KURZ ŠITÍ POKROČILÍ
Kurz pro studenty a dospělé – 5 lekcí
V tomto kurzu se naučíte složitější techniky šití, které využijete hlavně u šití šatů,
sukní, halenek a kalhot. Šicí stroje k dispozici pro všechny účastníky kurzu.
Termín:
od 29. 1., 1x za měsíc
Čas:
14–19 hod.
Cena:
1 200 Kč
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
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Žáci ZUŠ hráli s Českou ﬁlharmonií
Společný orchestr žáků ZUŠ a hráčů České ﬁlharmonie pod taktovkou Petra Altrichtera

Celý projekt společného orchestru žáků
ZUŠ a hráčů ČF byl původně plánován na
školní rok 2019/2020. Žáci byli do orchestru vybráni na základě dosavadních úspěchů
v soutěžích, které v rámci studia v ZUŠ absolvovali. Zájem žáků z celé České republiky
o účast v tomto specifickém projektu byl
mnohonásobně vyšší, než počet nabízených míst. Proto Asociace ZUŠ přistoupila
k rozhodnutí vybrat pro každý ročník vždy
několik krajů, ze kterých bude možno se přihlásit. V roce 2019 padla volba na Kraj Vysočina, Pardubický, Liberecký, Jihomoravský
a Středočeský a do orchestru bylo vybráno
přes sto žáků. Ze Základní umělecké školy
B. Martinů Polička byla komisí do projektu
na základě jejích výsledků ve hře na housle
úspěšně zařazena Lada Kincová a ve hře na
kontrabas Stanislav Grubhoffer.
První setkání žáků a jejich pedagogů
s hráči, vedením a šéfdirigentem České
filharmonie proběhlo v pražském Rudolfinu
10. listopadu 2019. Závěrečný koncert původně plánovaný na červen 2020 byl po celém covidovém období konečně uskutečněn
10. října 2021.
NĚKOLIK OTÁZEK PRO ŽÁKY LADU KINCOVOU A STANISLAVA GRUBHOFFERA
Abychom mohli čtenáře Jitřenky o tomto
nádherném projektu informovat podrobně,
zeptali jsme se našich žáků…
Jaký byl váš pocit, když jste se dozvěděli, že si zahrajete v Rudolfinu ve společném
orchestru s profesionálními hráči České
filharmonie a pod taktovkou významného
dirigenta, Petra Altrichtera?
Lada: Už to je přes dva roky, co jsme se
se Standou dozvěděli, že budeme součástí
tohoto projektu. Já jsem byla nadšená a plná

očekávání. Těšila jsem se, že se konečně poprvé za svůj život podívám do Rudolfina a že
si dokonce zahraju v Dvořákově síni, kde vystupovalo a vystupuje spousta legendárních
a významných muzikantů, dirigentů a osobností. To, že nás projektem budou provázet
někteří z těchto lidí, jako pan dirigent Petr
Altrichter a profesionální hráči ČF, pro mě
bylo a stále je něco opravdu výjimečného.
Standa: Byl jsem nadšený, zvlášť když
byla do repertoáru zařazena moje oblíbená
Novosvětská symfonie. Vždycky jsem chtěl
slyšet velký symfonický orchestr naživo
a teď jsem dostal dokonce možnost si v něm
zahrát!
Jak proběhlo první setkání v Rudolfinu?
Standa: V krásných prostorách Rudolfina proběhlo první, ale i každé další setkání.
Nejdříve jsme byli seznámeni s organizací
celého projektu, zhlédli záznamy koncertů
a zkoušek z minulých ročníků a také se seznámili s účastníky z ostatních uměleckých
škol i s některými filharmoniky. Na závěr pro
nás bylo přichystáno překvapení v podobě
poslechu generální zkoušky Komorního orchestru České filharmonie pod vedením koncertního mistra Josefa Špačka.
Lada: Hlavní organizátoři celé akce Petr
Kadlec a Daniela Dvořáčková nás informovali o průběhu projektu. Také nám představili „tradici“, která spočívala v tom, že všichni účastníci zapojení v minulých letech do
tohoto projektu napsali vždy na začátku na
velký společný papír svá očekávání a poté
své dojmy na konci projektu. Mohli jsme
si tak přečíst dojmy i očekávání účastníků
z předchozích let. Na papíře jsem nenarazila
ani na jednu negativní reakci. Ohlasy byly jen
pozitivní a vtipné.

Poté si s námi přišel popovídat i náš pan
dirigent Petr Altrichter. Působil jako moc
milý člověk s výjimečnou osobností umělce,
který žije pro hudbu, nikoliv pro svou slávu.
Jaký program jste společně nastudovali?
Byl to pro vás náročný repertoár?
Lada: Nastudovali jsme krásnou Dvořákovu symfonii č. 9 „Z nového světa“. Původně
byl v plánu ještě Dvořákův Slovanský tanec,
ale ten byl nakonec z repertoáru vyřazen
kvůli zrušeným zkouškám. Protože jsem ten
rok zrovna měla před přijímačkami na konzervatoř, tak jsem si vybrala part 2. houslí
(1. part bývá o trochu těžší) – už i tak jsem
měla dost věcí na cvičení. To jsme ale nikdo
netušili, že finální koncert se uskuteční až
o dva roky později. Koncert už tedy mnoho z nás neprožívalo jako žáci ZUŠ, ale jako
studenti konzervatoří, nebo vysokých škol
– takhle to asi být nemělo, ale nám to nevadilo.
Náročné to pro mě bylo hlavně na souhru,
protože jsem nakonec hrála u 1. pultu druhých houslí vedle p. Marcela Kozánka, který
je vedoucím skupiny 2. houslí. Musela jsem
tedy v nástupech dost zblízka a přesně reagovat přímo na gesta pana dirigenta. Takovou zkušenost už mám, ale v Rudolfinu
při Novosvětské to bylo jiné. Byl to prostě
adrenalin – také proto, že všechny 4 věty
celé symfonie jsme na zkouškách nikdy nehráli v kuse a celou Novosvětskou symfonii
jsme si tedy poprvé zahráli až na závěrečném koncertě.
Standa: Repertoár pro mě náročný byl,
v Novosvětské jsou pasáže nejen technicky náročné, ale také náročné na souhru orchestru.
Kdo vám pomáhal s nastudováním vašich
partů?
Standa: Po přihlášení jsem projektu věnoval celý školní rok pod vedením mé tehdejší
paní učitelky Vladimíry Pithartové, v dalším
pokračování mě připravoval můj současný
pedagog Michal Hromádko. Oběma bych
chtěl poděkovat za skvělé vedení. Přímo
v Rudolfinu se nás pak ujali samotní filharmonici, kteří s námi party prošli na dělených
i společných zkouškách.
Lada: Pomáhala mi moje mamka, Alena
Kincová, která mě zároveň učila po celou
dobu mých studií na základní umělecké škole a připravovala také na přijímací zkoušky
na konzervatoř.
Myslíte, že takový projekt má pro žáky
ZUŠ smysl? Co jste si z tohoto projektu odnesli – co vás nejvíce oslovilo?
Standa: Já v tom smysl vidím a můžu zapojení do podobných projektů jen doporučit.
Je to příležitost, která se už nikdy nemusí
opakovat. Potkal jsem spoustu skvělých lidí,
aspoň z části jsem poznal, jak funguje život
hudebníků mimo pódium, a hlavně jsem si

