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Rozpočet města schválen
Zastupitelé města Poličky schválili na svém zasedání dne 3. března 2016 návrh rozpočtu na rok
2016 jednohlasně. Výdaje rozpočtu jsou ve výši
více než 260 mil. Kč, rozpočet počítá s rezervou
10 mil. Kč a nepočítá s žádným úvěrem.
V tomto roce bychom měli realizovat 20 velkých
a velmi významných staveb (např. rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů a Hradební,
modernizace čistírny odpadních vod, úprava prostranství před Masarykovou ZŠ a úprava venkovního sportoviště této školy, rekonstrukce páteřní
komunikace v městském parku, rekonstrukce
a budování nových parkovišť a chodníků, příprava
technické a dopravní infrastruktury pro další etapu výstavby rodinných domků lokality Bezručova,
zahájení výstavby bytových domů v lokalitě Bezručova, cyklostezky a další). Výdaje na komunikace a investiční výstavbu jsou ve výši téměř 70 mil.
korun. 4 miliony korun jdou do oprav nejvýznamnějších historických památek ve městě – hradby
a morový sloup (uvedená částka je včetně dotace
Ministerstva kultury).

Polička patří tradičně mezi města, která získávají nejvyšší finanční prostředky z Programu regenerace Ministerstva kultury. Výjimkou není ani letošní rok, kdy jsme získaly rekordních 1 800 000 Kč.
Je to nejvíce ze všech měst, která mají městskou
památkovou zónu (cca 200 měst). Oproti loňskému roku jsme si polepšili o 400 tis. Kč. Nyní
nastává velký proces administrace a realizace.
Přislíbené finanční prostředky jsou vázány a podmíněny finanční spoluúčastní města. Dotace bude
rozdělena na další obnovu hradeb a na restaurování morového sloupu. Celkové předpokládané
náklady na hradby jsou 1 700 000 Kč a na morový
sloup 1 900 000 Kč.
Zastupitelé schválili také rozpočtový výhled
města na období 2017 – 2019. Zde je například
zařazena částka na zásadní modernizaci Plaveckého bazénu v Poličce. Hospodaření města je dle
skutečných výsledků „zdravé“, v současné době má
město Polička na svých účtech cca 60 mil. korun.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Město Polička zahájí
výstavbu bytových domů
V Poličce se v tomto roce začnou stavět nejen
nové rodinné domky, ale i zcela nové bytové domy.
Město postaví v lokalitě Bezručova – jižní okraj
města – celkem 4 bytové domy (zpracovány jako
2 „dvojdomy“). Celkově bude v bytových domech
48 bytů, z toho 12 bytů v dispozici 1kk, 30 bytů ve
2kk a 6 bytů ve 3kk. Bytové domy jsou řešeny jako
energeticky pasivní, vytápěny pomocí tepelného
čerpadla. V Poličce vyrostou moderní domy, které
odpovídají současným trendům, zároveň respektující okolní přírodu a krajinu. Architektonický
návrh zahrnuje například i společnou terasu na
střeše jižního domu, pro vnější estetické vyznění
byl použit na cca 30 % fasádních ploch dřevěný obklad z hrubého modřínu, zbylé části jsou v modré
probarvované omítce příp. proskleny.
Urbanistická koncepce vítěze návrhu, kterým je
ateliér „boine!ARCHITEKTI“, je ovlivněna polohou ve městě, mírnou svažitostí terénu a vychází
ze zásad trvale udržitelného prostředí. Domy mají
tvořit nenásilný přechod k rozptýlené zástavbě ro-

dinných domů a dále ven do okolí města. „Urbanistická koncepce byla vymezená územní studií města a my jsme se snažili dům uzpůsobit tak, aby byl
v daných omezeních použitelný a hezký. Určené
pozemky bohužel mají nevhodnou obdélnou plochu s delší osou sever-jih. Toto vymezení vychází
ze zastaralých konceptů pro bytové domy a dnes
jsou již při stavbě nízkoenergetických (příp. pasivních) domů překonány,“ uvádí Ing. arch. Karel
Bidlo, autor projektu. „Při návrhu bytových domů
tak byl určující zřejmý nedostatek jižně orientovaných fasádních ploch, pro správnou energetickou koncepci bylo nutno domům přiznat více
jižních ploch jejich rozdělením do dvou kubických
hmot, což se zároveň projevilo jako výrazný výtvarný prvek,“ doplňuje architekt.
Architekt Bidlo popisuje dispoziční řešení domů
takto: „Jeden dvojdům obsahuje tři rovnocenné
vstupy ze všech tří přilehlých parkovacích ulic. Ze
severu je vstup přímo od hlavní silnice, kde se předpokládá hlavní příjezd cyklistů. (pokr. na str. 2)
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Změny v cestovních
dokladech
S blížícím se nástupem letních dovolených bychom vás rádi upozornili na některé změny související s novelou zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, která vstoupila v platnost
1. 1. 2016. Především se jedná o výrazné zvýšení
ceny tzv. rychlopasů (4 000 Kč/dospělí, 2 000 Kč/
děti do 15 let). Navíc tyto pasy jsou již také biometrické, jsou vyráběny ve lhůtě 6 pracovních dnů ode
dne podání žádosti. Cestovní doklady jsou vyráběny ve Státní tiskárně cenin a protože se jedná
o uzavřené pracoviště, nelze jejich výrobu žádným
způsobem urychlit.
Cena standardních cestovních dokladů zůstává nezměněna (600 Kč/dospělí, 100 Kč/děti do
15 let), stejně tak i lhůta pro jejich pořízení je zachována (30 dnů).
Myslete proto včas na svoje cestovní doklady!

Královská věnná
města byla vidět!
Již několikátým rokem lákají návštěvníky veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
červené stánky Královských věnných měst se svojí
nabídkou. A nutno dodat, že návštěvníků ve dnech
11. – 12. března bylo v Aldisu opravdu hodně. Navíc můžete opět vybírat a volit královnu věnných
měst.

Královská věnná města se na veletrhu blýskla
a představila svá města nejen prostřednictvím
zajímavých informací a materiálů, ale i pomocí ochutnávek a dobrot. Návštěvníci tak mohli
ochutnat vynikající víno z Mělníka, pivo z Vysokého Mýta, speciality z Nového Bydžova. Nechyběly pohádkové či historické postavy. Tradiční je
účast vojáka, který zastupuje (pokr. na str. 2)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. dubna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Turistická sezóna na Svojanově zahájena

Město Polička
zahájí výstavbu...
(pokr. ze str. 1) Hned za vchodem je kolárna
a dále sklepní prostory různých velikostí pro
všech 24 bytů. Uprostřed mezi domy je centrální
schodiště zpřístupňující po půlpatrech jednotlivá
podlaží. Do zrcadla schodiště bude osazen bezbariérový průchozí výtah. Schodiště je v přízemí
otevřeno vstupy na východ i západ, obsahuje opět
prostor pro odkládání kol a kočárků a schránky.
Jižní část domu má různorodou skladbu bytů –
dva byty 1kk, jeden 2kk a v jihozápadním nároží
prosvětlený 3kk. Předpokládá se, že byty budou
klientskými změnami prováděny individuálně
na míru. Severní část domu obsahuje čtyři byty
2kk v každém patře. Celkově polovina bytů má
k dispozici slunnou terasu na jih, u zbývajících
se předpokládá instalace francouzských oken bez
parapetů opatřených zábradlím pro zvýšení světelné kvality vnitřního prostředí. Všechny okenní
plochy jsou důsledně kvůli proslunění i energetickým ztrátám na jižní, východní a západní fasádě,
kde se dají očekávat i nejkrásnější výhledy do lesů
na jihu a západě. Jižní fasády jsou nejvelkoryseji
proskleny, proti přehřívání v letním období chrání přesahy teras. Jedna společná terasa je navržena i na střeše jižního domu. Mohou ji využívat
obyvatelé, kteří nemají terasu ve vlastním bytě.“
V současné době se zpracovává dokumentace
pro spuštění výběrového řízení na realizaci stavby,
které bude vyhlášeno v dubnu. Zahájení stavebních prací předpokládáme na podzim tohoto roku.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Královská věnná
města byla vidět!
(pokr. ze str. 1) Jaroměř – Josefov, nechyběl
„Drak“ symbolizující město Trutnov, barokní dáma
propagující chrudimské baroko, Poličku zastupovaly kostýmové postavy z hradu Svojanova a poličského muzea, krásné královny podávaly informace
ve stánku Hradce Králové. Návštěvníci si mohli
pohladit exotická zvířata ze ZOO v expozici Dvora
Králové nad Labem.
V rámci veletrhu probíhalo i tradiční focení krásných dívek a dam, ty se mohly zúčastnit soutěže
o volbu Královny věnných měst roku 2016. Fotografie 31 soutěžících jsou umístěny na webových stránkách a Facebooku Královských věnných měst www.
vennamesta.cz/articles/76/Volba_kralovny_2016.
Která z adeptek získá nejvíce hlasů a bude naší
královnou roku 2016, rozhodnete svým hlasováním vy! Hlasovat můžete do 30. dubna. O vítězce
a o tom, ve kterém královském městě si zvolila víkendový pobyt pro svoji výhru, vás budeme samozřejmě informovat.
Naděžda Šauerová, Královská věnná města

Slavné osobnosti
Kraje Smetany
a Martinů
Správná odpověď na soutěžní otázku zní: Budova školy v obci Telecí byla otevřena
v září 1910. Výhercem je Petr
Dvořák z Poličky, který získává sadu knih o obci
Telecí a místní škole.
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Turistická sezona budiž zahájená
nebo litinových podstavců řešilo odlehčení kachloSvojanov – historické sídlo, které vyhlíží do kraje
vých sporáků. To odpovídá 18. až 19. století,“ vysvětna hranici mezi Čechami a Moravou od 13. století, lil zkušený odborník Lukáš Novotný. Aby bylo možmá návštěvníkům stále co nabídnout. Letošní tu- né kamna znovu postavit, bylo potřeba je především
ristická sezona je opět příslibem nejen zajímavého
opatrně rozebrat a také vyčistit.
programu pro celou rodinu, ale i celé řady novinek.
Podle kamnáře všechny části byly zbavené zbytHrad v letošním roce představuje řadu unikátních
ků spárovacího jílu, nánosů sazí a dalších usazenin.
exponátů. Tím nejzajímavějším je přesná replika
Všechny využitelné kusy zrepasoval a zrestauroval.
koruny krále Přemysla Otakara II., která byla zhoto- „Kromě šamotu na vyzdívku kamen a nerezových
vená k 750. výročí založení města Poličky tímto pa- vnitřků trouby je vše původní. Vnitřní části jsou
novníkem. Královská koruna je na hradě Svojanov
kvůli funkčnosti a také hlavně kvůli bezpečnosti navystavená od dubna. „Jedná se o její jedinou kopii. hrazeny novými prvky,“ upozornil kamnář.
Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost vidět ji,
kromě Pražského hradu, také u nás,“ poznamenal
kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír.
Na obdiv návštěvníků čeká například i původní
originální toaleta z 19. století nebo zrestaurovaná
kachlová kamna.
Jedna z nejnavštěvovanějších památek v Pardubickém kraji otevřela své brány pro veřejnost o víkendu
5. a 6. března. Od dubna mohou turisté památku
navštěvovat každý den kromě pondělí, a to od 9 do
17 hodin. První velká kulturní akce je naplánovaná
na třetí dubnový víkend, kdy se budou konat panské
jarní slavnosti. „Součástí budou šermířská vystoupení, divadelní představení a jarmark. Slavnosti
ozvláštní příjezd posledních soukromých majitelů
sídla, kteří přijedou vítat jaro,“ informoval kastelán.
Jak se taková kamna staví? Možná se leckdo bude
Františka Antonína Haasche a jeho manželku Caro- divit, ale staví se stejně jako před víc než sto lety. Lulinu doposud viděli návštěvníci památky pouze při
káš Novotný použil na sestavování a spárování kavečerních oživených prohlídkách.
men prastarou metodu. „Kachle se musí nachystat,
Na květnovém hradním jarmarku se předvedou
sesvorkovat, poté se vymazávají a sdrátují,“ popisozruční řemeslníci. V červnu se na hradě zaměří na
val zjednodušeně postup Lukáš Novotný. Sestavené
speciální prohlídky pro školkové děti a školáky. kachle skutečně vymazával pěkně rukou, aby se jíl
Hned na začátku prázdnin čekají na hradě králov- dostal tam, kam má. Kamnářská směs na spárování
skou družinu. Ani letos nebude chybět červencový
byla namíchaná taky postaru. „Jíl se rozmočí, smífestival akustické hudby, srpnová divadelní pouť
chá se s ostřivem, a pak se do něho přidávají plevy,
a pak i třicetiletá válka, či zářijové svatováclavské
jak se to dělávalo dřív. V současné době jsou plevy
slavnosti. Program je připravený až do poloviny pro- nahrazené pískem,“ upřesnil Lukáš Novotný. Po vysince.
mazání ještě přikládal pláty šamotu nebo plnou čerPrvní dojem z návštěvy hradu zažívají turisté už
venou cihlu, aby se všechny části zpevnily.
při příchodu, kdy se procházejí po nově vydlážděNěkolik dní se bude v kamnech topit. Podle Lukáných cestách dolního nádvoří. Po historické dlažbě
še Novotného se jíl postupně vypálí, až vznikne tapůvodně chodili lidé v Poličce.
kový monolit. Všechny materiály jsou vyrobené, aby
vydržely tisíce stupňů.
Z královského hradu do historické Prahy
Jak naznačil kamnář, tento unikátní kachlový spoPo zimním gruntování, nezbytných údržbářských
rák bude funkční. „Chceme ho používat třeba u přípracích a inventurách se pracovníci svojanovského
ležitosti konání kulturních akcí,“ dodal kastelán
hradu vydali do Prahy. Navštívili poslaneckou sně- Miloš Dempír. Kdo zná, jak je příjemné poslouchat
movnu a parlament. Pozvání dostali od ministryně
praskání v kamnech, může věřit, že i hradní sporák
práce a sociálních věcí Michaely Tominové Marxové
zabydlil kuchyni a má i správný tah.
a od senátora Radko Martínka. Oba politici mají vřelý vztah k hradu Svojanov a rádi se tam vracejí. „Na
Stěny empírových pokojů
oplátku nás pozvali do Prahy. Paní ministryně do
zdobí ornamenty
parlamentu a pan senátor do nádherných prostor
Pokoje prvního patra hradního paláce mají nové
historického Valdštejnského paláce,“ upřesnil kaste- dekorace. Historickou výmalbu a orámování stěn
lán hradu Miloš Dempír. Podívali se tak do prostor, z 19. století doplnily obrazce.
kudy se pohybují naši politici. Neminula je ani nezaŠtafle nepatří k běžnému vybavení hradních pokopomenutelná prohlídka Valdštejnského paláce, které
jů. Přesto byly v minulých dnech v někdejším histose ujal sám Radko Martínek. Příjemně strávený den
rickém sídle k vidění. Předvedli se na nich zkušení
završila procházka po Malé Straně a Karlově mostě.
malíři. Za úkol měli dekorace stěn empírových pokojů. „V 19. století bývalo běžné, že stěny byly bohatě
Víc jak staletý kachlový
zdobené malbami. Bohužel, původní malby se na
sporák slaví premiéru
hradě Svojanov dochovaly pouze na stropech,“ vyHradní kuchyně má novou dominantu. Jsou jimi
světlil kastelán Miloš Dempír. Kam se poděly malby
kachlová kamna, respektive sporák. Pochází ze staré
ze zdí? V 70. letech minulého století „úřadovali“ na
chalupy, která stávala ve Stříteži. „Kamna jsou z pře- hradě památkáři. Při rekonstrukci je nevhodným
lomu 18. a 19. století. Chalupa byla v havarijním
zásahem odstranili. Zjednodušeně řečeno, nechali
stavu, proto bylo rozhodnuto o její demolici,“ uvedl
omítky otlouct až na samotné zdivo.
kastelán Miloš Dempír. Poličští radní rozhodli, že
V posledních letech se ale stále víc vrací hradním
z chalupy zachovají historická kamna s tím, že nové
salonkům a ložnicích podoba z 19. století. Stěny
místo najdou na hradě Svojanov. „Tento krok jsme
dostaly barevné nádechy, které ladí s klasicistními
samozřejmě přivítali. Našli jsme pro ně místo pří- malbami na stropech. Byly také vkusně orámované.
mo v historické hradní kuchyni,“ odtajnil kastelán. „Dekoraci stěn jsme navrhovali a vytvářeli ve spoKamna musela být na místě opatrně rozebraná na
lupráci s poličským muzeem a doktorem Davidem
jednotlivé součásti. Kamnář, celá kamna zrenovoval, Junkem, poličským historikem. Podařilo se nám
poškozené části citlivě nahradil novými kusy, aby je
zajistit i odborníky, kteří rámy doplnili zdobnými
mohl opět na místě sestavit.
ornamenty, aby korespondovaly se stropní výmalKamna nejsou na podezdívce, jak je často vídá- bou,“ upřesnil Miloš Dempír. Dnešní podoba pokojů
me, ale jsou uložená na podstavci s nožkama. „Styl
je tedy velmi autentická.
těchto kamen je z období, kdy se použitím dřevěných
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov
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Polička s Českou inspirací
v Norimberku
Ve dnech 24. – 28. února proběhl v německém
Norimberku tradiční veletrh cestovního ruchu
Freizeit Messe. Polička zde měla své zastoupení
díky sdružení Česká inspirace. Využít jsme tak
mohli obrovský zájem a návštěvnost veletrhu pro
propagaci České inspirace, ale i samotného města Poličky. Česká inspirace měla díky městu Cheb,
které zde společně s Karlovarským krajem bylo
součástí projektu o Karlu IV. „Die Goldene Strasse
Nürmberg – Prag“, samostatnou expozici na velmi
dobrém místě, které bylo často přímo obležené zájemci o turistiku v České republice. Denně veletrhem prošlo tisíce návštěvníků.
Německé turisty zaujal velmi náš hrad Svojanov,
a to nejen svojí architekturou a „hradními strašidly“, ale i možností přespání přímo v hradních
komnatách. Stále více se setkáme s trendem, že
Němci míří do dalších částí naší republiky a zajímají je nová místa a kraje, ne pouze Praha. Velká
poptávka je po mapách autokempů, tipech na přespání, samozřejmě je zajímají kulturní památky,
gastronomie a stále přetrvává největší zájem o cyklostezky. Naše brožury „Na kole Krajem Smeta-

ny a Martinů“ byly rozebrány během prvního dne
veletrhu. Ze společných materiálů České inspirace
byl největší zájem o mapu České republiky, kde
jsou vyznačena všechna členská města a turisté
zde zároveň najdou informace o jednotlivých městech včetně fotografií.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Jak na hasicí přistroj
Hasicí přístroj slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.
Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Dnes
už hasicí přístroj musí být ve všech nových objektech sloužících k bydlení. Ale neměl by chybět ani
ve vaší domácnosti, nehledě na typ a stáří objektu doporučuji mít hasicí přístroj, alespoň jeden
v každém bytě, dílně, i autě. Do vaší domácnosti
doporučuji použít práškový hasicí přístroj ABC,
tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou
je pak jeho následné odstraňování. Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak
hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na
elektřinu!
Hasicí přístroj se umísťuje tak, aby byl snadno
viditelný a volně přístupný. V případě umístění
ve skrytých prostorech se použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroj se umísťuje na stěnu tak, aby rukojeť
byla nejvýše 1,5 m nad zemí. Umístěné přístroje
na podlaze musí být zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích se umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob tedy u osobních aut do
zavazadlového prostoru, kde je třeba ho zajistit
proti pohybu.
Správné použití přístroje je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno

krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte. Hasební zásah provádějte vždy po
směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí
přístroj lze použít opakovaně, proto po každém
použití hasicího přístroje je možné jeho opětovné
naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak
vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.
Každý hasicí přístroj také podléhá revizi, pokud se neprovádí pravidelné revize, může již po
pár letech, nebo i po roce dojít k tomu, že hasicí
přístroj je jen pouhou dekorací. Pravidelné revize
hasicích přístrojů je nutné provádět po každém
jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1 x ročně odbornou firmou.
Revize je možné si objednat u odborné firmy,
která vyšle pracovníka a ten provede kontrolu
na místě. Nebo můžete hasicí přístroj odvést přímo do dílny, kde ho zkontrolují. Všechny vodní
a pěnové hasicí přístroje musí být každé tři roky
přezkoušeny v odborné dílně. Ostatní typy hasicích přístrojů postačí kontrolovat v dílně jen jedenkrát za pět let. Hasicí přístroj vodní, práškový
a pěnový má životnost 20 let od data výroby a hasicí přístroj sněhový s náplní CO2 má životnost
40 letech od data výroby. Po uplynutí této doby se
přístroje vyřazují.
Jiří Bulva
Preventista požární ochrany
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Krátký komentář
k dlouhému
rozpočtu
Nejdůležitější dokument města, který vytváří
prostor, aby Polička byla krásnější a pro život obyvatel hodnotnější, byl schválen. Co se tedy bude v letošním roce ve městě dít?
Budou to stovky různých aktivit od těch drobných až po ty velké investiční, mnoho kultury, velká
spolková a sportovní činnost a jiné. Děti a mládež
zřejmě nejvíce ocení vybudování nového venkovního sportoviště v areálu Masarykovy ZŠ, novou skluzavku na koupališti a další herní prvky v parčíku při
ulici Vencovského. Řidiči aut se zaradují nad pevnějším povrchem parkoviště u hotelu OPUS a nad
novým parkovištěm u vlakového nádraží. Bude
opravena spousta chodníků a komunikací, přitom
nejviditelnější bude ulice z náměstí k Tylovu domu
a schůdnější pak cesta parkem na valech podél rybníka, nejpotřebnější oprava ulice Alšova u mlýna,
bezpečnější přechody pro chodce a residenční charakter bude mít úprava prostoru před Masarykovou
ZŠ. Ilegální zkratka ze sídliště Hegerova přes lesík
kolem elektrárny bude legalizována, cyklostezky
vyprojektovány. Povšimnutí hodná bude změna
povrchu koruny hradeb v ulici Na Bídě a Václavská. Čistírna odpadních vod bude modernizována,
v Modřeci, Stříteži a Lezníku se opraví části komunikací. Lidem toužícím po vlastním bydlení, stejně
jako investorům do budoucnosti budou připraveny
další pozemky v lokalitě Bezručova pro výstavbu
rodinných domů a nabídnuty byty v plánovaných
pasivních bytových domech. Letos bude také znám
dodavatel stavby těchto dvou bytových domů. Náročný i nadějný rok, tak ať nám vyjde počasí.
Mgr. Jan Matouš. člen rady města

Nový průvodce
Českomoravským
pomezím
Zbrusu nový průvodce turistickou oblastí Českomoravské pomezí se právě v těchto dnech objevil na
pultech informačních center, knihkupectví a dalších míst regionu i celé České republiky. Publikace,
která je součástí oblíbené řady průvodců „VisitBohemia Guide“, byla slavnostně pokřtěna spolu s dalšími tiskovinami z produkce vydavatelství MCU
a Národního památkového ústavu v rámci veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Součástí
reprezentativního průvodce jsou doporučené prohlídky měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto, mapy a plány měst, tipy pro
sport a volný čas i doporučené výlety na atraktivní
místa v okolí. Nechybí ani kalendář nejvýznamnějších kulturních akcí regionu či QR kódy, které
pomohou uživatelům mobilních telefonů vyhledat
další informace. Vše doplňuje více než 130 profesionálních fotografií. Průvodce, který je k dispozici
v českém, anglickém a německém jazyce, vydalo vydavatelství MCU z Českého Krumlova ve spolupráci
se svazkem obcí Českomoravské pomezí.
Jiří Zámečník, marketingový manažer
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Z rady a zastupitelstva města Poličky
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
Usnesení přijatá na zasedání
dotace z rozpočtu města Poličky mezi městem Po- o dílo na akci „Vypracování Změny č. 3 RegulačZastupitelstva města Poličky
lička a společností T.E.S., s. r. o., Polička, dle dů- ního plánu Polička - lokalita Mánesova“ se spokonaném dne 3. března 2016
lečností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
ZM schvaluje změny v předloženém návrhu roz- vodové zprávy.
Brno, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje realizaci a způsob financování
počtu města Poličky na rok 2016:
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
akce „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým
1. V kapitole 16 – Kultura a sport, běžné výdaje na
straně č. 75, ř. č. 39 snížení o 600 tis. Kč u po- a neslyšícím“ v případě získání dotace MMR ČR, o dílo s firmou SONET BUILDING, s. r. o., Hlinsko v Čechách, na realizaci další etapy dílčí opradle důvodové zprávy.
ložky Regenerace památek (Hradby) a navýšení
a/ ZM bere na vědomí rezignaci pana RNDr. Mi- vy obvodového pláště Tylova domu, dle důvodové
o 600 tis. Kč u položky na straně č. 76, ř. č. 51
zprávy.
lana Janečky, Polička, na funkci člena Výboru
Mariánský (morový) sloup (restaurování).
RM bere na vědomí výsledky výběrových řízení
pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva měs2. V kapitole 39 – Místní hospodářství, kapitálona dodavatele elektrické energie a zemního plynu
ta Poličky.
vé příjmy na straně č. 125, ř. č. 23 navýšení
b/ ZM volí členkou Výboru pro výchovu a vzdě- pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
o 347 tis. Kč u prodeje pozemků v průmyslové
na rok 2017, které bylo uskutečněno prostředniclávání Zastupitelstva města Poličky paní
zóně.
tvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy
Mgr. Milenu Klimešovou, Polička, ředitelku
3. V kapitole 41 – Pokladní správa, běžné výdaje
RM schvaluje Zprávy o činnosti příspěvkových
SŠOS SČMSD, Polička, s. r. o.
na straně č. 136, ř. č. 75 navýšení o 347 tis. Kč
organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie
u odvodu DPH finančnímu úřadu.
Polička a Hrad Svojanov za rok 2015 dle důvodové
Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady
ZM
zprávy.
města Poličky konané dne 7. března 2016
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok
RM nesouhlasí s nabídkou firmy KapRM schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě
2016
le, s. r. o. Žďár nad Sázavou, na umístění stojanu
č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem
příjmy ve výši
218.884,9 tis. Kč
na elektrokola v Poličce.
včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené
výdaje ve výši
261.117,6 tis. Kč
RM schvaluje dodavatele AB sanitární buňky
dne 21. 2. 2002 s firmou LIKO SVITAVY, a. s., Svischodek ve výši
42.232,7 tis. Kč
(6055x2435x2590 mm) na koupaliště v Poličce
tavy, dle důvodové zprávy.
který je kryt třídou 8 – financování
společnost AB-CONT, s. r. o., Hradec Králové, dle
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do
o dílo č. 102015 na akci „Městské hradby v Poličce, důvodové zprávy.
plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spoúseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ochozů a střech věží“ s firmou GEOGARD, s. r. o., lečností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akce
Závaznými ukazateli na rok 2016 se stávají:
„Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce - II. etapa“, dle
Chrudim 3, dle důvodové zprávy.
běžné příjmy včetně dotací ve výši
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlou- důvodové zprávy.

