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Město Polička má schválený
rozpočet 2017
Zastupitelé města Poličky na svém zasedání dne
23. února 2017 jednohlasně schválili rozpočet pro
rok 2017. Předpokládané celkové výdaje rozpočtu
jsou více než 322 mil. korun a zahrnují nejvyšší
investiční výdaje v historii města, ty jsou ve výši
132 mil. korun! „Na konci roku by mělo být mnohé
nové a jinak,“ tak komentuje plány roku 2017 starosta města Jaroslav Martinů.
Mezi největší investiční akce patří zahájení výstavby bytových domů v lokalitě Bezručova, dokončení parkovišť, komunikací a odstavných ploch
1. etapy, a zároveň dokončení inženýrských sítí pro
nastartování 2. etapy výstavby rodinných domků
v této lokalitě, pokračující revitalizace historického jádra města – ulice Tylova a Šaffova, nový tobogan a whirlpool v poličském bazénu, cyklostezky Polička – Bořiny a Polička – Modřec, oprava

páteřní komunikace v městském parku, stavební
úprava čistírny odpadních vod. Samozřejmostí
jsou finanční částky vkládané do opravy našich
památek – morový sloup, hradby, hrad Svojanov.
Město Polička zveřejňuje v elektronické podobě na svých internetových stránkách schválený
rozpočet na rok 2017 http://www.policka.org/
detail/11505/mestsky-urad/financovani-mesta/
Schvaleny-rozpocet-2017/ a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018–2020 http://www.
p ol ic k a .or g /de t a i l/11 50 6/me s t sk y-u r ad/f inancovani-mesta/Strednedoby-v yhled-rozpoctu-2018-2020/. Nahlédnout do listinné podoby
obou dokumentů je možné na Městském úřadě
Polička, Palackého náměstí 160, odbor finanční
a plánovací, č. dveří 21.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Polička sází
na dřevo
Dřevěná varianta cesty v parku zvítězila. Rada
města schválila „Ideové řešení parku Na Valech“,
část páteřní cesty procházející alejí od železného
mostu až k parkovišti u Tylova domu bude dřevěná.
V minulém roce byl v parku nainstalován zkušební vzorek právě této navrhované cesty. Občané
mohli vyjádřit své názory na „dřevěnou variantu“,
z názorů, které město Polička obdrželo, je většina
pro tuto zásadní novinku.
Dřevěná lávka by měla být tvořena z hranolů o velikosti 10x12 cm, konečná povrchová úprava bude
upřesněna. Předpokládaným materiálem je modřín. V současné době je zpracována projektová dokumentace jejímž autorem je ateliér boine!ARCHITEKTI. Projektant odhaduje cenu za realizaci první
etapy na 3,7 mil. Kč. Práce odstartují ve 2. polovině
tohoto roku. Součástí celého projektu je i nový mobiliář (lavičky, osvětlení, odpadkové koše).

Ohlédnutí za událostmi v Bořinách
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi se s vámi podělit o pohled a účast našeho města při událostech, které nastartoval výbuch v jedné z hal areálu Poličských strojíren, a. s.
čtvrtek 23. 2.
První informací, kterou jsme ve čtvrtek
23. 2. v cca 11.30 hod. obdrželi, bylo oznámení ředitele PoS Ing. Petra Němce, že v jednom z objektů
došlo k požáru a následnému výbuchu a že probíhá evakuace všech zaměstnanců. Téměř ve stejnou
chvíli jsme byli informováni záchranným sborem,
že je spuštěn rozsáhlý bezpečnostní systém s cílem
minimalizovat následky a dopady celého neštěstí.
Již po několika minutách bylo zřejmé, že jsou
zranění a někteří z nich těžce. Během krátké chvíle
začala doslova mediální smršť, kdy televizní a rozhlasové společnosti a noviny spustily nekonečný
proud dotazů všeho druhu.
V těchto chvílích bylo nejdůležitější poskytnout
první pomoc všem zraněným a urychlit evakuaci
všech zaměstnanců. Osobně se domnívám, že obě
tyto naléhavé věci byly velmi rychle a odborně realizovány.
Rád bych za všechny „Poličáky“ napsal, že naše
myšlenky byly především v osobní účasti se všemi
zraněnými s cílem co nejrychleji lokalizovat a zastavit další pokračující výbuchy.
Bohužel, v odpoledních hodinách přišla zpráva,
že se Policie ČR na základě nálezu cvičné munice ve vzdálenosti 1200 metrů od místa výbuchu,
mimo již oplocený firemní areál, rozhodla evakuovat z přilehlých bytů 60–70 zde žijících našich
spoluobčanů. V této souvislosti chci zdůraznit, že
konkrétní nález v podobě cvičné munice neobsahoval výbušninu.
Vedle zahájení vlastní evakuace byla zatarasena
i krajská silnice směrem na Korouhev. Je přirozené, že v této chvíli naše město nabídlo pomoc
v podobě ubytování všem občanům, kteří museli
opustit své domovy a též jsme pomohli s dopra-

vou. Většina postižených osob využila ubytování
u svých známých či příbuzných a nabídku města
přijalo pouze 5 lidí, které jsme ubytovali, na základě vstřícné nabídky Sportovních klubů Polička
v ubytovně fotbalového areálu. Samozřejmě jsme
začali zajišťovat další pomoc v podobě potřeb sociálního charakteru a též stravování.
Velmi dobrou večerní zprávou bylo, že po posledním výbuchu, který se ozval mezi 19–20 hod.,
již k žádnému dalšímu nedošlo.
Pátek 24. 2.
V pátek jsme dostávali mnoho dotazů, kdy se budou moci lidé vrátit do svých bytů a samozřejmě
dotazy zaměstnanců, kdy se obnoví běžná výroba.
Ani my jsme neznali na tyto otázky odpovědi. Bylo
patrné, že situace je velmi složitá a nebezpečná
a odborní specialisté stále neměli dostatek informací z místa výbuchu pro zodpovězení všech těchto otázek.
Velice jsme uvítali ochotu hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, který se na
naše pozvání opětovně dostavil, a společně jsme
po většinu pátku s napětím sledovali avizovaný
výstup Policie ČR, která na základě získaných dat
měla rozhodnout o následném postupu.
S velikou úlevou jsme v pátek v 16.00 hodin přijali informaci o velké naději, že ještě tentýž den
do večera policie pravděpodobně umožní lidem
návrat a též uvolní komunikaci na Korouhev. Ano,
skutečně se tak vzápětí několika hodin stalo a lidé
se začali vracet.
Sobota 25. 2.
I sobotní vývoj, kdy téměř 150 pyrotechniků
a dalších specialistů prohledávalo další lokality na
vnějším areálu, přinesl dobré zprávy. Nález další
munice nebyl potvrzen, a tak se do večera vymezený bezpečnostní prostor zmenšil na rozsah vnějšího firemního oplocení.
(pokr. na str. 2)
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„Návrh řešení zcela odstraňuje nevhodnou asfaltovou komunikaci a také nepočítá s jejím předlážděním žulovou dlažbou. Jako řešení nabízí
kvůli kořenovému systému vzrostlých stromů vyvýšit promenádu na systém nízkých lávek, díky
čemuž by se nenarušily kořeny, staticky zajistilo
zpevnění komunikace bez rozsáhých výkopových
a základových prací ohrožujících samotné stromy.
Předpokládá se použití dřevěných lávek z trámů
s protiskluznou úpravou na kovovém roštu,“ tak
popisuje řešení projektová dokumentace.
Změny se dotknou i chodníku podél hráze Synského rybníka k evangelickému kostelu. Zde již
bude použit tradiční materiál, ne dřevo.
Nejsou to však jediné úpravy, které se týkají této
části města. Na jaře se chystá i úprava zeleně. Jde
především o kultivaci parku. Ta bude zahrnovat
úpravu živých plotů, odstranění některých dřevin a dosázení nových. Důraz je kladen na oživení
prostoru kvetoucími trvalkami. To vše za 231 tisíc
korun
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
16. dubna
www.policka.org/jitrenka
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Děti přinesly
„masopust“

Nové byty v lokalitě Bezručova

V úterý 28. února přinesly děti z MŠ na Palackého nám. jako každý rok masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly své masopustní
masky, ale i program, který si připravily. Nechyběly tradiční koblihy.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Ohlédnutí za
událostmi
v Bořinách
(pokr. ze str. 1)
Pondělí 27. 2.
Velice důležitým aktuálním mezníkem celého
vývoje byl časový okamžik, kdy Policie ČR zmenšila zakázaný prostor na vlastní zničený objekt
a částečně již od pondělí umožnila vstup zaměstnancům do objektu, což bylo podmínkou obnovení
výroby. Je zcela jisté, že firmy působící ve zdejším
areálu jsou ve velmi složité situaci a pokud by se
neobnovila výroba do několika málo dní, tak hrozily velké dopady, které si zde nedovolím ani odhadnout.
Vážení a milí spoluobčané, v tuto chvíli si přejme, aby se veškeré následky této události podařilo
co nejrychleji zdárně překonat. V první řadě chci
vyslovit naději na brzké uzdravení všech zraněných lidí, věřím také v brzké odstranění výrobních ztrát a překonání zpoždění ve výrobě. Velice
si přeji, aby zkušenosti z této tragické události
vedly k posílení dalších bezpečnostních opatření
a k preventivnímu zabezpečení celého výrobního
areálu před dalším možným opakováním podobných událostí.
Na závěr mi ještě dovolte za naše město poděkovat. Děkuji všem složkám záchranného systému – zdravotníkům, hasičům, policistům a všem
dalším odborníkům.
Děkuji vedení Poličských strojíren, a. s. za maximální snahu o zmírnění následků této události, děkuji našim spoluobčanům za ukázněnost
při evakuaci a v neposlední řadě věřím, že i naše
město svým přístupem pomohlo ke zmírnění následků.
Jaroslav Martinů
starosta města

Místní poplatek ze psů
Připomínáme, že 31. března 2017 vypršela splatnost místního poplatku ze psů. Vyzýváme držitele
psů, kteří uvedený poplatek dosud neuhradili, aby
tak neprodleně učinili.
Odbor finanční a plánovací
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Přesně před rokem jsme v dubnové Jitřence informovali o plánované výstavbě bytových domů
v lokalitě Bezručova. Nyní přinášíme již konkrétnější informace k tomuto důležitému tématu.
V současné době město Polička registruje 187
žádostí o byt a všem žadatelům je odesílán dopis
s nabídkou a podrobnými informacemi. Zveřejněním v Jitřence chceme informovat i ty občany,
kteří v databázi města nejsou. Žádostmi o byt je
pověřen odbor správy majetku MěÚ Polička.
Jak již bylo zveřejněno, bude se jednat o dva
identické dvojdomy, z nichž v každém vznikne 24
bytových jednotek. Tyto dvojdomy jsou spojené
výtahovou šachtou se schodištěm a mají tři podlaží. V každém dvojdomě se nachází 6 bytů 1+kk, 15
bytů 2+kk a 3 byty 3+kk. Průměrná velikost těchto bytů je u 1+kk = 28–30 m2, 2+kk = 43–48 m2
a 3+kk = 72 m2. Ke každému bytu náleží sklepní
kóje cca 4 m2. V domě se dále nachází kočárkárna,
kolárna, společná terasa na střeše a společné prostory uzamykatelných chodeb přilehlých vždy ke
4 bytům pro umístění botníků a věšáků, technická a úklidová místnost, chodby, zádveří, podesty.
Domy budou vytápěny z centrální kotelny společnosti T.E.S., s. r. o. na Jiráskově ulici.
V prosinci 2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a zhotovení prováděcí projektové
dokumentace. Vítězem soutěže se stala firma Prima, spol. s r. o. Hradec Králové. Předpokládaný
termín zahájení výstavby je 04/2017 s dokončením v 06/2018. Záměrem města je polovinu ze 48

nově zbudovaných bytů prodat (= jeden dvojdům)
a druhou polovinu pronajmout.
Při rozhodování o přidělení bytu bude město
vycházet ze sociálních, rodinných, majetkových
a jiných poměrů žadatele. V případě nájemního
bydlení bude předpokládaná výše nájemného činit 80 - 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. K tomu
je třeba připočíst pronájem zařizovacích předmětů, které budou nájemci hradit prostřednictvím
správce T.E.S., s. r. o. a úhrady za služby spojené
s užíváním bytu (voda, teplo, plyn, elektřina), přičemž vzhledem k pasivnímu standardu bydlení lze
v případě energií očekávat výraznou úsporu.
Předběžná cena za 1 m2 podlahové plochy při
koupi bytu vychází z cenové nabídky vítězné firmy na částku cca 25.000 Kč/m2 (včetně pozemku,
sklepních kójí a teras). V ceně jsou zahrnuty pouze
skutečné náklady na stavbu bytových domů snížené o získanou dotaci ve výši 50.000 Kč na jednu
bytovou jednotku. Do celkové užitné plochy bytu
se pro výpočet ceny za 1 m2 bytu bere v úvahu
nejen vnitřní plocha bytu, ale i terasa a sklepní
kóje. Uvedená cena nemusí být konečná a může
se v průběhu stavby navýšit o další nepředvídané
výdaje.
Propočty částek na koupi či pronájem bytu jsou
pouze orientační a slouží pro představu o výši nákladů, které bude muset nájemce či kupující vynaložit na ten či onen typ bydlení.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Polička na veletrhu Infotour
Nejen v červeném stánku města Poličky
mezi Královskými věnnými městy, ale i ve stánku
České inspirace, v expozici Východní Čechy a na
pultu CK Kotour, zde všude mohli návštěvníci veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
ve dnech 10.–11. března najít informace z Poličky
a o Poličce.

Město Poličku v královském stánku v pátek
zastupovaly dámy z Centra Bohuslava Martinů,
v kostýmu se představila postava sestry Bohuslava
Martinů – Marie. V sobotu náš stánek patřil hradu
Svojanov.
Královská věnná města na veletrhu nikdo nepřehlédl. V 10 červených stáncích návštěvníci
našli materiály a pozvánky z jednotlivých měst
i společné materiály svazku, ale i krajové speciality a tradičně nabídku oživily kostýmové postavy
měst. Novinkou expozice Královských věnných
měst byla dílnička pro děti, ty si podle svých představ mohly vybarvit drahokamy na královských
korunkách.
Na veletrhu se uskutečnilo i tradiční focení dívek
a dam pro volbu Královny věnných měst. Hlasování probíhalo na stránkách svazku do konce března. Adeptek se v letošním roce sešlo 30. Vítězka si
zvolí, jako každý rok, víkendový pobyt v jednom
z Královských věnných měst. Vítěznou královnu
samozřejmě představíme.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

ČMP se představilo v Česko-americké TV
Region vymezený historickými městy Litomy- organizace se stará více než čtyřicet amerických
a českých odborníků a rozvíjí se také spolupráce
šl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
se studenty českých vysokých škol. Více informací
Mýto se na přelomu února a března prezentoval
v USA. Propagační spot přibližující atraktivní mís- o této televizi najdete na www.catvusa.com.
Zmiňovaná prezentace Českomoravského pota Českomoravského pomezí byl vysílán v kabelomezí v USA by nemusela být poslední. V létě se
vé televizi Czech-American TV. Pořady této stanice
sleduje 2,5 milionu diváků na televizních obrazov- totiž do České republiky chystá ředitel televize,
kách v šedesáti amerických městech a další desít- John Honner, který by v rámci své návštěvy měl
ky tisíc prostřednictvím internetového vysílání. zavítat také na vybraná turisticky atraktivní místa
Propagace Českomoravského pomezí v USA byla
regionu na pomezí Čech a Moravy. Materiál, který
možná také díky několikaleté úspěšné spolupráci
zde během své cesty nasbírá, pak bude využit pro
Czech-American TV s Pardubickým krajem.
prezentaci turistických atraktivit ČeskomoravskéCzech-American TV se již řadu let snaží roz- ho pomezí v některém z budoucích pořadů Czechšiřovat povědomí o České republice v USA, pre- -American TV.
zentovat atraktivní české a moravské destinace
Jiří Zámečník
a přibližovat zdejší kulturní dědictví. O fungování
marketingový manažer
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Některé povinnosti při
nakládání s odpady
Na nakládání s odpadem právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání se vztahují
povinnosti, které jsou uvedeny především v § 16
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
znění. Problematiku odpadů na území našeho
města pro fyzické osoby upravuje Obecně závazná
vyhláška města Poličky č. 3/2001 (viz www.policka.org, sekce městský úřad, nařízení a vyhlášky
města).
Upozorňujeme zejména na povinnost podnikatelů:
• předávat vytříděný odpad k tomu oprávněné
osobě
• vést průběžnou evidenci, a to za každou samostatnou provozovnu - viz ustanovení § 21 vy-