odnesl hudební zážitek na celý život. Hrát
Novosvětskou vedle profesionálních muzikantů v opravdovém symfonickém orchestru
pod taktovkou Petra Altrichtera před vyprodaným Rudolfinem, na to člověk nezapomene.
Lada: Za mě určitě ano! Já jsem netušila,
že takový projekt existuje a už vůbec jsem
netušila kolik vzpomínek a zkušeností to ve
mně zanechá. Zjistila jsem, že profesionální
muzikanti jsou opravdu přátelští a milí lidé
s velkým srdcem. Zároveň to pro mě bylo
velkou motivací – co se týče hudebního
směřování.
Byl pro vás v rámci soustředění připraven
nějaký další program?
Lada: Měli jsme spoustu doprovodného
programu, v projektu nešlo jen o společné
nazkoušení repertoáru, ale i o to abychom
se sblížili. Byly např. vycházky po Praze, prohlídka Rudolfina, nebo úžasný jazzový koncert v podání filharmoniků, ve kterém nám
ukázali téma z Novosvětské úplně z jiného
úhlu.
Doporučili byste účast v tomto orchestru
svým spolužákům? A Proč?
Lada: No jasně. Je to skvělá příležitost
zahrát si ve velkém orchestru krásnou hudbu pod profesionálním vedením a poznat se
s lidmi se stejným zájmem.
Standa: Na konci soustředění jsme psali
organizátorům zpětnou vazbu k projektu, ve
které jsem se mj. zamýšlel nad otázkou: Co
mi účast v tomto projektu dala/vzala? Dala
mi nové přátele, rozhled, zkušenosti, zážitky
a mnoho dalšího. Snad jediné, co mi vzala, je
čas. Ale dobře strávený čas není nikdy ztrátou.
Na co nejvíce vzpomínáte a co si z celého
projektu budete pamatovat možná navždy?
Lada: Nejvíce asi budu vzpomínat na samotný koncert. Na ten adrenalin na pódiu.
A na ovace nadšeného publika. Ta dřina na
zkouškách rozhodně stála za to. Moc děkuji
za podporu a společné zážitky všem spoluhráčům, učitelce a zároveň mamince Aleně
Kincové, p. učiteli M. Hromádkovi a ZUŠ BM
Polička za úžasnou příležitost.
Standa: Nejvíce vzpomínám na závěrečný
koncert. Na to, jak jsem si s publikem, mezi
kterým byli i rodinní příslušníci a přátelé,
a s více než osmdesátičlenným orchestrem
užíval geniální symfonii jednoho z největších
českých hudebních skladatelů.
Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ

DofE na gymnáziu v roce 2021
Jak jsme již v minulých letech čtenáře
Jitřenky informovali, naše škola je do programu zapojena již od roku 2016, a tak se DofE
(Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) za
tu dobu stalo pevnou součástí vzdělávacího
programu, který studentům nabízíme. V loňském roce navzdory pandemii aktivita našich
studentů, kteří se rozhodli do programu
DofE vstoupit, neustala, ba právě naopak.
V našich řadách jsme mohli přivítat nové
studenty, kteří tak i v průběhu distanční výuky v loňském školním roce na sobě udělali
při plnění stanovených cílů spoustu práce.
Někteří pekli, učili se cizí jazyky, zdokonalovali se ve hře na hudební nástroj, tančili,
dělali jógu nebo doučovali či vedli skautské
skupiny. Kromě toho se také 4 týmy vypravily na dobrodružné expedice do okolí
Březin, Králík, Svojanova a Litomyšle. Tým

Slimáci byl natolik úspěšný, že se svým videem z expedice do okolí Litomyšle vyhrál
celostátní soutěž GasNetChallenge.
Na podzim 2021 se naše škola v rámci
DofE zapojila do tzv. Buddy Award programu, který spočívá ve vzájemné elektronické
komunikaci se studenty z německých škol.
V březnu nadcházejícího roku se pak účastníci projektu vypraví na pětidenní pobyt do
Berlína a jeho okolí. Náplní tohoto výjezdu
bude osobní setkání s partnery z Německa,
poznávání Berlína, ale také dobrodružná expedice v jeho okolí.
Jsme rádi, že DofE již 5 let na naší škole
nabízí studentům možnost neformálního
vzdělávání, skvělé zážitky, nová přátelství,
zajímavé kontakty i přínosnou zkušenost
do života a dobrý pocit z dosaženého cíle.
Barbora Pejcharová

Gymnázium – přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám
Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přípravné kurzy z matematiky
a z českého jazyka a literatury k přijímacím
zkouškám na střední školy pro školní rok
2022/2023. Přípravné kurzy pro čtyřletý
i osmiletý obor studia se uskuteční ve středu v následujících termínech: 12. 1., 19. 1.,
9. 2. a 16. 2. 2022. V rámci každého setkání proběhne 1 lekce matematiky a 1 lekce
českého jazyka a literatury, se začátkem ve
14:00 hod.
Ve středu 26. 1. si budou moci zájemci
vyzkoušet „přijímačky nanečisto“, jejichž
rozbor a vyhodnocení proběhne o týden
později ve středu 2. února.