205.317,9 tis. Kč
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
vě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odkapitálové příjmy včetně dotací ve výši
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., ve věci moniběrného elektrického zařízení k distribuční

13.567,0 tis. Kč
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_ toringu skládky Široký Důl dle důvodové zprávy.
splátky jistin úvěrů
2.699,8 tis. Kč
RM souhlasí s umístěním sídla Svazu důchodců
SOBS01_412 011 170 se společností ČEZ Distribumimorozpočtová rezerva ve výši
ce, a. s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. České republiky, z.s. Městská organizace Polička,

10.494,0 tis. Kč
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlou- v domě č. p. 1013 na Sídlišti Hegerova v Poličce, dle
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
vě o uzavření budoucí smlouvy o připojení od- důvodové zprávy.
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo aktuaběrného elektrického zařízení k distribuční
materiálech na straně č. 4 a 5
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_ lizace projektové dokumentace a inženýrská činII. zmocňuje RM
a/ k provádění rozpočtových opatření do cel- SOBS01_412 011 170 se společností ČEZ Distribu- nost na akci „Protipovodňová opatření pro povodí
kové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava roz- ce, a. s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s firRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spo- mou ŠINDLAR, s. r. o., Hradec Králové, dle důvopočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout
dové zprávy.
lečností ŠVANDA PRIMA, s. r. o., Polička, na akci
100,0 tis. Kč
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
b/ k provádění rozpočtových opatření bez ome- „Nová výstavba části chodníku na ul. Střítežská
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
zení u účelově přidělených finančních pro- v Poličce“, dle důvodové zprávy.
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
středků z vyšších územních samosprávných
celků, státního rozpočtu a státních fondů, pří- o dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánské- a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
ho (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem
padně z fondů EU.
Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno, dle důvo- je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky
a místostarostky.
dové zprávy.
na období 2017-2019 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 55
odst. 1 a podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Polička za období 03/2012
– 12/2015 předloženou pořizovatelem.
Jsme šestice studentů 3. ročníku Gymnázia Po- denty, kteří by se chtěli do soutěže zapojit v příštích
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
letech. Pokud se nám podaří uspět v národním kole
lička. Rozhodli jsme se zúčastnit zajímavé soutěže
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016
pořádané Evropskou kosmickou agenturou (ESA), v těžké konkurenci odborných škol, budeme mít
na 2 akce
a/ „Městské gotické opevnění, úseky SO 01- jejímž hlavním cílem je postavit a v praxi vyzkou- možnost předvést schopnosti naší družice v mezinárodním kole.
šet vlastní výzkumnou družici. Ta naše představuje
04 a SO 11-15 - Obnova hradebních ochozů
Držte nám palce, ať se vše podaří a děkujeme
plně funkční zmenšený model velikosti nápojové
a střech věží“, dle zpracované a schválené
plechovky, který musí podle zadání vážit maxi- za podporu na našich Facebookových stránkách
projektové dokumentace a přiznává povinný
CanSat 2016 – Světluška.
finanční podíl města na obnově kulturní pa- málně 350 g. V rámci národního kola soutěže bude
Daniel Procházka, Jan Moravec,
družice vynesena pomocí dronu do určité výšky,
mátky.
Lukáš Kysilka, Martin Jandera,
ze které bude vypuštěna na padáku a během pádu
b/ „Restaurování
Mariánského
(morového)
Miroslav Halamka, Petr Zahradník
bude poskytovat informace o tlaku, teplotě nebo
sloupu“ dle zpracovaného restaurátorského
osvětlení a plnit další úkoly vymyšlené naším týprůzkumu a přiznává povinný finanční podíl
mem v rámci vlastní mise. Během přípravy družice
města na obnově národní kulturní památky.
jsme se museli postupně vypořádat se samotnou
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/30
2
2
konstrukcí družice, kterou jsme nakonec navrho výměře 190 m , p. č. 4321/8 o výměře 117 m
li a vytiskli na 3D tiskárně, ušitím a otestováním
a p. č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za
účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bez- vhodných padáků, zapojením, naprogramováním
ručova I“, a to za podmínek schválených usnese- a zprovozněním použité elektroniky, vyrobením
ním ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věc- antény k zajištění rádiové komunikace s družicí.
Tím jsme se naučili řadu nových věcí.
ného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného
Je to pro nás určitě velká zkušenost a cesta, jak
pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do
si osvojit nové dovednosti kromě těch získaných
uhrazení kupní ceny, případného příslušenství
během studia. Protože tato soutěž u nás zatím není
a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí
příliš známá, věříme také, že naše aktivita může
1.079 Kč/m2 včetně 21% DPH a bude uhrazena do
30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
být inspirací a zdrojem zkušeností pro mladší stu-

Studenti staví satelit v plechovce
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Kalendář akcí
duben 2016

Kino Polička
Neděle 3. dubna v 16.00 hod.
Kung Fu Panda 3
animovaný, USA, 94 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií
na světě se vrací již potřetí nazpět.
Neděle 3. dubna v 18.00 hod.
Kung Fu Panda 3 – 3D
3D animovaný, USA, 94 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Známá animovaná série se slavným kung-fu
bojovníkem.
Pondělí 4. dubna v 19.00 hod.
Eva Nová – Dny slovenské kultury 2016
Drama, SK, 106 min, slovensky, přístupný od
15 let, vstupné 80 Kč
Drama v hlavní roli s Emílií Vášáryovou je
příběhem ženy, která by udělala cokoliv, aby
znovu získala přízeň člověka, kterého v životě
ranila nejvíc – svého syna.
Úterý 5. dubna v 19.00 hod.
Amy – Polička Jazz festival 2016
Dokument, VB, 128 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 80 Kč
Příběh o životě a tragickém osudu slavné jazzové zpěvačky Amy Winehouse.
Středa 6. dubna v 19.00 hod.
Teorie tygra
Tragikomedie, ČR/SK, 101 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář
Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost…
Neděle 10. dubna v 19.00 hod.
Suburra
Thriller, I/F, 134 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Řím je město moci, kde zločin hledá co nejpřímější cestu, jak všem vnutit svůj vlastní
zákon.
Pondělí 11. dubna v 19.00 hod.
Čarodějnice
Horor, USA/Kanada, 92 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Jeden z nejoriginálnějších a nejděsivějších
hororů posledních let.
Středa 13. dubna v 19.00 hod.
Pat a Mat
Animovaný/rodinný, ČR, 80 min, přístupný,
vstupné 100 Kč
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od
svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně
ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to
přeci nemůže být problém.

Neděle 17. dubna v 19.00 hod.
Jak básníci čekají na zázrak
Komedie, ČR, 120 min, přístupný, vstupné
120 Kč
aneb Jak básníci vstupují do dospělosti. Legenda se vrací po 12 letech na plátna kin! Tentokrát básníci čekají na zázrak. Dočkají se?
Pondělí 18. dubna v 19.00 hod.
Já, Olga Hepnarová
Drama, ČR/PL/SK/F, 105 min, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Jde o vůbec první pokus přenést příběh Olgy
Hepnarové a jejího strašného činu do filmu.
Neděle 24. dubna v 19.00 hod.
Lovec: Zimní válka 3D
3D dobrodružný/fantasy, USA, 114 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Měl zavést nejkrásnější dívku v zemi do lesa
a tam ji zabít. Místo toho ji zachránil a stal
se legendou. Hvězdně obsazený film Chris
Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt.
Pondělí 25. dubna v 19.00 hod.
Vojtěch – Dny slovenské kultury 2016
Komedie, SK, 98 min, slovensky, přístupný,
vstupné 100 Kč
Městská komedie, které dominuje příběh
„ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá
krizi středního věku…
Středa 27. dubna v 10.00 hod.
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
Animovaný/dobrodružný, B/F, 90 minut, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč
Představení je určeno pro mateřské školy,
přístupno veřejnosti.
Středa 27. dubna v 19.00 hod.
Nikdy nejsme sami
Drama, ČR, 105 min, přístupný, vstupné
100 Kč
Film Petra Václava s Karlem Rodenem a Lenkou Vlasákovou v hlavních rolích. Do obce
roztažené podél státní silnice se nastěhuje
paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho
rodina…
Čtvrtek 28. dubna v 8.15 hod.
Lída Baarová
Drama, ČR/Slovensko, 110 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 50 Kč
Představení je určeno pro střední školy, přístupno veřejnosti.
Více informací o jednotlivých akcích na
www.tyluvdum.cz

Čtvrtek 14. dubna v 8.15 hod.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Rodinná komedie, USA, 86 min, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč
Představení je určeno pro mateřské školy,
přístupno veřejnosti.
Čtvrtek 14. dubna ve 14.00 hod.
Ledová sezóna
Animovaný, USA, 86 min, dabing, přístupný,
vstupné 50 Kč
Představení je určeno pro školní družiny, přístupno veřejnosti.
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Tylův dům
Sobota 2. dubna v 19.00 hod.
Duo Jamaha
Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek. Duo Jamaha, nejúspěšnější kapela
a hvězda TV Šlágr přijede do Poličky.
Vstupné: 150 Kč
Pondělí 4. dubna v 10.00 hod.
Lakomec
„Retro-byznysová muzikálová komedie“
v podání Geisslers Hofcomoedianten.
Vstupné: 70 Kč
Pátek 15. dubna v 19.00 hod.
Franta Nedvěd & kapela Tiebreak
Nestor české folkové písničky, druhá polovina populárního dua Bratři Nedvědi, tentokrát s vlastní kapelou.
Uslyšíte písně, které takřka zlidověly ale
i novinky.
Vstupné: 200, 230, 260 Kč
Úterý 19. dubna v 19.00 hod.
V latinskoamerickém rytmu
Luboš Malý – kytara, Pavla Švestková –
zpěv
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH 2015/2016.
Vstupné: 110 Kč (20 Kč studenti, žáci)
Středa 20. dubna v 19.00 hod.
Ceviche – VerTeDance & Zrní (Polička
Jazz festival 2016)
Hudebně taneční inscenace o nakažlivé radosti z pohybu, hudby i života, které doprovodí kladenská kapela Zrní.
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti 40 Kč
Čtvrtek 21. března v 19.00 hod.
Slovenské dobroty s Marikou
Gombitovou
Komponovaný pořad s ochutnávkou slovenských pokrmů. Menu, které si připravili
žáci SŠ a SOU Polička, je sestaveno z oblasti Malé Fatry a Terchovska. Těšit se můžete například na posúch se zelím, úhrabky,
bobalky… Hudební kulisu nabídne kapela
Elán Kontraband s písničkami Mariky
Gombitové.
Vstupné: 80 Kč
Pátek 22. dubna v 19.30 hod.
Polička Jazz festival 2016
Big Band Gustava Broma (CZ) • Wilkins
– Uhlíř – Helešic (USA/CZ) • Lena Yellow
(CZ/USA)
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej
220 Kč), stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 23. dubna v 19.30 hod.
Polička Jazz festival 2016
Robert Balzar Trio (CZ) • Orchestr Kryštofa Marka (CZ) • Peter Lipa & Band (SK)
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej
220 Kč), stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Úterý 26. dubna v 19.00 hod.
Tančírna
Světově proslulá divadelní hra vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Uvádí
Divadlo Radka Brzobohatého Praha.
Vstupné: 330, 360, 390 Kč
Sobota 30. dubna ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
Dubnové sobotní odpoledne přijede zahrát
k tanci i poslechu dechová kapela Drink ze
Žďáru nad Sázavou.
Vstupné: 70 Kč

5

Program Centra Bohuslava Martinů

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Borová
2. 4. v 18.00 hod. – divadelní
hra „V rytmu tanga“, v místní Sokolovně, divadelní spolek Vicena
z Ústí nad Orlicí. Hra o touze žít, o lásce a věrnosti
až za hrob, ale i nevěře a zklamání. Je to hra něžná
i hořká, která vás strhne svým silným příběhem.
Bystré
12. 4. – Indiáni prérií a americká divočina – beseda s Mgr. Karlem Kocůrkem, někdejším pedagogem a muzikantem, který propadl cestovatelské
vášni a zamiloval se do Spojených států amerických,
kam se neustále často a rád vrací. Beseda se koná od
17.00 hod. v Komunitním sále Multifunkčního domu.
Vstupné 20 Kč.
13. 4. – Kašpárek a princezna – představení Boučkova loutkového divadla, od 16.00 hod. v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
29. 4. – V zámku a podzámčí – ZUŠ Bystré vás zve
na taneční akademii konanou v rámci oslav Mezinárodního dne tance, v 17.00 hod. v Sokolovně.
Litomyšl
16.–17. 4., 9.00 – 17.00, Státní zámek, Litomyšl –
Svatební veletrh s bohatým doprovodným programem. Více na www.svatebni-veletrh-litomysl.cz
16.–17. 4., so 9.00-18.00 a ne 10.00-17.00, Zámecký pivovar, Litomyšl – XIV. Astrovíkend – esoterický festival
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli
esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení
problémů osobního i zdravotního charakteru. Více
na www.astrovikend.cz
29. 4., 18.00 hod., Zámecký amfiteátr, Litomyšl –
Blue Effect – koncert
Vstupné: 200 Kč v předprodeji (v IC Litomyšl)
a 230 Kč na místě
Sebranice
1. – 2. 4. – Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé, vede František Malý ml., Sebranice
č. p. 8, přihlášky na telefonu 604 590 474.

ZÁKLADNÍ
KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2016

Základní kurz tance a společenské výchovy bude
probíhat
od září do prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova
domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička a Bystré a ke stažení na webových stránkách
Tylova domu od 2. května.
Podání přihlášky a platba:
od 16. do 31. května
Podrobnější informace naleznete v květnovém
čísle Jitřenky a na webových stránkách Tylova
domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail:
kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Výstavy:
Příběhy Romů
6. 2. – 10. 4.
Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis
z.s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž
společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak
ke vzájemné toleranci. Tomu by chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů k vidění do 10. 4.
Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých
počátků po současnost prezentuje panelová výstava Příběh Romů, která je putovní verzí stejnojmenné stálé expozice Muzea romské kultury,
s. p. o. v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do
současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana
Langera a Oto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách
v Čechách a na Slovensku. Třetí část je výběrem
portrétů z fotografické výstavy Roma Rising –
Romské obrození, která představuje české
občany – Romy, jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti. Autorem portrétů je americký
fotograf Chad Evans Wyatt.
Putovní verze stálé expozice Příběh Romů ve
svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii
a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o osudech
Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu
do roku 1989.
Na pozadí těchto historických událostí jsou
představeny doklady hmotné i nehmotné kultury,
tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek
Muzea romské kultury, s. p. o. Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých
se Romové uplatňovali, a která byla předávána
z generace na generaci. Jedná se především o tzv.
kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny.
Způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem způsobu života a kultury Romů, a proto má na
výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který sloužil
k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je
proto také dominantou celé instalace.
Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům,
kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy
a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou
nás do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět
a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy
a života bez perspektivy. Současně ale přiblíží hudební projekty spolku Miret a Idy Kelarové, která
se lidem v romských osadách věnuje a podporuje
je humanitárně i umělecky.
Poslední část výstavy přináší výběr portrétních
fotografií vzniklých v rámci projektu Roma Rising
– Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty
Romů, kteří svým vzděláním, prací, profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně
zakořeněným stereotypům a otevírají tím cestu
k porozumění a k úspěšnému začlenění romské
menšiny do společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad Evans Wyatt.
Velikonoce a kraslice
Jak název sám napovídá, výstava ve třídě
B. Martinů je letos věnována kraslicím. Vystavena
jsou malovaná a jinak zdobená vajíčka historická
i současná.
20. února – 10. dubna
Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů
Velikonoc a jara vůbec představíme v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se dozvědí, jaké místo
v jídelníčku našich předků měla vejce, jak se ukládala, případně prodávala, kdo se staral o slepice.
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Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím
plným a jaká prázdným – vejdunkům, jaká malovaným. Kraslice jsou malým uměleckým dílem,
ale zdobit je mohou jak děti a šikovná děvčata,
tak zkušené malířky. Zdobení vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají použité motivy a ornamenty, barvy, barviva i techniky. A když je vše
hotovo, slouží kraslice jako dárek k jídlu i dárek
z lásky. Na výstavě také připomeneme, že vejce –
symbol života se používalo v mnoha prosperitních
zvycích a obyčejích a nakonec i v dětských hrách.
Akce:
Beseda: Člověk a jeho domov
Od počátku své existence si člověk vytváří domov, a nejinak je tomu i dnes. Jak důležitý je náš
byt nebo dům, abychom měli jistotu a pocit domova? Podívejme se na historický vývoj pojímání
domova v době středověku a renesance, zkusme
si představit možné podoby domova v daleké budoucnosti, a zamysleme se z té perspektivy nad domovem naším. Přednáší Dr. Petr Samojský a Kateřina Samojská, PhD.
Akce se koná v pondělí 4. dubna od
17.00 hod. v přednáškovém sále centra.
Náš Martinů:
Koncert „Cesta kolem Evropy“
Anna Švejdová – flétna, Pavel
Voráček – klavír
Přijměte pozvání na hudební
výlet po několika evropských
zemích, v nichž se díky skvělým
průvodcům setkáte s osvědčenými mistry skladatelského řemesla. Lákavou je tato nabídka
i proto, že start a cíl je plánován v české kotlině,
takže určitě nezabloudíte. Cestu domů najdete
i díky „prosluněné“ Sonátě pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů z roku 1945, odhlédnete-li ovšem
od skutečnosti, že ji autor napsal za letního pobytu
na Cape Cod ve státě Massachusetts.
Koncert se koná ve čtvrtek 28. dubna od
18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 70 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Plánujeme na červen:
Čas pro neobyčejné zážitky 2016
17. ročník noční prohlídky města Poličky
Letošní 17. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky bude věnován nadmořské výšce našeho města. Dveře muzea budou pro noční poutníky otevřeny od 19.00
do 24.00 hod. Zpřístupněny budou veškeré expozice, které budou doplněny o hravá zastavení.
Hlavním zastavením bude prázdná kniha nazvaná
Polička – aneb 555 věcí, které na ní máme rádi. Do
té budou moci poutníci nočním městem zapsat, co
se jim na jejich městě líbí, co obdivují, bez čeho by
si své město nedovedli představit a jaké místo je
podle jejich názoru to nejkrásnější…
17. ročník Času pro neobyčejné zážitky je
naplánován na sobotní večer 4. června
(19 – 24 hod.).

KNIHOVNA STŘÍTEŽ
nově otevřena také

ÚTERÝ 8.30 – 14.00 hod.
ČTVRTEK 8.30 – 17.00 hod.
Přichystaly jsme pro vás nové knížky pro děti,
široký výběr románů, ale také detektivky
a spoustu další literatury.
Přijďte si k nám vybrat!
Vaše knihovnice

Program RC MaTami
Jak se vypořádat s aprílovým
počasím vám neporadíme, ale
s výchovou svých dětí se můžete
přijít poradit na kurz rodičovských dovedností v praxi. Od 18. do 24. dubna
proběhne v České republice „Týden opravdových
plen“ a bude i v MaTami. Více o látkových plenách
a bezplenkové komunikační metodě se dozvíte na
semináři Adély Hamplové. Bazárek máme úspěšně za sebou, ale tím nekončíme a dne 24. dubna
se můžete zúčastnit Blešáku a prodat věci, které
u vás doma už nemají své místo, ale někomu jinému se mohou hodit. V neposlední řadě bychom
rádi pozvali všechny členy na členskou schůzi,
která se koná 8. 4. od 20.00 hod. v prostorách RC
MaTami. Těšíme se na vás.
Pravidelný program
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou s Lenkou
každé úterý 15.00 – 17.00 hod. (řízená aktivita potrvá od 15.30 do 16.00 hod.) Jedná se
o hudebně pohybovou aktivitu, při které si
děti formou písniček osvojí anglická slovíčka.
Aktivita není věkově omezená, vhodná obzvlášť pro nejmenší.
• Klubík pro rodiče s dětmi
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…)
každou středu 15.00–18.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každou středu od 18.00 do 19.00 hod.
v zrcadlovém salónku Gymnázia Polička
• Drobci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 2 do 3 let)
každý čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
• Body and mind – „tělo a mysl“
Každý pátek od 17.40 do 18.40 hod. v RC
MaTami
Klidná tělesná cvičení, která vedou ke
zlepšení zdraví a rozvoji tělesné výkonnosti.
Patří mezi ně především Pilates, Joga, Body
Balance, Port de Bras, Strečink.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
Každou neděli od 18.50 do 19.50 hod. v RC
MaTami

Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 2 děti)
úterý 9.00 – 12.00 hod.
středa 15.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky“), popř. naši externí zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
7. 4. (čtvrtek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze SČMSD Polička,
s.r.o., ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
Poradna a klub pro těhotné
(Mgr. Lucie Přikrylová)
7. a 21. 4. (čtvrtek) od 17.00 do 19.00 hod.
Pro těhotné a jejich partnery. Informace nejen
z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které
přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících
maminek.
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
11. 4. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
Laktační poradna (Lenka Tulisová)
12. 4. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Pomoc a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí informací rodičům po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová)
14. 4. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí)
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.

Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
20. 4. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
Zdravotní poradna (Mgr. Daniela Juklová)
28. 4. (čtvrtek v rámci Drobků) od 10.00 do
12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci a první pomoc, konzultuje problémy.

Poličské
rockoupání 2016
Jak již jistě všímavý čtenář místního periodika
zaregistroval v předchozích výtiscích, 19. ročník festivalu Poličské rockoupání se uskuteční
27. a 28 5.
Od pátečního odpoledne do nedělního rána se
na dvou scénách vystřídá 34, slovy třicet čtyři skupin, což je zhruba 137 interpretů.
Vstupné bude více méně obvyklé a to takovéto:
Předprodej 390 Kč, pátek 250 Kč, sobota 250 Kč,
oba dny na místě 450 Kč
Veškeré informace hledejte na www.rockoupani.
cz či na Facebooku.
V květnové Jitřence naleznete kompletní program s časy a další informace.
Pěkné jaro
Za DST lulu

Rodičovské dovednosti v praxi aneb…
kurz efektivního rodičovství
Pod vedením lektorky Moniky Čuhelové se
dozvíte více o zdravé komunikaci mezi rodiči
a dětmi, jak u dětí povzbuzovat a rozvíjet sebedůvěru.
Jednotlivé lekce:
1. Výchova – respekt, autorita, volnost? Kam
chci jít? Jak chci děti vychovat? Sounáležitost.
2. Proč děti zlobí? Podpora. Emoce.
3. Komunikace. Příslušnost problému a vhodné komunikační techniky.
4. Logické a přirozené důsledky nebo tresty?
5. Dohody. Hranice. Rodinné rady. Pravidla.
Termíny jsou středy 6 .4., 13. 4., 27. 4., 11. 5.,
18. 5.
Čas: od 16.00 – 19.00 hod.