•
•
•
•
•
•

Blahopřání paní
Ludmile Seidlové

hlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění
V rozporu se zákonem jsou například:
likvidace odpadů z podnikání v popelnicích
pro domácnost
likvidace odpadů z podnikání v kontejnerech
na tříděný odpad, rozmístěných po městě pro
občany
odkládání odpadů z domácnosti či z podnikání do veřejných odpadkových košů
odkládání odpadů mimo sběrné nádoby (týká
se i prostoru před sběrným dvorem a překladištěm)
spalování odpadů
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

20. února 2017 oslavila významné životní jubileum ředitelka MŠ Luční paní Ludmila Seidlová.
K blahopřání se připojilo i vedení města Poličky
společně s pracovníky odboru školství. Paní Seidlová působí v MŠ Luční od roku 1980, tedy od roku,
kdy byla školka otevřena. Nejprve pracovala jako
učitelka a již 16 let zde vykonává funkci ředitelky.
Mnoho dětí vzpomíná na paní Seidlovou díky jejímu milému a klidnému jednání a vystupování,
umožnila též řadě dětí s hendikepem navštěvovat
MŠ a pomohla k jejich zařazení mezi vrstevníky.
Přejeme paní ředitelce Ludmile Seidlové hodně
zdraví a spokojenosti.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Výzva majitelům zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí,
luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník,
Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá
Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Polička.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem,
rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po

schválení převodu v zastupitelstvu města a podpisu
kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků včetně
správních poplatků na katastrálním úřadě a daně
z nabytí nemovitostí.
V případě Vašeho zájmu o výkup nebo bližší
informace nás kontaktujte na tel. č. 461 723 810,
731 441 408 (Ing. Škrabalová), odbor správy majetku
Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

Diskuze studentů
gymnázia

Úpravy v parku
Dne 1. 3. jsem byl po návratu ze služby do rodné
obce nemile překvapen návštěvou městského parku.
Během procházky po rušné směně v tepajícím velkoměstě jsem si všiml, že došlo ke skácení vzrostlé
douglasky, jejíž pařez nyní stojí u bistra v jiho-západní části parku. Ještě během únorových mrazů
jsem mohl obdivovat krásně zelenou korunu stromu,
když jsem s přítelkyní srkal horký grog po bruslení na zamrzlém rybníce. V příslušné studii a plánu
pojednávajícím o kultivaci parku, který je volně
k zhlédnutí na webových stránkách města, stojí jako
důvod skácení špatný zdravotní stav. Při pohledu
na pařez je sice možno vidět lehké zasažení stromu
hnilobou (zjevně vlivem břečťanu, který douglasku
dlouhá léta obrůstal), ale na druhou stranu je zřejmé, že by strom mohl dalších mnoho let či desetiletí
stát na svém místě bez toho, že by jakkoliv ohrožoval
okolí a že by třeba nedej bože spadl na bistro nebo
na vozovku nábřeží Svobody, kde by zablokoval cestu nekonečným kolonám kamionů. Hniloba kmene
stromu vlivem různých hub nebo bakterií má časem
vliv na hustotu dřeva, ale samotný pařez douglasky
dokládá to, že v době skácení jen minimální.
Takže byl skácen další krásný strom v našem malebném městě. Celá věc je o to smutnější, že na území
města podobnou vzrostlou douglasku již nemáme
(případně prosím o opravu, pokud bych se mýlil).
Nejedná se přitom o první strom, jehož dle názoru
„občana či občanů“ nešťastné skácení bylo v Jitřence
zmíněno. Přijde mi, že v Poličce stačí opravdu málo,

Svoz odpadu o svátcích
Svoz odpadu připadající na pátek 14. 4. a pondělí 17. 4. proběhne bez změn.
Provozní doba o svátcích
Sběrný dvůr Polička (ulice Hegerova) od 14. do
17. 4. zavřeno.
Překladiště Polička (z Poličky směr Bystré) od
14. do 17. 4. zavřeno.

aby byl strom z jakékoliv, někdy i formální pohnutky, skácen. Po mnoha rozhovorech s občany Poličky
mohu upřímně říci, že nejsem zdaleka jediný, kdo
má pocit, že je v otázce vzrostlých stromů přistupováno odpovědnými orgány města necitlivě. Možnost
kácení stromů se v Poličce nezdá být až tou poslední
i přesto, že v tomto případě platí více než jindy přísloví dvakrát měř, jednou řež. Méně stromů v zástavbě
neznamená lepší místo pro život. Obracím se proto
na zastupitele města a městské úředníky (které jinak
mohu spíše chválit za jejich práci pro město) s žádostí o budoucí citlivější přístup k městské zeleni.
S pozdravem všem Poličákům 
S. V.
Vážený pane S. V.,
dovoluji si reagovat na Váš názor z pohledu projektantky vegetačních úprav v parku. Zhodnotili jsme
současný stav stromu, který nám opravdu vyšel jako
nevyhovující, douglaska byla vysoko vyvětvená se
sníženou vitalitou (typický habitus douglasek je zavětvená koruna až k zemi). Podle informací o stavu
z posledních let docházelo k postupné ztrátě kompaktní koruny, tedy k usychání, lámání a odpadávání větví. U stromu se nedalo předpokládat budoucí
zlepšení jeho stavu. Hniloba, o které se také zmiňujete, jen dokládá, že již došlo k napadení stromu.
Při rozhodování o odstranění stromu se vždy
přihlíží i k jeho poloze v parku a tedy k možnému
ohrožení okolí při jeho pádu. V tomto případě strom
rostl v přímé blízkosti cesty, takže lze určitě hovořit
o potenciálním nebezpečí. Ohrožení vystává i z toho
důvodu, že douglasky mají křehké dřevo, které má
tendenci se lámat.
Nepřísluší mi se vyjadřovat k obecnému přístupu
zastupitelů a úředníků města k městské zeleni, ale
v tomto konkrétním případě představitelé města
zvolili správný postup, když nechali v rámci celkových úprav zeleně v parku stav stromu zhodnotit. Za
projektanta musím říci, že jsme přistoupili k posouzení stavu stromu zodpovědně a jeho kácení jsme navrhli po důkladném zvážení všech pro a proti.
Ing. Jitka Šídlová
jménem Zahradní architektury Pardubice, s. r. o.

V rámci výuky angličtiny studenti kvarty poličského gymnázia zpracovávali projekty, ve kterých
měli za úkol předložit návrhy na zlepšení sportovišť
v Poličce. Jejich nápady byly natolik zajímavé, že si
je nemohli nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli
navštívit pana starostu a o nápady se s ním podělit.
Toto setkání se uskutečnilo ve středu 15. 3. na
městském úřadě. Studenti seznámili pana starostu
i místostarostu se svými představami na zlepšení
sportovišť v Poličce. Nejvíce se jich věnovalo tématu
úprav plaveckého bazénu. Zde s potěšením vyslechli
informaci o připravované rekonstrukci, která je dokonce v některých ohledech podobná tomu, co studenti ve svých projektech navrhovali. Další návrhy
kvartánů se týkaly například fotbalového či zimního stadionu, sjezdovky, minigolfu či tanečního sálu.
Diskuze se nesla v pozitivním a přátelském duchu. Pro studenty bylo zajímavé dozvědět se něco
o skutečných plánovaných projektech či o tom, jak
probíhá rozdělování financí mezi jednotlivé sportovní oddíly a sportoviště z pozice vedení města. Na
druhou stranu pan starosta ocenil některé nápady
a pochválil studenty za jejich zájem i sportovního
ducha. Z mého pohledu jsou takováto společná setkání vždy velkým přínosem pro obě strany a věřím,
že budou v budoucnu následovat další.
Mgr. Barbora Pejcharová, vyučující AJ
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Informace z IC

Z Rady města Poličky

I v měsíci březnu jsme se pravidelně se svou
expozicí účastnili na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Byly to akce:
• 3. 3. Olomouc, Salon cestovatelů – nová propagační akce regionů a cestovních kanceláří
• 3.–5. 3. Ostrava – mezinárodní výstava Dovolená a region, s velice dobrou návštěvností
• 10. 3.–11. 3. Hradec Králové, Infotour a cykloturistika – mezinárodní veletrh – regiony,
cestovní ruch
• 30. 3.–1. 4. Pardubice – regionální výstava
cestovního ruchu
Trvale velké množství zájemců o informace
a propagační materiály Poličky a hradu Svojanov
svědčí o tom, že Polička je u cestovatelů dobře
známá a stále více vyhledávaná. Prostě má „ve
světě“ dobrý zvuk.
Další informace a připravené akce:
• Sobota 22. 4. – zájezd Flora Olomouc + Šternberk – prohlídka města + Loštice – nákup syrečků… ještou jsou volná místa
• Sobota 20. 5. + neděle 21. 5. – zájezd Cheb +
Františkovy Lázně + Waldsassen (SRN) a další zajímavá místa, jako např. Andělská Hora –
zřícenina hradu na čedičovém vrchu. Toto
místo doslova srší pozitivní energií, takže si
zde dobijeme po zimě naše baterky. Soos –
prohlídka této atraktivní přírodní rezervace,
kratší procházka centrem Mariánských Lázní.
Jedná se o zájezd seriálu po městech České inspirace a hlavním cílem je partnerské město
Cheb, kde nás zástupce města přivítá, zajistí
nám prohlídku města a předá propagační
materiály. Prohlídka Františkových Lázní
a německého Waldsassenu bude s místním
(českým) průvodcem. Ubytování s polopenzí
je v hotelu ve Františkových Lázních.
Hlásit se můžete:
• Informační centrum, Palackého nám. 160, Polička, tel. 461 724 326, ic@kotour.cz;
• CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička, tel.
461 723 740, policka@kotour.cz;
• MÚ Polička, Ing. Naďa Šauerová, zástupkyně
Poličky ve výkonném výboru České inspirace,
tel. 468 001710.
Kontaktník (adresář s důležitými kontakty) –
ještě stále je k vyzvednutí zdarma v Informačním
centru
Vstupenkové centrum – kromě vstupenek na
všechny akce v Tylově domě u nás koupíte vstupenky na hlavní kulturní i sportovní akce z prodejních portálů Ticketportal, Ticketstream a dalších. Máme také vstupenky na Radiměřský den
fotbalu spojený s hudebním multižánrovým festivalem, koná se 7.–8. 7. a letos bude v Poličce na
fotbalovém stadionu. Vystoupí zde několik známých skupin. Kabát v Pardubicích, koncert populární skupiny v Tipsport areně dne 26. 10. Vstupenky rovněž u nás v prodeji.
Termály z Poličky – máme několik atraktivních
zájezdů do slovenských i maďarských termálů,
s odjezdem z Poličky, příp. ze Svitav nebo z Litomyšle.
Směnárna – pokud máte doma přebytečná
EURa a nechcete čekat, až klesne jejich cena po
ukončení intervencí České národní banky, můžeme vám je vyměnit za Kč. Ale neodkládejte to!
Těšíme se na vaši návštěvu Informačního centra a přejeme vám veselé Velikonoce.
Přijďte k nám – poradíme vám.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Usnesení přijatá na 1. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 23. února 2017
ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok
2017
příjmy ve výši
246.545,5 tis. Kč
výdaje ve výši
321.128,7 tis. Kč
schodek ve výši
74.583,2 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do
plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závaznými ukazateli na rok 2017 se stávají:
běžné příjmy včetně dotací ve výši

217.767,0 tis. Kč
kapitálové příjmy včetně dotací ve výši

28.778,5 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
1.455,2 tis. Kč
přijatý úvěr
20.000,0 tis. Kč
mimorozpočtová rezerva ve výši

7.417,8 tis. Kč
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech
na straně č. 4 a 5
II. zmocňuje RM
a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové
výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč
b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů
EU
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Poličky na období 2018–2020 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na
2 akce:
1. „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 - Obnova hradebních ochozů a střech věží“ a „Městské
hradby v Poličce, úsek SO 22 - obnova zdiva za
domy č. p. 40-42“, dle zpracované a schválené
projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.
2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu“
dle zpracovaného restaurátorského průzkumu
a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 372/1 o výměře
239 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní
cena činí 45.888 Kč, veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem je prodej pozemku na stavbu rodinného
domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č. 2500-35/2017 jako
pozemková parcela č. 6632/3 o výměře 829 m2
v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
950 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem je prodej pozemku na stavbu rodinného
domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č. 2500-35/2017 jako
pozemková parcela č. 6632/7 o výměře 804 m2
v k. ú. Polička. Kupní cena činí 950 Kč/m2, veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 6148/3
označeného dle geometrického plánu č. 2475187/2016 jako pozemek p. č. 6148/10 o výměře 50 m2
v k. ú. Polička do vlastnictví Pardubického kraje, se
sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. Kupní cena
činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/41 o výměře 2894 m2 v k. ú. Polička společnosti MAJT, s. r. o.,

se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
ZM neschvaluje prodej nebytové jednotky č. 9/7
včetně spoluvlastnického podílu 636/10000 na společných částech domu a na pozemku, nacházejícího
se v přízemí domu č. p. 9 na ul. Masarykova v Poličce
společnosti BARTOSH, s. r. o., se sídlem Polička, dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje text kupní smlouvy týkající se prodeje bytů stávajícím nájemcům a budoucím kupujícím bytových jednotek v domě č. p. 807, 808 a 809
na ul. M. Bureše v Poličce dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem bytů dle bodů 2 - 4
tohoto usnesení půjdou v plné výši na vrub prodávajícího města Poličky, tj. správní poplatek za vklad
do katastru nemovitostí, právní služby, vypracování
kupní smlouvy, podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí, poplatek za ověření podpisu na smlouvě. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující
v souladu se zákonem.
ZM schvaluje plán odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s. r. o., Praha 6,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na financování investičního
záměru Masarykovy základní školy Polička „Modernizace infrastruktury učeben, bezbariérovost, konektivita - Masarykova ZŠ Polička“ ve výši cca 10 %
a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši
cca 90 % v letech 2018 - 2019 až do výše 10 mil. Kč.
ZM schvaluje investiční záměr Střediska volného
času Mozaika Polička „Půdní vestavba - výstavba
specializovaných učeben“ a podání žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu
- výzva č. 56 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na financování investičního
záměru Střediska volného času Mozaika Polička
„Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“
ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše
7 mil. Kč.
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera, se
sídlem Svitavy, ve výši 20.000 Kč na „Postele pro
nemocnici“ - nákup nových polohovacích postelí,
kterými nadace vybaví jedno z lůžkových oddělení
Svitavské nemocnice, dle důvodové zprávy.
ZM určuje členy Osadního výboru v Lezníku ve
složení: Vladislav Křivka ml., Mgr. Anna Hebronová, Bc. Josef Kopecký, DiS., Pavel Kučera, Stanislava
Kuttelwascherová, Veronika Pešková, Luboš Vacek.
ZM volí předsedou Osadního výboru v Lezníku
pana Vladislava Křivku, bytem Lezník č. p. 41, 572 01
Polička, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje neuvolněným zastupitelům, předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří
nejsou neuvolněnými zastupiteli, navrhovanou maximální výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu
funkcí schvaluje souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
a to od 1. března 2017.
ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu na financování investičního
záměru Městské knihovny Polička „Adaptace půdy
Městské knihovny Polička na vzdělávací prostory“
ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše
10 mil. Kč.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.
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Kalendář akcí
duben 2017

Tylův dům
Sobota 1. dubna v 17.00 hod.
Módní přehlídka s revivalovým koncertem
Módní přehlídka prodejen Fantasie, Trend
Styl s kolekcí jaro/léto 2017 a svatebního salónu Popelka. Celá přehlídka bude propojena
hudebními vstupy Josefa IX., který zazpívá
písničky Petera Nagyho.
Vstupné 80 Kč/50 Kč senior pas
Pátek 7. dubna v 19.00 hod.
Frida - Maľovať a milovať
Životní příběh legendární mexické malířky
Fridy Kahlo je plný vášně, lásky, humoru,
podmanivé hudby a tance v původním slovenském muzikálu se živým orchestrem.
Vstupné 210, 240, 270 Kč
Sobota 8. dubna v 19.00 hod.
Olympic tour 2017
Za půlstoletí své existence vydala kapela více
než 70 alb, získala 3 Zlaté a 3 České slavíky.
Dějiny Olympiku jsou fakticky dějinami české rockové hudby. Přijďte a buďte jejich součástí!
Vstupné 550, 590 Kč
Neděle 9. dubna 13.00-17.00 hod.
Velikonoční inspirace
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne,
jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce a možná si i koupit nějaký velikonoční
dárek pro své blízké nebo jen tak – sobě pro
radost.