Na základní přípravné kurzy budou navazovat Přípravné kurzy Plus. Tyto kurzy jsou
určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném
termínu podají přihlášku ke studiu na naši
školu. Na přihlášené zájemce bude čekat
dalších pět intenzivních setkání, na kterých
jim naši vyučující pomohou s přípravou na
přijímací zkoušky.
Bližší informace o přípravných kurzech,
přijímačkách nanečisto a o přijímacím řízení
včetně způsobu přihlášení naleznou zájemci na webových stránkách gymnázia www.
gympolicka.cz.
Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Konec roku v Masarykově ZŠ
Školní projekt Halloween – Trick or treat
Žáci 3. A a 3. B se v posledním říjnovém
týdnu seznámili v hodinách anglického jazyka s tradicemi v anglicky mluvících zemích.
Do kouzelné třídy zasedli duchové, čarodějnice, kouzelníci i kostlivci, černé kočky
a plno dalších příšerek. Všechny bytosti
se představily a plnily různé halloweenské
úkoly.
Na zelenou bezpečně do školy – Učíme se
být chodci
Jsme už školáci a od září chodíme do
1. B naší školy. Abychom se chovali bezpečně, učili jsme se s Ferdou v autoškole dopravní značky a pravidla správného pohybu chodců v silničním provozu. V policejní
akademii jsme vyučovali dopravní výchově
a řešili jsme dopravní testy. Z dopravní stavebnice jsme stavěli silnice a křižovatky ve
městě. Na závěr za námi přišel besedovat
učitel dopravní výchovy p. Zbořil, protože
jsme se kvůli nepřízni počasí nemohli zúčastnit programu na dopravním hřišti.

Krása kolem nás – sklo
Z čeho se vyrábí sklo? Jaké nástroje používá sklář? Kde bývaly okolo Poličky sklářské hutě? Film, expozici plnou křehkých
barevných a tvarově zajímavých skleněných
váz, věcí denní potřeby i šperků. Výtvarnou
dílnu malování skleněných svícnů. To vše
nám poskytla výuka v poličském muzeu,
kterou jsme absolvovali my, žáci 5. B. Bylo
to moc zajímavé.
Brouk Pytlík
V rámci přírodovědného semináře 6. ročníků jsme navštívili výstavu, která se jmenuje Brouk Pytlík očima entomologa. Výstava spojuje poznávání přírody a tvorbu
Ondřeje Sekory. Na výstavě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života hmyzu.
Zjistili jsme, jak ve skutečnosti vypadají Ferda Mravenec a jeho přátelé. Soutěžili jsme
v poznávání broučků a vyzkoušeli jsme si
pozorování mikroskopem. Výstava byla moc
hezká a všem se nám líbila. Kdo budete mít
zájem a čas, tak se na ni do Svitav vydejte.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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SŠ obchodní a služeb SČMSD
a evropský projekt eTwinning

Obchodka tvořila
a soutěžila on-line
SŠ obchodní a služeb SČMSD v Poličce se rozhodla z důvodu nelehké situace,
která negativně ovlivňuje nejen vzdělávání
žáků, uspořádat tradiční soutěž odborných
dovedností on-line formou a podpořit tak
naše žáky ve snaze tvořit a rozvíjet odborné
dovednosti. Obzvlášť v oboru služeb, které
se týkají estetické stránky, je velmi důležitá
zpětná vazba a odezvy okolí.
Letošní téma „Hvězda červeného koberce“ oslovilo dvacet žákyň z oboru Kadeřník
a Kosmetické služby, které se do soutěže
aktivně zapojily. Soutěžní účes a make-up
vytvářeli žáci z pohodlí domova nebo na
odborném výcviku v salonech za přispění
rad učitelek. Nafocená díla žáků byla umístěna na web školy a Facebook, kde mohla
veřejnost hlasovat. Dalšími hodnotiteli byla
odborná porota a vedení školy.
A jak to vše dopadlo? U oboru Kadeřník si
cenu veřejnosti odnesla J. Sedláčková, nejvíce bodů od poroty získala Š. Svobodová
a od vedení školy byla oceněna V. Etzlerová.
Za make-up obdržela nejvíce hlasů S. K.
Filipi, která získala nejvíce bodů i od odborné poroty. Vedení školy ocenilo L. Kaňkovou.
Slavnostní předávání cen proběhlo
10. 12. 2021 v budově školy. Žákům přišel
poblahopřát také starosta města Polička
pan J. Martinů. Touto cestou bych ráda
poděkovala odborné porotě za hodnocení
a sponzorům soutěže: Město Polička, SAPO
– kadeřnické potřeby, firmy Schwarzkopf
a Subrina professional, Goldwell, Ryor, Regina – E. Wolfová, M. Synková a N. Navrátilová a v neposlední řadě také škole.
Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ať už vlastní prací, podporou spolužáků
nebo hlasováním, patří velké díky. Gratulujeme vítězkám a těšíme se, že v budoucnu
budeme moci uspořádat soutěž pro širokou
veřejnost i základní školy v Tylově domě
v Poličce.
Zároveň všechny zveme na Den otevřených dveří 19. ledna 2022 k nám do školy,
kde si můžete prohlédnout moderně vybavené učebny a profesionálně zařízené salony. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o oborech, které jsou ve škole vyučovány
a setkáte se s našimi pedagogy i žáky.
Bc. Martina Jurášová

Ve dnech 14.–17. 10. 2021 proběhlo
v polském Krakově setkání projektových
manažerů eTwinnigového společenství s cílem najít partnery pro společný mezinárodní projekt, na kterém by pracovali naši žáci
společně s učiteli. I já jsem se zúčastnila
tematického setkání a v rámci workshopů
jsem navázala spolupráci se dvěma spřízněnými školami: Strední odbornou školou
technickou ve slovenské Staré Ľubovňi a se
Střední školou v Havířově – Prostřední Suché.
eTwinning je platforma, přes kterou mohou pracovníci škol z různých evropských
zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své
nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Byl zahájen
v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od
roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+,
programu Evropské komise pro vzdělávání,
odbornou přípravu, mládež a sport.
Jsme rádi, že projekt je otevřen i odborným školám a naši žáci odstartují v průběhu školního roku 2021-22 spolupráci
na projektu Mediální a skuteční hrdinové
v prostředí TwinSpace. Projekt je zaměřen

na rozvoj mediální a čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci s ostatními žáky budou vyhledávat a rozpoznávat informace
z různých médií, hodnotit jejich pravdivost,
zkreslování obsahu nebo nepravdy, neboť
média a online prostor mají silný vliv na vnímání světa a mohou být zdrojem mediální
manipulace a dezinformací. Kromě znalostí
si žáci rozšíří své digitální, jazykové a komunikační dovednosti a další dovednosti
studenta 21. století (týmová práce, kritické
myšlení, kreativita, kulturní povědomí, reprezentace sebe i školy atd.).
Poslední rok ukázal, jak velmi křehké
může být tradiční školství a jak důležité je
investovat do moderního vzdělávání, které
klade důraz na spolupráci, praktické dovednosti využitelné v reálném pracovním
i osobním životě. Online prostor a teamová projektová výuka je žákům velmi blízká
a dává možnost rozvíjet jejich potenciál.
Věřím proto, že nové vzdělávací metody
projektu a spolupráce s ostatními žáky
a učiteli z dalších škol bude přínosem pro
sebevzdělání žáků i učitelů a zpestřením
tradiční výuky.
Ing. Marcela Mrázová
ředitelka školy