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

Povede: Mgr. Monika Čuhelová – psycholožka, vzdělání – VŠ + výcviky a kurzy z daných
oblastí; praxe vedení skupin dospělých, individuální poradenství dospělých i dětí, vzdělávání
rodin i pěstounských rodin.
Cena: 500 Kč pro jednotlivce, 800 Kč pro páry.
Možnost hlídání dětí v době konání kurzu
zdarma. Přihlašujte se na e-mail prihlasse.matami@seznam.cz
Látkové pleny a Bezplenková komunikační
metoda
18. 4. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
V první část semináře se dozvíte více o pozitivech a negativech látkových plen, možnostmi
jejich praní, seznámení s různými druhy plen.
Ve druhé probereme bezplenkovou komunikační metodu, její výhody a kombinaci s používáním látkových plen.
Povede: Adéla Hamplová
Cena: 50 Kč
Přihlašujte se na e-mail prihlasse.matami@
seznam.cz
Bleší trh
„Aneb najděme druhé použití pro věci, které by
jinak předčasně skončily v popelnici.“
Kdy: 24. 4. (neděle) od 8.30 do 12.00 hod.
Kde: na parkovišti naproti Divadelnímu klubu
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá za cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají
své hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např.
oblečení, knihy, nářadí,… Prodávat může přijít
kdokoliv, není třeba se registrovat dopředu. V den
konání Blešáku se pouze zapíšete do evidenční listiny a uhradíte poplatek ve výši 20 Kč, dítě uhradí
poplatek ve výši 10 Kč. Více informací na Facebooku nebo stránkách centra.
Letní příměstský tábor – poslední místa
25. – 29. 7. a 8. – 12. 8. (8.00 – 16.00 hod.)
Pro děti na 1. stupni ZŠ (kapacita: 12 dětí)
Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami,
centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý
den přivedou a zároveň si je vyzvednou. Připraveny jsou všestranné aktivity zážitkové, tvořivé
i sportovní. Vše pod vedením zkušených vedoucích. V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích
aktivitách) a výtvarné potřeby. Bližší informace
získáte na matami@email.cz či osobně v RC MaTami v době konání aktivit.
Cena tábora:1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za jeden týden. (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno
zaplatit do konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení,
Hrátky s angličtinou: 
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení

50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www. matami.
webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum
pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
30. 4. – Stavění máje všem
pannám hradeckým
lidové zvyky, Šrámkův statek
Piletice

Cheb
Do 1. 5. – Julius Mařák a jeho krajinářská škola
Galerie výtvarného umění v Chebu
Na výstavě je prezentován zajímavý soubor, odkazující k důležitému fenoménu z historie českého
moderního umění, umění krajinomalby.
Jindřichův Hradec
1. 4. – Zahájení výstavní sezóny v Domě gobelínů
Výstava Československý len pro New York (výstava potrvá do 12. 6. )
Kutná Hora
Do 13. 4. – 10 let probouzení Kutné Hory
Spolkový dům. Výstava připomene vznik a historii akce, která po celou dekádu každoročně otevírala
turistickou sezónu ve městě stříbra. K vidění budou
scénáře, kostýmy, rekvizity, fotografie, novinové
články, plakáty, videoprojekce.
Litomyšl
27. 4. – 1. 5. – Zahájení 5. litomyšlské lázeňské
sezóny
Různá místa v Litomyšli. Lázně Litomyšl léčí laskavou legrací – lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy… V letošním roce v Litomyšli vystoupí
např. P. U.B. Prague Ukullele Band a Tři bílé vrány,
Jiří Šlupka Svěrák a Nejenblues, Ivan Hlas Trio nebo
Sto zvířat.
Telč
30. 4. – Telčské čarování u rybníka Roštejn
Pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, dětský
program, masky, čarodějnice…
Třeboň
16. 4. – Květinová Třeboň
Slavnost květin s trhem na Masarykově náměstí,
výstava Amarylis v prostorách Státního zámku Třeboň.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Pátek 1. 4. v 19.00 hod.
Festival Jeden svět
19.00 hod. – Nemusíš s láskou, stačí s citem,
Česká republika.
21.00 hod. – Sonita, Írán, Německo, Švýcarsko.
Vstupné 80 Kč
Sobota 2. 4. v 18.00 hod.
Festival Jeden svět
18.00 hod. – Bábušky z Černobylu, USA,
Ukrajina.
19.30 hod. – Model pana starosty, Nizozemí.
Vstupné 80 Kč
Neděle 3. 4. v 17.00 hod.
Rodinné Listování – Šmodrcha (Archie
Kimpton)
LiStOVáNí pro děti i dospělé, příběh Honzíka Bačkory a mrzoutského kocoura, prodej
knih, beseda a autogramiáda s autorem Archiem Kimptonem, to vše a více v dubnovém
LiStOVáNí. Pro děti od 8 let.
Vstupné 100 Kč/50 Kč
Čtvrtek 7. 4. v 19.00 hod.
Festival Jeden svět
19.00 hod. – Nebezpečný svět Rajka Dolečka, Česká republika.
21.00 hod. – Cowspiracy, USA.
Vstupné 80 Kč
Sobota 9. 4. v 19.00 hod.
8. akustický večer
Jack’s band (folk country), FLASTR (poetický bluegrass), StopTime (acoustic music),
The Rustic Robots (Classic country and Bluegrass). Vstupné 100 Kč
Čtvrtek 14. 4. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí – Fotbalové deníky (Jiří
Hájíček)
Blíží se česká účast na fotbalovém Euru a s ní
fotbalová road movie, která není zdaleka
jen o fotbale a už vůbec ne pouze pro muže.
Předprodej vstupenek v knihovně. Účinkují
Věra Hollá a Lukáš Hejlík.
Vstupné 100 Kč/50 Kč

Pátek 15. 4. ve 20.00 hod.
Electric lady + host Syfon
Tereza „Electric Lady“ Hrubanová, zpěvačka, kytaristka a zároveň jediná domácí zástupkyně legendární americké značky kytar
Fender v dubnu roku 2015 debutovala funk-rockovou deskou „Electrical“, jejíž realizace započala v texaském Austinu.
Její koncerty jsou vždy plné temperamentu
a spontánnosti a na pódiu ji pravidelně doprovázejí Roman Sobotka (bicí), Marek Cába
(baskytara) a Meli Behmann (klávesy). Podrobné informace: www.electric-lady.com.
Kapela Syfon navazuje na (i svůj vlastní)
odkaz hard rockových kapel 70. a 80. let
20. století, ale od r. 2009, kdy začal znovu
koncertovat, se snaží o modernější zvuk.
Bez toho, že by „moderní“ muselo nutně
znamenat „módní“.
Osobitý projev je dán hlavně kombinací
zpěvu Boba a prolínání zvuku všech tří kytar.
Mimo vlastních skladeb zůstávají na
playlistu i cover verze písní amerických
a evpropských skupin, většinou s českými
texty.
Vstupné 130 Kč/90 KčS
Sobota 16. 4. v 18.00 hod.
Polička punk not dead 6.
The neunikneš, Mentálně narušená moucha,
Glejt, Zreslej řetěz, Rebélie
Vstupné 70 Kč
Čtvrtek 28. 4. v 19.00 hod.
Syrská válka aneb Islámskému státu na
dostřel
Přednáška o aktuální situaci v Sýrii novinářky Markéty Kutilové
Vstupné 50 Kč
Pátek 29. 4. ve 20.00 hod.
Putin lyžuje – Divadlo Líšeň Brno
Jevištní reportáž inspirovaná knihou zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské. O Putinovi a Rusku. Koná se v parku
u hradeb.
Vstupné 120 Kč/70 KčS

Galerie Kabinet Chaos
23. 4. v 17 hod., Kateřina Holá, RE_
Představitelka nejmladší tvůrčí generace, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, se
posunula od klasické krajinomalby, kterou se zabývala v atelieru prof. Martina Mainera, ke konceptuálně zaměřené tvorbě v ateliéru Vladimíra
Skrepla. Po návratu ze stáže na taiwanské National
University of Art vytváří kompozice z nalezených
materiálů na principu recyklace, kterému předchází zkoumání jejich hodnoty a ztraceného účelu.
Název výstavy RE_, který vychází z významů
jako: „Bůh slunce“, latinsky král, rare earth –
vzácná možná syrová – původní Země, Reynoldsovo číslo, ale také začátek slov recyklace, reuse-znovu použít, rethink-znovu promyslet, atd.
„Proces mé aktuální tvorby započal jako dekonstrukce a následná rekonstrukce obrazu na
základě kritického postoje k vlastní tvorbě, často
na pomezí hranice rozpadu. Ráda používám svoje obrazy různými způsoby, jelikož je to ve chvíli,
kdy nemají tak pevné okraje rámů možné obrazy,
ve kterých se i špína z podlahy stává malířským
materiálem. Estetika mého díla se opírá o vztah
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mezi látkou a barvou. Barva dává výraz technickému materiálu a propůjčuje mu možnost stát
se předmětem estetického vnímání. Látka barvu
nese jako výraz uměleckého stavu materiálu. Látky často nechávám být tak, jak jsou, aby se ukázaly ve své každodenní profánní skutečnosti. Tím
zprostředkuji setkání s materiálem práce jako takovým, který má sám o sobě charakter možného
předmětu estetického prožitku, aniž by byl mediován prací umělce.“
Na setkání s vámi se těší Kateřina Holá a Veronika Šrek Bromová. Pořádá Spolek Platena Chaos
v rámci svého celoročního kulturního a výstavního programu projektu galerie Kabinet Chaos. Za
částečnou podporu programu děkujeme Ministerstvu Kultury ČR a doufáme i městu Poličce.
Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68, Polička. Otevřeno v den vernisáže, v neděli mezi 13-18 hod.,
nebo po domluvě na e-mailu verbrom@gmail.com,
nebo mobilu: 602 315 215. Naše destinace je ideální pro jarní procházku z Poličky. Inzerujeme na FB,
pod názvem Galerie Kabinet Střítež nebo najdete
aktuality na Artmap či www.planeta-chaos.cz.

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Hmyzí hotel
– dílnička se dřevem, pro děti od
1. třídy
Domečky pro hmyz jsou v zahradě
nejen zdobné, ale též praktické. Přilákají k vám hmyz, který se postará
o opylování, pomůže ale i v boji se
škůdci. Vše ekologicky.
Termín: úterý 5., 12., 19. 4.
Čas:
15.00 – 16.30 hod.
Cena:
100 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 5. 4.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 281

Cena:
Místo:
Přihlášky:
Info:

95 Kč
SVČ Mozaika
11. 4.
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Big jumping párty – 300 trampolín
4 hodiny zábavného cvičení na trampolínách pro studenty a dospělé. Cvičení
pod vedením nejlepších Jumping
instruktorů
Termín: sobota 30. 4.
Čas:
15.00 – 19.00 hod.
Cena:
420 Kč
Místo:
Atrium palác Pardubice
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281

Čarodějnická dílna
– keramická dílnička pro děti od
1. třídy
Termín: čtvrtek 7., 21., 28. 4.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 5. 4.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Čarodějnický rej
– tradiční pálení čarodějnic se spoustou
zábavy, opékání buřtíků, tvoření aj…
Akce pro rodiče s dětmi, prarodiče
Termín: sobota 30. 4.
Čas:
16.00 – 18.30 hod.
Vstupné: 20 Kč
Místo:
Fotbalový stadion Polička
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hejduková, 461 725 352, 736 761 281

Kurz tradiční čínské medicíny
– pentagram
Dřevo, oheň, země, kov, voda. Jak se
projevují v těle a jak se stravovat aby
nám bylo dobře.
Termín: středa od 11. 4. pět lekcí
Čas:
18.00 – 20.00 hod.
Cena:
200 Kč/jedna lekce
Místo:
Masáže Paprsek
Lektor:
D. Ostatková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281

Přednáška – pronájem
Regresní terapie (Hlubinná abreaktivní
psychoterapie), její principy a možnosti,
práce s dušemi zemřelých, základní
informace o energii Reiki
Na přednášce se dozvíte, na jakém
principu pracuje Hlubinná abreaktivní
psychoterapie podle A. Dragomireckého, které problémy umí řešit a jak,
pro koho je vhodná a mnoho dalšího.
Uslyšíte také, jak mohou duše zemřelých
ovlivňovat náš život, proč jsou mezi
námi živými a proč je dobré, aby tomu
tak nebylo. Na konec se seznámíte se
základními fakty o energii Reiki a práci
s ní. Samozřejmě bude prostor i pro vaše
dotazy!

Květinková
tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Vyrobíme maminkám květinkový
dáreček ke květnovému svátku
Termín: čtvrtek 14. 4.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.

Termín:
Čas:
Vstupné:
Místo:
Info:

čtvrtek 21. 4.
18.00 hodin
dobrovolné
SVČ Mozaika
David Bulva, regresivní terapeut
a mistr Reiki.

Preventivní programy pro
základní a střední školy za
finanční podpory města Poličky
Finanční gramotnost
Termín: 4.–5. 4.
Lektor: Jan Smejkal
Prevence kouření
Termín: 6.–7. 4.
Lektor: ze Zdravotního ústavu Brno
Prevence kyberšikany
Termín: 11.–12. 4.
Lektor: Mgr. F. Krampota
Prevence poruch příjmů potravy
Termín: 29. 4.
Lektor: ze Zdravotního ústavu Brno
Připravujeme na květen
II. poličská RC Rally Show
Na místním dopravním hřišti vám
představíme své rádiem řízené modely závodních speciálů RC Rally.
Přijďte se podívat a vyzkoušet si RC
Rally na vlastní kůži. Závodit může
každý, kdo se do závodu přihlásí.
Termín: sobota 14. 5.
Čas:
13.00 – 16.00 hodin (registrace
závodníků 13.00 – 13.30)
Místo:
Dopravní hřiště
Startovné: 50 Kč
Info:
Jiří Neudert, facebook.com/modelarimozaika
Do 30. 4. musí všechny letní příměstské
i pobytové tábory být zaplacené, podepsané
přihlášky a doložený posudek o zdravotní způsobilosti. Děkujeme

Dny slovenské kultury 2016
Tylův dům v dubnu zaplaví kultura ze Slovenska,
celý měsíc bude znít slovenština. Uvidíte filmy, poslechnete současnou muziku, ochutnáte slovenskou
kuchyni, pomyslně si i „zatančíte“ v Tančírně s Divadlem Radka Brzobohatého, jazzové rytmy Petera
Lipy vás určitě taktéž dostanou do varu.
Letošní 4. ročník odstartujeme v sobotu 2. dubna koncertem plným lidovek v podání slovenského
dua „Duo Jamaha“. Pokračovat budeme novým slovenským filmem „Eva Nová“ s Emílii Vašáryovou
v titulní roli (pondělí 4. dubna). Kdysi známá herečka Eva, která se vrací z protialkoholního léčení, by
udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka,
kterého v životě ranila nejvíce – svého syna. Kromě
ústředního motivu vztahu matka – syn se ve filmu
daří komentovat také přístup společnosti ke starším
lidem. Čtvrteční večer (21. dubna) je věnován hitům
známé slovenské zpěvačky Mariky Gombitové v podání slovenské kapely Elán KontraBand. Skvělou
atmosféru večera určitě zpříjemní obsluha žáků SŠ
a SOU Polička, kteří si pro všechny přítomné při-

pravili ochutnávky slovenských specialit z oblasti
Malé Fatry a Terchovska. Čtvrtý dubnový víkend je
vyhrazen v Tylově domě jazzu. V sobotu (23. dubna)
se budeme těšit na finálové zakončení celého jazzového festivalu Polička Jazz 2016, kdy na jeviště
vystoupí slovenský jazzman Peter Lipa. I milovníci
komedií a humoru si přijdou letos na své, do programu jsme zařadili novou slovenskou komedii o krizi
středního věku Vojtěch (25. dubna), které dominuje
příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Přijde mu, že je
na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel
o ženu, o práci, s rodinou se nestýká. Vojtěch chce
žít normálním životem, ale jeho neschopnost čelit
uspěchané moderní době přináší mnoho komediálních zápletek. Dubnové Dny slovenské kultury 2016
důstojně zakončí světoznámé divadelní představení
Tančírna (26. dubna), které dle námětu divadelního
představení Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du
Campagnol „Le Bal“ napsala herečka, moderátorka,
manželka Radoslava Brzobohatého a divadelní manažerka slovenského původu Hana Gregorová.

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

V lednu uplynulo již 23 let od rozdělení federace,
přesto nás slovenská kultura oslovuje, má nám stále
co předávat. Snad vás naše snaha o prezentaci slovenské kultury oslovila, budeme se těšit, že se na
některé z výše uvedených akcí s vámi v Tylově domě
setkáme.
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20. ročník festivalu Polička Jazz (program)
Úterý 5. 4., Tylův dům od 19.00 hod.
Amy (film, Velká Británie, 2015)
Příběh o životě a tragickém osudu slavné jazzové zpěvačky Amy Winehouse.
Vstupné: 80 Kč
Středa 20. 4., Tylův dům od 19.00 hod.
Ceviche (CZ)
www.vertedance.org/project/ceviche-2015
Hudebně taneční vystoupení skupiny VerTeDance vzniklo ve spolupráci s fenomenálním
tanečníkem a pedagogem Davidem Zambranem. Představení o nakažlivé radosti z pohybu, hudby i života doprovodí kladenská
kapela Zrní.
Koncept a choreografie: David Zambrano,
tvorba a tanec: Tereza Ondrová, Lucia Kašiarová, Bára Látalová, Martina Hajdyla Lacová, hudba: Zrní, kostýmy: Mariana Novotná,
světelný design: Katarína Ďuricová, produkce: Sára Ondrová
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti 40 Kč
Pátek 22. 4., Tylův dům od 19.30 hod.
Big Band Gustava Broma (CZ)
www.czechradiobigbandgustavbrom.com
Vlado Valovič – dirigent, Miroslav Hloucal,
Juraj Bartoš, Petr Harmáček, Lukáš Oravec
– trubky, Petr Hnětkovský, Přemek Tomšíček, Michal Motýl, Jan Jirucha – trombony,
Radovan Tariška, Rostislav Fraš, Ondřej
Štveráček, Rudolf Březina, Miroslav Poprádi
– saxofony, Luboš Šrámek – piano, Pavol Kvassay – keyboard, Tomáš Redey – kytara, Tomáš Baroš – kontrabas, Kamil Slezák – bicí
Legendární orchestr založený Gustavem
Bromem, v minulosti zařazený mezi 10 nejlepších big bandů světa, přijíždí po 26 letech
do Poličky zahájit hudební část našeho festivalu. Ve své úspěšné tradici pokračuje v současnosti jako Big Band Českého rozhlasu.
Wilkins – Uhlíř – Helešic Trio (USA/CZ)
www.skipwilkinsjazz.com
Skip Wilkins – piano, František Uhlíř – kontrabas, Jaromír Helešic – bicí
Vynikající americký pianista a dvě české jazzové legendy jsou zárukou nevšedního hudebního zážitku. Trio hraje originální kompozice Wilkinse a Uhlíře stejně jako vlastní
úpravy jazzových standardů.
Lena Yellow (CZ/USA)
www.lenayellow.com
Lena Yellow – zpěv, Tomáš Sýkora – klávesy,
Adam Koller – bicí, Tomáš Fuchs – kytara,
Miloš Klápště – basa, David Fárek – saxofon,
Vratislav Bartoš – trumpeta, Yannick Tevi –
zpěv, Annamária Almeida – zpěv

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 4.
9.–10. 4.
16.–17. 4.
23.–24. 4.
30. 4.–1. 5.

MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Zpěvačka známé vokální skupiny Yellow Sisters přijíždí na festival s oceňovaným projektem Positivity, na kterém se podílí přední
jazzový skladatel a pianista Tomáš Sýkora.
Převážně autorské skladby jsou inspirovány
afro-americkým soulem, popem i jazzem.
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)

dramaturgem prvních desíti ročníků poličského festivalu a je tak neodmyslitelně spojen s jeho historií. Od 80. let je považován za
jednoho z nejlepších evropských jazzmanů,
spolupracoval s předními osobnostmi, podílel se na desítkách hudebních alb.
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Výstava fotografií Jazz World Photo 2015
www.jazzworldphoto.com
Unikátní kolekce nejlepších jazzových fotografií roku 2015 od autorů z celého světa.
Tylův dům 4. 4. – 2. 5.
Podzimní festivalové ozvěny

Sobota 23. 4., Tylův dům od 19.30 hod.
Robert Balzar Trio (CZ)
www.robertbalzar.cz/cz/bio-kontakt/robert-balzar-trio
Robert Balzar – kontrabas, Jiří Levíček –
piano, Kamil Slezák – bicí
Čtvrtek 6. 10., Tylův dům od 19.00 hod.
Trio patří nepochybně k tomu nejlepšímu
Buddy Rich Big Band (USA/CZ)
na naší jazzové scéně a jistě jej není třeba
Bobby Shew, Chuck Findley – trubky, Charpoličskému publiku blíže představovat. Za
les Owens, Andy Fusco, Pat La Barbera –
dobu svého působení nahrálo sedm alb a na
saxofony, Dave Weckl – bicí (Buddy Rich
festivalu pokřtí nové DVD, které natočilo
Alumni Bigband), Martin Plachý, Robert
v létě 2015 v okolí Poličky.
Mitrega – saxofony, Lukáš Koudelka, Jan
Orchestr Kryštofa Marka (CZ)
Hasenöhrl, Jan Burian – trubky, Michal
Midnight Pictures – Vocal Jazz Symphony
Jaško, Jan Veverka, Petr Fríd – trombowww.krystofmarek.com
ny, Lukáš Chejn – kytara, Tomáš Uhlík –
vocal – Lucie Novotná, Athina Langoská,
baskytara, Petr Beneš – klavír (jazzová
Ondřej Izdný, Peter Strenáčik, piano –
sekce ČSNO)
Kryštof Marek, saxofon – David Fárek,
Buddy Rich, rozesmátá tvář a ruce rychlejší
basklarinet – Petr Valášek, baskytara –
než blesk, mistr improvizace. Žijící členové
Martin Lehký, bicí – Ivan Audes, klávesy –
jeho orchestru vzkřísili legendu šedesátých
Sára Bukovská, violoncello – Šimon Marek
let a přijíždějí na turné, ke kterému přizvali
Dirigent, skladatel, klavírista a textař Kryšpřední hudebníky z jazzové sekce Českého
tof Marek, působící v mnoha hudebních
národního symfonického orchestru. Kona divadelních projektech širokého spektra
certy Buddy Rich Big Bandu jsou pověstné
hudebních žánrů, představí se svým orenergií a strhujícím rytmem.
chestrem jazzový projekt Midnight Pictures
komponovaný přímo pro náš festival.
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
Peter Lipa & Band (SK)
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel. 461 723 740)
www.peterlipa.com
Peter Lipa – zpěv, Michal Fedor – bicí, a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161), onMichal Žáček – saxofon, Michal Šimko – -line rezervace www.tyluvdum.cz
baskytara, Peter Lipa jr. – klávesy
Více o festivalu: www.jazz.policka.org a www.
Peter Lipa, jedna z nejvýznamnějších osobtyluvdum.cz
ností česko-slovenské jazzové scény, byl

Polička Jazz Festival 2016
Jubilejní 20. ročník úspěšného festivalu
proběhne ve dnech 5. – 23. 4. 2016
Když v roce 1997 město Polička uspořádalo
první ročník jazzového festivalu, jen málokdo si
troufl odhadnout, jak se tomuto odvážnému hudebnímu počinu bude vést po dvou desetiletích.
S odstupem času je bezesporu zřejmé, že festival
nejen úspěšně žije, ale že se stal respektovanou
hudební událostí přesahující běžné kulturní dění
našeho regionu.
Myšlenka připravit festival vznikla v roce 1996
v partnerském švýcarském Meilenu, kde byli
členové poličské delegace pozváni na probíhající
jazzový festival. V jeho atmosféře vznikl nápad
uspořádat podobnou akci v Poličce. Napomohlo
tomu i setkání s účinkujícím Petrem Lipou, který
slíbil pomoc a stal se dramaturgem prvních deseti
ročníků.
Festival za dobu jeho existence navštívila celá
plejáda hudebních osobností a jen těžko byste hledali jméno, které na české jazzové scéně něco znamená a v Poličce by chybělo. Festival je od počátku koncipován jako mezinárodní, a tak posluchači
měli mnoho příležitostí k setkání s předními hudebníky nejen z Evropy, ale i z jiných částí světa.
Původní schéma dvou za sebou následujících
koncertních večerů bylo v druhé dekádě rozšířeno o řadu doprovodných akcí, jakými jsou výstavy,
filmy, divadelní představení či pořady pro školy. Během festivalových koncertů se Tylův dům
promění ve velkou hudební kavárnu, ve které si