Úterý 11. dubna 19.00 hod.
Barbora Polášková & Siempre Nuevo
Barbora Polášková - mezzosoprán, Siempre
Nuevo - kytarové duo.
Závěrečný koncert koncertní sezóny KPH
2016/2017
Vstupné 110 Kč/20 Kč studenti, žáci
Středa 19. dubna v 19.00 hod.
Polička Jazz festival 2017
Radim Vizváry – Sólo (pantomima)
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti 40 Kč
Pátek 21. dubna v 19.30 hod.
Polička Jazz festival 2017
Libor Šmoldas Organ Trio • Jan Spálený &
ASPM • Tribute2Headhunters
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 22. dubna v 19.30 hod.
Polička Jazz festival 2017
Martin Brunner Trio • Pirate Swing Band •
Lanugo
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 29. dubna ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu v dubnu zahraje dechová
hudba Poličanka.
Vstupné 70 Kč

Kino Polička
Neděle 2. dubna v 15.00 hod.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Rodinný/animovaný, USA, 88 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
V tomto novém filmu o Šmoulech se Šmoulinka po
nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými kamarády na vzrušující a napínavou pouť, aby nalezli
ztracenou vesnici.
Neděle 2. dubna v 18.00 hod.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D
3D rodinný/animovaný, USA, 88 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Modří Šmoulové se vrací, tentokrát ve 3D projekci.
Pondělí 3. dubna v 19.00 hod.
Volání netvora: Příběh života
Drama/fantasy, USA/Španělsko, 108 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční
můry. A jakpak by taky ne, jeho maminka je vážně
nemocná, táta žije kdesi za mořem v Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu
tyrani.
Středa 5. dubna v 19.00 hod.
Úkryt v ZOO
Historický/drama, USA/VB/ČR, 127 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Až za mřížemi byli konečně v bezpečí. Druhá světová válka nabízí mnoho podobně paradoxních příběhů, jako je ten o uprchlících z varšavského ghetta,
kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoologické
zahrady.
Středa 12. dubna v 19.00 hod.
Popírání holocaustu
Drama/životopisné, USA, 110 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové (Rachel Weisz) proti
Davidovi Irvingovi (Timothy Spall), který ji obvinil
z urážky na cti.
Středa 26. dubna v 19.00 hod.
Richard Müller: Nepoznaný
Dokument/životopisný, SK/ČR, 90 min, slovensky,
přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč
Intimní pohled do života legendárního zpěváka
Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního turné
s kapelou Fragile.
Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz.

Tylův dům v Poličce
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
která se bude konat v neděli 9. dubna
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce
a možná si i koupit nějaký velikonoční dárek
pro své blízké nebo jen tak – sobě pro radost.
Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako prodejce řemeslného zboží s velikonoční a jarní
tématikou, můžete se ještě přihlásit na níže
uvedené adrese.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

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

Přednášky
v knihovně

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Sv. Vojtěch – první český intelektuál
Otřepané klišé praví, že doma není nikdo prorokem. Své o tom věděl i mladší synek knížete Slavníka, který byl jako dítě zaslíben duchovní službě
a nakonec se stal druhým pražským biskupem. Na
svou dobu a postavení rodiny Slavníkovců v Čechách 10. století nikterak výjimečná kariéra. Kdyby… Ono kdyby v jeho případě však mělo fatální
důsledky.
Rodina Slavníkovců je i po tisíci letech obestřena tajemstvím, kdo vlastně byli vládci hradiště
v Libici nad Cidlinou? Jaké vazby je poutali s Přemyslovci či saskými Otony? To je i po tak dlouhé
době předmětem učených disputací, v nichž bylo
prolito nepředstavitelné množství inkoustu. Ať tak
či onak, jisté je, že když se mladý Vojtěch vrátil ze
studií na vyhlášené škole v Magdeburku, nevracel se toliko pod jiným jménem (Adalbertus), ale
i s podstatně změněnou hodnotovou škálou, která
ho pasovala v ještě křesťansky hrubých Čechách
do role bílé vrány.
Míru změny patrně nepochopili ani Vojtěchovi
nejbližší, natož jeho vzdálenější okolí. Patrně z tohoto důvodu se mladý intelektuál stal v r. 982 pražským biskupem. Nutno dodat, že se mezi českými
vybranci domohl postavení, ve kterém selhal. Jeho
síla byla evidentně v teoretické rovině, praktická
stránka správy církevní diecéze však vyžadovala
poněkud odlišnou osobnost. Nakonec se v Čechách
rozešel úplně se všemi a dvakrát volil dobrovolný
odchod. Jeho život na tomto světě ukončili 23. dubna 997 pohanští Prusové. Přesto, nebo právě proto,
však nebyl zapomenut a stal se nezpochybnitelnou
osobností křesťanské Evropy dalších staletí.
Osudy sv. Vojtěcha si připomeneme v čítárně
Městské knihovny v Poličce ve středu 12. dubna
v 17.30 hod. během přednášky Dr. I. Fridrichové-Sýkorové.
Křížové výpravy I. – doba, kdy
se Bůh stal člověkem
Evropa 11. století pomalu opouštěla svoji válečnickou kulturu. Ne, že by se přestalo válčit, to bylo
zhola nemožné, ale stále více lidí si začalo uvědomovat, že lidské bytí není jenom o materiálnu, že lidský
život lze naplnit i duchovním rozměrem, který nad
momentální zisk nadřazuje i těžko uchopitelný pocit vnitřní rovnováhy a mírumilovného soužití, arciť
v mantinelech znovuobjeveného křesťanství.
Tato pomalá změna myšlení však paradoxně na
konci století vedla k fenoménu ozbrojených výprav
do země zaslíbené, tedy do míst, která každý dobrý
křesťan znal z Bible. Niterné prožívání novozákonních příběhů na sebe vzalo podobu křížových výprav za osvobození Svatého hrobu. Cesta do pekel
bývala i tehdy dlážděna dobrými úmysly.
Evropa si po dlouhých letech zmaru, o který se
velmi pěkně zasloužili hlavně severští vikingové,
potřebovala nutně vydechnout. Oddych potřebovala i církev, zmítaná nejenom věroučnými spory
mezi východním a západním křesťanstvím, ale
i prvním kolem souboje moci světské a duchovní,
které do dějin západního křesťanství vešlo jako
boj o investituru. Navíc se na východě objevili
seldzučtí Turci a byzantské císařství začalo mít
vážné existenční problémy. Na průsečíku těchto
hlavních společenských problémů 11. století stál
charismatický papež Urban II. (1088-1099), který
obrátil energii západního křesťanstva jeruzalémským směrem. „Bůh to chce“, pod tímto heslem se
po polovině devadesátých let 11. století začali na
východ valit křižáci, když předtím doma popustili
uzdu vášním při židovských pogromech. Někteří
došli jenom do Uher, někteří až do Byzance, ale jen
ti nejvytrvalejší spatřili Jeruzalém.
O první kruciátě a osudech prvních křižáků si
budeme povídat v čítárně Městské knihovny v Poličce 19. dubna od 17.30 hod., kde se na vás bude
těšit Dr. I. Fridrichová-Sýkorová.
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Sobota 1. 4. od 16.00 hod.
Festival Jeden svět
16.00 hod. Děti online – Kateřina Hager,
ČR, 2017, 52 min, rodinná projekce + debata s režisérkou
19.00 hod. O čo ide Idě – Tomáš Kudrna,
ČR, 2016, 67 min. + debata s Idou Kellarovou
21.00 hod. Koncert Idy Kellarové
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 6. 4. ve 21.00 hod.
Festival Jeden svět: Hon na nevěstu
Asi polovina sňatků v Kyrgyzstánu začíná
ilegálním únosem nevěsty.
Více info str. 11
Vstupné 80 Kč

Ženám i mužům tyhle tóny svědčí,
přichází Lazzareth – hudba, která léčí!
Vstupné 80 Kč
Středa 26. 4. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Na první pohled
Věříte na lásku na první pohled? Ať už věříte či nevěříte, nechte se potěšit neobyčejným příběhem francouzského spisovatele
Gregoire Delacourta. Účinkuje Sára Venclovská a Jakub Zedníček. Předprodej lístků
v knihovně.
Vstupné 50/100 Kč

Pátek 14. 4. ve 20.00 hod.
Brusel.cz – Divadlo 100 opic
Vstupné 120/70 Kč

Pátek 28. 4. ve 20.00 hod.
4. Benefiční koncert pro Vašíka
Čtvrtý ročník Benefičního koncertu pro Vašíka z našeho regionu, který je od narození
postižen mozkovou obrnou. Celý výtěžek
koncertu slouží na částečné pokrytí léčebného pobytu, na který nepřispívá zdravotní
pojištovna.
Vystoupí skupiny The Kredenc a Třetí zuby.
Těšit se můžete i na každoroční překvapení.
Vstupné 120 Kč

Sobota 15. 4. ve 20.00 hod.
Lazzareth
Každá jejich píseň je parádní kus,
hrají ve svém stylu – dirty blues.

Sobota 29. 4. ve 20.00 hod.
Skartovačka
Vernisáž, projekce, hudba…
Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 13. 4. ve 20.00 hod.
D+K
N. c. a.
Vstupné 50 Kč nebo 2 x 25 KčS

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
9. 4. – Jarní trhy – 14.00 hodin před Informačním centrem.
Připraveno je pohoštění, sladký
bar a pro děti v IC dílnička.
20. 4. – loutkové divadlo Šípková Růženka –
představení rodinného loutkového divadla Michala Drtina od 16 hod. v Komunitním sále MFD.
Vstupné 20 Kč.
22. 4. – Rozpaky zubaře Svatopluka – Tak jako
kdysi známý televizní kuchař je i ústřední hrdina,
dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný
a řešení některých situací rád přenechá druhým,
v tomto případě divákům v hledišti. Začátek
v 19.00 hodin. Předprodej lístků v IC.
30. 4. – Pálení čarodějnic – DSH Bystré vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které se
uskuteční za hasičskou zbrojnicí od 17.00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Dolní Újezd
29. 4. Stavění Máje
V parku Na Rovince vystoupí od 14 hod. ZUŠ
Dolní Újezd, Dolnovanka, Loutkové divadlo Kozlík H, Slavnostní stavění máje, Májový skok, Luckyjoke band Litomyšl, Létající kytary Pavla Horníčka Sebranice a Nachos Burritos.
Květná
8. 4. – 3. ročník velikonočních inspirací – Jaro
na statku
Květná Farma – Květná č. p. 40 – 9.00–
16.00 hod. Úvodem jarní tradice, velikonoční povídání, dílničky pro malé i velké, přijďte si vyrobit
velikonoční dekorace, dárečky, pomlázky.
Litomyšl
7. 4. – Horkýže Slíže – koncert, afterpárty
20.00 hod. Music Club Kotelna, Litomyšl

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

Vstupné: 260 Kč v předprodeji (IC Litomyšl
a knihkupectví Paseka) a 300 Kč na místě
7.–9. 4., 8.00–17.00 hod. – Velikonoční květinová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
14.–17. 4., 10.00–16.00 hod. – Velikonoce na
zámku
Státní zámek Litomyšl.
Prohlídky květinově vyzdobenými reprezentačními sály základního okruhu mohou být příjemnou změnou pro návštěvníky, které již omrzela
tradiční velikonoční pomlázka.
29. 4., 10.00–22.00 – Zahájení 6. litomyšlské
lázeňské sezóny
lázeňská promenáda, pódia, koncerty (Žlutý
pes, Sestry Havelkovy, Cirkus Problem, Jananas, atd.), výstavy…
Pomezí
8. 4. – Velikonoční inspirace od 13.00 hod. v KD
29. 4. – pouťová zábava v KD Pomezí
Sebranice
6. 4. – Kurz drátování, Sebranice 8, pořádá
SAN, objednávky na telefonu 604 590 474
27. 4. – Kurz předení na kolovratu, Sebranice 8,
pořádá SAN, objednávky na telefonu 604 590 474
1. 4. – Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! – začátek ve 14.00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.
První cena – dort. Občerstvení za drobný peníz
stejně tak jako odměny všem hráčům.
16. 4. – Velikonoční zábava – od 20.00 hod.
na sále kulturního domu. Hraje Rytmik Jedlová,
vstupné 60 Kč. Pořádá TJ Sebranice.
29. 4. – Ping-pongový turnaj – 8.30-9.00 hod.:
prezentace hráčů, 9.00 hod.: začátek turnaje.
Turnaj je určen pro žáky 1.-9. třídy ZŠ a je určen
pouze pro neregistrované hráče. S sebou: obuv do
tělocvičny, pálku, svačinu.

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
Dílny s Dášou:
Jarní keramika
– výroba jarní keramiky podle
předlohy i vaší fantazie. Keramická
dílna pro všechny, kdo chtějí.
Termín: středa 5., 12., 19. 4.
Čas:
9.00–11.00 hod.
Cena:
85 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Batika

– tvořivá dílna pro studenty a dospělé
Termín: čtvrtek 6. 4.
Čas:
18.00–20.30 hod.
Cena:
120 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Moje chytrá kočka
– keramická dílna pro děti od 1. třídy.
Vyrobíme si kočičku z keramiky se
zápisníčkem
Termín: čtvrtek 6. 4., 20. 4., 16.00–
17.30 hod.; 4. 5., 16.00 – 17.00 hod.
Cena:
110 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 736 761 281
Můj tužkovníček
– keramická dílna pro předškoláky
– vyrobíme si dřevěný tužkovník
s keramickou ozdobou
Termín: středa 12. 4., čtvrtek 27. 4.,
16.00–17.30 hod, čtvrtek 4. 5., 17.00
– 18.00hod
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 736 761 281
Zahradní světlo a závěs
– keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 27. 4., 4., 11., 18. 5.
Čas:
18.00–20.30 hod.
Cena:
240 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Velikonoční prázdniny
Hody hody…
– velikonoční zajíc ze dřeva +
aranžování
– dílna pro děti od 3. třídy
Termín: čtvrtek 13. 4.
Čas
9.00–11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100 Kč
Přihlášky: do 6. 4.
S sebou: 5 ks vyfouknutých vajíček
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352
… utíkal jsem podle vody…
velikonoční dílna šití, aranžování
pro holky od 1. třídy
Termín: pátek 14. 4.
Čas
9.00–15.00 hod.

Místo:
Cena:

SVČ Mozaika
220 Kč (v ceně materiál, jídlo a pitný
režim)
Přihlášky: do 6. 4.
S sebou: 5 ks vyfouknutých vajíček
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352
Lanáč + laser game
– pro děti od 8 let. Celodenní aktivita
pro kluky i holky, která vás bude skutečně bavit. 3 hodinový program v lanovém
centru a dvě hry v Laser Game Brno.
Cena zahrnuje program, vyškolené
instruktory, veškerý materiál, pojištění
účastníků, doprava. Možnost zajištění
teplého oběda v Lanovém centru – italské panini s kuřecím masem a zeleninou
(100 g masa) za 75 Kč.
Termín: čtvrtek 13. 4.
Odjezd: 8.00 hod. parkoviště pod Tylovým
domem,
cca v 16.00 hod. příjezd do Poličky
Místo:
Lanové centrum Brno
Cena:
560 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel. 461 725 352
www.lanovecentrum.cz
Velikonoce u koní
– prázdninový pobyt u koní pro dívky
od 1. třídy
Termín: 13. 4–14. 4.
Čas:
11.00 hod. odjezd autobusem do Stašova
17.20 hod. příjezd do Poličky
Cena:
400 Kč
Místo:
JK Vraník Stašov
Přihlášky: 7. 4.
Info:
Irena Chroustovská
Jarní akce pro veřejnost
Výtvarná dílna pro Natálku
– výtvarné dílničky pro děti. Vyrobíte
si jarní výrobky a pomůžeme tím i malé
Natálce Ditrichové z Borové. Dílničky
jsou v rámci zábavného, divadelního
a hudebního večera pro děti i dospělé.
Termín: sobota 8. 4.
Čas:
14.00–15.50 hod
Lektorky: holky z Mozaiky
Místo:
Sokolovna Borová
Dětské dopravní hřiště
Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu podle
dopravních předpisů. Půjčíme vám šlapací motokáry, kola, koloběžky, tříkolky,
odrážedla.
Termín: sobota 22. 4.
Čas:
15.00–17.00 hod.
Místo:
dopravní hřiště u ZŠ Na Lukách
V případě deště se akce nekoná.
Vstupné: vstup se zapůjčením dopravního
prostředku 20 Kč, zdarma s vlastním
dopravním prostředkem
S sebou: cyklistickou přilbu
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Pálení čarodějnic
– akce pro širokou veřejnost – děti,
rodiče, babičky, dědové…
– tradiční pálení čarodějnic s holkami
z Mozaiky
Zábavné odpoledne v přírodě, hry, tvoření, opékání buřtíků, přivítání jara.