Masarykova ZŠ
Školní parlament
Náš parlament se sešel v tomto školním
roce 2x. Byla zvolena předsedkyně, kterou
se stala Martina Lazorová z 9. A. Ostatní
třídy, a to od 3. ročníků mají v parlamentu
dva zástupce. V říjnu jsme naplánovali řadu
akcí, které jsme bohužel museli okleštit.
Na týden před vánočními prázdninami
jsme připravili pro žáky I. stupně Vánoční
hraní. Původní myšlenka spočívala v hledání úkolů v prostoru školní budovy a jejich
následné plnění. Třídy II. stupně vymyslely
úkoly, které naši mladší kamarádi plnili. Měli
na výběr z kvízů, křížovek, osmisměrek,
mohli skládat origami, hádat písně z pohádek, zdobit perníčky, zpívat vánoční koledy,
počítat schody v budově školy a bavit se
venku na školní zahradě.
Naplánovaná sportovní klání posouváme
na venkovní sportoviště. Chystaná akade-

mie může proběhnout na konci školního
roku v červnu. Parlament se též zabýval
otázkami dopravní situace u základní školy.
Vrstevnický program prvních a devátých
tříd
V prosinci 2021 začal projekt Deváťáci
a prvňáci jsou kamarádi. Prvňáčci se se svými patrony deváťáky spojili online. Připomněli si písmenka, která se naučili, odvážlivci z řad prvňáčků dokonce přečetli i pár
vět. Patroni si povídali s dětmi o oblíbených
knížkách, pohádkách, o knížkách, které
četli. Prvňáčci poprvé nahlédli do slabikáře, který si slavnostně odemkli kouzelným
klíčem. Malí čtenáři budou objevovat nové
texty příběhů a básniček. Od deváťáků též
dostali vánoční přání, ozdobené perníčky
a sladkostmi. Všichni se těší na pokračování
projektu a na osobní setkání.
har

Krabice od bot – děti pomáhají dětem
Minulý týden se některé třídy naší školy
opět zapojily do sbírky Krabice od bot. Děti
dětem darovaly to, co by podle jejich mínění
udělalo radost jim samotným. Do 8 velkých
krabic jsme zabalili krásné dárky – knihy,
společenské hry, hračky, oblečení, školní
pomůcky a spoustu plyšáků. Mnohé věci
byly nově zakoupeny. Dary putují do sběr-

ného místa v Pardubicích, kde je rozdělí do
azylových domů.
Děkuji všem dětem z 3. B, 4. B, 1. B a 8.
třídě paní učitelky Kotvové, které do sbírky
přispěly a jejich učitelům za jejich vedení
k sociálnímu cítění.
Gabriela Švihlová

POZVÁNKY POLIČSKÝCH ORGANIZACÍ

Galerie CHAOS, Střítež
VÝSTAVA:
Sousedé sobě _ Vesmírná Odyssea –
Setkání místního druhu
Vernisáž proběhla 18. 12. 2021, výstavu
můžete zhlédnout v průběhu ledna 2022.
Každoroční setkání místních umělců,
tvůrců, dětí, sousedů z našeho miniregionu a okolí.
Vlezlé téma pandemónie se stále vtírá do
našich domovů, mozků a těl. Můžeme plakat nebo se smát. Nikdo s určitostí neví, kde
se vzal, jak a proč nás covid a jeho mutanti
mučí. Hodně blízkých i vzdálených zemřelo,
nebo bylo bolestně zasaženo. Státy se zmítají v ekonomických křečích.
Pojďme se zase jednou jen tak a nejen
tak sejít a podívat se na reflexe našich zkušeností v zobrazeních, zhmotněních.
P. S.: Otevřeno všem, kdo půjdou kolem
s kolem (či koloběžkou). Těšíme se a děkujeme MKČR a městu Polička za finanční

Kardiaci

Jménem celého výboru bych vám všem
chtěl poděkovat za účast na akcích pořádaných ZO Kardio Svitavy v uplynulém roce.
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví a chuť i nadále se setkávat při společných
akcích.
První letošní plánovanou akcí bude v lednu výlet linkovým autobusem do Moravské
Třebové. Přesný termín konání bude upřesněn ve vývěsce na náměstí.
Pavel Brokl, předseda

Turisté

sobota 8. ledna 2022 – Výroční členská
schůze v restauraci „U Mrštíků“
Sejdeme se ke zhodnocení naší činnosti
za uplynulý rok 2021.
Začátek v 15 hod. Program schůze bude zveřejněn na pozvánce a našich web. stránkách.
Na tuto schůzi zveme i další zájemce
o členství v našem odboru.
sobota – neděle 15.-16. 1 2022 – Přejezd
Žďárských vrchů.
44. ročník zimní lyžařské akce v okolí
s ubytováním na Kuklíku V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako
pěší. Trasy od 15 do 40 km. Vedoucí akce:
Miloslav Štefka a Jiří Coufal
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu www.policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

grantovou podporu celoročního programu
naší galerie, tato výstava je poslední v roce
2021. Good silent night! V.Š.B.
Děkujeme všem příznivcům galerie a těšíme se na viděnou opět zjara příštího roku.
Najdete nás na adrese: Střítež 68, Polička, 572 01, v usedlosti Chaos, 4 km od Poličky směrem na Litomyšl a 14 km od Litomyšle
směrem na Sebranice. Otevřeno v sobotu od
13 do 18 hod. a v den vernisáží, také po dohodě téměř kdykoliv na tel: 602 315 215 nebo
verbrom@gmail.com. Inzerujeme v Jitřence,
Jitřenci, na stránkách galerie na Facebooku
a Instagramu, Artmapě, RurArtMapě a našem rozpracovaném webu.
Hledáme nadšence dobrovolníky, asistenty, asistentky a čaroděje dobroděje, dobrodince a sponzory našich společensko umělecko ekologických spolkových aktivit. Naše
akce vznikají v rámci aktivit našeho Spolku
Planeta Chaos, z. s., již dekádu a více).