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

návštěvníci mohou k dobré muzice dát i sklenku
něčeho dobrého. Nejednou se stalo, že svižná hudba zvedla posluchače a v sále se tančilo. Festival
se tedy stal příležitostí nejen k setkání s kvalitní
hudbou, ale i k setkávání s přáteli.
Pohled do programové nabídky jubilejního
ročníku napovídá, že ani letos nezůstane festival
svým příznivcům nic dlužen. Hlavní hudební program proběhne v Tylově domě v pátek a sobotu
22. a 23. dubna. Víkendovou sérii koncertů zahájí
legendární orchestr Gustava Broma, pokračující
nyní v úspěšné tradici jako Big Band Českého rozhlasu, v sobotu pak festival uzavře jazzová legenda Peter Lipa se svou kapelou.
I letošní ročník doprovodí další akce: film
(Amy), hudebně taneční představení (VerTeDance & Zrní) a výstava předních světových hudebních fotografů (World Jazz Photo 2015). Podzimní
ozvěnou festivalu a opravdovou hudební lahůdkou
pak bude říjnový koncert Budy Rich Big Bandu, ve
kterém spolu s žijícími členy legendární americké kapely vystoupí členové jazzové sekce Českého
národního symfonického orchestru.
Do dalších ročníků přejme organizátorům hodně chuti do práce, posluchačům radost z dobré
muziky a muzikantům, aby se jim v Poličce dobře
hrálo.
Podrobné informace o programu a vstupenkách
naleznete na www.jazz.policka.org a na www.tyluvdum.cz.
Jaroslav Mareš

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

Přednášky v knihovně

Neděle 3. 4. – Divadelní
klub od 17.00 hod.
Rodinné
LiStOVáNí
–
Šmodrcha (beseda a autogramiáda)
LiStOVáNí pro děti i dospělé, prodej knih, beseda a autogramiáda s autorem
Archiem Kimptonem, to vše a více v dubnovém
LiStOVáNí. Lukáš Hejlík a Věra Hollá budou na
jevišti Divadelního klubu listovat příběhem kamarádů Honzíka Bačkory a mrzoutského, vypaseného a na sušenkách závislého mluvícího kocoura.
Pro děti od 8 let. Předprodej vstupenek v knihovně. Účinkují Věra Hollá a Lukáš Hejlík.
Čtvrtek 7. 4. – Čítárna knihovny od 18.00 hod.
Výročí dávných předků – Přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové
Další setkání nad nejstaršími dějinami lidstva
bude ve znamení oslavy výročí našich nejstarších
předků.
Středa 13. 4. – Čítárna knihovny od 15.00 hod.
Čarodějnický rej – Čtenářská dílna pro děti
s Alenou Vorlíčkovou
Dobrodružné odpoledne plné her, tvoření a pohádek o čarodějnicích. Kostýmy malých čarodějů a čarodějnic vítány. Pro děti od 5 let. Vstupné
zdarma.
Čtvrtek 14. 4. – Divadelní klub od 20.30 hod.
LiStOVáNí – Fotbalové deníky (Jiří Hájíček)
Blíží se česká účast na fotbalovém Euru a s ní fotbalová road movie, která není zdaleka jen o fotbale
a už vůbec ne pouze pro muže. LiStOVáNí totiž vyráží na turné s Fotbalovými deníky Jiřího Hájíčka,
které kdysi psal po Mistrovství světa ve fotbale
v Německu. Předprodej vstupenek v knihovně.
Účinkují Věra Hollá a Lukáš Hejlík.
Čtvrtek 21. 4. – Čítárna knihovny od 18.00 hod.
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna –
Přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové
V první ze tří přednášek věnovaných rodině Lucemburků nahlédneme do života Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Dubnová výstava – Nevšední maličkosti
Historická koláž poličských fotografií všedního
dne (převážně) z osobních archivů. K vidění ve
vestibulu knihovny do 30. dubna.
Dubnový tematický koutek – Vzhůru na slet čarodějnic
Knihovníci doporučují: vybavte se na čarodějnický rej! Knihy o esoterice, čarodějnictví, kouzlech a temné magii odhalí tajemství života i lidské
duše.

Miláčci bohů mají narozeniny dvakrát
Většina z nás slaví své narozeniny pouze jedenkrát v roce. Velké lidské objevy se také většinou
dějí jenom jednou, a proto si je připomínáme
v době kulatých výročí také zpravidla pouze jedenkrát v daném cyklu.
Ovšem existují výjimky potvrzující pravidlo.
Jednou z nich je rok objevu našich dávných předků – neandertálců, kteří díky opakovanému upadnutí do zapomnění slaví narozeniny dvakrát. Tím
však smůla těchto prvních Evropanů nekončí. Ač
nadaní obrovskou mírou inteligence a tvůrčího
myšlení, přesto se pro moderního člověka stali
synonymem hlouposti, barbarství a duševní nedostatečnosti.
Jenže, nic v lidských dějinách není jednoduché
a nic není černobílé. Homo sapiens neanderthalensis, tedy člověk neandertálský až takový primitiv nebyl, což je sice špatná zpráva pro planetu
Zemi, ale výborná zpráva pro nás, jeho následovníky, tedy lidi moderního typu. Ať věříme, či nevěříme, že máme v sobě kapku neandertálské krve,
dnes již víme, že jsme pravými kulturními dědici
tohoto veleúspěšného lidského druhu, jemuž paradoxně vděčíme za pevné kořeny naší současné
civilizace.
Vděku se však od nás neandertálci věru mnoho
nedočkali. Ale nikdy není pozdě začít s nápravou
chyb. Co myslíte, nezačneme s tím ve čtvrtek
7. dubna v 18.00 hod. v čítárně Městské knihovny v Poličce? Jako obvykle nehistoricky u sklenky
čaje, v kruhu kolem ne zcela reálného ohniště.
Rodina je základ státu, rodina
Lucemburků zvlášť…
Naše setkávání v poličské knihovně už pomalu směřuje k tradici, ze které se asi nejvíce těší
přednášející. A radostných okamžiků v lidském
životě je pohříchu jako šafránu. Aby tomu bylo jinak, rozhodli jsme se uspořádat cyklus tří setkání
s Lucemburky.
Nejenom, že tento rod se hemžil jednou osobností vedle druhé, ale doba, kdy spravovali věci
veřejné v českém království, patří k vrcholům
našich středověkých dějin. Navíc si v polovině
května připomeneme výročí narození jednoho
z nejvýznačnějších členů rodiny – císaře a krále
Karla IV.
Bez rodičů by se však ani Karel Lucemburský
nestal tím, čím byl, jakkoliv se v jeho případě
jednalo o nesporně výjimečně nadanou a schopnou osobnost, která ve své době postrádala srovnatelné vrstevníky. Proto bude první přednáška
věnována Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně. S těmi se setkáme ve čtvrtek 21. dubna
v 18.00 hod. na tradičním místě, tedy v čítárně
Městské knihovny v Poličce.
Poté, kdy adoptujeme krále cizince a seznáme,
že za trpkým a smutným osudem poslední Přemyslovny stál poněkud přepjatý a do krajnosti

Tylův dům v Poličce
informuje, že bude opět na podzim otevírat

Chtěli byste předat své zkušenosti s pohybovými
aktivitami dětem nebo dospělým?
Máte zájem podělit se o znalost cizího jazyka?
A chcete k tomu příjemné prostředí?
TYLŮV DŮM V POLIČCE

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE

hledá lektory
pro
pohybové kroužky s dětmi
pohybové aktivity pro dospělé
výuku cizích jazyků

pro dospělé

zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí cítit na
tanečním parketě sebejistě.

podmínka: starší 18 let
Informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail:
kurzy@tyluvdum.cz
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vybičovaný pocit dynastické výlučnosti příslušnice jedné z nejstarších evropských panovnických
dynastií, který se výrazně podepsal na pohnutých
lidských osudech královny Elišky, se budeme ve
čtvrtek 5. května v 18.00 hod. na obvyklém místě
věnovat císaři a králi Karlovi.
Karel Lucemburský totiž prožil fascinující život,
na jehož počátku najdeme téměř ukázkové období
dětského týrání a psychického zanedbávání, které
tohoto silného jedince, obdařeného nadprůměrnou inteligencí nesrazilo na kolena, ale naopak
dovedlo na sám vrchol světského úspěchu. Když
tento velký panovník odcházel z tohoto světa, nebylo v Evropě mocnějšího muže a v Čechách oblíbenějšího panovníka.
O co byl Karel IV. obratnějším politikem, státníkem a panovníkem, o to byl horším otcem a vychovatelem. I když na druhou stranu, je těžké být
dítětem úspěšného a dokonalého krále. Takový
rodič nemá na své děti mnoho času, jeho výchova
a vliv sestává z naučení a rad vychovatelům, kteří
nesou hlavní odpovědnost za schopnosti budoucích vladařů. Ale otec je otec a mocný otec úděl
přípravy poslední generace Lucemburků vychovatelům věru neusnadňoval.
V případě syna Václava, potomka Karlova svazku s Annou Svídnickou, je na jejich vztahu patrný
sklon mocného otce svého dlouho a toužebně očekávaného prvorozence až nezřízeně rozmazlovat,
což tomuto českému králi v dospělosti přineslo
nejednu obtíž. Synové z Karlova posledního manželství s Alžbětou Pomořanskou, tedy Zikmund,
Jan, Karel a Jindřich si na rozmazlování ze strany
otce sice stýskat nemuseli, právě naopak, patrně
ho téměř neznali, ovšem zato působili jako figurky
v jeho velkoryse rozehrané partii ovládnutí střední Evropy Lucemburky.
A v osobě Zikmunda Lucemburského jakoby
se příběh Lucemburků vracel na svůj počátek.
Z chlapce vystaveného již v raném dětství všemožným ústrkům a nástrahám uherského panovnického dvora, se postupně stává nepřehlédnutelná osobnost, poslední velký středověký císař
Svaté říše římské. Ale protože nikdo není doma
prorokem, česká historická paměť má pro tohoto
posledního Lucemburka pramalé pochopení.
S šelmou ryšavou, jeho rozmazleným bratrem
i jejich bratranci Joštem, Prokopem a Janem
Soběslavem se můžete setkat v čítárně Městské knihovny v Poličce ve čtvrtek 19. května
v 18.00 hod., pokud navštívíte třetí přednášku
z cyklu „Rodina je základ státu, rodina Lucemburků zvlášť…“.
Ivana Fridrichová Sýkorová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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10.00
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13.30
15.00
19.00
14.00
16.00
19.00
9.00
16.00
17.00
18.00
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19.00
16.00
18.00
19.00
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16.00
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19.00
12.35
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19.00
17.00
18.00
19.00

Název akce – popis
Festival Jeden svět
Festival Jeden svět
Duo Jamaha – koncert plný lidových písní, domácích i zahraničních hitů
Kung Fu Panda 3 – další z příběhů slavného kung-fu bojovníka
Rodinné LiStOVáNí – Šmodrcha (beseda a autogramiáda)
Kung Fu Panda 3 – ve 3D projekci
Lakomec – retro-byznysová muzikálová komedie pro střední školy
Beseda Člověk a jeho domov
Eva Nová – slovenské drama v hlavní roli s Emílií Vášáryovou
Moje zahrádka – malování, vystřihování, lepení
Hmyzí hotel – dílna pro děti od 1. třídy
Amy – životopisný film zpěvačky Amy Winehouse (Polička Jazz 2016)
Jeden svět – Babušky z Černobylu – film
Kurz efektivního rodičovství
Teorie tygra – hvězdné obsazení nového českého filmu
Masáže pro maminky
Čarodějnická dílna – keramická dílna pro děti od 1. třídy
Poradna a klub pro těhotné
Přednáška Ivany Fridrichové – Sýkorové
Festival Jeden svět
Členská schůze
8. akustický večer
Suburra – Řím, hlavní město mafie…
Logopedická poradna
Kurz tradiční čínské medicíny
Čarodějnice – horor režiséra Davida Eggerse
Laktační poradna
Trénování paměti
Čarodějnický rej – Čtenářská dílna pro děti s Alenou Vorlíčkovou
Kurz efektivního rodičovství
Pat a Mat ve filmu – dvojice „šikulů“ se vrací na scénu!
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda – filmová projekce pro děti z MŠ
Pedagogická poradna
Květinková – tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
LiStOVáNí – Fotbalové deníky (Jiří Hájíček)
Franta Nedvěd & kapela Tiebreak
Electric lady + host Syfon
Polička punk not dead 6.
Jak básníci čekají na zázrak – Štěpán a Kendy vstupují do dospělosti….
Látkové pleny a Bezplenková komunikační metoda
Já, Olga Hepnarová – příběh dívky, která úmyslně zabila osm lidí
Kavárnička
Luboš Malý / kytara & Pavla Švestková / zpěv – koncert klasické hudby
Slet čarodějnic – bližší informace na recepci DPS Penzion
Právní poradna
Ceviche – VerTeDance & Zrní / Polička Jazz 2016
Poradna a klub pro těhotné
Přednáška Ivany Fridrichové – Sýkorové
Slovenské dobroty s Marikou Gombitovou / Dny slovenské kultury 2016

Místo konání
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
DPS Penzion – jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Čítárna knihovny
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Masáže Paprsek
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – společenská místnost
Čítárna knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
DPS Penzion – společenská místnost
Tylův dům
Borovnice
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Čítárna knihovny
Tylův dům

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

duben 2016

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Pontopolis
www.pontopolis.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Čas Název akce – popis
22. 4. 19.30 Polička Jazz 2016
23. 4. 17.00 Vernisáž výstavy Kateřina Holá, RE_

19.30 Polička Jazz 2016
24. 4. 8.30 Bleší trh
19.00 Lovec: Zimní válka 3D – dřív než Lovec potkal Sněhurku…
25. 4. 19.00 Vojtěch – slovenská komedie, hlavní téma = krize středního věku
26. 4. 19.00 Tančírna – divadelní hra, se kterou přijede Divadlo Radka Brzobohatého
27. 4. 10.00 Robinson Crusoe – filmové představení pro školy
13.30 Šikovné ručičky
16.00 Kurz efektivního rodičovství
19.00 Nikdy nejsme sami – film s Karlem Rodenem a Lenkou Vlasákovou
28. 4. 8.15 Lída Baarová – film promítaný středním školám
10.00 Zdravotní poradna
14.00 Narozeninové zpívání
18.00 Náš Martinů: Koncert „Cesta kolem Evropy“
Anna Švejdová – flétna, Pavel Voráček – klavír
19.00 Syrská válka aneb Islámskému státu na dostřel
29. 4. 20.00 Putin lyžuje – Divadlo Líšeň Brno
30. 4. 14.00 Odpoledne s dechovkou „Drink“
15.00 Big jumping párty
16.00 Čarodějnický rej – tradiční pálení čarodějnic

6. 2. – 10. 4.
20. 2. – 10. 4.
5. 3. – 30. 4.
4. 4. – 2. 5.

Název akce – popis
Výstava: Příběhy Romů
Výstava: Velikonoce a kraslice
Nevšední maličkosti – historická koláž poličských fotografií
Jazz World Photo 2015

duben 2016

Místo konání
Tylův dům
Galerie Kabinet Chaos

Pořadatel akce
Tylův dům
Spolek Planeta Chaos

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
Vero šrek Bromová
email-verbrom@gmail.com
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

Tylův dům
Parkoviště naproti Div. Klubu
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – jídelna
Centrum Bohuslava Martinů

Tylův dům
MaTami z.s.
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami z.s.
Tylův dům
Tylův dům
MaTami z.s.
DPS Penzion Polička
Náš Martinů

Divadelní klub
V parku u hradeb
Tylův dům
Atrium palác Pardubice
Fotbalový stadion Polička

Pontopolis, z. s.
Divadelní spolek Tyl Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

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

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

#

v poličce...

Spolek Náš Martinů – vstup
do sedmé sezóny
Opravdu. Věřte, nebo ne. vodu České filharmonie mj. Dvořákův koncert pro
Spolek Náš Martinů vstupuje
klavír a orchestr g moll, slyšet o dva dny později
do sedmé sezóny své činnosti.
v komorním prostředí sálku CBM. Poslechli jsme
Loňský rok 2015 byl pro nás
si skladby B. Martinů, V. Kaprálové a B. Smetany.
velmi úspěšný. Vše začalo vlast- Opět nádherný zážitek, na který se nezapomíná.
ně nenápadně. Podle plánu měl
Podzimní program pokračoval druhou letošní
být tento rok věnován klavírní
přednáškou o klavírní tvorbě B. Martinů, během
tvorbě Bohuslava Martinů v ně- níž byl představen mj. Koncert pro dva klavíry
kolika přednáškách a doplněn klavírními recitály.
a orchestr, který v československé premiéře proHned v březnu přišlo první překvapení. Koncert
vedla se svým manželem Věra Lejsková, náš host
sedmičlenné dámské vokální skupiny CK Vocal
koncertu Dua Egia v listopadu 2014, či poslední
z Brna za doprovodu uměleckého vedoucího Jiřího
tři koncerty pro klavír a orchestr. Zajímavou kaChlebníčka. Skvělé osvěžení swingovou a taneční
pitolu tvořila Sinfonietta giocosa, jež posloužila
hudbou, ale především oslava 5. výročí založení
J. Novotnému k tomu, aby návštěvníkům přiblížil
našeho spolku. Poté jsme se setkali s naším pravi- nejen strastiplný útěk manželů Martinů z Paříže
delným hostem, houslistou Alexejem Aslamasem, před postupující německou armádou, nicméně
s nímž tentokrát přijel jeho otec, klavírista A. Asla- také fungování tramvajové linky mezi Aix-en-Promas st. Na jejich koncertu zazněly skladby F. Kre- vence a Marseille, jež byla pro skladatele téměř
islera, A. Corelliho, C. Francka a z díla B. Martinů
každodenní nezbytností pro vyřízení potřebného
Sonatina pro housle a klavír G dur. Přátelství s hu- víza, ale i příležitostí, jak využít času stráveného
dební rodinou Aslamasovou (v žádném případě to- na cestě ve prospěch zmíněné skladby.
tiž nemůžeme opomenout ani Alexejovu maminku
V listopadu nás potěšilo příjemné setkání s pěvči bratra) se odvíjí již od prvního koncertu v říjnu
cem Vladimírem Richterem v pořadu Autentické
2012 a pokaždé je stvrzováno i společným pose- baroko a stylizovaný folklor. V. Richter pro nás
zením po každém vystoupení, během kterého se
vystupoval již dříve, pokaždé se zcela jedinečným
většinou vracíme k hudbě, jež právě dozněla, i když
programem pro daný večer, a ani letos tomu nebylo
je většinou čas i na probrání jiných, více či méně
jinak. Tentokrát s sebou přivezl cembalistu a klavípříbuzných témat. O to více nás zasáhla smutná
ristu Jiřího Čermáka, a to i s jeho historickým cemzpráva o nenadálém úmrtí A. Aslamase st. počát- balem, a jako milé překvapení také violoncellistku
kem února letošního roku (56 let), jehož umění, ale
Petru Machkovou Čadovou, rodačku z Bystrého
i skromné a milé vystupování se tím bohužel stává
u Poličky, vybavenou rovněž dobovým nástrojem.
již jenom vzácnou vzpomínkou.
Beseda o těchto nástrojích koncert vhodně doplniV dubnu jsme se vypravili do Prahy „Po stopách
la, ba co víc, díky vtipu účinkujících nás také skvěle
Bohuslava Martinů“. Výlet zakončilo představení
pobavila.
opery Don Giovanni ve Stavovském divadle. Tato
Závěr roku patřil Koncertu pro violoncello a klaakce navázala na poznávací zájezd do Brna „Po sto- vír. Petr Kašpar a Zuzana Robová představili nepách V. Kaprálové a její rodiny“, který se uskutečnil
jen tvorbu Bohuslava Martinů, ale také skladby
v předchozím roce. V květnu následoval hudební
slavných i méně známých skladatelů romantismu.
večer věnovaný Martinů festu. Náš přednášející
Koncert s podtitulem Kontrasty případně zakončil
Jaroslav Novotný všechny zúčastněné seznámil se
pestrý rok 2015 a současně také šestý rok naší snaskladbami i jejich autory či interprety podle festi- hy o poznávání hudby a života Bohuslava Martinů.
valového programu. Po této „ochutnávce“ jsme šli
Únorovou přednáškou „Opáčko“, jež připomněla
na festival připraveni a náš hudební zážitek byl o to „vokální látku“ (kantáty, opery, písně), „probranou“
intenzivnější.
již v letech 2010/11, vykročil Spolek Náš Martinů
Největší zážitek nás však teprve čekal. Ve čtvrtek
do sedmé sezóny. Mimo jiné plánujeme hudební
28. 5. 2015 jsme pořádali koncert, na němž vystou- přednášky na téma housle a klavír, přičemž oba
pil jeden z nejvýznamnějších českých umělců sou- tyto nástroje by měly být zastoupeny i v plánovačasnosti, houslový virtuos Ivan Ženatý. Na klavír
ných živých koncertech. V tomto případě si neklaho doprovázel velmi úspěšný klavírista mladší ge- deme cíle zrovna malé, ale současně zůstáváme při
nerace Martin Kasík. Myslím, že nemusím dlouze
zemi, takže při vší opatrností zmiňujeme, že by
vysvětlovat, jak velkým zážitkem bylo slyšet hudbu
letos do Poličky mohli zavítat např. Ivan Ženatý se
v dokonalém provedení z bezprostřední blízkosti, Sandrou Shapiro (s programem pro Pražské jaro
cítit vzájemný kontakt mezi umělci a diváky a vní- a Carnegie Hall), brazilské klavírní duo Bretas –
mat každou nuanci vystoupení. Byl to neobyčejný
Kevorkian, klavírista Martin Kasík či houslové
koncert, na který budeme všichni dlouho vzpomí- duo Aslamas – Pokorný. Dubnový koncert přitom
nat. Mysleli jsme, že toto je vrchol sezony. Přišel
najdete již v tomto vydání Jitřenky.
však ještě jeden.
V sedmém, věřme, že šťastném roce odpovídaVšichni víme, že již od února je třeba rezervovat
jícím danému číslu, se opět těšíme na přátelská
si místa na zahajovací koncert Smetanovy Litomy- setkávání při krásné hudbě. Najdete nás na stránšle. Tentokrát však i ti, co neměli dostatek štěstí
kách CBM Polička. Zveme tedy všechny příznivce
získat vstupenku na 11. června, mohli klavíristu
tak, jak už jsme si zvykli: „Pojďme na Martinů.“
Jana Bartoše, který v Litomyšli přednesl za doproS. Mohelníková

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

Jeden svět
Již posedmé v řadě se v Poličce od 1. do 7. dubna
uskuteční mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět.
Festival zahájí v pátek 1. dubna od 19 hod. český snímek Nemusíš s láskou, stačí s citem, který
otevírá otázku partnerství, sexuality a rodičovství
z pohledu lidí s mentálním postižením. Na film
naváže debata se Zuzanou Zahradníkovou z organizace Rozkoš bez rizika. Večer uzavře svižný dokument Sonita. Sonitu stejně jako asi 15 milionů
dalších nezletilých dívek po celém světě čeká domluvená svatba. Když se ale zeptá režisérky, zda si
ji nechce koupit, když je stejně na prodej, její příběh nabere zcela nečekaný směr.
Sobotní večer si připomeneme 30. výročí černobylské havárie. Film Černobylské bábušky nás
zavede do bezprostředního okolí jaderné elektrárny, jež se mělo stát zemí nikoho. Přesto zde
v dřevěných chatrčích přebývají bábušky, které
se ilegálně vrátily zpět na místo, kde se narodily
a kde také chtějí zemřít. Druhý sobotní dokument
Model pana starosty se odehrává v obci Érpatak,
jejíž starosta více vzhlíží k maďarské nacistické
minulosti než k demokratickým hodnotám. Po
filmu bude následovat debata s novinářem a politologem Lubošem Palatou o nárůstu nacionalismu
a odklonu od demokracie ve státech střední Evropy. Ve středu 6. dubna se od 19 hod. zaměříme na
současnou migrační krizi. Dokument Syrská love
story je příběhem syrských manželů, kteří se pro
své politické postoje stanou terčem pronásledování. Proto se rozhodnou zemi opustit a vydat se svými třemi dětmi na nebezpečnou cestu do Evropy.
Festival zakončíme ve čtvrtek 7. dubna. Od
18 hod. se ve snímku Nebezpečný svět Rajka Dolečka podíváme na druhou tvář tohoto proslulého
experta na boj s obezitou. Tou je jeho hlasité obhajování „srbského pohledu“ na války v Bosně a Kosovu. Po filmu budeme pokračovat debatou s Andrejem Čokorilem, původem ze Sarajeva, a dalšími
hosty. Od 21 hod. se prostřednictvím amerického
dokumentu Cowspiracy zamyslíme nad reálnými
možnostmi jak zastavit zkázu planety.
Páteční, sobotní a čtvrteční projekce se budou
konat v Divadelním klubu. Vstupné je 80 Kč za
večer. Ve středu 40 Kč a promítat se bude v Centru Pontopolis, Riegrova 52. Kompletní program
naleznete na www.jedensvet.cz/policka. Festival
pořádá ve spolupráci s Člověkem v tísni spolek
Pontopolis.
Pontopolis z. s. podporuje město Polička, Pardubický kraj, Česká rozvojová agentura, ministerstvo
školství a ministerstvo kultury.
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Festival ve Skutči
Třináctý ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který byl v neděli 28. února
zahájen zcela vyprodaným koncertem, již návštěvníkům nabídl operetu, operu i koncert ve skutečském kostele. I v ostatních případech se jednalo
o zaplněná či zcela vyprodaná představení.
Z dubnového a květnového programu festival
doporučuje:
• neděle 10. 4. Beethovenova mše v Chrasti
• neděle 17. 4. Felix Slováček a Felix Slováček jr.
s Komorní filharmonií Pardubice
• pátek 22. 4. Vivaldianno: Město zrcadel –
zimní stadion
• neděle 24. 4. Gentlemen Singers na Chlumku
• středa 4. 5. Pink Floyd Classic – zimní stadion
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
bude ukončen již nyní téměř vyprodaným koncertem nejkrásnějších operetních árií v neděli
8. května.
Více informací naleznete na www.festival-hudebni.skutec.cz

Dne 17. 2. se konalo pro děti
ze všech oddělení školních družin maškarní odpoledne plné
soutěží a zábavy. Paní vychovatelky v čele s panem vychovatelem připravili pro děti soutěže
v maskách, které si děti vyráběly ve svých družinách. Téměř stovka dětí zaplnila prostory školní
tělocvičny, kde se snažily ukázat své umění v jednotlivých disciplínách.
Děti si vyzkoušely rovnováhu na lavičkách
s přenášením pingpongového míčku na lžíci,
chůzi na chůdách, prolézání strachovým pytlem,
slalom s florbalovou hokejkou a skoky přes švihadlo. Za každou splněnou disciplínu byly děti
odměněny bonbony a na závěr tohoto odpoledne
se konala soutěž družstev zaměřená na rychlost
a obratnost našich dětí. Atmosféru doladila hudba, která celé odpoledne dětem hrála.
ZŠ Na Lukách pořádala 5. 2. soutěž ve sportovním lezení na umělé stěně. Tento progresivní
sport si našel cestu i k některým našim žákům.
Mezi naše nejlepší lezce patří Maruška Mourová, která se věnuje sportovnímu lezení opravdu
jen okrajově, ale i tak jí to stačí na to, aby porazila všechny své sokyně jak v lezení na techniku,
tak na rychlost. Dvě stříbrné medaile posbíral
v okresním kole Šimon Němec, který je naopak
ostříleným lezcem, stejně jako František Jána,
který také dvakrát vystoupal na stupně vítězů.
V obou případech si vyskočil na třetí stupínek
vítězného podia. Prvního místa dosáhla i zástupkyně prvního stupně Barbora Štěpánková,
když nenašla žádnou přemožitelku v soutěži na
rychlost.
V pátek 4. března se naše dvě žákyně Eliška
Soukalová a Nicola Juklová zúčastnily okresního kola Chemické olympiády. Musely nejprve
absolvovat náročné školní kolo této soutěže. Že

chemické vzorce, rovnice, výpočty a práci v laboratoři velmi dobře ovládají, potvrdily skvělým umístěním. Eliška Soukalová si vybojovala
3. místo a Nicola Juklová 4. místo. Celkem se
okresního kola zúčastnilo 19 žáků ze základních
škol a gymnázií.