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

Termín:
Čas:
Vstupné:
Místo:
Info:

neděle 30. 4.
16.00–19.00 hod.
dobrovolné/30 Kč hra
Fotbalový stadion Polička
Alena Hejduková, 736 761 281

Jarní květinkový bál princezen a princů
– bál pro princezny a prince, při
kterém se rozhodně nudit nebudete
– hry, tanečky, výroba mečů a korunek, bohatá tombola – budete se
mít prostě královsky, vystoupení
pohybových zájmových kroužků
Termín: neděle 14. 5.
Čas:
14.00–17.00 hod.
Vstupné: 50 Kč
Místo:
Taneční sál Jordán
Info:
Alena Hejduková, 736 761 281
Jarní putování za zvířátky
– výukový program pro děti MŠ
Termín: duben
Místo:
Jezdecký spolek Jitřenka
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
Akce je spolufinancována z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v rámci programu Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji.
Pohybové hry nejen
pro tělesnou výchovu
Vzdělávací seminář v rámci projektu
Dalším vzděláváním pedagogů
k rozvoji kompetencí. Úvod do teorie
pohybových her v místnosti i venku.
Praktické ukázky her. Program
proběhne formou zážitkového
workshopu.
Termín: úterý 25. 4.
Čas:
13.30 – 16.00 hodin
Cena:
300 Kč – kurz je akreditovaný
Místo:
Tělocvična a hřiště Základní školy
Na Lukách Polička
Lektor:
Mgr. Stanislav Nožka
Info a přihlášky: Irena Chroustovská,
605 431 034
Jarní kurz
Kurz in-line bruslení
Termín: květen – červen, úterý
Čas:
16.30–17.30 hod.
Cena:
250 Kč/8 lekcí
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Miloš Grubhoffer
Info:
Blanka Faltýnková, 736 761 281

Tylův dům v Poličce hledá studentky starší 18 let na pozici

UVADĚČKA

Zajímáte se o kulturu a patříte mezi její příznivce? Baví
vás divadlo, koncerty, filmy? Přidejte se k nám.
Požadujeme: příjemné vystupování, kultivovaný projev,
zájem o kulturu, smysl pro odpovědnost, časovou
flexibilitu.
Spolupráce: Dohoda o provedení práce - nejedná se
o práci na plný úvazek.
V případě zájmu volejte (tel. 461 725 204, mob.:
736 752 629), pište (e-mail: kurzy@tyluvdum.cz), osobně
přijďte do kanceláře Tylova domu, Vrchlického 53, Polička.
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Program RC MaTami

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
7.–21. 4. – Královehradecký
Majáles
ulice města
Týden, kdy město žije studenty.
Cílem je prezentace hradeckých vysokých škol před
širokou veřejností formou interaktivních workshopů,
přednášek a dalších aktivit (florbalový turnaj, Hradec na bruslích, open air koncert).
Cheb
8. 4. – Velikonoční jarmark v chebském muzeu
Jindřichův Hradec
9. 4. – Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec od
19.00 hod.
Kutná Hora
30. 4. – Kutnohorský Majáles
Oslavy mládí a příchodu máje na nádvoří Vlašského dvora.
Doprovodný program pro celou rodinu.
Litomyšl
26.–30. 4. – Zahájení 6. litomyšlské lázeňské
sezóny – Lázně ducha
Různá místa v Litomyšli: lázeňská promenáda,
pódia, koncerty, výstavy…
V letošním roce v Litomyšli vystoupí např. Sestry
Havelkovy, Žlutý pes, Thom Artway, Ondřej Ruml
a mnoho dalších.
Telč
8. 4. – Vítání svátků jara
Vítání svátků jara s folklorním souborem Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan Telč a tradičním předváděním
řemesel. Pro děti připraví Dům dětí a mládeže tvořivé dílničky.
Třeboň
8.–17. 4. – Amarylis na zámku
Tradiční výstava květinových vazeb z nádherného
hvězdníku, nazývaného též amarylis, v unikátních
prostorách třeboňského zámku. V sobotu 8. dubna
navíc řemeslné a květinové trhy na Masarykově náměstí.
www.ceskainspirace.cz

Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
Klubík - pondělí:
9.00–12.00 hod.
• Drobci s Hankou (2-3 roky):
úterý 9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou: úterý 15.00–17.00 hod.
• Co-working: středu 12.30–15.30 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok):
čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky):
pátek 9.00–12.00 hod.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí, úterý a čtvrtek: 19.00–20.00 hod.,
ZŠ TGM
–– Pátek a neděle: 18.00–19.00 hod. v MaTami
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 hod. 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. Pro
rezervaci a více informací volejte na tel. 724 921 384
nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Poradny:
• Logopedické semináře: 3. 4. (pondělí)
od 16.00 do 18.00 hod.
• Psychologická poradna: 4. 4. (úterý v rámci
Drobků) od 10.00 do 12.00 hod.
• Ekonomická poradna: 4. 4. (úterý)
od 17.15 do 19.15 hod.
• Právní poradna: 10. 4. (pondělí)
od 16.00 do 18.00 hod.
• Logopedická poradna: 24. 4. (pondělí)
od 16.00 do 18.00 hod.
• Pedagogická poradna: 27. 4. (čtvrtek)
od 14.00 do 16.00 hod.
• Poradna psychomotorického vývoje:
22. 4. (sobota) od 13.00–15.00 hod.
• Zdravotní poradna: 21. 4. (pátek)
od 10.00 do 12.00 hod.
Kurz první pomoci – ZDrSEM MAMA
1. 4. (sobota) celý den, začátek od 9.00 hod.
Komu je kurz určen: zejména rodičům a všem, kdo
pracují s dětmi, vychovatelky, učitelky…
Cena: 1 200 Kč/osobu. Přihlásit se můžete na
prihlasse@matami.cz.
Kurz - Předporodní povídání
Povídání s fyzioterapeutkou 6. 4. od 16.00 do
18.00 hod.: - Přednášku povede fyzioterapeutka,
která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným držením
těla a skoliózou. Přednášející: Soňa Kováčová, DiS.

Vítání ptačího
zpěvu v Poličce
Víte, který druh je letošním ptákem roku, jak zpívá sýkorka, která v zimě létala na krmítko a který
z našich opeřenců dokáže spát v letu? V tom případě
pojďte s námi na jarní vycházku k oslavě Dne Země,
při které si budeme povídat o ptácích, poslouchat
a učit se rozpoznávat jejich zpěv.
Sraz v sobotu 29. dubna v 6.00 před fotbalovým
stadionem v Liboháji, vhodný je malý dalekohled.
Akce se nekoná v případě velmi nepříznivého počasí.
Srdečně vás a vaše děti zve 
A 21 Polička

Kojení 11. 4. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.: Příprava na kojení, vliv porodu na kojení (po přirozeném
porodu nebo po císařském řezu), význam kontaktu
kůže na kůži, samopřisátí, první dny po porodu, jak
důležitá je správná technika kojení.
Přednášející: Lenka Tulisová
Cena za besedu je: 80/90 (pár) Kč.
Sejdeme se na spektru
2. 4. (neděle) od 16.00 hod.
2. duben je Světový den zvýšení povědomí o autismu. Při této příležitosti vás zveme na povídání o tom,
co je to autismus, jak ho poznat, jak s ním žít a jak si
ho zamilovat. Na viděnou se těší Daniela a Jan Juklovi, rodiče čtyřletého Mikuláše. Cena: zdarma.
Členská schůze
8. 4. (pátek) od 18.00 hod.
Vážení členové centra MaTami, tímto vás všechny
srdečně zveme na každoroční členskou schůzi.
Látkové pleny
26. 4. (středa) od 16.00 do 18.00 hod.
Na besedě se dozvíte více o pozitivech a negativech látkových plen, možnostmi jejich praní, seznámení s různými druhy plen. Přihlašujte se na e-mail
prihlasse@matami.cz
Povede: Adéla Hamplová. Cena: 50 Kč
Benefiční koncert pro Vašíka
pátek 28. 4. od 20.00 hod.
Ve spolupráci se společností Duha a Divadelním
klubem pořádáme tradiční benefiční koncert pro Vašíka, kterého postihla dětská mozková obrna.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na
Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 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 a dále PK, městem Poličkou a CBM“.
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

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2017
Základní kurz tance a společenské výchovy bude probíhat od září
do prosince, vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. 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 ke stažení na webových
stránkách Tylova domu od 2. května. Podání přihlášky a platba:
od 15. 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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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
18. výtvarný salon královských věnných měst
12. 4.–14. 5.
Jarní dny v Královských věnných městech každoročně patří
mladým umělcům. Letošní již
18. výtvarný salon proběhne v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Tématem
pro rok 2017 jsou „symboly měst“. Polička se bude
prezentovat životem a dílem našeho slavného rodáka a světově uznávaného hudebního skladatele
Bohuslava Martinů, který se narodil ve věži kostela
sv. Jakuba roku 1890. V rámci výstavy se můžete
těšit na pestrou nabídku umělecké tvorby žáků ze
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Habrmanova,
Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ
Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník,
ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké Mýto a ZUŠ Jana Maláta,
Nový Bydžov. Každá ze základních uměleckých škol
vystaví 3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolupráce
Královských věnných měst v oblasti kultury, sportu
a cestovního ruchu probíhá již od roku 1999 a cílem
je vzájemná podpora cestovního ruchu.
Na vernisáži, která se koná 12. dubna od
16.00 hod. v přednáškovém sále centra vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička.
Výstavy:
Jarní výstava od zrníčka k bochníku
25. února - 14. května
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním
životě našich předků.
Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na celý
rok. Během Velkého pátku se také omývalo všechno
náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým obřadním
pečivem. Nekvašený chléb je ústředním symbolem
křesťanských i židovských Velikonoc. V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit vlastnosti lidí
i vztahy k majetku a k zaměstnání.
Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už
od zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne
vždy však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou
napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné
ošatky a jiné předměty. Některé náčiní budou moci
vzít do ruky. Na základě srovnání života v minulosti
a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami a střídmosti ve
stravování.
Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
28. ledna - 16. dubna
Nejen pro děti, ale i hravé dospělé je připravena
tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť, která vás seznámí se zajímavostmi z období pravěku a starověku. Máte
možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka s ženou.
Do rukou si můžete vzít repliky zbraní a nástrojů,
které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo
vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné,
bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Můžete se vžít do
role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení
obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí.
Akce:
Beseda o restaurování biblí ze sbírek
poličského muzea

Věk: 1. - 5. třída I. stupeň ZŠ
Cena: 1.400 Kč/dítě (cena zahrnuje: 5 x obědy
formou veřejného stravování, pitný režim, jízdné,
vstupné do památek a na výstavy, materiály a pomůcky na tvůrčí aktivity)
Kapacita: 16 dětí
Přihlášky: do 14. 5., (ke stažení na www.cbmpolicka.cz nebo k vyzvednutí na pokladně Centra Bohuslava Martinů, Šaffova ulice)
Kontaktní osoba a bližší informace: Bc. Tereza
Sejkorová, tel.: 468 001 780, sejkorova@muzeum.
policka.org

Zub času se podepsal na staletých tiscích - dokladech naší kultury. Proto je nutné je vhodně uložit,
postupně restaurovat a digitalizovat. Díky podpoře
ministerstva kultury a města Poličky jsou již zrestaurované Bible Melantrichova (1549), Bible kralická (1613) a Bible svatováclavská (1715). O postupu
restaurování zasvěceně pohovoří Radomír Slovik,
působící v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. O Bibli kralické promluví farář
Českobratrské církve evangelické v Poličce Jiří Tengler. Proto je nutné je vhodně uložit, postupně restaurovat a digitalizovat. Díky podpoře ministerstva
kultury a města Poličky jsou již zrestaurované Bible
Melantrichova (1549), Bible kralická (1613) a Bible
svatováclavská (1715). Pro zájemce o staré tisky je
k dispozici DVD „Bible očima světa, svět očima Bible“ ze stejnojmenné výstavy v roce 2012.
O postupu restaurování zasvěceně pohovoří Radomír Slovik, působící v Litomyšli na
Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.
O Bibli kralické promluví farář Českobratrské církve evangelické v Poličce Jiří Tengler. Beseda se koná v úterý 11. 4. v 17.00 hod.
v přednáškovém sále centra.

Koloniál Karla Baizy aneb z historie
obchodu a obchodování
6. květen – 3. září
Poličské muzeum ve spolupráci s Moravským
zemským muzeem v Brně připravuje výstavu o obchodování. Inspirací ke vzniku putovní verze výstavy „Koloniál u pana Bajzy“ byla knížka Karla
Poláčka „Bylo nás pět“. Poličská verze navíc využije
skutečnosti, že zde v 1. třetině 20. století a dříve
působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza.
Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval v místním
časopise Jitřenka.
Výstava o obchodování vám představí místní
zboží i produkci blízkých výrobních středisek, seznámí s dováženými výrobky a plodinami z jiných
oblastí Českých zemí i ze zahraničí. Poznáte vybavení a sortiment dobového koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu s textilem. Navštívíte také výroční
trh. V „trafice“ a „hokynářství“ budete mít možnost
navázat vztah prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod.
U dobových fotografií živností z náměstí porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář obchodování proměnlivá. Těšit se můžete na netradiční zahájení výstavy v sobotu 6. května od
14.00 hod. ve výstavních sálech centra.

Spolek Náš Martinů
Pojďme na Martinů fest 2017
Klasická hudba je zvláštní fenomén, který k úplnému prožitku
a pochopení potřebuje zpravidla
víc, než ojedinělou zkušenost získanou při koncertním vystoupení
či poslechu hudební nahrávky.
Milovníci tohoto hudebního žánru si dobře uvědomují, že většina skladeb nevydává
všechna svá tajemství na první poslech, že každá
z nich nese pečeť své doby, osobnosti autora a často
se do ní promítají i zcela konkrétní události. Vlastní
osud stíhá i samotné umělecké dílo, jež se v proměnách času i uměleckého vkusu nezřídka prosazuje
způsoby odlišnými od původní představy svého
tvůrce. Pro všechny zájemce, kteří se snaží pochopit
hudbu v těchto širších souvislostech, je určen pořad
Pojďme na Martinů fest 2017. Příjemné přátelské
setkání, jehož cílem je představit jednotlivá díla zařazená na program festivalu, stejně jako jejich autory
i zajímavé okolnosti, doprovází festivalové dění již
od roku 2011. Nyní se v jeho rámci návštěvníci navíc
dozvědí, jaké skladby z tvorby Bohuslava Martinů
zazní ve filmu televizní stanice BBC2 z roku 1966
„Music of Exile“ (v titulcích nezmíněné), který bude
uveden na festivalu v české premiéře.
Akce se koná ve čtvrtek 27. dubna od
19.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné: 50 Kč.

Pohádkový svět Zdeňka Smetany
20. května - 3. září
Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka
Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou
fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně
vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník,
scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj život
vytvořil mnoho postaviček a podílel se na tvorbě
oblíbených českých večerníčků. Výstava představí
nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých jehel, a kresby přísloví a říkadel, které divákovi přiblíží dospělejší stránku Smetanovy tvorby. Výstava bude
zahájena tvořivou dílnou v sobotu 20. května od 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie v barokní radnici na Palackého
náměstí.

Připravujeme:
První muzejní výprava aneb Týden poznávání, hraní a tvoření v muzeu…
Městské muzeum a galerie Polička připravilo pro
děti, které baví historie, poznávání a tvoření letní
příměstský tábor. Vydejte se na První muzejní
výpravu a prozkoumejte společně s námi známé
poličské památky. V termínu od 14. do 18. srpna
na vás čekají tvůrčí aktivity, hry, dobrodružné procházky vybranými poličskými uličkami a zákoutími, nevšední prohlídka gotických hradeb, vyhlídka
z kostelní věže i výlet na hrad Svojanov. Stanete
se malými muzejníky a vyzkoušíte si, co vše obnáší
péče o sbírky nebo příprava výstavy. Týden uzavře
odpolední vernisáž pro vaše rodiče a kamarády, na
které společně představíme vše, co jsme na naší první muzejní výpravě poznali a zažili…

Turistické prohlídky Poličky
Městské muzeum a galerie Polička nabízí od
1. dubna pro veřejnost prohlídkové okruhy:
I. Procházka starým městem
II. Procházka „Za moderní architekturou“
III. Procházka „Po stopách Bohuslava
Martinů“
Každý okruh trvá 60 minut. Na prohlídku je nutné se předem objednat na pokladně Centra Bohuslava Martinů (muzeum@muzeum.policka.org, tel.:
461 723 855, 733 712 503). Minimální počet ve skupině je 10 osob. Cena: dospělí 60 Kč/osoba/jeden
prohlídkový okruh, děti, studenti, důchodci 30 Kč/
osoba/jeden prohlídkový okruh.

Termín: 14.–18. 8.
Čas: každý den od pondělí do pátku od 8.00 do
16.00 hod.
Kde: Městské muzeum a galerie Polička (kam
rodiče své děti ráno přivedou a kde si je odpoledne
vyzvednou).