INZERCE

řádková

• Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné
zednické práce.Tel. 731 506 249, 464 620 162
po 19. hod.
• Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou
a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti
střech! Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Přivýdělek. Tenisový oddíl nabízí přivýdělek na
pozici OBSLUHA bufetu. Pracovní doba – dle provozní doby a pouze v sudý nebo lichý týden. Bližší
informace na tel.: 608 813 772
• Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ nebo do zam.
poměru. Drobné zednické práce, nátěry střech a práce pomocné. Tel.: 731 506 249
• Servis chlazení – Milan Fajmon Bystré. Opravy průmyslového chlazení, montáž klimatizací a revize úniku chladiva, opravy chladniček a mrazniček. Tel.: 603 782 573
• Krmiva na Kruháči, Hegerova 1153, Polička - široký
sortiment krmiv a potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky atd. Nově v nabídce krmiva pro králíky a veškerou
drůbež za nízké ceny. Tel: 777 587 649, 777 627 575,
libami@seznam.cz
• Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy, časová flexibilita. Tel.: 777 112 174
• KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE A SKLENICE S NÁPISY.
SBÍRKU I JEDNOTLIVÉ KUSY, SLUŠNĚ ZAPLATÍM, PŘIJEDU KAMKOLI. TEL: 732 170 454, SBĚRATEL.

Polička je
64. nejlepším
městem
k životu
další ročník Indexu kvality života, na kterém spolupracuje společnost Deloitte s projektem Obce v datech přiřadil Poličce 64.
místo. Městem s nejvyšší kvalitou života v
ČR jsou středočeské Říčany. Naopak nejhůř
dopadla Orlová v Moravskoslezském kraji.
Dohromady se srovnávalo 206 obcí napříč celým Českem.
Zohledňuje se hned 29 ukazatelů, které
zahrnují dostupnost zdravotní péče, úroveň
zdraví i prostředí, optimální podmínky v oblasti bydlení, práce či vzdělání, dostupnost
služeb, ale také vztahy mezi lidmi.

NESEĎTE DOMA
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ZENESEĎTE
ŽIVOTA MĚSTA
DOMA
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VZPOMÍNÁME
Dne 12. ledna. uplyne
15 let, kdy nás opustil
pan Václav Čapek, major VB ve výslužbě. Kdo
jste ho znali, věnujte mu
vzpomínku. Synové Václav a Zdeněk s rodinami.

„Čas nikdy neběží tak
rychle, aby se dalo zapomenout. To, že čas rány
hojí, je jenom pouhé zdání, stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 31. ledna by oslavila
80. narozeniny Magdalena Drahošová. Milované
mamince posílají do nebe políbení a hodně
krásných vzpomínek syn Karel a dcery Silvie
a Magdalena s rodinami. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 2. 1. již uplynulo
10 let ode dne, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček, bratr a strýc pan
Luboš Findejs z Poličky.
Ve svých myšlenkách na
něj stále s láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 22. ledna uplyne
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Jan Kopecký. S láskou vzpomíná rodina.

Dne 20. prosince
uplynou tři roky ode
dne, kdy nás opustila
naše
milovaná
manželka a maminka
paní Jiřina Langerová.
S láskou vzpomíná rodina.
Čas neléčí bolest
a rány, pouze nás učí
žít bez toho, koho jsme
milovali. Dne 27. ledna si
připomeneme 9. smutné výročí úmrtí mého
manžela Zdeňka Poula.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Mária s rodinou.

Poděkování Blahopřání

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů
Modřec, Městské policii Polička, Městu
Polička a panu Miroslavu Halamkovi za organizaci a pomoc při pořádání akce Poličské čertování.
Poličští čerti

Děkuji touto cestou MUDr. J. Hamanovi
za jeho nadstandardní a neúnavnou péči,
se kterou přistupuje ke svým pacientům,
a nejen k nim. Velmi děkuji za laskavé a lidské jednání v péči o mou maminku i o mě.
Přeji v novém roce pevné zdraví jemu i jeho
nejbližším.
Lenka Kolísková
Děkuji panu Komínkovi za nalezení mého
psa. Děkuji také Policii ČR za následné předání psa majitelům.
Radka Maixnerová
Chtěla bych touto cestou poděkovat neznámému poctivému člověku.
V úterý 7. prosince jsem v Poličce během
večerní služby někde ztratila klíčenku s klíčem od soukromého auta. Když jsem chtěla
po službě, unavená ve večerních hodinách,
odjet domů, klíčenku s klíčem jsem bohužel
nenašla, ani po projití všech míst, kde jsem
se pohybovala. Nikdo ji během mého hledání neodevzdal ani na služebnu Policie ČR.
A tak mi manžel přivezl náhradní klíče. Už
jsem ani nedoufala, že se klíčenka nalezne.
Avšak v pondělí 13. 12. mi zavolala paní
z městského úřadu, kde jsem se 8. 12. také
ptala, zdali jim na ztráty a nálezy klíčenku
s klíčem někdo neodevzdal. A stalo se, poctivý nálezce ji odevzdal.
Nemám jak jinak poctivému nálezci poděkovat, protože nevím, o koho jde, tak alespoň touto cestou:
Mnohokrát děkuji!
Anna Klejchová

Soukromý investor
pro všechny
Máte na nemovitosti exekuci
nebo pohledávku? Vyplatím
insolvence i exekuce.
Zachráním nemovitost před
prodejem v dražbě.
Sloučím malé půjčky
- konsolidace. Případně půjčím
peníze oproti zástavě.
Bonitu a registry neřeším.
Individuální přístup, korektní
a rychlé jednání.
Jsem soukromá osoba.
Volejte 776 607 833.

Dne 9. 12. oslavil
70. narozeniny pan Josef Kutil. Do dalších let
přejeme hlavně zdraví,
spokojenost a boží požehnání. Manželka, děti
a vnoučata Magdalenka,
Sofinka, Vikinka a Daniel.