Konečně se dočkali i žáci prvního stupně. Moderní trojboj složený ze tří zajímavých disciplín
zavítal i mezi žáky třetích až pátých ročníků. Zástupci tříd poměřili síly v běhu do schodů, kde
za zmínku určitě stojí výkon Anetky Soukalové,
která nenašla se svým časem 10,54 s přemožitele
ani v řadách chlapeckých. Druhou disciplínou byl
šplh o tyči a trojboj završil kvíz, při kterém zapojily mozkové buňky celé třídy. Protože se akce
líbila, jistě na ni naváží další sportovní klání.
Deváťáci se pilně připravují na přijímačky.
Chystají i zájezd do Prahy na Pražský hrad a do
Poslanecké sněmovny České republiky.
Na škole opět proběhly programy Cesty z cesty,
prevence záškoláctví a komunikace a partnerství.
Mgr. Ludmila Haraštová

Gymnázium Polička místním
centrem programu DofE!
Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14
do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ
Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si
v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita,

dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.
Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní
cenu vévody z Edinburghu z rukou významných

Z činnosti
DPS Penzion
Dny se prodlužují, příroda se probouzí ze zimního spánku, chladné a teplé dny se střídají, někdy snad až v pravidelném rytmu a v DPS „Penzion“ se senioři začali připravovat na svátky jara,
Velikonoce. Vše začalo v keramické dílně glazováním slepiček, kohoutů, vajec, králíků. Červená,
zelená, žlutá, bílá…, aby bylo veselo a oči se po té
šedé zimě potěšily barvami. Šikovné ručičky vyráběly z papíru a vlny ovečky. Všechny výrobky
jsou vystaveny v prostorách DPS „Penzion“. Senioři si také pomocí filmu připomněli akce v roce
2013, zazpívali si s pěveckým souborem Poupata
na Narozeninovém zpívání a trénovali Člověče
nezlob se a žolíky. I letos jsme se připojili k Národnímu týdnu trénování paměti. PhDr. Dana
Klevetová účastníky seznámila s tím, jak na
to, aby si lépe pamatovali. Již tradiční setkání
přineslo nové poznatky o paměti, nová cvičení
a hlavně připomnělo, že mozek je sval, který musí
být neustále trénován.
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osobností. Po celém světě se programu účastní na
8 milionů studentů, v České republice je do DofE
nyní zapojeno téměř 1000 mladých lidí.
Naše gymnázium jako jediné gymnázium na
okrese nabízí od ledna 2016 svým studentům
možnost se do programu zapojit. Této možnosti
zatím využilo 16 studentů, kteří se budou snažit
dosáhnout svých cílů ve výše zmiňovaných oblastech. Držme jim pěsti, ať ve svém úsilí vytrvají! Na
konci jejich cesty je čeká nejen mezinárodně velmi
uznávaná cena, ale zejména pocit, že je možné se
ve svém osobním rozvoji posouvat stále dál a překonávat překážky všeho druhu.
Barbora Pejcharová

I zlomená duše potřebuje rehabilitaci
Slovo nemoc můžeme volně chápat jako stav, kdy člověk „nemá
moc“ nad svým tělem a zdravím.
V případě duševní nemoci ztrácí
vládu nad tím, co se děje s jeho
duší. Ve fázi propuknutí choroby
bývá nezbytná lékařská péče a vhodně zvolená
medikamentózní léčba. Po ústupu akutních příznaků by měla bezprostředně následovat dlouhodobější psychologická (resp. psychoterapeutická)
a také sociální podpora, např. v podobě sociální
rehabilitace.
Středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička pomáhá lidem s duševními chorobami z Poličky a okolních obcí v okruhu 35 km už deset let,
z toho osm let poskytuje právě službu sociální
rehabilitace. Pojem rehabilitace je sice zažitý pro
zdravotnictví, přesto má sociální rehabilitace s rehabilitací fyzioterapeutickou mnoho společného.
V čem je možné podobnosti hledat? Pokud si
někdo zlomí nohu, je nezbytnou součástí úspěšné
léčby i vhodná a cílená rehabilitace. Fyzioterapeuti musí postiženou nohu zprovoznit, aby byla
opět funkční, a to (pokud možno) stejně jako před
úrazem. Prostřednictvím rehabilitace mají rozhýbat, co „zatuhlo“ a nefunguje. Aktivní účast
pacienta je přitom nezbytná. Rehabilitace využívá
zbytkových schopností nemocného, od nichž se
odvíjí její konkrétní forma a míra. Sociální rehabilitace zajišťovaná sociálními pracovníky funguje
na stejném principu. Pomáhá rozhýbat ty složky
osobnosti nemocného, u nichž si choroba nejvíce
vybrala svou daň. Vždy jde o bytostně individuální
službu šitou na míru konkrétnímu člověku podle

jeho vlastních možností a potřeb. Někdo potřebuje podporu v mezilidských vztazích a komunikaci,
jiný v oblasti práce a zaměstnání, finančního hospodaření či vedení domácnosti.
Ani sebešikovnější lékař, sebelepší fyzioterapeut
a sebesnaživěji pacient ale nezajistí, že nemocný
zůstane bez jakýchkoliv trvalých následků. Někdy
zlomeninu připomene „pouhá“ bolest v končetině
při změně počasí. Jindy jsou následky mnohem
nepříjemnější a bolavější. Pacient si na to ale musí
zvyknout. I na duši mohou vlivem nemoci zůstat
trvalé následky a jizvy, s nimiž se nemocný musí
nějak vypořádat. Otevřené dveře mu však mohou
posloužit jako pomocník a podpůrce.
Cesta životem s duševní nemocí po boku nebývá strastiplná pouze pro nemocného. Tíha choroby silně dopadá i na blízké z jeho okolí, kteří jsou
stejně jako nemocný vystaveni velikému tlaku
a stigmatu. Aby měli své pocity a zkušenosti s kým
sdílet, založily Otevřené dveře Podpůrnou skupinu pro blízké osoby lidí s duševní chorobou. První
letošní setkání proběhne v pátek 1. dubna od 17.30
do 19.00 hodin v Charitním domě č. III (Vrchlického 10) v Poličce. Hostem podvečera bude Mgr. Michal Balabán, právník, zakladatel sdružení Kolumbus (organizace pro uživatele psychiatrické péče)
a tzv. peer konzultant, který pomáhá duševně nemocným na základě vlastních zkušeností s duševní chorobou. „Skupina je tentokrát otevřena všem
lidem z veřejnosti, jejichž blízký se potýká s duševní chorobou. Patříte-li mezi ně, jste na setkání
srdečně zváni. Těšíme se na vás,“ vybízí k účasti
Štěpán Plecháček, vedoucí služby.
Jana Dobrovolná

Klub zdraví zve na dubnovou přednášku
Plakat lze z různých důvodů a příčin. Za projev
pozdní lítosti se dá pokládat pláč nad rozlitým
mlékem, plakat se dá na správných i nesprávných
místech, dokonce i v nesprávnou dobu. Plakat lze
radostí, dojetím i žalem. Neznám člověka, který by
neplakal při krájení cibule, kde je příčinou značného slzení dráždivá látka vznikající rozkladem enzymů. Slzám nejen při krájení cibule lze předejít
či jejich vznik potlačit. Ovšem slzy mají svůj nezastupitelný význam, věděli jste, že slzy vyvolané
emocemi mají jiné složení než ty vzniklé při loupání cibule? Nebo že pláč novorozence není totéž, co
pláč dospělého, že i k slzám je nutno vyspět?
Přijďte si dne 13. dubna od 18.00 hodin do horní
místnosti SVČ Mozaika vyslechnout zajímavé povídání o dvou zdánlivě odlišných bylinách, které mají
hodně společného. Čestmír Šťovíček si je záměrně
vybral pro téma „Síla přírodních léků – cibule
a kurkuma“, aby na nich mohl ukázat, jaké úžasné
možnosti jejich pravidelným užíváním můžete získat prakticky zcela bezplatně, aniž byste museli vysedávat v ordinacích lékařů, protože jejich účinnost
je vyzkoušená a prověřená generacemi žijícími nejen staletí, ale celá tisíciletí před námi. Dostane se
vám nejen teoretického výkladu, ale i praktických
rad a ochutnáte opět nová jídla připravená s láskou
a za použití těchto dvou surovin. A jestli bude letos
o počasí platit „duben – ještě tam budem“, můžete
si je s úspěchem ověřit jako prevenci i lék.
A na závěr pár mouder. Slzy byly od pradávna symbolem žalu nebo dojetí. Potvrzuje to citát
Marka Tullia Cicerona: „V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež
polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme…“ Nebo od Jana Nerudy: „Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také
pláčeme, sotva jsme k ní přivoněli.“ A Osho radí:
„Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit
– a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však, když se neumíte

smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku
v ruce, jsou součástí jednoho jevu – autentického
bytí v pravdě.“
Nebojte se smíchu ani pláče, obojí má své místo
v životě, stejně tak jako cibule, kurkuma a spousta
jiných báječných bylin, plodin, rostlin. Naučte se
je s námi znát a používat – budete dříve a v rámci
prevence i déle zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Den žena 16
Přijďte společně s námi prožít krásný den plný
pohodových chvil, ve kterých se o vás postará profesionální tým.
Každá si bude moci dopřát relaxační a lymfatické masáže. Líčení provedou profesionální vizážistky. Bude zde možnost prodloužení a zhuštění
řas. Kosmetička vám upraví obočí podle vašich
představ, nebo provede příjemnou masáž obličeje.
Kadeřnice vykouzlí nový účes nebo jen zastřihne délku vlasů. O nožky se postarají pedikérky
a o ruce manikérky. Parafínové zábaly zjemní pokožku rukou.
Během celého dne si zde můžete zakoupit kosmetické produkty, bižuterii a jiné drobnosti. Čeká
na vás i výborné, kvalitní občerstvení a malý dáreček.
Kdy: 7. 5.
Kde: v Hartmanicích (kulturní dům)
Vstupenky za 250 Kč lze zakoupit v IC Polička a Bystré nebo po dohodě na tel. 604 463 447,
M. Synková. Cena vstupenky na místě je 280 Kč.
V ceně vstupenky jsou všechny procedury zdarma.
Koná se pod záštitou starosty obce Hartmanice
a Hospodářské komory Svitavy.
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Putin lyžuje
v parku
V pátek 29. dubna odpoledne v parku u hradeb
vybudují brněnští herci a stavěči vojenský stan.
V osm večer se v něm odehraje divadelní představení Putin lyžuje Divadla Líšeň. Tato jevištní
reportáž, jak ji sami tvůrci označují, zpracovává
téma nástupu Putina k moci a směřování Ruska
k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské (zavražděna
r. 2006) Ruský deník, dalšími zdroji jsou webové
stránky pozůstalých po teroristických útocích. Jak
píše F. Breindl: „… divadlo připomíná podivnosti provázející první roky Putinovy vlády zejména
v konfrontaci se skutečným nebo domnělým čečenským terorismem. Odtud se autoři inspirovali
i názvem inscenace –,nějak není slyšet o Putinovi.
Asi lyžuje.’… obavy ze zjednodušujícího aktivismu
mizí s každou novou scénou s nápaditou choreografií…”
Vzhledem k omezené kapacitě stanu (80 míst)
bude v Divadelním klubu a Městské knihovně Polička v polovině dubna zahájen předprodej lístků
(120/70 Kč). V parku bude připraven nejen stan
s hledištěm a scénou, ale také něco málo k pití pro
diváky. Neváhejte tedy přijít o chvilku dříve, stejně jako do klubu. Ten bude ostatně po představení
otevřen.
Toto představení je posledním ze série čtyř,
které jste mohli v klubu navštívit. Děkujeme za
podporu a věříme, že i na podzim bude klub opět
divadelní…
Podrobnější informace o tomto i připravovaných
představeních najdete na www.divadelniklub.cz.

Pozvánka DPS
Penzion
5. 4. Moje zahrádka –
přijďte si vytvořit zahrádku, ve které byste se
rádi procházeli. Budeme
si povídat o květinách, stromech, zvířatech… Budeme malovat, vystřihovat a nalepovat. Začínáme
ve 13.30 hod. v pracovní místnosti.
6. 4. Festival Jeden svět – promítání filmu Bábušky z Černobylu. Po černobylské katastrofě
se bezprostřední okolí jaderného reaktoru stalo
zemí nikoho. Opuštěné ulice měst i vesnic jsou
dnes zarostlé stromy, jejich korunami šumí vítr.
Uprostřed této zakázané zóny přesto existuje život.
V dřevěných chatrčích tu přebývají bábušky, ženy,
které se po nucené evakuaci vrátily ilegálně. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
13. 4. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
19. 4. Kavárnička od 14.00 hod. ve společenské
místnosti. Budeme si povídat o Filipojakubské
noci (Beltine, Valpuržina noc či pálení čarodějnic).
20. 4. Slet čarodějnic – příprava na Filipojakubskou noc. Místo sletu Penzion Borovnice. Zájemci se nahlásí do pátku 15. dubna na recepci DPS
Penzion. Pro zájemce o dopravu autem (uživatelé
pečovatelské služby) – cena 55 Kč, platí se při
vyúčtování služeb. Odjezd aut ve 13.30 hod. Kdo
pojede autobusem, odchod od DPS Penzion na
zastávku Na Mostě ve 12.35 hod. (autobus jede
ve 12.45 hod.). Zájemci se nahlásí na recepci DPS
Penzion, možnost objednání stravy (krůtí plněné
kapsy s bylinkovými brambory). Na stravu vybíráme 50 Kč. Bližší informace na recepci. Je to letos
náš první výlet, na kterém nebude chybět dobrá
muzika, zpěv a tanec.
27. 4. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
28. 4. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
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Zdravotně sociální komise byla
hostem dětského domova
Poličský dětský domov slouží dětem od roku
1936. Kapacita domova je čtyřiadvacet dětí, aktuálně jich zde žije dvanáct. V minulém roce odešlo
několik dětí do pěstounské péče. Domov má celkem
šestnáct zaměstnanců, z toho devět pedagogických
pracovníků. Součástí jejich práce je příprava dětí
na samostatný život. Děti jsou zapojovány do běžné
péče o domácnost a zahradu, chodí na nákupy atd.
Připravuje se cvičná kuchyň, kde se děti budou učit
základům vaření.
V nadcházejících letech čekají domov podstatné
transformační změny. Do konce března 2016 bude
zřizovateli (Krajský úřad Pardubice) předložen
transformační plán Dětského domova v Poličce.
Jednou z variant je opuštění stávající budovy a přemístění dětí do tří bytů v běžné poličské zástavbě.
V každém bytě o velikosti 3 + 1 by měly žít čtyři děti
s podporou 2 stálých vychovatelů. Cílem je přiblížit se co nejvíce standardnímu modelu rodinného
života.
K projektu transformace probíhají setkání, debaty. Město Polička se k situaci staví vstřícně, zazněl
příslib poskytnutí bytů, mluví se i o lokalitě Bezručova. V rámci návštěvy členové komise předali
dětem ovoce a sladkosti a prohlédli si prostory, ve
kterých děti žijí.
Součástí návštěvy v domově byl i rozhovor nad
otázkami, které ředitelce Bc. Miroslavě Přiklopilové, položili, prostřednictvím komise, občané. V zájmu objektivity zveřejňujeme otázky a odpovědi
v originální podobě a debatu na stránkách Jitřenky
považujeme tímto za uzavřenou!
Dobrý den, níže můj dotaz na ředitelku Dětského
domova v Poličce: Jaký by podle vašeho názoru měl
být dobrý ředitel v zařízení jako je DD v Poličce?
Děkuji za odpověď a zůstávám s pozdravem.
Bc. Martina Klímová
Myslím, že ředitel DD by měl mít stále na paměti,
že je zde pro děti. Proto, aby jim společně s celým
týmem zaměstnanců (pedagogických i provozních)
umožnil prožít hezké dětství a připravil je co nejlépe na jejich samostatný život. Měl by být asertivní,
empatický a měl by umět přiznat vlastní chybu.
Dovolte mi lehce kumulovaný dotaz na paní ředitelku Dětského domova. Ve Vaší funkci se pravděpodobně ještě rozkoukáváte. Co je pro Vás v současnosti nejtěžší a z čeho máte největší radost?
Jaké máte představy o dobře fungujícím kolektivu
ve Vašem DD?
S úctou, Bc. Jan Stodola
Jak jste sám uvedl, ve funkci ředitelky DD Polička se ještě rozkoukávám. Nicméně myslím, že jsme
s dětmi a s celým týmem zaměstnanců již udělali
spoustu práce. Procházíme obdobím změn a rozhodně to není pro nikoho lehké. Ale věřím, že nás to
všechny posune správným směrem. Největší radost
mám z každého i drobného úspěchu našich dětí.
Žádný kolektiv není dokonalý. Tedy ani ten náš
v DD Polička. Musím však říci, že v poslední době,
kdy jsme pod velkým tlakem veřejnosti, cítím větší kolegialitu, profesionální přístup a loajalitu zaměstnanců k DD. A to je myslím základ fungujícího
kolektivu.
Dobrý den. Všiml jsem si, že webové stránky dětského domova se nachází v dosti statickém stavu.
Úplně chybí prvky interaktivity, které by „pozvaly“
čtenáře vašich stránek do kontaktu, ke spolupráci
a nalákaly tak čtenáře k pravidelné návštěvě stránek. Sponzoři a dárci by mohli být lépe propagováni (např. banery, loga firem…). Není to škoda?
Ing. Michal Šafář
S Vaším názorem musím souhlasit. Naše webové
stránky sice procházejí postupnými úpravami, ale
jejich kvalita není podle našich představ. Na jejich
zdokonalení bychom se chtěli v budoucnu více zaměřit.

Vzpomínáme

Dobrý den, ráda bych se zeptala paní ředitelky
Bc. Miroslavy Přiklopilové: Jaké jsou vaše pozitivní osobnostní charakteristiky? Pro jaké z nich
se domníváte, že jste uspěla ve výběrovém řízení
na pozici ředitelky dětského domova v Poličce na
jaře 2015?
Těším se na odpověď v Jitřence.
Marie Kordiovská
Myslím, že jsem ve výběrovém řízení na pozici
ředitelky DD Poličky uspěla, jelikož komise rozpoznala můj opravdový zájem o tuto práci. Výběrového řízení jsem se účastnila na stejnou pozici již podruhé. Doufám, že jsem zaujala svojí přirozeností,
dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi a také
svojí koncepcí rozvoje DD Polička. Hodnocení
mých pozitivních osobnostních charakteristik bych
raději nechala na někom jiném.
Dobrý den, ráda bych se zeptala paní Přiklopilové:
Zajímalo by mě, jakým způsobem se děti v dětském domově v Poličce připravují na budoucí
samostatný život mimo dětský domov? Mám na
mysli například nakupování potravin (aby věděly,
kolik stojí základní potraviny jako chléb, máslo atd.
a učily se hospodařit s penězi), příprava jednoduchých jídel, péče o okrasné a užitkové rostliny (aby
získaly pracovní návyky), chov domácích zvířat
(aby se učily nést zodpovědnost), atd.
Za odpověď na můj dotaz děkuji
Hana Andrlíková
V našem DD klademe důraz právě na přípravu
dětí na samostatný život. Každodenní výchovná
činnost našich vychovatelů s dětmi se zaměřuje
na získání pracovních návyků a učení se odpovědnosti. Děti si samy uklízejí své pokoje, denně se
střídají ve službách (nádobí, úklidy jídelny, šatny,
koupelen). Koncem roku 2015 jsme zakoupili pračky do koupelen dětí. Děti se učí kompletně pečovat
o své prádlo.
Dále je ve fázi dokončování cvičná kuchyně, ve
které si budou samy s vychovateli zajišťovat víkendové stravování, včetně nákupů. Získají tak jistě
větší povědomí nejen o cenách potravin a zlepší se
i jejich finanční gramotnost.
Dobrý den, zasílám znění dotazu pro ředitelku
dětského domova v Poličce:
Kandidát na pozici ředitele dětského domova
předkládá svou koncepci (vizi, kterou má ohledně směřování dětského domova na zvolenou dobu
šesti let) při výběrovém řízení komisi. Ve funkci
ředitelky jste od 1. 5. 2015. Inspekční zpráva, vyhotovená dne 11. 11. 2015, vám vytýká, že do data
vyhotovení inspekční zprávy nebyly vypracovány
strategické a koncepční dokumenty, dále skutečnost, že zařízení nemá dlouhodobou vizi a strategii
rozvoje. Můžete se k tomu, prosím, vyjádřit? Děkuji vám.
Děkuji,
Ing. Jana Klimešová
V době mého nástupu do funkce ředitelky, již byl
DD Polička zapojen do projektu Transformace péče
o ohrožené děti a mládež, stejně jako všechny DD
v Pardubickém kraji. Náš transformační tým pracuje na Transformačním plánu, který představuje
právě dlouhodobou vizi a strategii rozvoje našeho
DD. Transformační plán je nyní ve fázi dokončování. Výše zmiňovaný dokument se velkou měrou ztotožňuje s mojí osobní koncepcí rozvoje DD Polička.