Čas pro neobyčejné zážitky 2017
18. ročník noční prohlídky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné zážitky je naplánován
na sobotní večer 3. června (19.00–24.00 hod.).
Hlavním organizátorem a garantem večerní akce
je Městské muzeum a galerie Polička.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Městská knihovna
Čtvrtek 6. dubna – čítárna
knihovny od 15.00 hod.
Viktorka a vesmírná dobrodružství
–
čtenářský
workshop pro děti s Klárou
Smolíkovou
V zábavném workshopu s Viktorkou a vynálezcem
Alvou se pustíme do vynalézání, prozkoumáme komiksový vesmír a natrénujeme základní pravidla
o fungování komiksu. Workshopem děti provede
spisovatelka, scénáristka a lektorka Klára Smolíková. Vstupné zdarma
Čtvrtek 6. dubna – čítárna knihovny od 17.30 hod.
Jak se stát dítěti průvodcem v knižním světe – seminář s Klárou Smolíkovou
Každá kniha má svůj příběh a nadchnout pro čtení nemusí jen učitelé a knihovníci. I rodiče mohou
udělat víc – s dětmi si nejen číst, ale i o knize vyprávět, rozečtený příběh domýšlet a dotvářet. Přijďte se
inspirovat, jak se stát průvodcem (vlastnímu) dítěti
v knižním světě. Seminář je určen pro rodiče, pedagogy, knihovníky a další nadšence, co chtějí s dětmi
číst. Workshopem provede spisovatelka, scénáristka
a lektorka Klára Smolíková. Na místě prodej knih.
Vstupné zdarma
Úterý 11. dubna – čítárna knihovny od 16.30 hod.
Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka I.
Jak napsat dobrou povídku? Inspiraci, rady, tipy
a špetku teorie nabídne v prvním workshopu z třídílného cyklu Jak se píše povídka Alena Vorlíčková,
copywriterka, autorka pohádek pro děti a lektorka
storytellingových dílen. Vstupné 40 Kč
Středa 12. dubna – čítárna knihovny od 17.30 hod.
Sv. Vojtěch – první český intelektuál – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Osudy sv. Vojtěcha si připomeneme v přednášce
12. dubna v čítárně knihovny.
Středa 19. dubna – čítárna knihovny od 17.30 hod.

Křížové výpravy I. – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Konec 11. století byl zvláštní dobou. Křesťané věřili v příchod Mesiáše. Někteří se chopili kříže a své
spáse vyšli naproti. Proč? Nejen o tom bude přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové.
Středa 26. dubna – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Na první pohled (Grégoire Delacourt)
Věříte na lásku na první pohled? Ať už věříte či
nevěříte, nechte se potěšit neobyčejným příběhem
francouzského spisovatele Gregoire Delacourta.
Ve svém novém románu vypráví o křehkosti rodící se lásky a o tom, jakou moc mají slova: ta, která
uzdravují, i ta, která ubližují. Pod zdáním přeslazeného románu z červené knihovny se skrývá příběh
o povrchnosti vnímání zevnějšku, o diktatuře krásy,
o osamění a hledání lásky. Kniha, která ve Francii
vyvolala skandál i překvapivou žalobu hollywoodské
star Scarlett Johanssonové. Účinkuje Sára Venclovská a Jakub Zedníček. Předprodej lístků v knihovně.
Vstupné 50/100 Kč
Čtvrtek 27. dubna – vestibul knihovny od
17.00 hod.
Vernisáž výstavy pedagogů ZUŠ B. Martinů –
vestibul knihovny
Výstavu výtvarných děl pedagogů ZUŠ Bohuslava
Martinů zahájíme ve čtvrtek 27. dubna v 17 hodin ve
vestibulu knihovny.
Výstava pro děti – H. U. S. a Husův dům
Výstava ilustrací z knih spisovatelky, scénáristky
a lektorky Kláry Smolíkové. Výstava bude k vidění
v prvním patře knihovny do 2. května.
Dubnový tematický koutek – Stíny jara
Užijte si jaro s knihou v ruce! K jarním radovánkám vám do tematického koutku vybereme knihy
šité na míru.

MartiNoviny
Začínáme stoletými zprávami
Dovoluji si čtenářům představit novou pravidelnou rubriku Jitřenky pod názvem MartiNoviny.
Skladba sousloví snad sama napovídá, čemu se
chce rubrika věnovat: jsou to informace a novinky týkající se skladatele Bohuslava Martinů. Při
nedávno konané malé soukromé anketě jsem byla
mile překvapena, kolik zdejších slavného poličského rodáka zná, slyšelo některé z jeho skladeb
a zná jeho pohnuté životní osudy. Opravdu - myslím, že v tomto smyslu se Polička nemá za co
stydět. Nicméně už asi málokdo by byl schopen
o skladateli říci něco víc: jaký byl v soukromí? Co
měl rád a co jej trápilo? Kým se obklopoval? Jaké
měl sny a touhy? Je celá řada témat, která nejsou
všeobecně známá a přitom stojí za to si je připomenout. A ty bych zde ráda, střípeček po střípku,
laskavým čtenářům nabídla jako malé dokreslení
velké osobnosti.
A čím začít? Přijde mi přímo symbolické zmínit
zde na prvním místě právě tento list. Ano, Jitřenka stála u prvních nesmělých krůčků mladého
umělce. Poprvé bylo jeho jméno uveřejněno na
jaře roku 1905 v souvislosti s jeho prvním vystoupením v hostinci v Borové. Poličské veřejnosti se
představil o rok později na zahajovacím večírku
mládeneckého stolu „Fajfka“, na kterém natolik
zaujal hrou na housle, že mu bylo uděleno stipendium městské rady v Poličce a po úspěšně složené přijímací zkoušce mohl začít studovat hru na
housle na pražské konzervatoři. I o tom Jitřenka
informovala. V následujících letech se jeho jméno
objevilo na stránkách Jitřenky vícekrát, postupně
už nejen v souvislosti s houslovými vystoupeními
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(někdy vystupoval i jako pianista, když doprovázel
nejrůznější umělce na klavír), ale představoval se
též jako začínající skladatel.
Před rovnými sto lety, v roce 1917, o Martinů
Jitřenka psala čtyřikrát. Protože byla válka, přesídlil tehdy Bohuš trvale z Prahy domů do Poličky,
kde byl život podstatně levnější. Živil se jako učitel
hudby a spolupodílel se i na veřejném hudebním
životě. Jitřenka zaznamenává dva koncerty, na
nichž Martinů vystoupil. 17. února se jako interpret účastnil koncertu zpěváckého spolku Kollár
a o měsíc později, 18. března se spolupodílel na
koncertu ve prospěch sirotků po padlých vojínech
poličského okresu, který organizovala obecná
a měšťanská škola chlapecká. Svým způsobem
paradoxní je, že současně vedle pietní sbírky pro
sirotky byl stejný koncert veden i jako oslava „nastoupení na trůn Jeho Veličenstva císaře a krále
Karla I. a Jejího Veličenstva císařovny a královny
Zity“. Ve stejném roce 1917 Jitřenka ještě informovala o peněžité odměně pro Bohuslava Martinů,
kterou získal od České Akademie pro vědy a umění za skladbu pro zpěv a orchestr s názvem Nipponari.
V relativním klidu Poličky prožil Martinů i poslední rok první světové války 1918. Tuto krátkou
kapitolu umělcova života symbolicky „přetnul“
úspěch jeho České rapsodie na koncertě České
filharmonie v Praze hned v lednu 1919 - skladby,
která manifestačně oslavila českou svrchovanost
a zrod nového státu. Skladby, díky níž se Bohuslav
Martinů pomalu začal skladatelsky prosazovat
v celorepublikovém měřítku.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Festival Jeden svět právě probíhá!
31. 3.–6. 4.
V pátek 31. března byla v Poličce zahájena regionální část festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět, jehož heslem je tentokrát Umění
spolupráce.
Až do 6. dubna bude k vidění celkem desítka filmů
s tématy jako migrace, vzrůstající nacionalismus, nedemokratické režimy nebo lidé žijící s nějakým hendikepem. Festival by měl být nejenom přehlídkou
dokumentárních filmů, ale i prostorem ke společné
diskuzi a přemýšlení. Snahou organizátorů bylo,
stejně jako v minulých letech, doplnit filmy debatou
se zajímavými hosty z řad odborníků, režisérů a protagonistů filmů.
Projekce se konají nejen v obvyklém Divadelním
klubu, ale nově i ve Farním domě ČCE na Nábřeží
Svobody. V Centru Pontopolis bude v rámci úterního English Clubu k vidění film Good Postman, který
patří k divácky nejúspěšnějším dokumentům letošního ročníku Jednoho světa. Snímek bude promítnut
s anglickými titulky a následná debata s Markétou
Kutilovou proběhne v angličtině. Srdečně zváni jsou
všichni, kdo by si rádi tento jazyk procvičili.
Již tradičně se uskuteční odpolední promítání
v Domově s pečovatelskou službou, které je však otevřeno nejen seniorům, ale i široké veřejnosti.
Součástí programu je výstava Linie svobody –
současná arabská karikatura, která představuje tři
významné arabské karikaturisty a jejich reflexi každodennosti i významného dění v neklidném regionu
severní Afriky a Blízkého východu. Bude umístěna
v Divadelním klubu po celou dobu trvání festivalu.
Náš tip: Beseda s Otakarem Foltýnem aj.
Protože letošní festivalová nabídka je opravdu
široká, dovolíme si několik tipů. Samozřejmě tím
nejlepším, co můžete udělat, je přijít na projekce
všechny. Pokud by to někomu ale opravdu nevyšlo,
rádi bychom poukázali především na čtvrteční večer.
Dokument Výchova k válce otevírá aktuální otázku
našeho vztahu k armádě, představy o způsobu obrany vlasti aj. Kvalitní a podnětnou diskuzi slibují pozvaní hosté. Těmi jsou bývalý armádní kaplan Václav
Hurt, který působil v Bosně, a důstojník Generálního štábu Armády ČR pplk. Otakar Foltýn. Foltýn je
doktorand Ústavu světových dějin FF UK. Autorsky
i jako editor se podílel na knize Povaha změny. Je
expertem na problematiku mezinárodněprávních
aspektů vojenských operací. Byl nasazen v Kosovu
a v Afghánistánu. Mimo výkon služby se angažuje
v neziskových organizacích zabývajících se ochranou
přírody. Je absolvent Právnické fakulty UK a externě přednáší předměty právo ozbrojeného konfliktu
a teorie ozbrojených konfliktů.
Z dalších dokumentů si určitě nenechte ujít Českým lvem oceněný Normální autistický film i s následnou debatou s odbornicí na autismus a odradit
se nenechte angličtinou u snímku Good Postman,
který je silným příběhem o obyvatelích jedné skomírající bulharské vesnice, kterému ovšem nechybí
nadhled a humor.
Vstupné pro veřejnost 80 Kč za večer.
Úterý v rámci English Clubu a středa v domově
důchodců 40 Kč.
Místním organizátorem festivalu je spolek Pontopolis. Více informací naleznete na www.jedensvet.
cz/2017/policka. Akce se koná díky podpoře města
Poličky, České rozvojové agentury, MŠMT, Člověka
v tísni a Pardubického kraje.
Program festivalu
Pátek 31. března – Divadelní klub, Polička
18.30 hod. Zahájení festivalu
Zlatý úsvit – jak to vidím já - Angélique
Kourounis, Řecko, 2016, 90 min.
+ debata s politologem a komentátorem ČR plus
Thomasem Kulidakisem
Vzestup řeckého neonacistického politického
uskupení Zlatý úsvit přiměl režisérku Angélique
Kourounis kriticky dokumentovat jeho metody,
které sahají od populistického rozdávání jídla neza-

městnaným Řekům až k brutálnímu šikanování cizinců. Vyvstává zřetelná paralela s nástupem nacistů v meziválečném Německu a s úspěchy podobných
hnutí jinde ve světě.
21.00 hod.
Zemřít pro design, Sue Williams, USA, 2015,
59 min.
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je
toxická. Zaměstnanci umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to vědí, ale tutlají
informace už 30 let. Snímek rozkrývá problém globálních rozměrů, který je stále stupňován i nelidskými podmínkami v čínských výrobnách či praktikami,
jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely.

zení nevidí, a protože přichází i o sluch, vydá se do
Ameriky za náčelníkem kmene Navajo, který ho má
zachránit před pádem do věčného ticha. Působí zde
však jako naivní dobrodruh ve světě, který je mnohem obyčejnější než jeho fantazie.

Farní sbor ČCE, Nábřeží Svobody 561, Polička
18.00 hod.
Normální autistický film/Normal Autistic Film Miroslav Janek, Česká republika, 2016, 90 min.
+ debata s Markétou Jiráskovou, krajskou koordinátorkou péče o osoby s poruchami autistického
spektra
Oceňovaný český dokumentarista Miroslav Janek
natočil neobyčejný snímek o neobyčejných bytostech,
Sobota 1. dubna
nabourávající představu o autismu jako nemoci. PěDivadelní klub, Polička
tice dětí a dospívajících postav filmu žije s nálepkou,
16.00 hod. Rodinná projekce
která je odděluje od ostatních. Ale kdo může tvrdit,
Děti online - Kateřina Hager, Česká republika,
co je normální a co není?
2017, 52 min.
21.00 hod.
+ debata s režisérkou filmu a maminkou Zachyho
Kdy už ten vítr ustane/When Will This Wind Stop
Rutou Zacharovou
- Aniela Astrid Gabryel, Polsko, 2016, 66 min.
Zachymu je teprve dvanáct, jeho YouTube kanál
Dokument zachycuje těžký osud krymských Tatamá přes sto dvacet tisíc odběratelů a nespecifiko- rů, kteří trpěli násilnou deportací za Stalinových čisvaný počet „haterů“. Oskar je stále zavřený v pokoji
tek. Ti, kteří se po roce 1988 vrátili zase čelí represím
a paří počítačové hry. Nikola se v patnácti letech sta- po ruské anexi v roce 2014.
la jednou z obětí sexuálního agresora na sociální síti.
O těžkostech dospívání v době, kdy většina zábavy
Čtvrtek 6. dubna
i hrozeb se přesunula do kyberprostoru.
Divadelní klub, Polička
19.00 hod.
19.00 hod.
O čo ide Idě - Tomáš Kudrna, Česká republika,
Výchova k válce/Teaching War - Adéla Komrzý,
2016, 67 min.
Česká republika, 2016, 67 min.
+ debata s Idou Kelarovou, Desideriusem Dud+ debata s bývalým armádním kaplanem Václažou, Oto Bundou a Petrem Kadlecem, členem České
vem Hurtem a důstojníkem Generálního štábu Arfilharmonie
mády ČR pplk. Otakarem Foltýnem
Ida Kelarová v průběhu let vybudovala úspěšný
Zostřující se geopolitická situace přinesla i do
sbor Čhavorenge. Pro každoroční hudební soustře- České republiky nové obavy o bezpečnost. Byli bydění ansámblu vyhledává nové dětské talenty v rom- chom schopni agresi ubránit? Co dnešní děti vědí
ských osadách na Slovensku i v České republice. Děti
o zbraních? Šly by bojovat za tuto zemi? Studentský
na táboře podstupují každodenní náročné zkoušení
dokument FAMU sleduje, jak se česká společnost
a zároveň jsou konfrontovány s vlastní romskou
připravuje na válku.
identitou.
21.00 hod.
21.00 hod.
Hon na nevěstu/Grab and Run - Roser Corella,
Krátké hudební vystoupení Idy Kelarové
Německo, Španělsko, 2017, 86 min.
Asi polovina sňatků v Kyrgyzstánu začíná ilegálÚterý 4. dubna
ním únosem nevěsty. Skupina mužů napadne na
Centrum Pontopolis, Riegrova 52, Polička
ulici dívku a dovleče ji do nového „domova“, kde
19.00 hod. Projekce nejen pro cizince/Not only
jsou už přípravy na svatbu v plném proudu. Šokující
for foreigners
film velmi zblízka ukazuje tradici, která dokládá, že
Dobrý pošťák/Good Postman - Tonislav Hristov, v Kyrgyzstánu jsou ženy stále chápány jako mužská
Finsko, Bulharsko, 2016, 80 min.
trofej.
Projekce v původním znění s anglickými titulky/
English subtitles
+ debata s novinářkou a humanitární pracovnicí
Markétou Kutilovou v angličtině/debate with journalist and humanitarian worker Markéta Kutilová
conducted in English
Pošťák Ivan kandiduje na post starosty, neboť má
novou politickou vizi jak přivést do skomírající bulharské vesničky na turecké hranici nový život – přijmout syrské uprchlíky. Jedni s ním souhlasí, jiní se
však uprchlíků bojí. Silný příběh o svébytném pohledu na svět a jedné lidské dobroty.
Postman Ivan has a new political vision. He decides to run for mayor to bring the dying Bulgarian
village on Turkish border to life by welcoming refugees. His opponents want either to close their eyes or
close down the border and reintroduce communism.
Busy on the campaign trail while delivering the mail,
Ivan soon learns that while good intentions are not
enough, even the smallest deeds matter.
Středa 5. dubna
DPS Polička „Penzion“, Družstevní 970
14.00 hod.
Jmenuji se Hladový bizon, Pavel Jurda, Česká
republika, 2016, 83 min.
+ debata s režisérem filmu a hlavními protagonisty
manželi Pavlíčkovými
Jan alias Hladový Bizon miluje svoji ženu, kovbojky, tramping, táborákové písně a klobásy. Od naro-
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Vzpomínáme
Ona což mohla, to učinila…,
Bible kralická, (Mk 14,8)
Milada Filipiová, rozená
Špačková, 31. ledna 1924 1. února 2017
Upřímně Vám děkujeme
za Váš zájem a každou pomoc v době nemoci, za časté
povzbuzující telefonáty, za
dopisy, krásné vzpomínky, za
podporu a návštěvy, za vyjádření soustrasti i účast na
rozloučení.
Jaroslava a Jan, děti
s rodinami
Dne 16. února uplynulo 36 let, kdy zemřel
náš tatínek, pan Jan Vítek, a 4. dubna 2017
uplyne také 36 let, kdy bez slůvka rozloučení
zemřela i naše maminka, paní Marie Vítková.
Oba z Borové u Poličky.
Nikdy nezapomeneme.
Za všechny sourozence
Jana Němcová
z Pomezí u Poličky
Dne 16. 3. by se dožila
70 let naše maminka, babička, prababička, sestra a teta,
paní Marie Libischerová. Zároveň si připomínáme 1. výročí úmrtí.
S láskou vzpomíná
manžel Petr, dcery
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.
16. března 2017 by naše
milovaná maminka, babička,
dcera, sestra, švagrová a teta
Marcela Kubínová roz. Kocandová oslavila 45 let.
S láskou vzpomíná
celá její rodina.