Koledy
rozezněly
Poličku
Poslední adventní nedělní odpoledne
skupina pěvců a nepěvců prošla městem za
zpěvu známých i méně známých vánočních
koled. Jako první zazněly koledy na sídlišti Hegerova, pak v atriu DPS Penzion. Následně se akce přesunula před evangelický
kostel, kde se volně prolnula s tradičním
zpěvem v podání evangelického sboru, aby
vyvrcholila u vánočního stromu na náměstí.
Těší nás, že i za sychravého prosincového
počasí se na každé zastávce přidávali další
pěvci i nepěvci. Déšť nám sice smáčel připravené zpěvníky, ale na pěveckých výkonech se nepodepsal. Někteří byli obdarováni větvičkou jmelí.
Společně jsme si notovali a naladili se na
nadcházející vánoční svátky. A o to přesně
šlo – i v této nelehké době se společně zastavit a připomenout si poselství Vánoc.
Přejeme všem krásný a úspěšný rok
2022. Pište si do nových kalendářů – čtvrtou adventní neděli se opět sejdeme ke
společnému zpěvu koled.
Pěvci a nepěvci

HOKEJ – HC Spartak
Středa 24. 11. 2021 – HC Spartak
Polička : HC Kohouti Česká Třebová 0:8
(0:1, 0:3, 0:4)
Ještě před utkáním bylo zřejmé, že to
bude z pohledu Spartaku jen boj o to, dostat co nejméně branek. O kvalitách kádru
soupeře není třeba se dlouho rozepisovat.
Spartak totiž nastupoval k tomuto utkání
bez 6 hráčů základní sestavy. Dva zranění, dva nemocní a dva nenaočkovaní. I se
12 hráči vydrželo naše mužstvo držet krok
alespoň 1 třetinu. Ale od poloviny utkání už
to byla hra nad fyzické síly Spartaku. Soupeř, který dorazil v kompletní sestavě, pak
zvítězil zaslouženě, vysoko 0:8.
Neděle 28. 11. 2021 – HC Spartak Choceň : HC Spartak Polička 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
Branky: Martinů 3, Malenovský, Boštík
Naši hráči odjížděli k tomuto utkání s vědomím, že domácí tým bude chtít oplatit
svou prohru 5:2 z Poličky. Bylo zapomenuto
utkání s Českou Třebovou a už při cestě do
Chocně se hráči začali hecovat v čele s trenérem Vojtou Šírem. Znovu se týmový duch
našeho mužstva přenesl z kabiny na ledovou plochu a ve 12. minutě to bylo 0:3. Domácím se podařilo těsně před koncem první
třetiny během pár vteřin snížit na 2:3. Naše
kluky to však nezlomilo a o přestávce kabina žila bojovnou náladou s tím, že musí toto
utkání vyhrát. V polovině druhé třetiny přivedl do extáze jak naše hráče tak fanoušky
Jarda Martinů, který zvýšil na 2:4. Svůj čistý
hattrick dovršil Jarda ve 2. minutě závěrečné části (2:5). Nápor domácích se nekonal
a Spartak zaslouženě dokráčel k vítězství.
Toto utkání bylo poslední v základní části,
které si naši hráči náležitě vychutnali a celý
kolektiv zasloužil velikou pochvalu. Kluci
opravdu dřeli a na ledě nechali kus hokejového srdce. Hráči i celý realizační tým děku-

jí všem fanouškům, kteří dorazili do Chocně
svůj tým podpořit.
Neděle 5. 12. 2021 – SK Třebechovice pod Orebem : HC Spartak Polička 4:2
(1:0, 1:1, 2:1)
Branky: Pazourek, Nečas
V prvním utkání nadstavbové části nekompletní Spartak na ledě Třebechovic nezačal dobře a již ve 2. minutě prohrával 1:0.
V úvodu druhé dvacetiminutovky Pazourek
vyrovnal, ale o 10 minut později Juška vrátil
domácím vedení. V 52. minutě to byl opět
soupeř, který skóroval, ale vzápětí vykřesal
jiskřičku naděje Nečas, který snížil na 3:2.
Hra bez brankáře však nepřinesla vyrovnávací branku, naopak soupeř pojistil svoje
vedení. Vyhrál tak zaslouženě, byl hokejovější, lépe bruslil a proto mu právem patřila
naše gratulace.
Středa 8. 12. 2021 – HC Spartak Polička: HC Horses Hlinsko 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
Branky: Martinů, Krajíček, Jindra, Kunstmüller
Ačkoliv byl Spartak celé utkání herně lepším týmem, nebylo mu to nic platné. Stálá
„bolest“ neproměňování šancí přetrvává.
Od 40. vteřiny prohrával 0:1 a celý zápas
dotahoval jednobrankové manko. Soupeř
3,5 minuty před koncem po nešťastné teči
zvýšil na 4:5 a v závěru ani hra bez brankáře nepřinesla vyrovnávací branku.
Výsledky „B“ mužstva:
HC Spartak Polička „B“ : IHC Stavoblock
Rebels 2:5
Vedení klubu HC SPARTAK POLIČKA
přeje všem hráčům, trenérům, rodičům, fanouškům a sponzorům vše nejlepší v roce
2022.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách klubu www.hcpolicka.com
Výbor oddílu LH HC SPARTAK POLIČKA

Nový sportovní spolek pro celé rodiny

Na Poličsku vznikl letos na jaře nový
spolek, který vede ke sportu děti i rodiče.
Zapojit se tak mohou celé rodiny a každý
najde nějaké vyžití.
„Spolek má oficiálně sídlo v Novém Měs-

tě na Moravě, ale v Poličce máme většinu
aktivních členů - dětí a zpravidla i jejich
rodičů a zde v Poličce také máme většinu
pravidelných tréninků. Několikrát do roka
pořádáme vícedenní všestranně sportovní
soustředění pro celé rodiny. V létě se zaměřujeme na cyklistiku, v zimě běžkujeme,
přechodné období využíváme pro rozvoj
všestrannosti, kolečkové brusle, koloběžky,
atletika, gymnastika, hry,” řekl Karel Srnský,
zakladatel Sportegu. Spolek podle něj vede
děti a mládež nejen k pohybu, ale i podporování a rozvíjení houževnatosti, morálních
vlastností a k dodržování základních pravidel chování. Pro nadšené cyklisty probíhá
systematická celoroční příprava na regionální, republikové i mezinárodní cyklistické
závody. „Ambiciózní talentované sportovce
připravujeme na přestup do profesionálních
cyklistických týmů. Spolupracujeme například s DUKLA CYCLING. Pro středoškoláky