Dne 16. února 2016 uplynulo 35 let, kdy
zemřel náš tatínek, pan Jan Vítek a 4. dubna
uplyne také 35 let, kdy zemřela naše maminka, paní Marie Vítková, oba z Borové u Poličky. Nikdy na vás nezapomeneme!
Za všechny sourozence
Jana Němcová z Pomezí u Poličky
V březnových dnech uplyne dvacet sedm let, co nás navždy opustila naše milovaná,
laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní Irena Vrabcová. Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále
žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
Utichlo srdce znavené, přestalo být, budiž Ti maminko
za všechno dík. Léta běží
rychle, ale bolest zůstává.
V dubnu si připomínáme
1 rok, co odešla naše milovaná maminka, babička, manželka, paní Marta Karasová.
Věnujte jí, prosím,
vzpomínku s námi.
Manžel a dcery
s rodinami
Dne 13. dubna vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička, paní
Vlasta Ježková.
Stále, vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 17. dubna uplyne
smutné dvacáté výročí od
tragického úmrtí našeho
milovaného syna Libora Černého.
S láskou vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.
Dne 20. 4. 2016 by se dožil
100 let náš tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Břeň z Pomezí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
manželka Marie, děti
Marie, Ladislav a Alena.
S láskou a smutkem vzpomínáme na naši milovanou
paní Zdeňku Zbytovskou,
která nás navždy opustila už
před rokem, dne 24. 4. 2015.
Děkujeme všem, kdo ji
znali a měli rádi, že se k nám
se vzpomínkou na ni přidají.
Manžel a syn, maminka
a sourozenci s rodinami

Při březnové schůzce navrhli členové ZSK rozdělení částky 230.000 Kč z městského rozpočtu na
podporu sociálně prospěšných projektů a aktivit.
Dalším hostem Zdravotně sociální komise bude
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka Speciální základní
školy Bystré.
- ZSK-
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Aby nebyl
nikdo sám

Zdravotně sociální komise byla
hostem Domova důchodců v Poličce

Vážení přátelé, důchodci, členové městské organizace svazu důchodců v Poličce. Tak jako vy
i já se dívám každý den do kalendáře. První jarní den je již za námi, sluníčko je již hodně vysoko,
teploty stoupají, a nás všechny už to láká na jarní
vycházky a výlety. Co jsme tedy pro vás na duben
připravili: 4. dubna to bude již tradiční vycházka
na přehradu, sraz v 9 hod. u prodejny na Berlíně.
Výborová schůze 5. 4. a slet vlaštovek 7. 4. Těšíme
se na výlet do Termal parku Velké Losiny s odjezdem 12. dubna v 8 hod. od gymnázia. Dubnové
akce zakončíme zájezdem na Veselý kopec. Na oba
zájezdy jsou ještě volná místa.
Na další měsíc připravujeme zájezdy: Štarkov –
Daňkovice, Terezín 15. května, Kroměříž 19. května
a 30. května odjíždíme do Velkého Mederu na Slovensko. Tak se těšte a mějte se na jaře pohádkově.
Za výbor MOSDCR
Ivan Chudý

Poličský domov důchodců slouží klientům od
O problematiku „rodinného sponzorování“ se čleroku 2003. Přestavba budovy bývalého interního
nové ZSK živě zajímali. Dostalo se jim podrobnéoddělení nemocnice byla zahájena v roce 2000
ho vysvětlení, postup před časem odsouhlasili při
a kompletně ji zaplatil stát. Vlastník celého are- své návštěvě i pracovníci kanceláře ombudsmana.
álu – 27 obcí regionu sdružených ve Svazku obcí
Mgr. Češka zodpověděl také další dotazy členů
AZASS, spravuje také Domov pro seniory v Bys- komise, kteří s jistou mírou překvapení konstatrém, ten je v provozu od r. 2011 a patří k nejmo- tovali, že, přes výzvu v Jitřence, nemá veřejnost
dernějším v kraji. Disponuje devětašedesáti lůžky, k provozu místního domova důchodců žádné
v Poličce je k dispozici padesát míst.
otázky. Přítomným „komisařům“ byla umožněna
Oba domovy jsou aktuálně plně obsazeny, po- prohlídka objektu, litovali, že nepotkali Adélku
dle slov Mgr. Češky jím spravované poličské zaří- – kočičí společnici seniorů. Do domova dochází
zení pro seniory eviduje cca 10 – 15 „ostrých“ žá- v rámci canisterapie i fenka Bára s dobrovolnicí
Eliškou a Mgr. Češka zdůrazňuje, že další dobrodostí, v tuto chvíli převážně ze strany mužských
volníci (i bez čtyřnohých přátel) jsou vítáni!
uchazečů. O přijetí nových klientů rozhoduje
Ing. Stráník, ředitel nemocnice, seznámil kokomise, hlavním kritériem je aktuální životní
legy s plány na další úpravy (zahradní zákoutí
situace, zahrnující zdravotní, sociální a rodinné
aspekty. Domov poskytuje svým klientům ubyto- s fontánkou je velmi příjemné) a stavebními projekty.
vání, stravování a široké spektrum dalších služeb
Bc. Černíková, vedoucí OSVZ MěÚ, informoa aktivit. Obyvatelé přirozeně stárnou a mění
vala o návštěvě ministryně práce a sociálních
se jejich zdravotní stav. Domov se přizpůsobuje
tak, aby se cítili co nejlépe. Postele jsou vyměňo- věcí v Poličce a průběhu jejího setkání se zástupci místních poskytovatelů sociálních služeb.
vány za polohovací lůžka, plánuje se vybudování
MUDr. Plšek otevřel debatu o aktuální situaci ve
dostupnější (stávající je v suterénu) společenské
fungování poličské „záchranky“. Diskuse o možmístnosti, část personálu absolvuje vzdělávání
v oboru paliativní péče o klienty v závěrečné ži- nostech řešení tíživé situace v oblasti nabídky
votní fázi.
bydlení pro určité občanské skupiny říjnovou
Provoz domova je hrazen platbami od klientů, schůzku zdravotně sociální komise uzavřela.
státními dotacemi, úhradou od zdravotních po-ZSKjišťoven a zčásti také finančními příspěvky rodin.

Projektový den „Národnostních
menšin“ ve speciální škole
Únor je měsícem, kdy pravidelně připravujeme
pro naše žáky projektový den „Národnostní menšiny v ČR“. V minulých letech jsme se převážně
věnovali národnostním menšinám pocházejících
ze sousedních států či daleké Asie. Letos nás při
přípravě inspirovala výstava v Centru Bohuslava
Martinů „Příběhy Romů“.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám stavební pozemek v Jedlové.
Tel. 736 783 927.
•
Koupím domek se zahradou nebo chalupu.
Polička a okolí. Tel: 722 133 545.
•
Koupím byt v Poličce. Telefon 732 917 901.
•
Pronajmu byt 1+1, 42 m2, nacházející se ve
zvýšeném přízemí cihlového domu v klidné části centra města Poličky. Byt je v původním stavu. Vlastní koupelna s WC řešena samostatně se
vstupem z chodby. K bytu náleží sklep, část půdy
a zděná kolna na společné zahradě. Nízké provozní náklady na bydlení. Cena 4.000 Kč, bez energií,
plus vratná kauce. Tel.: 602 892 004.
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Celou akci jsme společně zahájili ve školní tělocvičně, kde jsme žákům vysvětlili co, kdo a kde
bude mít za úkol. Atmosféru začínajícího projektového dne ještě umocnilo vystoupení našich romských žáků, kteří nám zazpívali tklivou píseň, jak
jinak než o lásce. Poté se starší žáci vypravili do
CBM, kde měli za úkol, během prohlídky výstavy,
zjistit odpovědi na řadu otázek, týkající se minulosti i současnosti romského etnika. Takto získané
informace pak ve škole zpracovali a vytvořili řadu
zajímavých koláží a plakátů, které jsou vystaveny
v prostorách školy. Mladší žáci se nejdříve seznámili s interaktivním programem „Cesty Romů“.
Potom kreslili, vystřihovali, doplňovali a soutěžili,
kdo toho o Romech ví víc. Samozřejmě, i mladší
žáci navštívili výstavu v CBM. Nejsilnějším zážitkem pro naše nejmladší byl tanec v zapůjčených
kostýmech, za doprovodu temperamentní romské
hudby. Takže ještě jednou tímto zaměstnancům
CBM – I díky vám se náš letošní projektový den
vydařil.
Mgr. J. Filipová

Aktuality z Dětského domova Polička
V souladu se strategií Pardubického kraje dokon- děti z dětského domova budou žít lépe v menších
čuje v současné době Dětský domov Polička trans- „rodinných skupinách“ v bytech běžné zástavby ve
městě Polička. Tím se život dětí co nejvíce přiblíží
formační plán, jehož hlavním záměrem je v období
modelu klasické rodiny.
nadcházejících let opustit nevyhovující zázemí
V rámci postupného naplnění naší vize jsme
stávající budovy a pro děti a dospívající z dětského
domova zajistit vhodné rodinné soužití v bytech. společně se zřizovatelem iniciovali jednání ve věci
poskytnutí bytů pro náš dětský domov s městem
Tím zajistíme individuálnější přístup pro rozvoj
Poličkou. Vážíme si vstřícného přístupu pana staidentity dítěte a jeho klíčových kompetencí pro
život včetně většího podílu vlastní odpovědnosti. rosty Jaroslava Martinů, který přislíbil, že se měsSměřujeme tím k přirozenému začlenění dětí do
to bude našemu požadavku snažit vyhovět. Jednakomunity a k užší spolupráci s rodinou. I nadále
lo by se o byty v nové zástavbě v lokalitě Bezručova.
aktivně usilujeme o komplexní péči a podporu dětí
Bc. Miroslava Přiklopilová,
týmem kvalifikovaných zaměstnanců. Věříme, že
ředitelka Dětského domova Polička
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V Poličce ubývají stromy
Dobrý den,
chtěla bych se připojit k názoru paní Krejčí
ohledně kácení stromů v Poličce, který vyjádřila v březnové Jitřence svým příspěvkem „Aby se
nám v našem městě dobře žilo“.
Mám ráda přírodu a obzvlášť vzrostlé stromy,
které jsou ozdobou krajiny, útočištěm ptáků, zajišťují fotosyntézu, ale také dávají v parných dnech
tak příjemný a vyhledávaný stín.
Ještě nedávno jsem měla dobrý pocit, že žiji
zrovna v Poličce, kde město dbá na svoji zeleň,
ošetřuje staré stromy a sází nové. Od podzimu se
ale dost změnilo.
I před naším domem byly začátkem prosince
minulého roku pokáceny dva vzrostlé smrky. Je
pravda, že máme v kuchyni více světla, a taky
musím uznat, že obratem byly vysazeny tři nové
stromky, stejně mně ale vrtá v hlavě, jestli to bylo
nutné, když se dívám na ty zdravé pařezy, které
před domem zůstaly…
Dokážu pochopit, že některé stromy už nejsou
stabilní a ohrožují okolí, rozumím i důvodu, že
kořeny dokáží narušit statiku domu, pokud roste
strom příliš blízko budovy. Čemu ale nerozumím,
proč se v posledních pár měsících děje tak masivní kácení staletých stromů v místech, kde nejsou
domy, ani jiná zástavba? Jen v aleji městského parku je nově pokáceno devět stromů! Další stromy
byly skáceny v Královské aleji, u fotbalového stadionu, u evangelického kostela nebo u zastávky „Na
mostě“. Kromě jednoho mají všechny pařezy čistý
řez, bez známek hniloby nebo jiného poškození.

Co je důvodem? Proč dopustí rada města, aby
byla ničena taková dominanta a ozdoba města, jakou bez pochyby alej v parku je?
Obracím se na Vás, pane Martinů, s otázkou,
zbydou nám v Poličce nějaké vzrostlé stromy?
Znepokojuje Vás úbytek obyvatel v našem městě, započítal jste do mínusových hodnot i všechny
pokácené stromy?
Nepatří snad živá příroda v jistém smyslu mezi
obyvatele Poličky, kterých je třeba si vážit a chránit je?
Předem děkuji za Vaše vyjádření.
Kateřina Králová
Reakce města na článek
„V Poličce ubývají stromy“
Vážená paní Králová a vážení čtenáři,
kácení stromů vždy přináší podstatnou změnu
vzhledu svého okolí, a proto celkem pochopitelně
vzbuzuje emoce. S těmi však při řešení odborně
komplikované problematiky nelze vystačit. Jak
již bylo na stránkách Jitřenky dříve zmíněno,
rozhodlo se město Polička v roce 2013 nechat odborně posoudit podstatnou část stromů na území
města Poličky. Renomovaná firma SAFE TREES, s. r. o. našeho předního arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslav Kolaříka, PhD.
provedla posouzení 2207 stromů a skupin stromů
a zpracovala Projekt péče o stromy. Tento projekt
řeší jednak návrhy na ošetření jednotlivých stromů, a pak také kácení stromů ze zdravotních a pěstebních důvodů ve třech stupních naléhavosti.

Aby se nám v našem městě
dobře žilo II.
Vážený pane starosto.
Vážím si Vás jako slušného, pracovitého člověka,
který se snaží o spokojené soužití občanů našeho
města. Zároveň jsem si vědoma toho, že z pozice
vaší funkce nemůžete osobně řešit všechny problémy a některé věci se k Vám dostávají zprostředkovaně a někdy i zkresleně. Proto mi dovolte reagovat na Vaši odpověď.
Není pravda, že důvodem pokácení bylo ohrožení občanů. Ten by byl srozumitelný pro všechny.
Nevím, co bylo napsáno v žádosti, pravý důvod
však byl snížený osvit balkonu. Pokud tato žádost
byla opakována, týkalo se to vždy obyvatel přízemního bytu a vždy ze stejného důvodu. Je logické, že sem nesvítí navečer sluníčko tak dlouho jako
do vyšších pater.
Není pravda, že větve poškozovaly fasádu a proto byly ořezávány, větve se domu vůbec nedotýkaly.
K ořezání došlo v době zateplování, kdy z důvodu
snazšího přístupu při stavění lešení začali dělníci větve řezat. Na můj dotaz, kdo jim to povolil,
jsem dostala odpověď, že by se stejně zlomily. V té
době ti samí lidé uřízli několik asi dvoumetrových
smrčků, nasazených na okraji trávníku, prý na žádost téhož přízemního bytu.
Domnívala jsem se, a také si to ověřila, že skácet zcela zdravý strom bez vážného důvodu nelze.
Proto, když jsem v určité situaci, kterou nebudu
popisovat, neunesla opakované argumenty o tom,
jak kvůli stromu a potažmo kvůli mně máme
zničenou, flekatou fasádu – ne zničenou od větví
(několik firem prý potvrdilo, že nasává vlhkost
ze stromu), řekla jsem, že už je mi to jedno, ale to
neznamená, že jsem se s tím smířila. Poukazovat
na to, že fleky jsou i na místech, kde žádné stromy nejsou, nemělo smysl. Nesmířila jsem se s jeho
pokácením bez potřebných posudků (změření
osvitu bytu, odborné posouzení z hlediska bezpečnosti kvůli narušeným kořenům), což jsem asi
patřičně nezdůraznila, jelikož jsem předpokládala, že v tomto případě je to samozřejmé. Napros-

to s Vámi souhlasím, že bezpečnost je na prvním
místě, proto jsem to byla já, kdo upozornil na porušené kořeny. A také já, i váš pracovník, dobře
víme, že všechny tyto důvody jsou pouze zástupné,
protože pravý důvod byl nesmyslný, ale žadateli by
se mělo vyhovět, aby se nám tady dobře žilo. Takže
je mi jasné, proč musela být skácena bříza, která
nebyla nemocná, neohrožovala, nestínila. Měla
jen smůlu, že po odkvětu „znečišťovala semínky
svoje okolí (balkony, otevřená okna).
Pokud jde o umístění kontejnerů – v žádné
anketě toto prezentováno nebylo, dokonce se domnívám, že šlo o náhradní řešení. Nevím, jak probíhá schvalování projektů, ale pochybuji, že by si
kdokoli z těch, kteří se tím zabývají, takový návrh
schválil, kdyby se to týkalo jeho bydlení. Já jsem se
to dozvěděla, až při úpravě trávníku. Protože tam
byl mírný svah, musel být srovnán a při té příležitosti (i když to není doloženo) byly jedli překopány
kořeny.
Omlouvám se za svůj „pokřivený“ vztah k přírodě a za neschopnost pochopit nelogické argumenty.
Je mi z toho smutno, ale budu se snažit pochopit,
že se člověk nemá starat o věci, které se bezprostředně netýkají jeho osobního pohodlí.
J. Krejčí
Vážená paní Krejčí a vážení čtenáři,
děkuji Vám za dodatečné vyjádření ve věci Vašeho prvního příspěvku v březnové Jitřence. Věřím,
že již ode mne neočekáváte další zdůvodnění nad
rámec mé odpovědi na Váš článek.
Chci zdůraznit, že Vy osobně nemáte důvod se
omlouvat za svůj, jak sama píšete, „pokřivený“
vztah k přírodě a za neschopnost pochopit nelogické argumenty. Osobně jsem rád, že v našem
městě žijí lidé, kterým záleží na kvalitě životního
prostředí a svým aktivním přístupem ho i chrání.
Jaroslav Martinů
starosta města
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V současnosti je provedeno kácení v prvním
stupni naléhavosti, z větší části i kácení v druhém
stupni naléhavosti a z menší části kácení ve třetím
stupni. Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici
na adrese www.stromypodkontrolou.cz v sekci
mapový portál. Kácení probíhá vždy na základě
konkrétních důvodů, které nelze posuzovat jen podle pařezu stromu. Na pokácení každého stromu
je vydáno povolení dle zákona o ochraně přírody
a krajiny.
V letošním roce má město objednáno nové posouzení alejí Na Valech, Královské a v ulici Heydukova, protože ty lze vedle městského parku považovat za stěžejní z hlediska jejich významu, ale
i z pohledu nutnosti zajistit provozní bezpečnost
stromů na exponovaných lokalitách. I přes tuto
snahu mít stromy pod kontrolou dochází v Poličce
občas k rozlomení nebo i vyvrácení stromů označených odborníky za bezproblémové. V žádném
případě nechci připustit, aby v Poličce došlo k podcenění rizik, a aby došlo k tomu, co se stalo v jiných
městech (např. dvě úmrtí v důsledku pádu stromu
či větví ve Svitavách).
Pokud jde o tvrzení, že v Poličce ubývají stromy,
dovolím si vyjádřit opačný názor. Po kácení stromů provádí město náhradní výsadbu, buď v místě
samém, a pokud to není možné na jiných pozemcích města (např. podél cyklostezky směr Modřec).
Ale nejenom to. V rámci projektů svého rozvoje
město řeší novou výsadbu v místech, kde dříve
byla půda bez stromů. Stačí se podívat na nově
vzniklý park v lokalitě Mánesova, kde bylo s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí vysazeno 1493 rostlin, z toho i několik desítek
listnatých a jehličnatých stromů.
Dovolte mi též zmínit i náš tvrdý požadavek na
firmu Milacron v podobě výsadby zeleně v areálu
nově budované firmy. Konečný stav 2.409 stromů
a keřů, které firma vysázela, nepotřebuje žádný
další komentář. V průmyslové zóně chceme i nadále touto cestou pokračovat a vždy s příchodem
nového investora hledat a požadovat vhodnou výsadbu nových stromů.
Rovněž se domnívám, že i zásadní obměny dožitých stromů provádíme s cílem a rozumným
přístupem viz centrální hřbitov, kde se vykácely
nemocné smrky, které navíc ještě svými kořeny
poškozovaly okolní hroby a byla provedena nová
výsadba z okrasných buků.
Vážená paní, rád bych Vás i ostatní spoluobčany
na závěr zodpovědně ujistil, že naše město nemá
žádný zájem na zbytečném kácení stromů a že
každé konkrétní pokácení posuzujeme a vyhodnocujeme z mnoha souvisejících aspektů. Za své
působení na městě jsem byl mnohokráte osloven
a požádán mnoha občany o vyhovění jejich žádostí
o pokácení toho či onoho stromu a moc dobře vím,
že naši úředníci vždy pečlivě posuzují všechny
okolnosti a zároveň hledají a vyhodnocují adekvátní rozhodnutí s cílem minimalizovat negativní dopady do naší městské zeleně.
Jaroslav Martinů, starosta města

Polička podpořila
Tibet
Jako občanka města Poličky děkuji zastupitelům města, že i letos se Polička připojila k městům
a obcím v Česku, které 10. března vyvěsily vlajku
Tibetu, jako výraz solidarity s okupovanou zemí
a jejím lidem. Vážím si toho, že vidina výhodných
obchodních styků a investic z Číny nepřevažuje
v Poličce nad hodnotou lidských práv a spravedlnosti.
Marie Staňková
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Ze sletu
vlaštovek

Život je jen náhoda...

Pro nezasvěcené musím předeslat, že vlaštovky
se říká těm členkám městské organizace Českého
svazu důchodců v Poličce, které zprostředkovávají
kontakt vedení se členy. Na začátku března se sešly na schůzi s cílem zhodnotit plnění úkolů stanovených na minulém sletu a vytyčit další pro příští
období.

Mohly konstatovat, že beseda „O Ugandě“ byla zajímavá a hojně navštívená, stejně jako beseda s příslušníky Policie ČR, kteří zde rozdali reflexní pásky
a informační materiály. Poutavá byla rovněž prohlídka knihovny a beseda s ředitelem Mgr. Juklem.
Mezi ním a předsedou Ivanem Chudým došlo k dohodě, že všichni důchodci, po předložení SeniorPasu, budou mít registraci zdarma. V dalších dnech
to byla například pravidelná vycházka na přehradu
(každé sudé pondělí). Ve čtvrtek 10. března společně oslavili MDŽ. Po pár dnech hráli dvě hodiny
bowling a opět vyrazili na přehradu. Velký zájem
vzbudil chystaný zájezd do Velkých Losin (12. dubna) na koupání v termální vodě. O nejzajímavějších
akcích budeme čtenáře informovat příště.
-vra-

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok
2016/2017 se bude konat 17. 5. a 18. 5. v době od
8 do 16 hod. Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
je možno podat pouze v jedné MŠ. Děti jsou přijímány na základě kritérií, která určují ředitelky
jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. Zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ.
2. Přihlášku vyplní.
3. Nechá potvrdit dětským lékařem.
4. Odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ.
Poličské mateřské školy:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, E. Beneše 627
Mateřská škola Luční Polička, Luční 394
Přihlášky je možné vyzvednout v MŠ od dubna
2016.

Blahopřejeme
Dne 16. 4. 2016 oslaví
manželé Jana a Jiří Martinů
z Poličky 50. výročí svatby.
K tomuto životnímu jubileu
bychom chtěli našim rodičům
a prarodičům popřát mnoho
dalších krásných let na společné cestě životem.
Milující rodina
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… jsou slova známé písně, ale také název přehlídky, na které hrají, zpívají a tančí lidé, žijící v domovech pro mentálně postižené. Akce se konala
v Tylově domě 9. března a představení, které jsem
navštívila, začínalo v 8.15 hod.
Nebudu hodnotit výkony na jevišti – byly skvělé
a jenom ten, kdo někdy podobnou akci připravoval,
ví, kolik trpělivosti a kolik hodin práce se za každým vystoupením skrývá. Chtěla bych se s vámi
podělit o zážitky z hlediště – a nejsou veselé. Nejen,
že žáci základní školy ještě nevědí, že se v divadle
slušně sedí, při představení se nemluví, nekope se
do sedadla před sebou (tyto „mezery ve vzdělání“,
týkající se slušného chování ve společnosti, si jistě
časem doplní), mnohem horší je, že si během jednotlivých vystoupení neodpustili velmi kritické,
kruté i vulgární poznámky na adresu účinkujících.
A z toho mi bylo hodně smutno.
Ano, mentálně postižení jsou jiní, jsou to lidé
s tělem dospěláka a duší dítěte, ale to přece neznamená, že jsou horší. Nezaslouží si být zesměšňováni a uráženi. Kladla jsem si otázku: Kde se stala
chyba? Copak těm zdravým nikdo nevysvětlil, že
stačí genetická vada, těžký průběh porodu, nemoc
či úraz a následkem je mentální postižení člověka? A to se může stát každému z nás, či z našich
blízkých.