Polička Jazz 2017 (program festivalu)
Středa 19. 4. Tylův dům od 19.00 h
Radim Vizváry – Sólo (pantomima)
www.radimvizvary.com
Radima Vizváryho, jednu z nejvýraznějších
osobností současného mimického divadla v Evropě, není nutné poličskému publiku blíže představovat. Každé jeho vystoupení je velkým zážitkem.
Za pantomimický projekt Sólo byl Radim nominován na Cenu Thálie 2016 za mimořádný jevištní
výkon.
vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti
40 Kč
Pátek 21. 4., Tylův dům od 19.30 h
Libor Šmoldas Organ Trio
www.liborsmoldas.cz
Libor Šmoldas – kytara, Jakub Zomer – varhany,
Václav Pálka – bicí
Trio jazzového kytaristy překvapuje přívalem
pozitivní energie, s níž hraje vlastní skladby. Ty
vycházejí z jazzu, jsou však silně opřeny o blues,
funk a soul šedesátých let. O charakteristický
zvuk tria se starají kromě Liborovy kytary a skvěle
zvládnutých bicích především autentické varhany
Hammond B3, nástroj v našich zemích téměř neznámý.
Jan Spálený & ASPM
www.janspaleny.cz
Jan Spálený - zpěv, klávesy, Michal Gera - trubka, Radek Krampl - vibrafon, Filip Spálený - tuba,
Filip Jeníček – bicí
Dnes již legendární ASPM se pohybuje na pomezí žánrů blues, jazz, folk a jejich vzájemným
prolínáním vytváří vlastní nezaměnitelný výraz.
Soubor působí na naší hudební scéně téměř tři
desítky let. Vedoucí osobností souboru je Jan Spálený - zpěvák a virtuózní hráč, skladatel, textař,
hudební režisér a dramaturg, otec jedné z živých
podob českého blues. Každý další člen kapely je
osobností, jejíž význam přesahuje nejen ASPM,
ale i běžné hudební dění v této zemi.
Tribute2Headhunters
Jan Hasenöhrl – trubka, Vít Pospíšil – klávesy,
Lukáš Chejn – kytara, Tomáš Uhlík – baskytara,
Otto Hejnic – bicí
Ojedinělý projekt Tribute2Headhunters vzdává
hold geniálnímu pianistovi, skladateli a průkopníkovi syntezátorů Herbie Hancockovi a jeho Head
Hunters. Dynamickým spojením jazzu, funku
a elektroniky v podání špičkových českých jazzmanů vyvrcholí první hudební večer festivalu.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1.–2. 4.
8.–9. 4.

14. 4.
15.–16. 4.
17. 4.
22.–23. 4.
29.–30. 4.

1. 5.

MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 383, 461 631 126
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 22. 4., Tylův dům od 19.30 h
Martin Brunner Trio
www.martinbrunner.cz
Martin Brunner – piano, Rastislav Uhrík – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí
Trio předního pianisty Martina Brunera se věnuje výhradně interpretaci vlastních skladeb. Jejich vystoupení jsou charakteristická zajímavými
aranžemi a intrumentální virtuozitou, za svou
desetiletou existenci má Trio na kontě množství
úspěšných vystoupení u nás i v zahraničí a několik
alb.
Pirate Swing Band
www.jirisevcik.com/band
Pirate Swing Band je orchestr sestavený z respektovaných sólistů mnoha žánrů (od rockerů
po filharmoniky). Repertoár tělesa tvoří nejen
klasický swing, ale především vlastní svěží swingové verze hitů jiných hudebních žánrů. Velmi důležitou složkou každého koncertu je humor, jejich
hudba chce především bavit. Kapela spolupracuje se špičkami naší populární hudby, pravidelně
účinkuje v pořadech televizí. Na svém kontě má
mimo jiné tři celosvětově vydaná alba a mnoho
vyprodaných turné.
Lanugo
www.lanugo2014.cz
Markéta Foukalová - zpěv, Viliam Béreš - piano, zpěv, Mirek Šmilauer - kytara, zpěv, Rastislav
Uhrík - basa, zpěv, Martin Kopřiva - bicí, zpěv,
Martin Novák - bicí, zpěv
Svěží a originální zvuk, výborný zpěv a neotřelé nápady to je Lanugo, kapela spojující hned
dva silné trumfy: osobitý hlas zpěvačky Markéty
Foukalové a uskupení výborných instrumentalistů, mladých a zároveň zkušených jazzmanů. Jejich
skladby nesou příchuť jazzu, soulu, rocku i taneční
hudby, jsou snadno stravitelné, zároveň však oslovují i nejnáročnější posluchače a hudební kritiky.
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
21. – 22. 4. Tylův dům
Výstava fotografií: Svět hudby černobíle
Tradiční výstava hudebních fotografií představí
tentokrát práce čtyř autorů z Moravskoslezského
kraje: Milana Víchy, Milana Ryšky, Taťány Kurkové a Martina Krejsy.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 4.

2. 4.

3. 4.
4. 4.
5. 4.

6. 4.

7. 4.
8. 4.

9. 4.

10. 4.
11. 4.

12. 4.

13. 4.

#

14. 4.0

Čas
9.00
16.00
17.00
19.00
15.00
16.00
18.00
19.00

Název akce – popis
Kurz první pomoci – ZDrSEM MAMA
Jeden svět: Rodinná projekce – Děti online + debata s režisérkou filmu
Módní přehlídka s revivalovým koncertem
Jeden svět: O čo ide Idě + debata
Šmoulové: Zapomenutá vesnice – Nový animovaný film o Šmoulech
Sejdeme se na spektru – 2. duben je Světový den zvýšení povědomí o autismu.
Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D – 3D animovaná pohádka
Volání netvora: Příběh života – Dvanáctiletý Conor O’Malley se chystá uniknout
do fantastického světa netvorů a pohádek
19.00 Jeden svět: Good Postman + debate with Markéta Kutilová in English
9.00 Jarní keramika – Výroba jarní keramiky podle předlohy i vaší fantazie.
14.00 Jeden svět: Jmenuji se Hladový bizon / Pavel Jurda / Česká republika / 2016 / 83 min.
18.00 Jeden svět – Normální autistický film + debata
19.00 Úkryt v ZOO – Udělali, co měli, aby zachránili, co mohli
21.00 Jeden svět: Kdy už ten vítr ustane / Aniela Astrid Gabryel / Polsko / 2016 / 66 min.
15.00 Viktorka a vesmírná dobrodružství – čtenářský workshop pro děti s Klárou Smolíkovou
16.00 Povídání s fyzioterapeutkou – V pořadí šestá beseda z cyklu „Předporodní povídání‘‘
16.00 Moje chytrá kočka – Keramická dílna pro děti od 1. třídy.
17.30 Jak se stát dítěti průvodcem v knižním světe – seminář s Klárou Smolíkovou
18.00 Batika – Tvořivá dílna pro studenty a dospělé
18.00 Jeden svět: Výchova k válce + debata
21.00 Jeden svět: Hon na nevěstu – Hon na nevěstu / Roser Corella /
Německo, Španělsko / 2017 / 86 min.
19.00 Frida / Maĺovať a milovať – Životní příběh legendární mexické malířky Fridy Kahlo
v původním slovenském muzikálu se živým orchestrem
14.00 Výtvarná dílna pro Natálku – Výtvarné dílničky pro děti. Vyrobíte si jarní výrobky
a pomůžeme tím i malé Natálce Ditrichové z Borové.
19.00 Olympic – Koncert legendární skupiny s Petrem Jandou
13.00 Velikonoční insprirace – Prodejní výstava s velikonoční tématikou
16.00 Strom – má opora – Uchopení poselství, které nám stromy dávají, energie stromů,
divoké občerstvení - přednáška Aleny Naďové
13.30 Šikovné ručičky – Velikonoční tvoření
16.30 Kurz tvůrčího psaní – Jak se píše povídka I.
17.00 Kojení – V pořadí sedmá beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
19.00 Barbora Polášková /mezzosoprán & Siempre Nuevo/kytarové duo
– Koncert sezóny KPH
13.30 Šikovné ručičky – Velikonoční tvoření
16.00 Můj tužkovníček – Keramická dílna pro předškoláky
16.00 Vernisáž: 18. Výtvarný salon královských věnných měst
17.30 Sv. Vojtěch – první český intelektuál – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Popírání holocaustu – Celý svět ví, že k holocaustu došlo. Ona to teď potřebuje dokázat
8.00 Lanáč + Laser Game – Pro děti od 8 let. Celodenní aktivita pro kluky i holky
9.00 Hody hody… – Velikonoční zajíc ze dřeva + aranžování. Dílna pro děti od 3. třídy
9.00 Hejbni kostrou – Prázdninový den s pohybem – Jumping, Just dance
20.00 D+K – N.C.A.
9.00 Utíkal jsem podle vody – Velikonoční dílna šití, aranžování pro holky od 1. třídy.
20.00 Brusel.cz – Divadlo 100 opic – Loutkový muzikál ze světa geopolitické reality.
Komediální polit-fikce z roku 2038.

duben 2017

Místo konání
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Tylův dům

Pořadatel akce
MaTami
Pontopolis
Tylův dům
Pontopolis
Tylův dům
MaTami
Tylův dům

Kino Tylův dům
Centrum Pontopolis
SVČ Mozaika
DPS Polička
Farní sbor CČE, Nábřeží Svobody 561
Kino Tylův dům
Farní sbor ČCE, Nábřeží Svobody 561
Městská knihovna
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Městská knihovna
SVČ Mozaika
Centrum Pontopolis

Tylův dům
Pontopolis
SVČ Mozaika Polička
Pontopolis
Pontopolis
Tylův dům
Pontopolis
Městská knihovna Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
Pontopolis

Divadelní Klub

Pontopolis

www.pontopolis.cz

Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Sokolovna Borová
Tylův dům
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům

Studio Satori
DPS Polička
Městská knihovna
MaTami (CBM)

Spolek Satori48
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
MaTami

Velký sál Tylova domu
DPS Polička
SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům
Lanové centrum Brno
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
SVČ Mozaika

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

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

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

Kontakt, informace, rezervace
matami@email.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
matami@email.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz
www.mozaika-policka.cz
www.pontopolis.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz
www.knihovna.policka.org
matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz
www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.pontopolis.cz

www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.studio-satori.cz
www.dpspolicka.cz
www.knihovna.policka.org
matami.webnode.cz

www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Čas Název akce – popis
15. 4. 20.00 Lazzareth – Každá jejich píseň je parádní kus, hrajou ve svým stylu – dirty blues.
Ženám i mužům tyhle tóny svědčí, přichází LAZZARETH; Hudba, která léčí!
19. 4. 13.30 Jak šel čas – kavárnička – Promítání filmů z činnosti DPS Penzion
17.30 Křížové výpravy I. – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Polička Jazz – Radim Vizváry – Sólo (pantomima)
20. 4. 14.00 Narozeninové zpívání
21. 4. 19.30 Polička Jazz – Libor Šmoldas Organ Trio – Jan Spálený ASPM – Tribute2headhunters
22. 4. 15.00 Dětské dopravní hřiště – Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu podle dopravních předpisů.
19.30 Polička Jazz – Martin Brunner Trio – Pirate Swing Band – Lanugo
23. 4. 16.00 Diagnóza zdraví pomocí tibetských misek – Meditace s tibetskými miskami,
další setkání s Lucií Šternástkovou
24. 4. 14.00 Společenské hry
26. 4. 14.00 Trénování paměti
16.00 Látkové pleny – Týden opravdových plen v MaTami
19.00 Richard Müller: Nepoznaný – Dokumentární, životopisný film o Richardu Müllerovi
20.00 LiStOVáNí – Na první pohled – Nechte se potěšit neobyčejným příběhem
francouzského spisovatele Gregoire Delacourta.
27. 4. 17.00 Vernisáž výstavy pedagogů ZUŠ B. Martinů – Kolektivní výstava výtvarných děl
pedagogů ZUŠ B. Martinů.
18.00 Zahradní světlo a závěs – Keramická dílna pro studenty a dospělé
19.00 Pojďme na Martinů fest 2017 – Hudebně zábavný pořad v podobě průvodce
Martinů festem 2017
28. 4. 20.00 4. Benefiční koncert pro Vašíka – Čtvrtý ročník Benefičniho koncertu
20.00 Benefiční koncert pro Vašíka – Tradiční benefiční koncert pro Vašíka
29. 4. 14.00 Odpoledne s dechovkou – Hraje Poličanka
20.00 Skartovačka – Vernisáž, projekce, hudba…
30. 4. 16.00 Pálení čarodějnic – Akce pro širokou veřejnost – děti, rodiče, babičky, dědové.
Tradiční pálení čarodějnic s holkami z Mozaiky. Zábavné odpoledne v přírodě, hry,
tvoření, opékání buřtíků, přivítání jara…
3. 5.
8.00 Jarní zpívání – Speciální základní škola

Název akce – popis
28. 1.–16. 4. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – Nejen pro děti, ale i hravé dospělé
je připravena tradiční dotyková výstava.
25. 2.–14. 5. Jarní výstava od zrníčka k bochníku – Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude
tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním životě našich předků.
1. 4.–2. 5.
Výstava pro děti – H. U. S. a Husův dům – Výstava ilustrací z knih spisovatelky,
scénáristky a lektorky Kláry Smolíkové.
1. 4.–31. 10. Turistické prohlídky Poličky – Procházka starým městem
1. 4.–31. 10. Procházka za moderní architekturou
1. 4.–31. 10. Poličkou po stopách Bohuslava Martinů
3. 4.–7. 4.
Jeden svět
12.–27. 4.
Výstava ZUŠ Bohuslava Martinů
12.–27. 4.
Výtvarný salon ZUŠ – výstava Královských věnných měst
12.–14. 5.
18. Výtvarný salon královských věnných měst – Jarní dny v Královských věnných
městech každoročně patří mladým umělcům.
13.–14. 4.
Velikonoce u koní – Prázdninový pobyt u koní pro dívky od 1. třídy
21.–22. 4.
Polička Jazz / výstava fotografií – SVĚT HUDBY ČERNOBÍLE. Tradiční výstava hudebních
fotografií představí práce čtyř autorů

duben 2017

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Divadelní Klub
DPS Polička
Městská knihovna
Tylův dům
DPS Polička
Velký sál Tylova domu
Dopravní hřiště u ZŠ Na Lukách
Velký sál Tylova domu

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

Studio Satori
DPS Polička
DPS Polička
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům

Spolek Satori48
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům

Divadelní Klub

Městská knihovna Polička

www.knihovna.policka.org

Městská knihovna
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička

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

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

Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami
matami@email.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Fotbalový stadion Polička
Divadelní Klub

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

Místo konání

Pořadatel akce

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
Stašov

CBM (Muzeum)
SVČ Mozaika Polička

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

Tylův dům

Tylův dům

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

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

Kontakt, informace, rezervace

www.tyluvdum.cz

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

#

v poličce...