TENIS

4. 12. začala nová sezóna babytenisovým turnajem v Hlinsku. Náš nejlepší hráč minulé sezóny Vojtík Zerzán začal ve vyšší kategorii pěkným
5. místem.
4. 12. – turnaj starších žákyň v České Třebové. Šárinka Dostálová zahájila novou sezónu
jednou výhrou ve dvouhře.
12. 12. – babytenisový turnaj v Hradci Králové. Vojtík Zerzán stále sbírá zkušenosti při hře
na velkém dvorci a po dvou výhrách a dvou prohrách obsadil 9. místo.
Do nového roku 2022, který bude stále ovlivňován covidovým problémem a navíc i problémem energetickým, který na rozdíl od toho
covidového sami nemůžeme ovlivnit, přejeme
všem sportovcům i nesportovcům pevné zdraví
a hodně lásky od svých nejbližších.

Volejbal

Trojky chlapci
Podařený výkon podali naši kluci na turnaji
v Chocni, kde mezi 6 týmy ve skupině B vybojovali 1. místo. To jim zajistilo postup do skupiny A. V neděli 14. 11. pak z 5 týmů ve skupině
A obsadili místo čtvrté. Přesto byl vidět posun
ve hře, zejména v nahrávání míčů. V průběžném
pořadí po dvou turnajích se kluci drží na 4. místě
z 11 týmů.
Trojky dívky D2
Děvčata mají za sebou čtvrté kolo této soutěže. A tým drží třetí místo s 50 body. Na druhou
Moravskou Třebovou ztrácíme šest bodů. B tým
je na 9. místě. Soutěž hraje 17 družstev.
Kadetky
Děvčata mají za sebou druhé kolo Českého
poháru, kdy se nám podařilo uhrát 10 bodů
a zachovat si příslušnost ve druhé výkonnostní
skupině pro další lednové kolo. Poměříme síly se
Znojmem, Plzní, Brandýsem, Braníkem, Rtyní,
Mikulovou Praha a Žichlínkem. V 1. lize držíme
druhé místo, máme tedy soutěž rozehranou na
postup mezi lepší šestku družstev. Bilance našich posledních zápasů je 4:2 v náš prospěch.
Na domácím hřišti zakončíme první část soutěže
s Českou Třebovou.
har
kooperujeme s GYNOME – gymnázium se
sportovními třídami a SOŠ Nové Město na
Moravě.” doplnil Srnský.
Markéta Kutilová
Více na https://sportreg.cz/sportovni-spolek, https://www.facebook.com/sportregcz/.
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BAZÉN
VEŘEJNOST
1. sobota ZAVŘENO
2. neděle
13.00-19.00
3. pondělí 13.30-20.00
4. úterý
6.00-7.30, 12.00-20.00
5. středa
11.30-20.00
6. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
7. pátek
12.00-20.00
8. sobota 14.00-20.00
9. neděle 13.00-19.00
10. pondělí 13.30-15.55, 18.05-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 10.00-12.00,
14.30-15.55, 18.05-20.00
12. středa 14.00-15.55, 18.45-20.00
kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
14. pátek 12.00-20.00
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle 13.00-19.00
17. pondělí 13.30-15.55, 18.05-20.00
18. úterý
6.00-7.30,10.00-12.00,
13.30-15.55, 18.05-20.00
19. středa 11.30-15.55, 18.45-20.00
kondiční plavání
20. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
21. pátek 12.00-20.00
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle 13.00-19.00
24. pondělí 13.30-15.55, 18.05-20.00
25. úterý
6.00-7.30, 14.30-15.55,
18.05-20.00
26. středa 11.30-15.55, 18.45-20.00

kondiční plavání
27. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
28. pátek 12.00-20.00
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle 13.00-19.00
31. pondělí 13.30-15.55, 18.05-20.00
Nový ceník platný od 1. 1. 2022 bude
zveřejněn na www.tespolicka.cz a www.
policka.org a facebook: Plavecký bazén
Polička.
Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před
koncem provozní doby. V neděli zavíráme vířivku 15 min před koncem provozní doby. V době
kondičního plavání bude tobogán uzavřen. Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Platnost permanentek plaveckých kurzů
září – prosinec 2021 končí v lednu 2022.
Plavecké kurzy a oddíl ORKA začínají 10.
ledna 2022.
Provozní doba SAUNY
leden 2022
muži – středa a pátek 16.00-20.00
ženy – čtvrtek
16.00-20.00
ženy – sobota
14.00-17.55
společná – sobota
18.00-20.00
Provoz ZIMNÍHO STADIONU
leden 2022
Veřejné bruslení:
sobota–neděle
14.00-15.30
úterý
17.30-18.30
Nový ceník platný od 1. 1. 2022 bude zveřejněn na www.tespolicka.cz nebo na vývěsní
tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

HOKEJ – IHC STAVOBLOCK REBELS
20. 11. 2021 – HC Spartak Polička B –
IHC Stavoblock Rebels Polička 2:5
POLIČKA JE NAŠE
Poličské derby před bouřlivou diváckou
kulisou (400 diváků) bylo plně v naší režii.
Od prvních minut jsme v utkání dominovali a postupně navyšovali skóre až na 5:0.
V polovině utkání se hra vyrovnala, Spartak
přidal na bruslení a vstřelil 2 branky. Všichni hráči včetně hráčů Spartaku zaslouží pochvalu za předvedený výkon a férové chování. Pochvalu zaslouží i skvělí diváci.
Branky Rebels – Jílek, Kubát, Vápeník V.,
Havlíček, Boháček L.
Branky Spartak – Holec 2
27. 11. 2021 – HC Choceň B – IHC Stavoblock Rebels Polička 5:3
Od začátku zápasu se hrálo velice vyrovnaně, kdy po druhé třetině byl stav nerozhodný 3:3. Ve třetím dějství se po několika
šancích na obou stranách hrálo prakticky
o to, kdo dá první gól a strhne tak zápas
na svoji stranu. Tři minuty před koncem
utkání to bohužel byla právě Choceň, která po sporném momentu při přechodu do
útočného pásma skórovala. V závěru domácí zpečetili své vítězství trefou do prázdné
branky. Utkání jsme odehráli vinou covidových opatření pouze v 11 hráčích.