Přála bych si, aby někteří žáci 6. ročníku ZŠ Na
Lukách, jejichž poznámky jsem vyslechla, byli
smutnou výjimkou, aby většina žáků a studentů
v hledišti dokázala ocenit výkony účinkujících,
protože jinak si opravdu nedovedu představit očekávanou inkluzi žáků ze speciálních škol do škol
základních.
Jana Filipová
Ano, žáci obecně, nejen z naší školy, jsou kritičtí k nejrůznějším vystoupením, které jim škola
umožní navštívit. Bylo by dobré se podívat na ty,
kteří se takto chovají a proč. Zdaleka to nejsou
všichni účastníci školy v hledišti. I přes vytrvalé
působení učitelů na žáky, jak se chovat a reagovat
na kulturních představeních, se toto výchovné
snažení míjí účinkem. Poučné by bylo podívat se
do rodin těchto žáků a asi bychom koukali jaké
příklady „slušného chovaní“ si z nich žáci přebírají
do běžného života. Odrazem je i chovaní na kulturním představení.
Všem, kterých se chování naších žáků dotklo,
se omlouvám. Škola bude do budoucna důkladně
zvažovat, kteří žáci jsou nebo nejsou na účast na
kulturním představení vyspělí.
Eduard Střílek
ředitel školy

Domy a lidé v souvislostech
Stárnutí a pozvolný úbytek obyvatel v zemích,
které jsou na pomyslném vrcholu civilizační pyramidy, trvá již desítky let. Je to proces nejspíš nezvratný a zároveň paradoxní vzhledem k historicky bezprecedentnímu blahobytu. Sociologové by
nám však řekli to, co sami tušíme. Žijeme v době
extrémního konzumu, cifry v hlavách řídí naše
životy, měrnou jednotkou bytí jsou peníze. Z dětí
se stávají rozpočtové položky, dokonce se najdou
experti, kteří je dokáží vyčíslit. Zakládání rodin se
věkově posouvá směrem ke střední generaci, což
statistikám porodnosti vůbec nesvědčí. Důvodem
může být prodlužující se doba studií a následné
budování profesních kariér, prozaičtější vysvětlení však hledejme v přepestré škále možností, které
člověku bez závazků dnešní doba nabízí.
Navzdory tomuto trendu kolem nás vyrůstají
stále nové a nové domy. Člověk nemusí mít doktorát z matematiky, aby se u rovnice „méně lidí =
více domů“ nepodrbal na hlavě. Jejím výsledkem
jsou vylidněné vesnice, čtvrti prázdných bytů, polomrtvá náměstí. K domům se často chováme jako
ke spotřebnímu zboží, které dosloužilo. Jak lákavá
je jejich výměna za nové, moderní, vybudované na
zelené louce kousek za městem. Vytváříme tím časované bomby v podobě destabilizované venkovské krajiny, bujícího podhoubí sociálních problémů a mizejícího společenského života.
Jak jsme na tom v Poličce? Před deseti lety
zde proběhla výstavba rodinných a bytových
domů v lokalitě Mánesova, dnes vidíme vyrůstat první domy v lokalitě zvané Bezručova. Tyto
obytné zóny představují nabídku nového bydlení
pro pěkných pár stovek poličských občanů. Na
pozadí toho nám demografická křivka ukazuje
klesající počet obyvatel města, jenž se pomalu
ale jistě vzdaluje číslu devět tisíc, kolem kterého
v minulých desetiletích osciloval. Za této situace
je potěšitelné sledovat četné opravy, přestavby
a dokonce i výstavbu nových domů ve stávající
městské zástavbě. Po krizových letech je to signál
zdravého vývoje města, které svými možnostmi
stále přitahuje stavebníky a investory. Na druhé
straně nelze nevidět desítky opuštěných a neudržovaných objektů, čekajících na nové majitele,
kteří jim dají smysl další existence. Pokud nežijeme v ulitě a vnímáme vážné problémy současného světa, musíme brát každý půlrok jakés-takés
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ekonomické stability jako dar. Přejme si tedy, aby
byla započatá výstavba zdárně dokončena. Strategické plánování dalšího rozvoje města si nelze
představit bez široké diskuze a důsledné analýzy,
jejíž součástí budou také statistická data (věkové
složení obyvatel, struktura zaměstnanosti, počty
prázdných domů a bytů).
Obraťme list a podívejme se na Poličku perspektivou toho, kdo hledá domov pro sebe a svou
rodinu. Menší město se standardní technickou
infrastrukturou a občanskou vybaveností, zasazené do malebné krajiny se zdravým podnebím.
Svojí polohou leží mimo dostředivé síly větších
měst, nabídku uplatnění zde nabízí především lokální pracovní trh. Život města je spjat s pestrou
škálou kulturních akcí, působí zde řada dobře fungujících společenských, zájmových a sportovních
organizací. Sečteno a podtrženo, v žebříčku míst
příjemných pro život by Polička zcela jistě obsadila důstojné místo.
To ovšem samo o sobě nestačí, město by mělo
svůj potenciál umět nabídnout. Třeba tím, že bude
kolem sebe šířit auru v duchu parafráze názvu jednoho kultovního filmu „tohle město je pro mladý“.
Například jim otevírat dveře tam, kde se léta dělají
věci v zaběhlých stereotypech a pohodlné rutině.
Kromě atmosféry respektu a důvěry to může přinášet neotřelé pohledy a přístupy, časem možná
i lepší fungování a konkrétní výsledky. Zprávou
o tom, jak se ve městě žije, může být také míra
účasti veřejnosti, a tedy i mladé generace, na dění
v něm. Nepochybujme o tom, že zde žijí aktivní
a schopní lidé se zajímavými názory. Předpokladem jejich zapojení je transparentnost řízení města, tzn. veřejnost ví, co se kdy a kde chystá, a zároveň ochota těmto názorům naslouchat. Jeden
příklad za všechny týkající se plánované rekonstrukce poličského bazénu. Jeho budoucí podoba,
rozsah, vybavení a s tím spjaté investiční a provozní náklady by měly být, vzhledem ke svému významu, ukázkovým tématem takové diskuze.
Souhlasím s panem starostou, je třeba se nad
věcmi zamýšlet. Zůstane-li ovšem jen u toho, věci
se směrem, jakým bychom si přáli, ubírat nebudou.
Petr Klusoň
(převzato z webu policka.tvemesto.cz, komentáře lze zasílat na policka@tvemesto.cz)

Fyzika s velkým F je něco jako nadvěda
Ve dnech 2.–5. 2. se studenti našeho gymnázia,
Petr Hrubý a Martin Kučera, zúčastnili celostátního kola fyzikální olympiády v Bílovci. Oba naši
fyzici se stali úspěšnými řešiteli – Petr se dokonce umístil na 5. místě a stal se jedním z deseti
vítězů olympiády, přičemž vítězství mu uniklo
opravdu jen o fous. První a páté místo totiž dělilo
pouhých 1,5 bodu. Petra čeká v březnu přípravný
kemp, během kterého bude vybráno z deseti vítězů
olympiády pět fyziků, kteří budou reprezentovat
Českou republiku na mezinárodním kole fyzikální olympiády ve švýcarském Curychu. Ani Martin
se ale v nabité konkurenci neztratil, umístil se na
18. místě, a stal se tak rovněž úspěšným řešitelem.
Upozorňujeme, že se jednalo o celostátní kolo, tudíž konkurence byla opravdu velká.
O další zajímavosti ze světa fyzikální olympiády
se s vámi podělí sami účastníci v našem krátkém
interview.
Petr s Martinem byli příjemně naladěni a zdálo se, že se rozhovor bude ubírat dobrým směrem.
Petr, aniž by se ostýchal, vypálil na nás německy:
„So fangen sie bite an.“
A tak jsme začali.
Dostat se na takové celostátní kolo fyzikální
olympiády není určitě jednoduché. Kolik kol jste
museli absolvovat, abyste se dostali až tak daleko?
„No, začalo to školním kolem, úspěšní řešitelé se
dostali do krajského kola a poté se stačilo již jen
dobře umístit a jste tam.“

Petra,“ dodává Martin. (Abyste porozuměli: Martin a Petr razí zásadu, že Fyzika s velkým F je něco
jako nadvěda a ostatní vědy jsou podřadné a otrocké. Je pro ně tedy velkou potupou, že chemik
porazil fyzika.)
Slyšel jsem, že v celostátním kole se umístil lépe
než ty, Petře. Je to pravda?
„To je sice pravda, ale bodový rozdíl mezi námi
byl pouze půl bodu a vzhledem k tomu, že si dva
body vyhádal, tak vlastní řešení měl horší než já.“
Martine, celostátní kolo trvalo čtyři dny, co jste
celou tu dobu dělali? Museli jste mít spoustu volného času.
„Ve volných chvílích někteří z nás požívali alkoholické nápoje,“ odpovídá hlasem ne nepodobným
hlasu našeho milého pana prezidenta a pokračuje, „ale takových chvil moc nebylo. Jinak jsme se
soustředili na vypracovávání zadaných úkolů. Celostátní kolo má totiž dvě části, teoretickou a praktickou, měli jsme co dělat, abychom to všechno
stihli. Jinak jsme sledovali Petrův oblíbený seriál
Star wars.“
Soutěžilo se prý o hodnotné ceny. Byly ceny
opravdu hodnotné?
„Ano,“ souhlasí Petr, „dostal jsem peněžní poukázku do obchodu Alza.cz a ještě několik kvalitních vědeckých publikací. Avšak navzdory mé
snaze jsem nevyhrál mou vytouženou knihu. Jmenuje se Pod barokní osmičkou a napsal ji Richard
Polma. Jedná se o velmi kvalitní knihu, a tímto
ji všem vřele doporučuji.“ „Já vyhrál flash disk
a také nějaké knihy,“ doplňuje ho vzápětí Martin.
S úsměvem olympionikům děkujeme za rozhovor a přejeme jim spoustu úspěchů a štěstí nejen
na poli fyzikálním.

Kolikátí jste tedy byli v krajském kole?
„ Já byl druhý a tady Martin třetí.“
To je pěkné a kdo že byl vůbec první? (Na tuhle
otázku jsem se těšil, protože odpověď na ni jsem
znal a velice mě pobavila.)
„První byl takovej hroznej bastard,“ odpovídá
se smíchem Petr, „je to totiž chemik.“ „Přítel tady

Antonín Kopecký a Jan Kučera (4. A)

Jak erasmák poznával pravé Holandsko
Od doby, kdy jsem dozvěděla, že strávím deset
měsíců mého života v Nizozemí, začala jsem se
těšit na všudypřítomné lány plné barevných voňavých tulipánů, pasoucí se zvířata, která mají za
sebou starodávné mlýny, a na místní v krásných
malovaných dřevácích. Další myšlenka, která mi
následně probleskla hlavou, byla: není Nizozemí
vlastně víc známé a vyhledávané pro legální marihuanu a tolik známé uličky lásky, kterým se říká
„Red light districts“?
Ať je to tak či onak, prostituce a zelená rostlina k Nizozemí neodmyslitelně patří. Dokonce
i v mém milovaném Groningenu máme jednu
takovou uličku a obchodů s marihuanou hned
několik. Do roku 2000 byla prostituce tolerována, avšak nelegální. Od roku 2000 je provozování
prostituce s licencí legální, pokud jsou prostitutky
starší 21 let. Jejich rozhodnutí živit se prostitucí je
dobrovolné. V hlavním městě se tímto způsobem
živí přibližně 5000 – 8000 žen. Zajímavé je, že po
prostitutkách je vyžadována pravidelná zdravotní
kontrola, která je hrazena vládou. Pokud se vydáte do jakékoli červené čtvrti, mějte na paměti, že
fotografování žen ve výlohách je přísně zakázané.
Navíc, při případném vybírání protějšku, je důležité si uvědomit, že na barvě záleží. Tedy na barvě,
která svítí z výlohy. Neopatrný či poměrů neznalý
turista, by mohl být zaskočen tím, že fialová barva
neznamená špatnou žárovku, ale je to signál pro
transvestity.
Co se týká marihuany, tak ta je za splnění určitých podmínek (týkající se množství a věku) legální.
Přestože obchody s marihuanou nemají povolenou
žádnou reklamu, tak většinu drogových obchodů
lze identifikovat na první pohled. Pod billboardem

s anglickým názvem „Coffee shop“, který by mohl
začínající angličtináře lehce zmást, se neskrývá
označení pro kavárny, či prodejny kávy, ale oficiální obchody, kde se dá legálně zakoupit marihuana.
Takových prodejen se jen v Amsterdamu nachází
okolo 200. Nakoupit se toho dá hodně. Začátečníci
mohou zakoupit joint již ubalený a připravený. Pokročilejší zákazníci si mohou vybrat různé gramáže a sílu sušené rostliny. Výjimkou nejsou všelijaké
oleje, které se přidávají do buchet a koláčků, aby si
i hospodyňky mohly přijít na své.
Otázkou zůstává, proč legalizovat drogy a prostituci? Touto regulací se bezpochyby nizozemská
vláda snaží bojovat proti praní špinavých peněz
a nedobrovolné prostituci a předcházet obchodování s lidmi. Teprve čas ukáže, jestli je tato snaha
úspěšná.
P. S. V dřevácích jsem zatím nikoho nepotkala
a tulipány jsou zatím vidět jen v květinářstvích za
pro mě celkem nepřijatelnou cenu. Nevadí, ještě
tady pár měsíců strávím, takže šance na naplnění
mých představ ještě bude…
Bára
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Uprchlíci?
Dobrý den, rozhodl jsem se vám napsat v této
věci a to: V sobotním Svitavsku ze dne 6. 3. 2016 se
objevil článek „Do Králík pojede vyprávět o Sýrii“.
Uvádím pouze část, která mě, jako občana Poličky,
překvapila a bude pro mnohé spoluobčany důležitá. Cituji: „Několik rodin byste sice na území Pardubického a Královéhradeckého kraje našli. Jednu
v Poličce…“ (Pozn. redakce: Celý článek najdete zde
http://1url.cz/ktMOf)
Dále článek nebudu rozvádět. Napsala ho novinářka Markéta Kutilová. Ptám se tedy, jak to s touto
informací je? Pokud mi oznámení, že zde bude tato
rodina ubytována, ve vašem měsíčníku nebo ze
stránek policka.org. uniklo, tak se předem omlouvám. Přesto, pokud je to tedy pravda, by mě zajímalo, kdo tuto rodinu pozval, jaké je národnosti a kdo
hradí náklady na ubytování v případě, že dostane
azyl, zda jí bude dovoleno pozvat další příslušníky
rodiny, atd. Věřím, že budete občany informovat,
jak se celá věc má.
S pozdravem
Milan Ondroušek
Vážený pane Ondroušku,
jmenuji se Markéta Kutilová a nejsem autorkou
vámi citovaného článku. Autorem je Bohuslav Stehno, šéfredaktor Svitavského deníku, který se mnou
dělal rozhovor.
V Poličce žije rodina syrských azylantů. Už několik let. Všem je dobře známá. Platí si svůj nájem
bytu a dokonce dávají práci několika poličským občanům. To, že o nich nevíte, je jen důkazem jejich
dobré asimilace. Další informace nejsem oprávněna poskytnout. Ale určitě vám je poskytne odbor
azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.
S pozdravem
Markéta Kutilová, www.soskobani.cz

Ptejte se,
odpovíme
Příštím hostem Zdravotně sociální komise
(ZSK) bude Mgr. Dita Bomberová, ředitelka Speciální základní školy Bystré. I vy byste rádi položili
Mgr. Bomberové otázku související se Základní
školou Bystré, jež má odloučené pracoviště i v Poličce? Zeptáme se za vás. Svůj jasně a slušně (podpis vítán) formulovaný dotaz zašlete do 12. 4. na
e-mailovou adresu zsk@policka.org nebo doručte
(v obálce označené „ZSK“) do podatelny MěÚ v Poličce. Požádáme Mgr. Bomberovou o odpovědi, které zveřejníme v nějaké příští Jitřence.
Děkujeme za váš zájem.
Petr Šimon, předseda ZSK

Poděkování
Dětský domov Polička děkuje vedoucímu organizační složky Veřejné práce panu Janu Teplému
a jeho partě mužů za vstřícnost a velkou pomoc při
stěhování nábytku a odvozu listí.
Za DD Polička Bc. Miroslava Přiklopilová
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Florbal: muži jsou třetí, žáci sbírají cenné zkušenosti
Muži: Regionální liga
SK 1. FBC Polička – FBC Peaksport
Limomyšl 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
branky: A. Pazdera 3 x, M. Schauer, J. Řezanina
Již druhý derby zápas této sezóny hostila sportovní hala ve Dvoře Králové. Od úvodních minut
se hrál spíše takticky vedený florbal. Postupně se
ovšem začaly tvořit šance na obou stranách, o trochu více jich měla Polička a zásluhou pohotového
Schauera se tak dostala do zaslouženého vedení.
I úvod druhé třetiny se poličským povedl. Aleš
Pazdera navýšil po samostatné akci vedení svého
týmu již na dvoubrankový rozdíl. Pak se ovšem dostala ke slovu i Litomyšl a to velmi zásadně. Během
dvou minut dokázala vstřelit tři branky a zcela tak
otočila vývoj skóre. Poličský trenér si v tu chvíli
vzal oddechový čas, protože to byla pro jeho svěřence opravdu ledová sprcha. Zdál se to být dobrý
tah, nápor Litomyšle ochabnul a naopak Řezanina
dokázal těsně před koncem druhé třetiny srovnat
na 3:3.
Do posledního dějství bylo tak zaděláno na pořádné drama. O jeho rozuzlení se postaral poličský
kanonýr Aleš Pazdera. Nejprve se dokázal rychle
zorientovat ve skrumáži a poslal tak svůj tým do
vedení. A těsně před koncem zápasu rozhodl po
samostatné akci o tom, že všechny tři body si odvezou florbalisté 1. FBC Poličky.
SK 1. FBC Polička – TJ Dvůr
Králové 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
branky: P Hermany 2 x, A. Pazdera, M. Pazdera,
J. Beneš, O. Beneš
Vyhraný derby zápas chtěli poličští potvrdit proti nevyzpytatelnému celku z Dvora Králové. Úvod
zápasu však vyšel lépe pravě domácím, když důraznou hrou a větší bojovností se zaslouženě dostali až do tříbrankového vedení. Až poté jakoby
si poličští uvědomili, že samo to opravdu nepůjde.
K již tradičně kombinačnímu florbalu, přidali i potřebnou bojovnost a důraz v osobních soubojích.
Trochu i zjednodušili hru a na soupeře to platilo.
Po dramatickém průběhu bral nakonec 1. FBC
všechny tři body a v tabulce regionální ligy se posunul na krásné třetí místo.
Do konce sezony zbývají dva turnaje. Hned ten
následující, kde budou poličským soupeři Skuteč a Vysoké Mýto napoví, zda Polička medailové
umístění v tabulce udrží.
Sestava 1. FBC Polička: L. Hameder, A. Puchýř,
J. Bouška, M. Češka, V. Švanda, J. Beneš, O. Beneš,
M. Pazdera, A. Pazdera, M. Schauer, P. Hermany,
P. Dočekal, D. Pajkr, J. Řezanina, M. Kohl, trenér:
K. Kykal

okusili velké a nezmenšené hřiště s hrou 5 proti
5, oproti mladší kategorii, která hraje pouze na
polovinu hřiště a jsou zde 3 hráči v poli. Navzdory
nezkušenosti kluci předváděli bojovný a mnohdy
výborný výkon. Nicméně občasné výkyvy formy se
ani poličským mladíkům nevyhnuly.
Letošní novinkou v soutěži je košový výkonnostní systém, kdy jsou týmy rozděleny podle výkonnosti ve 4 koších. Mladíci 1.FBC tedy jako nováček
museli začínat v posledním, tedy 4. koši. V tomto
koši se zpočátku otrkávali, nicméně postupem
utkání už dokázali porážet favority. Nejčastějšími soupeři poličských byla družstva: FbK Hořice, Orel Přelouč, Draci Lanškroun, Falconsports
Dvůr Králové, FbK Kobra Tatran Hostinné, FTC
Vysoké Mýto, nebo Sokol Piráti Chrudim, které
jsme občas dokázali porážet.
Po povedeném turnaji v Pardubicích dokonce
kluci dokázali postoupit do 3. koše. Za zmínku
stojí i fakt, že v družstvu má 1. FBC Polička veli-

Tabulka regionální ligy mužů
v

r

p

1 Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí 16 14

z

0

2 42

b

2 Orel Rtyně v Podkrkonoší

18 12

0

6

36

3 SK 1. FBC Polička

16 10

0

6

30

4 FBC Peaksport Litomyšl

16

9

2

5 29

5 Sokol Pardubice B

16

9

2

5 29

6 FTC Vysoké Mýto

16

9

1

6

28

7 ŽSK Třemošnice

16

8

1

7

25

8 FBC Skuteč

16

7

0

9

21

9 TJ Sokol Dvůr Králové n/L

16

4

1

11 13

10 TJ Sokol Jaroměř B

16

2

2

12

8

11 FBK Orlicko-Třebovsko

18

1

1

16

4

Starší žáci: Regionální liga
Poličští starší žáci v letošní sezóně nastupují do zápasů královéhradecké a pardubické ligy
starších žáků, ve které reprezentují oddíl ročníky
2001-2002. Oproti loňskému roku, kdy působili v kategorii mladších žáků, letos kluci poprvé
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ce mladé hráče a oproti limitu ročníků narození
2001-02 je většina mladších a tudíž mohou příští
rok nastupovat ve stejné kategorii a dá se tak očekávat jejich výkonnostní růst.
Starší žáci nastupují v této sestavě: Michal
Martínek, Petr Tomša – Jiří Toman, Ondřej Tulis,
Adam Hegr, Stanislav Grubhoffer, Martin Stoklásek, – Adam Mitáš, Filip Fejt, David Zahradník,
Pavel Krejsa, Vojtěch Nunvář, Tomáš Jílek, Milan
Sokol, Ondřej Hegr, Viktor Olšinár, Tomáš Nykl.
Trenéři jsou Josef Bouška a Radek Dudek.
Poslední utkání:
31. 1. Litomyšl:
SK 1. FBC Polička – Orel Přelouč 
1:2
SK 1. FBC Polička – Peaksport Litomyšl  2:8
28. 2. Svitavy:
SK 1. FBC Polička – Falcon Dvůr Králové  6:6
SK 1. FBC Polička – Piráti Sokol Chrudim 4:7
Milan Češka, Josef Bouška

Krajský sk8ák a příprava
na sezónu 2016
Začnu tím, že máme velkou radost, protože další
z mladých poličských sk8áků se dostal do krajského
výběru sportovce roku. Není jím nikdo jiný, než Petr
Martinů. Jak už jsem zmiňoval v minulých článcích,
je Petr za rok 2015 na prvním místě jak českého poháru, tak i na prvním místě světového žebříčku v kategorii dětí. Tyto úspěchy ho dostaly až do výběru
nejlepších sportovců roku 2015 pro Pardubický kraj.
V nadcházející sezóně bude muset Petr přestoupit
do kategorie mladistvých, kde sice bude mít větší
konkurenci, ale věříme, že jeho umístění budou opět
mezi nejlepšími. Velká gratulace.
Protože nám pomalu jaro klepe na sk8ová prkna,
tak bych rád prozradil, co se bude v této sezóně dít.
Nejdůležitější je, že jsme dostali do ČR status mistrovství Evropy, které nebudeme pořádat nikde jinde
než tady v Poličce. Bude se jednat o třídenní závod
a počítáme, že účast závodníků z celého světa bude
velká. Datum závodu byl stanoven na 26. – 28. 8.
Další zajímavostí pro letošní mistrovství Evropy,
kterou jsme již vyzkoušeli minulý rok, je sk8tový
kemp. Jako v roce 2015 jednáme s Vysočina Arénou
v Novém Městě na Moravě. Kemp se osvědčil především kvůli účasti zkušených matadorů, kteří jako

koučové mohli předat své zkušenosti začínajícím
jezdcům.
Další velkou akcí, která se v tomto roce odehraje,
je bezpochyby mistrovství světa v Lotyšsku. Za Sk8
Slalom Polička se budeme snažit dostat na tyto závody co nejvíce našich jezdců. Hlavně ukázat, jak se
jezdí tady u nás, a že mistry světa v Poličce nemáme
jen tak pro nic za nic.
-jt-

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

13. ročník
florbalové štafety
K jarním prázdninám již neodmyslitelně patří
florbalový turnaj Dona Bosca konaný ve víceúčelové hale Skalka v Lubné. I letos tomu nebylo jinak.
Dvoudenní florbalový maraton odstartoval v pátek 26. února.
Při slavnostním zahájení florbalisty podpořil
první náměstek hejtmana Pardubického kraje, Roman Línek, pod jehož záštitou je turnaj každoročně pořádán. Dále hráče přivítal starosta Litomyšle
Radomil Kašpar, lubenský starosta Josef Chadima,
předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr, ředitelka školy
Jitka Kučerová a otec Petr Zelinka za Salesiánské
středisko mládeže Sebranice.
V prvním hracím dnu nastoupily na hřiště tři
kategorie, mladší a starší žáci, a druhým rokem
otevřená kategorie pro florbalisty nad 35 let, veteráni. Dopolední zápasy patřily mladším žákům,
do této hrací skupiny se přihlásily rovnou tři týmy
z Prahy. Zlatý kov si po napínavém zápase odvezli
hoši z týmu Peaksport Litomyšl. Ve starších žácích
se zaslouženě na první příčce umístil domácí tým
Blue Dragons, který neinkasoval za celou dobu ani
jednu branku. Následovala utkání nejstarších florbalových nadšenců, veteránů, při nich plná hala
fanoušků zhlédla kvalitní a vyrovnané souboje.
Nakonec si svoje kvality obhájil vítězný tým z minulého roku, a to domácí celek Kardiaci.
V sobotu proti sobě nastoupila družstva mužů.
Od rána do večera šestnáct týmů bojovalo o první
příčku. Početná divácká kulisa a atmosféra plná
povzbuzujících hlasitých pokřiků fanoušků motivovala hráče k nejlepším výkonům. Svoje kvality
nejlépe zužitkoval tým Warriors z Poličky, a stal
se tak vítězem turnaje. Stříbro si odvezl tým FBO
Orel Boskovice, na třetí příčce skončil tým LBK
Traktor z Pardubic.
Mladší žáci:
1. místo Peaksport – Litomyšl
2. místo FbC Skuteč
3. místo Polička
4. místo Malý píva – Sebranice