Dubnová ZUŠka

Vzpomínáme

Minulé týdny se nesly především v duchu školních a okresních kol soutěží základních
uměleckých škol, každoročně
vyhlašovaných MŠMT ČR. V letošním roce se soutěží ve hře na
klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Ve všech těchto kategoriích jsme měli svá
želízka v ohni a ta se rozhodně v okresních kolech
neztratila.
Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru hostila
Litomyšl, kam se 22. 2. vypravila čtveřice soutěžících ze třídy Františka Tótha. Zde se nejlépe vedlo
Jiřímu Šíchovi a Stanislavu Grubhofferovi, kteří ve
svých kategoriích vybojovali první místa s postupem do krajského kola. Neméně krásná druhá místa pak získali Anna Hoplíčková a Martin Andrle.
Početná výprava žáků smyčcového oddělení se
vypravila do Jevíčka, kde se 28. 2. konalo okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Paní
učitelky Alena Kincová a Pavlína Boušková připravily devět houslistů a jednoho violistu, kterým se
ten den vedlo opravdu na výbornou. První místo
s postupem do krajského kola získali – Johana Jelínková, Miriam Kašparová, Lada Kincová, Štěpán
Šafář, Radim Šafář (viola) a koncertantní duo Vendula Pucharová a Natálie Šafářová. První místo
obsadila Sára Vraspírová a Rozálie Jánová, druhý
pak skončil Vojtěch Švejda.
Klavíristé z celého okresu se setkali 2. 3. v Moravské Třebové. Naši žáci se umístili následovně
- první místo s postupem a zároveň cenu pro absolutního vítěze soutěže získala Michaela Cihlářová.
Taktéž první místo s postupem vybojovala Aneta
Mlynářová. Mezi nejmenšími se dokázala prosadit
Bára Slavíková, která získala první místo. Druhé
místo si odvezli Barbora Šplíchalová, Adéla Nguyen, Tomáš Mach, Jan Lichtág a Natálie Hegrová.
Klavíristy do soutěže připravily pedagožky Kateřina Grubhofferová, Iva Komárková a Gabriela
Vraspírová Vorbová.
Blahopřejeme všem soutěžícím, děkujeme jejich
pedagogům za vzornou přípravu a přejeme všem
postupujícím hodně štěstí v krajských kolech.

A nyní již krátké nahlédnutí na nejbližší akce
školy. V Centru Bohuslava Martinů proběhne
12. 4. od 16 hodin vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru naší školy. Zároveň tím bude zahájen
také 18. výtvarný salon královských věnných měst
na téma „Symboly našich měst“, jehož expozici
si můžete taktéž prohlédnout v prostorách CBM.
Obě výstavy budou probíhat až do 14. 5.
A v průběhu měsíce dubna nás čeká ještě jedno
zahájení výstavy, tentokráte se jedná o výstavu
prací a fotografií pedagogů ZUŠ, situované do prostor Městské knihovny Polička. Vernisáž proběhne 27. 4. od 17 hodin v prostorách knihovny. Díla
našich pedagogů si můžete prohlédnout tamtéž až
do 3. 6.
Další termíny budou zajímat především budoucí malé umělce, tedy uchazeče o studium na
naší škole. Přijímací zkoušky můžete navštívit
24. a 25. dubna od 13 do 17 hodin, druhé kolo
pak 22. a 23. května ve stejných časech. Uchazeči o studium v hudebním a výtvarném oboru se
mohou dostavit do budovy ZUŠ, Čsl. armády 347,
Polička. Přijímací řízení literárně dramatického
oboru budou probíhat ve stejných časech v tanečních sálech ZŠ Na Lukách (vstup od dopravního
hřiště, 1. patro). V případě zájmu o studium tanečního oboru, se dostavte do tanečních sálů ZŠ Na
Lukách 24. dubna v 16 hodin, 25. dubna v 17 hodin. Talentová zkouška v tomto případě probíhá
skupinově, proto, prosím, dodržujte stanovené
časy. Bližší informace naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
Již devátý ročník přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů proběhne v Tylově domě v termínu
3.–5. 5. Účastníci z celé republiky budou letos soutěžit v kategoriích hra na klavír, čtyřruční hra, hra
na smyčcové nástroje, komorní hra smyčcových
nástrojů. Z nehudebních kategorií se v letošním
ročníku soutěží v literárně-dramatickém oboru.
Srdečně vás zveme na koncert nejlepších účastníků přehlídky, který se bude konat 5. 5. od 18 hodin
ve velkém sále Tylova domu.
Tomáš Jandl,
zastupující ředitel

Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí do poličských mateřských škol pro
školní rok 2017/2018 se bude konat 15. – 16. 5. 2017
v době od 8 do 16 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte
pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Děti jsou přijímány na základě kriterií, které 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, ul. Riegrova 7

• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
Novinka: od 1. 9. 2017 je pro děti narozené od
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které mají odklad
povinné školní docházky, předškolní vzdělávání
povinné! Obecně závaznou vyhláškou města Poličky č. 1/2017 jsou nově stanoveny obvody mateřských škol zřízených městem Polička.
Bližší informace sdělí ředitelky mateřských škol
nebo pracovníci oddělení školství města Poličky.
Naleznete je také na webových stránkách škol
a města Poličky.

Beseda o architektuře
a stavění
Divadelní klub - středa 12. dubna v 19 hod. Zváni jsou všichni - stavebníci, architekti, projektanti,
stavitelé, široká veřejnost. Nebude to žádná lekce,
jak stavět domy dobře a hezce. Spíš úvahy o hledání cest, které k tomu mohou vést.
Petr Klusoň, policka.tvemesto.cz
policka@tvemesto.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

V minulých dnech uplynulo dvacet osm 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
Dne 1. dubna si připomeneme 7. výročí úmrtí paní Milady Janhubové

a 8. dubna tři roky od úmrtí pana Jana Janhuby.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn a dcery s rodinami
„Odešla jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.“ Dne 1. dubna vzpomeneme prvního
smutného
výročí
úmrtí
naší maminky, paní Ladislavy Graciasové, která by
dne 16. 3. 2017 oslavila své
71. narozeniny. S úctou a láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.
Dne 2. dubna by se dožila
95 roků naše drahá maminka
a babička, paní Marta Jánová. Bohužel v červnu to bude
23 roků, co maminka zemřela. Stále s láskou vzpomínají
dcery
Marie, Marta a Milada.
Dne 14. dubna uplyne
20 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel tatínek a dědeček, pan Zdeněk
Dostál. S láskou vzpomínají
dcera, syn s manželkou
a vnoučata.
„Čas plyne, vzpomínky zůstávají.“
Dne 16. 4. 2017 vzpomeneme nedožitých 75. narozenin
našeho tatínka Josefa Graciase. S laskavou vzpomínkou
dcera a syn s rodinami.
Dne 19. 4. uplyne 15 let od
úmrtí pana Aloise Mrňáka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku s námi.
Syn s rodinou

Dne 26. dubna uplyne 15 let
od úmrtí maminky a babičky,
paní Ladislavy Trávníčkové.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou společně s námi.
Renata a Jiří s rodinami.
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z charity

5. 4. Festival Jeden svět –
promítat budeme film –
Jmenuji se Hladový bizon.
„Postižený člověk v Evropě
je jako indián v Americe, protože ho ostatní lidé
často neberou vážně,“ říká hlavní hrdina filmu
Jan alias Hladový Bizon americkým domorodcům.
Od narození nevidí a bohužel postupně přichází
i o sluch. To mu ale nebrání užívat si života – miluje svoji ženu, kovbojky, tramping, táborákové písně a klobásy. Za navrácení zraku se Bizon nemodlí.
Za to, aby nadobro neztratil sluch, už ano. Chce si
udržet možnost komunikovat se svojí ženou. Dokumentarista Pavel Jurda s laskavým humorem
sleduje zamilovanou a neustále dobře naladěnou
manželskou dvojici na jejich velké výpravě do
Ameriky za náčelníkem kmene Navajo, který má
Bizona zachránit před pádem do věčného ticha.
Následovat bude debata s režisérem a hlavními
protagonisty filmu manžely Pavlíčkovými. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“.
10. 4. Šikovné ručičky od 13.30 hod. bude v pracovní místnosti probíhat velikonoční tvoření.
12. 4. Šikovné ručičky od 13.30 hod. bude v pracovní místnosti probíhat velikonoční tvoření.
19. 4. Kavárnička – Jak šel čas – promítání filmů
ze života v DPS „Penzion“ od 14.00 hod. v jídelně.
20. 4. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
24. 4. Společenské hry od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
26. 4. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.

Z činnosti
DPS Penzion
V DPS „Penzion“ pokračují oslavy 20. výročí od
otevření. Pro seniory bylo velkou událostí setkání
s herečkou Naďou Konvalinkovou. Besedu moderoval pan Mgr. Vítek Chadima. Paní Konvalinková
povídala o svých hereckých začátcích, o svém profesním životě, o přátelství s paní Květou Fialovou, vzpomínala i na další herecké kolegy a mluvila o nadaci

Charita a čtvrtý dům?
V únorovém vydání poličské Jitřenky jsme vás informovali o vývoji
příprav na kompletní rekonstrukci
Charitního domu III. Měla řešit
stavebně technický stav budovy
a zvýšit její kapacitu vybudováním
půdní vestavby pro Denní stacionář, jehož přesunem
jsme hodlali uvolnit místo pro stále se rozrůstající
AC dílny v Charitním domě I. Jak již víte, jarní výzva
evropského programu IROP nebyla vyhlášena a Oblastní charita Polička prozatím ztratila příležitost
získat potřebné prostředky na opravu a na rozšíření
prostor.
Od tohoto okamžiku se pro nás nedostatek místa
stal dominantním problémem. Bez jeho vyřešení bychom v roce 2018 nemohli vytvořit další, již čtvrtou
terapeutickou dílnu a uspokojit tak čekající zájemce o službu AC dílen. Při hledání vhodného nájmu
během loňského roku jsme pochopili, že jen těžko
nalezneme pronajímatele, který nám bude schopen
učinit nabídku splňující poměrně přísné hygienické
a provozní nároky ambulantních sociálních služeb,
a myšlenku pronájmu jsme proto opustili.
V těchto dnech jednáme s majitelem domu ve
Vrchlického ulici, sousedícím s Charitním domem II., o koupi. Zdá se, že je to pro nás z dlouhodobého hlediska nejschůdnější řešení. Rozprostření
deseti služeb ze stávajících třech charitních domů do
čtyř sice bude trochu připomínat akci „kulový blesk“,
ale nepostrádá logiku. Místa pro Denní stacionář
a AC dílny rozhodně přibude.
Rovněž si uvědomujeme, jak velmi jsme rádi za
veřejnou sbírku Dům pro Charitu a za vás, příznivce
a přispěvatele. S vaší pomocí jsme sedmileté splátkové období úvěru na pořízení Charitního domu III.
zkrátili o téměř dva roky. Koupě dalšího, již čtvrtého
charitního objektu, nás opět zatíží, přičemž překrývání úvěrů by nemělo trvat déle než dva roky. Pokud
nám zůstanete nakloněni, můžeme s vaší podporou
toto náročné období předčasnými splátkami ještě
zkrátit.
Co říci závěrem? Tak prudký vývoj charitních služeb, jaký nastal v posledních čtyřech letech, jsme
nepředpokládali. Snažíme se na trend reagovat. Vyhlédnutá budova je dobrý dům. Je zrekonstruovaný
a připravený k okamžitému nastěhování. Nebude
nás enormně zatěžovat péčí o údržbu. Stojí na Vrchlického ulici a umožňuje, aby služby Charity zůstaly
stále pohromadě. Věříme, že naše rozhodnutí je dobré, a že z něho naši klienti budou mít užitek.
Štěpánka Dvořáková
Práce dává životu náplň
Dřevěné truhly, malované tácy, závěsné květináče,
pletené ošatky, či voňavá dekorativní mýdélka, to
a mnohem více jsou klienti AC dílen Oblastní charity
Polička schopni pod dohledem pracovníka vyrobit.
Pracovní činnost probíhá denně ve třech dílnách –
výtvarné, keramické a dřevařské. Na všech pracovi-

Rozum a cit. Přednesla také monolog ze hry a texty,
které má ráda. Na závěr besedy došlo i na otázky
z řad obecenstva. Její otevřenost, veselost a příjemné vystupování senioři odměnili velkým potleskem,
květinou a malým dárečkem z keramické dílny. Jako
další dárek k oslavám byl pro seniory uspořádán
koncert komorního mužského pěveckého sboru
Vocatus ecumenicus pod vedením Oldřicha Růžičky. V sobotním odpoledni Penzionem zněly skladby
A. Dvořáka, L. Janáčka a české a moravské lidové
písně. Pro všechny to byl krásný umělecký zážitek.
V kavárničce senioři pokračovali ve sledování filmů
z činností v DPS „Penzion“ tentokrát z roku 2001 a šikovné ručičky tkaly mandaly. A nechybělo ani tradiční narozeninové zpívání s pěveckým souborem
Poupata.
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štích vznikají originální ručně dělané kousky, které
konkurují ostatním výrobcům na trhu.
Ve výtvarné dílně klienti pracují především s textiliemi, papírem, barvami a přírodními materiály.
Tvoří přání z ručního papíru, pletou ošatky z pedigu nebo šijí tašky, či vyrábějí dekorativní předměty.
V keramické dílně se učí celému postupu keramika
od zpracování hlíny, přes zhotovení předmětu až po
jeho vypalování v peci. Z této dílny míří do prodeje

závěsné květináče, keramické svícny a misky. Inovační novinkou je produkce dekorativních mýdélek
různých tvarů, barev a vůní. V dřevodílně se klienti
pod dohledem učí používat různé nástroje na opracování dřeva (dláto, pila, soustruh apod.). Osvojují si
zvládání základních povrchových úprav dřeva jako
je smirkování či moření. Odtud k zákazníkovi putují
větší předměty: truhly, stoly nebo police, ale i drobné dárky (např. svícny a hračky).
Kromě třech výše zmíněných dílen naši klienti navštěvují také obchod Fimfárum. Terapeutické pracoviště slouží uživatelům jako trénink pro kontakt
s veřejností. Prodávají zde nejen výrobky z AC dílen,
ale také díla z okolních zaměstnavatelů lidí s handicapem. Pevnou součástí prodejní nabídky je použité
zboží věnované dárci. V obchodu klienti v intenzivní
formě získávají pracovní i sociální dovednosti jako
je komunikace, překonávání studu či dochvilnost
a přesnost. V praxi zcela přirozeně uplatňují každý
ve své míře znalosti počítání, čtení a psaní, zapojí se
do úklidu, rovnání a balení zboží.
Důležitou součástí AC dílen je také příprava klientů na zaměstnání, kterému by se chtěli v budoucnu
věnovat. Poslední novinkou jsou pracovní praxe,
které probíhají přímo u zaměstnavatelů. Praxe pomáhají klientům získat pracovní zkušenosti, dovednosti a návyky mimo prostředí dílen. Zároveň si při
nich ověří možnosti a předpoklady pracovat na určité pracovní pozici. Praxe probíhají již u dvou zaměstnavatelů, ale stále hledáme nové spolupracovníky,
kteří jsou ochotni přijmout myšlenku zaměstnávat
osoby se specifickými potřebami. Práce je totiž i pro
lidi s mentálním postižením důležitá. Dává jejich životu náplň.
Pavla Kmošková

Klub zdraví zve na dubnovou přednášku
Česká republika je tak trochu unikát, pokud jde
o její zeměpisnou polohu a všechny přírodní skvosty, které nabízí. Co do úrodné půdy zasejete, to sklidíte, aniž by každý rok uhodilo zabijácké sucho, kobylky se na naše pole neslétnou a nespasou všechnu
úrodu, máme hory, řeky, údolí, jeskyně. Jedinou
nevýhodou je, že k moři to máme pořádných pár
hodin jízdy některým z dopravních prostředků. Je
však známo, jak je moře prospěšné našemu zdraví.
Proto tisíce Čechů v létě mění místo pobytu alespoň
na 14 dní dovolené, kterou prožijí u moře Jaderského, Ligurského, Tyrhénského, Středozemního,
Rudého, Jónského, někdo studenomilný si užije
i u moře Baltského či Severního. Všichni vědí, že
je moře slané, i když každé trochu jinak. Jsou však
i moře, která jsou slanější a která jsou vlastně jakýmisi slanými jezery, jako je třeba moře Kaspické,
neboť nenáleží k žádnému světovému oceánu.

Den otevřených dveří
Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat s vaším předškoláčkem
na návštěvu mateřské školy Čtyřlístek ve středu
19. dubna v době mezi 8.00–10.00 nebo 14.00–
16.00 hod. Můžete se seznámit s prostředím, kde
se děti vzdělávají, vaše děti s hračkami a novými
kamarády.
Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ.