Branky – Švejda 2, Cik
IHC Stavoblock Rebels Polička – Žamberk
IHC Stavoblock Rebels Polička – Čestice
IHC Stavoblock Rebels Polička – Aloha
Lanškroun
Všechna tato domácí utkání byla odložena ze strany soupeřů pro nedostatečný
počet hráčů. O náhradních termínech Vás
budeme včas informovat.
Domácí utkání v novém roce:
8. 1., So 16:00 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Moravská Třebová B
5. 2., So 16:00 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Spartak Polička B
19. 2., So 16:00 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Choceň B
Všem přejeme krásný a šťastný nový rok
2022.
Kompletní rozpis utkání všech budeme
zveřejňovat na našich nových webových
stránkách:
www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory
klubu, kteří nám umožnili tuto soutěž hrát
a také zaplatit veškeré náklady na ledy na
ZS v Poličce na tréninky a zápasy.
VŠEM MOC DĚKUJEME.

ŠTĚPÁNKOVO
VESLOVÁNÍ
10 NEJLEPŠÍCH ZA PRVNÍCH 10 LET
Tabulky nejlepších TOP 30 mužů a TOP 30
žen za deset let projektu Štěpánkova veslování najdete na FB: Fitko VESLO Polička

běžec, veslař, cyklista a naturální
kulturista Tomáš Lněnička

VESLOVÁNÍ
MUŽI - TOP 10
pořadí

jméno, příjmení

osobní rekord

1.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

4152*

2.

TOMÁŠ LNĚNIČKA

1613

3.

JINDŘICH JÍLEK

1373

4.

JARDA PETR

1164

5.

VOJTA DUBÁNEK

812

6.

LUKÁŠ ČORI

776

7.

ZDENĚK ZAVORAL

684

8.

JARDA JIRÁSEK

672

9.

ONDŘEJ JUNG

664

10.

JARDA HOLEC

652

ŽENY - TOP 10
pořadí

jméno, příjmení

osobní rekord

1.

JANA NAVRÁTILOVÁ

481

2.

EVA PETROVÁ

464

3.

ALENA POKLUDOVÁ

298

4.

HANA JAVŮRKOVÁ

294

5.

SILVIA VISLOCKÁ

282

6.

PAVLA HAJSKÁ

263

7.

IVA NOVOTNÁ

246

8.

LÍDA NOŽKOVÁ

229

9.

MARKÉT ŠVANDOVÁ

228

10.

MAJKA MARTINŮ

211

Konkurence: 385 mužů a 103 žen
* oficiální český rekord - 2. 2. 2020
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Poličská nemocnice, s. r. o. hledá

vedoucího úseku
ekonomicko-technických
služeb
s předpokládaným nástupem podle
možnosti uchazeče, nejlépe
od 1. března 2022.
Obsah práce:
- samostatné a komplexní řízení
ekonomických agend nemocnice
- řízení technicko-provozních funkcí
nemocnice
Požadováno je VŠ vzdělání
ekonomického směru.
Více informací k pracovní pozici:
- podrobný obsah práce
- požadované znalosti a dovednosti
- odměňování a benefity
- kontakty, termíny, další informace
to vše najdete na odkazu:
www.azass.cz

Poličská nemocnice, s. r. o. hledá

ÚČETNÍHO

(účetní všeobecní – kategorie
43111 dle CZ ISCO)
s předpokládaným nástupem
dle možnosti uchazeče, nejlépe
od 1. února 2022.
Požadováno je SŠ vzdělání
ukončené maturitou.
Více informací k pracovní pozici:
- podrobný obsah práce
- požadované znalosti
a dovednosti
- odměňování a benefity
- kontakty, termíny,
další informace
to vše najdete na odkazu:
www.azass.cz

Obsluhabalicílinky
tel.:739060602
Požadujeme:
9 Peēlivost,Flexibilita
9 Trestníbezúhonnost
9 Schopnosttýmovépráce


Poliēka

Místovýkonupráce:



Nabízíme:

9 Mzda28.000–56.000mĢsíēnĢ
9 BonuszapƎítomnostvpráci
9 PƎíspĢveknadovolenou
9 PƎíspĢveknaVánoce
9 PƎíspĢveknastravování
9 ZamĢstnaneckébenefity
9 StabilnízamĢstnánívprosperujícíspoleēnosti
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13. 11. 2021–16. 01. 2022
13. 11. 2021–16. 01. 2022
do 16. 1.
03. 01. 19:00
05. 01. 19:00
08. 01. 19:00
09. 01. 16:00
10. 01. 19:00
12. 01. 19:00
13. 01. 16:00–17:30
14. 01. 17:00–20:00
15. 01. 09:00–12:00
16. 01. 16:00
17. 01. 19:00
19. 01. 19:00
22. 01.–27. 03.
22. 01. 14:00–16:00
23. 01. 16:00
24. 01. 19:00
26. 01. 16:00–18:00
26. 01. 19:00
29. 01. 08:30–12:30
29. 01. 14:00–19:00
30. 01. 16:00
31. 01. 19:00

Výstava: VÁNOCE Z DEPOZITÁŘE
Výstava: ZIMA NAPŘÍČ VÝTVARNÝM UMĚNÍM
VÝSTAVA: MUZEUM VČERA A DNES
Poslední souboj
Kurz manželské touhy
Novoroční koncert The People
Rozbitý robot Ron
Eternals
Hlas lásky
Valentýnská keramika
Kurz vitráže
AQUSHOW
Addamsova rodina 2
Poslední noc v Soho
Ztraceni v ráji
VÝSTAVA: Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika
ZAHÁJENÍ: Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika
Encanto
Resident Evil: Raccoon City
Kurz Macramé
Tady hlídáme my
Kurz šití pro začátečníky
Kurz šití pro pokročilé
Dračí princezna
West Side Story

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Plavecký bazén
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům

KAM DNES?
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Již 30 let s Vámi a pro Vás ...

„Ať kdokoli, koho přijmete, od vás odchází lepší a šťastnější.
Buďte živým výrazem Boží dobroty - svou tváří, něžností v očích, láskou ve svém úsměvu,
přízní ve vašem pozdravu a upřímností podané ruky …“ (Matka Tereza)

Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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