Přehazovaná
Čtyři naše družstva srdnatě bojovala o umístění v krajském přeboru přehazované dívek, kde
startuje 39 družstev. Lehce se nám prolnulo pořadí a naše děvčata drží třetí místo, když zpočátku
se zdálo, že na medaile nedosáhneme. Závěrečný turnaj bude velkým bojem, náskok druhého
a ztráta čtvrtého je totiž nepatrná. C – 17. místo,
B – 21. místo, D – 30. místo. Děvčata se mohou
zdokonalit ještě na barevném minivolejbale, který
pořádá Dolní Újezd.
Přípravka
Po menší pauze se děvčata střetla v trojkovém
volejbale. Boje budou do posledního kola v červnu
též zajímavé, neboť favorité, mezi nimi i Polička,
klopýtli. Stále soutěž krajského přeboru vedeme,
s náskokem 12 bodů. Sekunduje i náš B tým, a to
na 6. místě.
Mladší žákyně
Jediná soutěž je již dohrána, a je to přebor mladších žákyň. Děvčata na posledních turnajích dala
vyniknout České Třebové. Na zápasy s ní se nekon-

Kadetky
Kadetky čeká závěrečný turnaj, společný pro kategorii kadetek a juniorek, který se hraje začátkem
dubna ve Svitavách. Již zde je rozhodnuto, prodloužily jsme dobu bronzovou. Se základní soutěží
se rozloučily kadetky velmi bojovným výkonem
proti celku Dolního Újezdu, kdy sice prohrály
2 x 2:3, ale za předvedený výkon se rozhodně nemusí stydět.
-har-

V sobotu 27. února se v rybářském areálu Pod
Kopcem uskutečnil na přehradě č. 1 první letošní závod, který byl náhradou za neuskutečněný
3. ročník Únorové dírky (6. února nebyl led, takže
nebylo do čeho vrtat). Tak se zrodil Jarní losos.
Čas ukáže, budou-li následovat další ročníky.
Revír byl na závod, jak v Poličce velí tradice,
opět zarybněný velmi solidním počtem pstruhů,

Veteráni:
1. místo Kardiaci – Lubná
2. místo Hydry Svitavy
3. místo Fox – Litomyšl
4. místo Kobylisy – Praha
Muži:
1. místo Warriors – Polička
2. místo FBO Orel Boskovice
3. místo LBK Traktor – Pardubice
4. místo Aquafield Litomyšl
13. ročník této florbalové štafety si znovu obhájil titul největšího florbalového turnaje v regionu.
Zájem týmů ze všech možných koutů republiky
byl veliký a jejich počet přihlášených musel být
kvůli kapacitě a časovým možnostem opět regulován. Dobrou úroveň turnaje podpořilo objektivní
rozhodování licencovaných rozhodčích, které bylo
kladně ohodnoceno účastníky.
Během dvou dnů se zde odehrálo 72 zápasů a sešlo na více než 300 hráčů. Účastníci se rozhodli
svůj čas věnovat sportovnímu vyžití ve florbale,
a velká část z nich se sem každoročně spokojeně
vrací. A jak říkají sami organizátoři, je radostí takovouto akci pořádat.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.
florbaldb.cz
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Starší žákyně
Zápasy jako den a noc prožívají starší žákyně.
Zatímco v Českém poháru celkem držíme své
pozice, v krajské soutěži nám chybí motivace. Dvě
kola Českého poháru nás zavedla do Opavy a Brna.
V Opavě v době jarních prázdnin hrálo družstvo
v poslepované sestavě. Famózní nástup z říše snů,
kdy jsme porazily Hradec Králové a Českou Třebovou, vystřídala slabší chvilka s Jihlavou a Opavou.
Přestože jsme sestoupily z A skupiny útěchy, hra
byla bojovná, tentokráte na udržení nestačilo osm
bodů.
V Brně jsme opět excelovaly, bez porážky. Vítězství byla sice povinností, ale je potěšující, že se do
dobré formy vrátila blokařka Kačka Mičková.
Lze vyzvednout i výkon nahrávačky Kačky Lidmilové, která pro zranění druhé nahrávačky, odjezdila, co se dalo. A musela dokonce zvládnout
příděl 9 utkání ve třech dnech.
V krajském přeboru bylo již delší dobu jasné, že
budeme bramborové – hranolkové. V posledním
kole hostíme doma Litomyšl a Dolní Újezd.

Místo dírky losos

Starší žáci:
1. místo Blue Dragons – Lubná
2. místo Peaksport – Litomyšl
3. místo FbC Skuteč
4. místo Kobylští tygři – Praha

Tereza Košňarová

centrovala a nakupily se chyby. Přesto jsme stály
na pomyslných stupních vítězů, braly jsme 3. místo. V týmu panuje vyrovnanost a především strach
vzít rozhodující úder na sebe. Přesto je vidět posun
oproti loňské sezóně.

včetně kapitálních kusů o váze kolem 2 kg. Začínalo se v 8.30 hod., po čtyřech hodinových kolech
se končilo ve 14 hod., ve 14.30 hod. následovalo
vyhlášení výsledků.
Konečné výsledky: 1. Milan Lebeda, 2. Rudolf
Stonawski, 3. Vlastík Melezínek, 4. Martin Zedník, 5. Milan Vymazal, 6. Jára Martinů, 7. Petr
Jílek, 8. Miroslav Smutný, 9. Miloš Chocenský,
10. Tomáš Koudelka atd.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k závodu
řekl: „Myslím, že na tento závod se bude vzpomínat z několika důvodů. Především proto, v jakém
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termínu se konal. Nevěřím, že někdo na přelomu
roku věřil, že takto pojatý závod lze v tomto čase
vůbec uskutečnit. Velice příjemným překvapením
byl i obrovský zájem o účast. V neposlední řadě to
byl fakt, že velcí pstruzi – lososi velmi dobře brali
ve vodě nulové teploty. Jsem velmi rád, že jsme
akci neodložili a nakonec úspěšně uskutečnili. Je
to další důkaz našeho odhodlání, nadšení a lásky
k rybařině. Myslím, že tou největší odměnou nám
může být prožití krásného dne mezi kamarády
a přáteli. Opět se prokázala síla přátelství a hlavně houževnatosti, která je vždy hnacím motorem
všech nelehkých a náročných úkolů.
Přátelé, kamarádi, je mi velkou ctí vám všem
poděkovat za účast, za pomoc a hlavně za padesáti hodinové nasazení, ve dne i v noci, které si
vyžádalo nepříznivé počasí a hrozba zamrznutí
přehrady. Byli jste všichni skvělí, moc děkujeme. Připomenu, že za celý závod, tj. za pouhých
200 minut rybolovu, bylo uloveno 610 ryb. Osobně to považuji, s ohledem na teplotu vody kolem
nuly, za velmi solidní výsledek.“
Text L. Vrabec, foto E. Křivková

Cyklo-Ski klub závodí
Krkonošská 70 – závod v běhu na lyžích
pětičlenných družstev a jednotlivců.
V sobotu 5. 3. se areál Svatý Petr ve Špindlerově
Mlýně stal po 61. hostitelem nejtěžšího běžkařského závodu u nás. Již od roku 1955 se koná závod
hlídek, jde o jeden z nejtěžších a nejstarších závodů po krkonošských hřebenech. Čtvrtým rokem je
také závod součástí zimní série „Stopa pro život“.
Po startu se na prvních osmi kilometrech stoupání do kopce sjížděly hlídky i jednotlivci podle
kondice. Všichni se brzy spojili v jednolitého hada
a pokračovali každý na své stopě a distanci. Každý se pral s časem podle svých sil a členové hlídky
maximálně spolupracovali. Ke konci závodu není
výjimkou, že některého ze svých parťáků táhnou
na laně nebo se slovně povzbuzují navzájem. Pod
černou sjezdovkou končil jeden z nejnáročnějších
závodů.
Krkonošská 70 je pro většinu účastníků symbolem vůle a vytrvalosti, odolnosti a týmové práce.
Není závodem jednotlivců, nýbrž celé party, jejíž
výsledek v cíli se započítává, až po projetí posledního člena hlídky. „Jeden za všechny, všichni za
jednoho“ je naším mottem. Kdo dokáže nejlépe
naplnit tyto vlastnosti, uspěje. Nejde o radost jednotlivce, ale celé party.
Na výše jmenovaném závodě (5. 3. ) zaznamenali závodníci Cyklo-Ski klubu Polička obrovský
úspěch.
Tým „A“ dojel na krásném 5. místě v závodě na
50 km ve složení: Petr Vlček, Karel Srnský, Ondra
Maršálek, Jaroslav Holec a Aleš Andrlík.
Tým „B“ – „veteráni“ vybojoval 1. místo v závodě na 25 km, ve složení: Otakar Klepárník, Jiří
Boštík, Jaromír Dvořák, Štefan Šimko, Bohumír
Navrátil.
Děkujeme za krásný sportovní den a již teď se
s těšíme na příští 62. ročník Krkonošské 70!
Jesenická 24 hodinovka
Letošní zima pořádně potrápila nejen všechny
milovníky zimních sportů, ale také pořadatele tradičních sportovních akcí, které se bez sněhu neobejdou. Patří mezi ně také oblíbená „Jesenická 24 hodinovka“ na běžkách, což je extrémní vytrvalostní
závod pořádaný od roku 2008 v jesenickém středisku Paprsek. Tento závod je výzvou pro desítky

amatérských běžkařů a vytrvalců. Zúčastnit se mohou sólo jezdci nebo týmy dvou až čtyř závodníků.
9. ročník běžkařského závodu se uskutečnil ve
dnech 12. a 13. března.
Na závodní okruh o délce 4,2 kilometrů s převýšením 55 metrů vyrazili odvážlivci v sobotu
12. března v 11 hodin dopoledne. Po celé délce trati
byla připravena jedna stopa pro klasiku a souběžně s ní trať pro bruslení. V průběhu závodu se zá-

vodníci v týmech mohli libovolně střídat. Jak již
bylo praxí mnohokrát dokázáno, je daleko výhodnější odpočívat až po závodě, než se připravovat
o kilometry v jeho průběhu.
Cyklo-Ski klub Polička nastoupil do tohoto závodu ve dvou týmech.
Tým „ muži“ ve složení: Karel Srnský, Jiří Boštík,
Jarda Holec a Martin Nunvář, kteří najeli 394,8
kilometrů a vybojovali tak 1. místo. Svým výkonem vytvořili rekord všech dosavadních ročníků
(v týmech).
Tým „mix“ ve složení: Otakar Klepárník, Jaromír Dvořák, Bohumír Navrátil a Lenka Botošová
najeli 348,6 kilometrů a v kategorii zvítězili.
Velké poděkování patří pořadatelům, kteří byli
skvěle naladěni během dlouhé a mrazivé noci. Trať
byla pro závod připravena na výbornou, navzdory
nepříznivým povětrnostním podmínkám panujícím v Jeseníkách o víkendu.
Heslo „Jesenické 24 hodinovky“ je „Kdo spí, nezvítězí“.
Cyklo-Ski klub Polička

Zprávy oddílu
ledního hokeje
Ne 14. 2. Choceň – Polička
6:3 (3:0,2:3,1:0)
Branky: Švejda, Szilva, Hejtmánek J. Začátky
to byla v této sezoně velká bolest Poličky. Opět se
stalo i tentokrát a v sedmé minutě to bylo 3:0. Na
začátku druhé třetiny již 4:0 a teprve až v tento
moment se naši hráči probudili a rázem to bylo
4:3. Jenže nedodržení taktických pokynů trenéra
M. Grubhoffera znamenalo inkasování páté branky 29. vteřin před koncem druhé části. Ve třetí třetině měli naši hráči ještě mnoho šancí, ale nebyli
schopni se trefit mezi tři tyče. V 55. minutě ukončil
jejich sezonu šestou brankou Prachař.
Daleko lepších výsledků dosahovala letos juniorka, která se probojovala mezi nejlepší čtyři mužstva. Sice jim postup do finále překazila Choceň,
ale v následujícím boji o třetí místo dvakrát porazili Chotěboř (4:2,4:1). Po loňském a předškolním
čtvrtém místě si tentokrát zaslouženě dokráčela
pro bronz.
Junioři: 	 Polička – Pelhřimov 
3:1
Lanškroun – Polička 
1:9
Polička – Choceň 
6:3
Polička – Choceň 
3:4
Dorost: 	
Polička – Choceň 
6:4
Velké Meziříčí – Polička 
5:0
Choceň – Polička 
4:9
St. žáci: 	 Polička – Litomyšl 
11:4
Přípravka: Skuteč – Polička 
7:35
Polička – Choceň 
15:6

„Na Lukách“ se skákalo velké finále
Hala ZŠ Na Lukách přivítala v pátek 4. března
dvaatřicet výškařů, kteří se utkali v závěrečném
závodu o titul „Nejšikovnější“. Chlapců bylo o dva
více. Všech pěti závodů se zúčastnilo 11 atletů.
Příjemným zpestřením posledního klání byla
účast fotbalistů z Borové a rozhodně nepatřili svými výkony mezi recesisty. S více starty by jistě promluvili do pořadí zvláště relativní soutěže.
Již bylo naznačeno minule, kdo bude odměněn
zlatým pohárem. O další však se urputně ještě
bojovalo, což i v závodě posledním přineslo deset
změn či doplnění rekordních historických rekordů. Nejvíce jich vytvořila Nejšikovnější Kristýna
Šafářová – ve všech sledovaných kritériích, po
dvou rovněž Nejšikovnější Servác Boháč a Lucka
Vyhnálková s Danielem Zoicasem.
Během roku se zápisy doplnily 26 x a to ještě
někde chyběl doslova centimetr, jako např. Sáře
Jadrné. O změnu se zasloužilo šest závodníků.
Nejpilnějším byl Servác Boháč – 9 x, Dan Zoicas
5 x, Lucka Vyhnálková a Kristýna Šafářová 4 x,
Apolena Přikrylová 3 x a o jeden zápis se zasloužil
talentovaný Pankrác Boháč, který může ve své kategorii startovat i příští rok.
Vítězi posledního kola se stali od nejmladších:
V. Jirušová a P. Boháč, E. Červená a D. Zoicas,
L. Vyhnálková, P. Zindulková a S. Boháč, J. Macháček, K. Šafářová a T. Soukal. Medailemi za celkové

umístění byli dále odměněny mimo již uvedených
Z. Macháčková, J. Nyklová, S. Šafář, J. Hegrová,
T. Nykl, T. Bednář, J. Raaschová, Ž. Halamková,
M. Budig, L. Kuda, V. Stodola, P. Milotová, K. Škabalová, A. Hegr, J. Křibský, Z. Šafářová, K. Leksová, M. Andlíková, M. Stránská, Ž. Petrásová,
J. Machek a F. Slaný.
A nakonec pořadí v soutěži hlavní – Kristýna
Šafářová, Sára Jadrná a Apolena Přikrylová mezi
dívkami. V chlapeckých kategoriích loňské vítězství obhájil Servác Boháč před D. Zoicasem a svým
mladším bratrem Pankrácem Boháčem.
Závodníci, kteří se zúčastnili alespoň jednou,
obdrželi pamětní list. Všechny odměny předával
předseda oddílu Atletiky Ing. L. Kvapil a zást. ředitele ZŠ Na Lukách D. Šafář. Závěrečné poděkování patří všem závodníkům za sportovní chování
při celé soutěži, též prakticky všichni naposled počkali na vyhlášení, aby zatleskali soupeřům. Velký
dík patří ředitelství ZŠ Na Lukách včele s E. Střílkem za poskytnutí areálu a hlavní rozhodčí Martě
Schauerové se svými pomocnicemi M. Srnskou
a N. Karlíkovou.
Podrobné výsledky celé soutěže se objeví na
stránkách Atletiky Polička www.atletikapolicka.
wgz.cz.
Na příští „skokanské tour“ zve
Miloslav Červ
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Výbor oddílu LH

Podhoubí opět
zazářilo
Poličské atletické mladší
žactvo druhé v Zimní lize
Posledním, tentokrát finálovým, kláním skončila atletická Zimní liga v pardubické hale smíšených družstev. Jde o soutěž dlouhodobou, letos
byla jen v období tří měsíců, ale stala se již prestižní. Soutěž pro jedenáctileté a mladší je dvoukolová, mladší žactvo navíc vždy čekají krajské přebory v Jablonci. V konkurenci třinácti a čtrnácti
družstev je prvním úkolem proklouznout do finále.
I přes malou početní, ale kvalitní účast na KP se to
podařilo oběma družstvům. Ti mladší postoupili
jako čtvrtí a ti mladší starší o jeden stupínek níž,
když na finále mělo nárok jen šest nejlepších. Do
finále v neděli 13. března však obě družstva jela ve
standartních sestavách, což dalo tušit dobrý výsledek. Ten se také dostavil.
Rozhodně obhájení čtvrté postupové příčky pro
M. Němce, J. Krále, B. Otcovskou, V. Červenou,
K. Machkovou, J. Adamce, J. Lichtága a E. Šlosrovou je velký úspěch. Přejeme jim, aby toto zimní
nadšení vydrželo i do jarních měsíců. Lépe ještě
do dalších roků.
Závodníci o rok a dva starší rozhodli o postupu
až ve třetím kole v půlce února. Pořadím sice k favoritům nepatřili, ale sestava dávala tušit úspěch.
Ten se také dostavil. Nerad kohokoliv z družstva
vyzdvihuji, v soutěži týmové je potřeba i té pověstné „myšičky“. Kolikrát již rozhodlo, že závodník
nebyl poslední, ale předposlední. Po zveřejnění
podrobných výsledků si každý toto zhodnotí sám.
Nezbývá než popřát další úspěch M. Budigovi,
L. Vyhnálkové, E. Červené, J. Kapounovi, J. Jelínkovi, A. Bartoňové, M. Mourové, M. Sauerovi
a P. Srnské se stejným dodatkem jako u těch mladších. Tento úspěšný výsledek jistě dodá dalších sil
i vedoucím družstev Martě Schauerové a Lence
Schauerové.
Miloslav Červ
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Turisté zvou

Plavecký bazén
Novinka
Zájemci o kurz pro dospělé volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen!

1. pátek

6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
2. sobota
14.00-20.00
3. neděle
zavřeno
4. pondělí 6.00-8.00, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
5. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6. středa
6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
7. čtvrtek
6.00-9.00, 14.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
8. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
9. sobota
14.00-20.00
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-8.00, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
12. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
13. středa 6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
14. čtvrtek 6.00-9.00, 14.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
15. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle
zavřeno
18. pondělí 6.00-8.00, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
19. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
20. středa 6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
21. čtvrtek 6.00-9.00, 14.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
22. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle zavřeno
25. pondělí 6.00-8.00, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
26. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
27. středa 6.00-7.30, 17.30-18.45 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
28. čtvrtek 6.00-9.00, 14.00-17.30, 17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
29. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
30. sobota 14.00-20.00

Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
Upozorňujeme návštěvníky fitcentra, že všechny
soboty mají provozní dobu od 14.00 do 17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené
klíčky vraceli i s kladkami a dodržovaly zamykání
skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu bude ukončen 13. 3.
Provoz zimního stadionu byl ukončen
14. 3. V měsíci dubnu bude zimní stadion uzavřen
a bude se pokládat in-line plocha. Zahájení bruslení na in-line ploše bude 2. května.
Miloš Grubhoffer, vedoucí zimního stadionu,
zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Kardiaci v dubnu

Rozpis kurzů pro děti najdete
na www.tespolicka.cz.

Ubytování „Balaton“
Ubytování u koupaliště je vhodné pro rodiny
s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři
ložnice, celkem 8 lůžek, vybavenou kuchyňku,
sociální zařízení, společenskou místnost s krbem.
Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze
gril a chlazení. Ceník a foto najdete na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

V sobotu 16. dubna se sejdeme na vlakovém
nádraží. Odjedeme v 9.30 hod. Přes Svitavy (přestup) do obce Opatov. Pěší 6 km vycházka. Připojíme se k akci „ Zahájení turistické sezony“.
V sobotu 30. dubna zveme všechny příznivce
zdravého pohybu na poznávací vycházku spojenou
s návštěvou sportovního areálu, parku Patriotů,
naučnou stezkou do Vodárenského lesa a na nově
vybudovanou cyklo stezku do Vendolí. Odjezd
z vlakového nádraží v 9.30 hod. do Svitav – zastávka pěšky přesun na autobusové nádraží.
Sraz účastníků v 10.15 hod. na autobusovém nádraží ve Svitavách. Naše vycházka do 5 km bude
končit v areálu „cihelna“, kde bude připraven kulturní program od 13.30 hodin.
Přijďte mezi nás, poznáte nová místa pro volný
čas. Na závěr se pobavíme kulturním programem,
který pro nás připraví členky SPCCH tanečního
klubu „Srdíčko“.
Těšíme se na vás. Neseďte doma a přijďte prožít
sobotní den s kardiaky.
Jan Pokorný
předseda ZO kardio

Středa 30. března – Za bledulemi k Nyklovickému potoku.
První letošní jarní vycházka
povede k Nyklovickému potoku u Trpína k prvním jarním
květům – bledulím. Linkovým
autobusem do Trpína s odjezdem z aut. nádraží v 9.33 hod., zast. Polička most
9.35 hod. Pěší trasa asi 10 km. Návrat linkovým autobusem z Bystrého. Odložený termín z 23. března.
Na vycházku zve Jiří Andrle.
Sobota 9. dubna – Vandr skrz Maló Hanó. Účast
na turistickém pochodu v Mor. Třebové. Na akci
pojedeme osobními auty. Na odjezdu se domluvíme
na schůzce dne 7. 4. Informace podá Karel Müller.
Středa 13. dubna – Kolem Poličky. Na další vycházku se vydáme kolem Poličky. Sraz ve 13.00 hod.
pod divadlem a půjdeme na Jelínek a přes Kamenec se vrátíme do Poličky. Trasa asi 9 km. Vycházku
vede Josef Brokl.
Pátek 22. dubna – Den Země. Úklid turistických
tras v okolí Poličky. Sraz účastníků v 16 hod. pod
Tylovým domem. Akci vede Vlad. Uhlíř.
Středa 27. dubna – Do údolí Kavinského potoka.
Linkovým autobusem do zast. Trpín – Hlásnice
s odjezdem z aut. nádraží v 9.33 hod, zast. Polička
most 9.35 hod. Trasa asi 10 km. Na vycházku zve
Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Poličský sport
v pohybu
Lyžování, rekreační sporty, stolní tenis, tenis
a volejbal. To jsou oddíly sportovního spolku
TJ Spartak Polička, kterému vzrostl počet členů za
uplynulý rok o 25 sportovců a má v letošním roce
již 490 aktivních členů.
Letos plánujeme opět rozvíjet sportovní činnosti i své sportovní zázemí. Lyžařský oddíl bude
činný i během letní sezony a zájemcům o netradiční zážitek na poličské sjezdovce nabídne jízdu
na terénních tříkolkách. Zájemcům o jízdu bude
zapůjčeno potřebné vybavení a poté budou vytaženi s tříkolkou na lyžařském vleku nahoru, aby
se mohli vydat zážitkovou jízdou vlastní cestou
z kopce dolů. Na sjezdovce bude rozšířeno také
zázemí v podobě přístavby skladu na úschovu
strojů a vybavení. Obdobně bude přistaven sklad
na stroje a nářadí v severní části areálu tenisových
kurtů. V tomto areálu bude letos dokončena oprava cvičné tenisové stěny, jíž předcházely 2 etapy
rekonstrukcí podlah.
Nejpočetnějším oddílem Spartaku je oddíl volejbalu, který má v novodobé historii první chlapecké družstvo. Oddílu volejbalu se velmi osvědčil
automatický odpalovač míčů zakoupený v loňském
roce. Pro letošní rok neplánuje oddíl výrazné opravy, v oblasti údržby bude dosypána antuka v areálu volejbalových kurtů u sokolovny. Drobné opravy
a zlepšení vybavení čekají také budovu sokolovny.
Rekreační sporty chystají na letošní rok několik
volejbalových turnajů pro neregistrované hráče,
stolní tenis připravuje krajské bodovací turnaje
žáků. Členové oddílů volejbalu a tenisu se během
roku zúčastní řady turnajů od okresní až po celostátní úroveň.
Mgr. Jan Matouš
předseda TJ Spartak Polička, z.s.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