Dalším ze slaných jezer, které nesou název moře,
je to, kterému se říká Mrtvé, nežijí v něm rostliny
ani živočichové, pouze určité bakterie. Zásluhu na
tom má velká koncentrace solí, která je kolem 33 %
a nikdo se tam sice nemůže utopit, ale pozor, mohli
byste se v něm otrávit, pokud byste nechtěně vypili při koupání větší množství tohoto koncentrátu.
Zveme vás dne 12. dubna od 18,00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika na přednášku Čestmíra
Šťovíčka „Mrtvé moře jako lék“, při níž vás seznámí
s produkty, které se vyrábějí ze solí a také bahna
tohoto paradoxně tak léčivého moře. Dozvíte se
i spoustu dalších zajímavostí o tomto přírodním
unikátu, který v létě můžete navštívit také. Ochutnávku doplní i ukázka některých produktů, které
jsou dostupné díky dovozcům i u nás.
A na závěr obvyklých několik citátů s tématem
moře: „Co je platné přeplout moře a střídat města!
Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne
jinde, ale jiný!“ – Seneca. „Člověk je tu proto, aby si
něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence
je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“ – Miroslav Tyrš. „Láska se ve mně rozlévá jak
moře, tak velká je a hluboká. Čím víc jí dám, tím
víc jí mám. Je nekonečná.“ – William Shakespeare.
Moře bylo, je a může být inspirací i pro nás, příležitostí pro nové zážitky a podněty, možností posílit a upevnit své zdraví, i díky složení jeho vody,
přímořskému vzduchu a sluníčku. Přijďte si s námi
o moři povídat, těšíme se na vás.
Za Klub zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Hledáme další
účinkující
Po úspěšném nalezení „malého“ Bohuslava Martinů z filmu „Music of exile“ hledáme další účinkující, kteří se ve filmu objevili. Viz fotografie –
postava bratra, matky, otce a sestry skladatele.
Poznáte osoby na fotografiích? Prosím, pošlete informace a kontakt na e-mail: mail@edlman.co.uk.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zprávy z Masarykovy základní školy
Konec února a počátek března byl na naší škole ve znamení
umění. Žáci 4. a 5. tříd absolvovali besedu se spisovatelem Josefem Soukalem, který v knihkupectví U Dolejšů podepisoval
svoji knihu Vendelín a Josefína.
Podle svých učebnic také sám učí své žáky. Spolupracuje s Cermatem, který se stará o přijímací
zkoušky a maturitu. Svými básničkami oslovil
i zlobivce, kteří hltali každé jeho slovo.
Paní učitelky se zapotily při hledání textů do
recitační soutěže Dětská scéna. Ve školním kole
startovalo 112 žáků I. a II. stupně. O to těžší měla
roli porota, která vybírala recitátory do oblastního
kola. Postupový klíč byl nemilosrdný. Na I. stupni nám přihrál 5 čestných uznání a jedno 1. místo, které vybojoval Marek Vyroubal z 5. A. Žáci
druhého stupně, tedy oba chlapci v soutěži, Štěpán Krejčí 7. C a Adam Neumeister získali čestná
uznání.
Do okresního kola postoupila děvčata. S Příšernou tetou Aneta Soukalová z 6. A., s Paštikou Aneta Mlynářová 6. A. V nejvyšší kategorii všestranná

ŠKOLA NANEČISTO
Dne 23. 5., 24. 5. nebo 25. 5. v 15.00 hodin
zveme budoucí prvňáčky s rodiči do pavilonu
Masarykovy ZŠ Polička, aby si vyzkoušeli, jak
se sedí v lavicích a co všechno nového je čeká.
Rodiče získají potřebné informace o škole, školním řádu a o možnostech využití školní družiny
a kroužků.
Všichni se na vás srdečně těšíme.
učitelé a vychovatelé I. stupně
Masarykovy základní školy Polička

Vendula Pucharová se svým Princem z pohádky.
Budeme jim držet palce v okresním kole.
Připravujeme se též na první kolo literární
olympiády.
Pohlazením na duši bylo vystoupení cimbálové
skupiny Réva, která má v repertoáru nejen lidovky, ale i Bacha, Mozarta, Dvořáka, Glenna Millera,
The Beatles a Pink Floyd.
5. a 6. ročníky vyrazily směr Hradec Králové –
Klicperovo divadlo, a to na premiéru hry Čtyřlístek. Představení to bylo zdařilé, čtveřice s Třeskoprsk nás zavedla do rostlinné říše, ale především
k moři, kde se proháněli na pirátské lodi, které
velel Sandokan, na břehu vše jistila Pobřežní hlídka, včele s Pamelou. Ale stejně nezabránili únosu
Pindi, Bobíka, Myšpulína a Fifinky. Závěrečné vysvobození bylo vrcholem celého představení.
Osmáci odjížděli na klasiku Romeo a Julie, ale
modernizace v podobě tragédie lásky rómských
Monteků a bílých Kapuletů dala dílu jiné rozměry.
Deváťáci se dozvěděli v naplánovaných besedách něco o holocaustu a sektách.
Teď se žáci připravují na pěveckou soutěž Skřivan.

Zápis Masarykova ZŠ
7. dubna od 13 do 17 hodin
Rodiče vezmou s sebou svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek (možno
vyzvednout při zápisu).
Uvažují-li rodiče o odkladu školní docházky,
vezmou s sebou Žádost o odklad školní docházky,
doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a vyjádření odborného lékaře.
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Aby nebyl
nikdo sám

Zprávy z farnosti

Důchodci a senioři, členové městské organizace svazu důchodců, uplynul další měsíc roku 2017
a máme tu jaro v plné kráse. Ohlédneme-li se zpět,
ještě koncem února jsme uskutečnili dvě přednášky
s besedou. JUDr. Marie Tomanová nás blíže seznámila s oblastí dědického práva, různých forem závětí, řešení pozůstalostí. Nás důchodců se tyto otázky
již v současné době mohou bezprostředně dotýkat.
Druhým tématem byla oblast sociální. Bc. Martina
Černíková nám přiblížila novelu zákona o sociálních
službách, možnosti jednotlivých dávek, jejich vzniku a podmínek, za kterých mohou být přiznány. Jak
vyplynulo z několika dotazů, je o tyto problematiky
mezi námi velký zájem. Poděkování patří oběma
přednášejícím za jejich obohacení našich znalostí
a budeme se těšit na setkání při příštích besedách.
V březnu jsme mimo schůzové činnosti zahájili
i zájezdovou aktivitu prvním výletem do Brna a na
jižní Moravu. Dále potom setkání v restauraci Starohradská, kde jsme si zahráli různé karetní hry za doprovodu harmoniky, při níž jsme si mohli i zazpívat.
A ještě koncem března jsme uspořádali společenské setkání - jarní posezení s písničkou a kytičkou
k MDŽ, společně s kulturním programem.
Co nás čeká v dubnu? Jednání výboru a vlaštovek
k zajištění akcí a úkolů pro další období. 20. dubna
se uskuteční zájezd do Javoříčka, Bouzova a Loštic,
odjezd v 7 hodin z parkoviště u Tylova domu, vedoucí Vaněk V. 26. dubna výlet do Jedlové na bowling,
odjezd autobusu 12.35 hod. z autobusového nádraží.
Autobus zpět v 16.24 hod. z Jedlové. Dále možnost na
kolech, sraz u mlýna ve 12.30 hod. V neposlední řadě
setkání u ohně U fotbalového stadionu dne 28. dubna v 18 hodin, pokud možno vezměte si sezení s sebou a občerstvení.
V květnu nás čeká bohatý program: zájezdy Kutná
hora, Čáslav, zájezd Velký Meder, Květná zahrada
v Květné, sport na tenisových kurtech a další.
Za výbor MOSD Polička
J. Koráb

Rozhodné ano životu
Možná takto by se dalo charakterizovat setkání, které se
uskutečnilo 19. února ve spolkovém domě Jordán pod patronací poličské farnosti.
S přednáškou s názvem „Úcta k životu a antikoncepce – nejen proti početí“ zde vystoupily
paní Sylva Bernardová z Jihlavy, spoluzakladatelka Hnutí pro život, a MUDr. Xenie Preiningerová, gynekoložka z Jaroměřic nad Rokytnou.
Vedle bioetických problémů spojených s prováděním potratů (odepření práva na život), umělým oplodněním (např. likvidace „nadbytečných zárodků“) a užíváním umělé antikoncepce
(skryté potraty) zapůsobila na účastníky besedy
syrovost holých faktů z gynekologické praxe,
jako jsou dopady promiskuity (HPV infekce aj.),
užívání hormonální antikoncepce (tzv. „pilulka
po“) a nitroděložních tělísek na zdraví žen. Úctu
k počatému lidskému životu podtrhla informace o možnostech pohřbu mrtvě narozených dětí,
dětí ze zamlklých těhotenství a po potratu. Pohřeb je možno zajistit prostřednictvím spolku
Tobit, který má uzavřenou smlouvu např. s nemocnicí v Novém Městě na Moravě.
Jako logický závěr zajímavé besedy pro zodpovědné, šťastné a plné prožívání sexuality vyplynuly věrnost vztahu mezi mužem a ženou a přirozené plánování rodičovství.
Užitečné informace k této problematice lze nalézt na webových stránkách: hnutiprozivot.cz, tobit.cz, www.cenap.cz, www.lpp.cz. V případě potřeby je možné se při neočekávaném těhotenství
poradit na bezplatné lince pomoci 800 108 000.
Podporu ochraně počatých dětí a rodině lze
vyjádřit účastí na Národním pochodu pro život

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala místní poličské Charitě, paní Šauerové, za vstřícnost a ochotu,
pečovatelkám paní Müllerové, Kleichové a všem
sestřičkám za obětavou péči o naši babičku, paní
Miladu Nešickou, v posledních týdnech jejího života. Všem velký dík za jejich nelehkou práci!
Dagmar Pávková s rodinou

Oční ambulance
Oční ambulance – MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.,
Palackého nám. 59, Polička bude od 3. 4. 2017 přemístěna do budovy polikliniky (přízemí vedle lékárny), Smetanova 55, Polička. Ordinační hodiny
i telefon se nemění - 461 721 507.
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a rodinu, který se uskuteční v sobotu 22. dubna
v Praze (pochodprozivot.cz).
Finálový den Křesťanské
amatérské hokejové ligy
Šestý ročník KAHL měl své vyvrcholení
18. 3. na zimním stadionu v Poličce. Čtyři týmy,
kterým se nepodařilo překročit brány čtvrtfinále se utkaly v miniturnaji o biskupský soudek.
Od 12.15 hod. přišel zlatý hřeb pro domácí fanoušky. O 3. místo se utkal domácí tým BK ŘKF
Polička s celkem HC Vraníci Slatiňany. Zatímco
v základní části dokázali domácí svého soupeře
porazit v poměru 3:0, v sobotu se radoval stejným výsledkem soupeř a odsunul tak poličský
farní tým na bramborovou pozici.
Ve finále obhájil loňské vítezství celek HC
Piksla Pardubice, který po velkém obratu triumfoval nad chrudimskými Klofany na samostatné
nájezdy 5:4. Závěrečného posezení v domě Jordán se zúčastnilo na 180 hostů z řad hráčů, jejich rodin a fanoušků.
Velikonoční pořad bohoslužeb
• Květná neděle 8. 4. v 8.00 hod. Pomezí,
10.00 hod. Polička (průvod od sv. Michaela),
14.30 hod. netradiční křížová cesta na Jelínku
• Zelený čtvrtek 13. 4. v 18.00 hod. sv. Jakub
• Velký pátek 14. 4. v 15.00 hod. sv. Jakub (křížová cesta), 18.00 hod. sv. Jakub (velkopáteční obřady)
• Bílá sobota 15. 4. ve 20.30 hod. sv. Jakub,
poté agapé na faře
• Neděle Zmrtvýchvstání 16. 4. v 7.30 hod.
sv. Jakub, 9.00 hod. Pomezí, 10.30 hod.
sv. Jakub při všech mších proběhne žehnání
pokrmů a přinesení postních kasiček
• Pondělí 17. 4. v 7.30 hod. sv. Jakub

Aktivní kardiaci
Celostátní akce SPCCH „Rozchodíme civilky“,
pořádaná ve spolupráci s Lesy ČR je zaměřená na
aktivní pohyb v každém věku.
Velký úspěch zaznamenala ZO Kardio Svitavy
v soutěži Rozchodíme civilky. Po celostátním vyhodnocení 3. ročníku za rok 2016 obsadila naše
ZO Kardio Svitavy sedmé místo výkonem 4 731
nachozených km. Do soutěže bylo přihlášeno padesát organizací a jejich členové nachodili celkem
108 261 km. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří
poděkování.
Jan Pokorný
Masopust na slunci - pomlázka u kamen, říká
stará česká pranostika. Valentinskou vycházku pořádanou 18. 2. jsme zakončili „Masopustní veselicí“
na náměstí ve Svitavách.
Připravujeme
ZO Kardio zve všechny členy na členskou schůzi
do Fabriky, která se koná dne 10. 4. ve 14.30 hod.
Program a občerstvení zajištěno.
Nenechte si ujít ani zahájení turistické sezony 15. 4., vycházka Svitavy - Koclířov. Doprava
zajištěna (Mikroregionem). Ze Svitav do Koclířova
autobus pojede ve 12.30 a ve 13.30 hod. Autobus
bude vyjíždět z parkoviště u Majáku, další zastávka
u sportovní haly na Střelnici, nakonec u restaurace
Družba.
V sobotu 29. 4., se uskuteční čarodějnický rej na
hřišti v Poličce. Informace o akci budou podány na
schůzi 10. 4.
Eva Rejentová

Kronika 2016
Dopsal jsem poslední stranu kroniky města Poličky 2016. Má 115 stran. Mnou psaná kronika města
od roku 2003 má jeden tisíc sedm set šest stran. Ke
kronice patří vždy kromě věcného rejstříku také
přehled nejdůležitějších událostí roku.
Bude tam i toto sdělení: „Poličku navštívil v září
prezident republiky Miloš Zeman. Setkal se s představiteli města, na náměstí promluvil k občanům
a uznale hovořil o aktivitách, jež město zdobí.“
Nedá mi to, ale musím napsat pár mých postřehů k této návštěvě. Několik lidí přivítalo prezidenta
červenými kartami. Pamatuji, že při návštěvě prezidenta Václava Klause byl tehdy přivítán několika
občany protestními transparenty, z nichž některé
byly urážlivé a vulgární. Červené karty tehdy ještě
nebyly vynalezeny. Musím říct, že někteří lidé, nemající dost vlastní tvůrčí inspirace, čile a ochotně
přejímají v té době zářící vzory. Před mnoha lety
pražští hokejoví fanoušci vítali soupeře pokřikem
Bijte je! Bijte je! a poličští fandové hned věděli, jak
být také světoví. Když hrála Polička utkání, dejme
tomu proti Lokomotivě Jelínek, neslo se stadionem
spontánní Bijte je! Jak nápadité… Teď se zase stejně
nápaditě skáče.
Zaujala mne neomylná kritika podaná v Jitřence
stran nepřetržité prodejní doby piva, o které se zmínil prezident. Autor si zřejmě přál, aby si prezident
ve vrátnici osobně ověřil, zda tomu tak vskutku je.
Byl však tak nedůsledný, že použil informaci, kterou
mu někdo dodal, nebo podstrčil?, a on ji bona fide
- v dobré víře - k radosti jeho apriorních odpůrců použil. Ó hrůzo, takhle klamat veřejnost! Chápu, ale
nesdílím v tomto punktu autorovu radost a pocit
uspokojení užít si svobody slova a tvrdě použít slova
o lži a o tento požitek se podělit se čtenáři.
Dříve se bralo jaksi za samozřejmé, že hostům se
projevuje patřičná úcta. A už už jsem chtěl napsat:
kde je slovanská pohostinnost?, když jsem si uvědomil, že bych se netrefil. Obyvatelé tohoto území jsou
přece slavní potomci Keltů, že. Takže: Host do domu,
Bůh do domu. Tedy, má-li lustrační osvědčení.
A. Klein (Nestr.)
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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90. výročí Aeroklubu Polička
22. 11. 1929, výroční valné
shromáždění místní skupiny, delegát ústředí MLL
p. Pánek: „Jako jiným národům jest moře, tak nám,
kteří tohoto postrádáme –
jest vzduch. Podmínky u nás, bez moře,
jsou možny jedině v letectví… Podporovat
letectví, jest jedna z největších ctností
čs. národa. Národohospodáři praví ’Letectvo je výsledek kultůry’.“
Dne 16. 3. 1927 byla ustavující schůzí založena
Místní skupina Masarykovy Letecké Ligy v Poličce. Úvodní roky byly věnovány především propagační činnosti, samozřejmě v časté součinnosti
s Jitřenkou!
Rok 1929 přináší přechod k aktivnějšímu leteckému projevu, s lehce obměněnými činovníky Sku-

piny. Tehdejší nadšenci zůstali činní až do počátku
padesátých let, dožili-li se – nikoliv však příčinou
leteckých nehod.
Není bez zajímavosti, že členem skupiny MLL
v Poličce byl ve třicátých letech i známý stavitel
Bohuslav Šmíd.
Ustavený Plachtový odbor vybudoval na vykoupených pozemcích dřevený hangár. Překvapivě byl
umístěn na prvním terénním plató nad městem,
nikoliv až na samotném Velkém vrchu (o stupeň
výše). Od roku 1934 organizoval Plachtový odbor
tzv. Kursy bezmotorového létání, vzhledem k nutnému převýšení v nedalekém Telecí, také pak na
svahu přímo u letiště. Počty letců: 1934: 22, 1935:
26, z toho 4 pilotní zkoušky „A“, 1936: 16, 9 x „A“,
1937: 25 letců. Pod vedením npor. Klíra se konaly
na kluzácích Skaut I, Zlin V-35 a VI tzv. smyky, skoky a krátké lety, dokonce i autostarty(!). Zlin VI byl
ještě před válkou vybaven pomocným motorem.

První hangár

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.
•
Koupíme zahrádku s chatkou v Poličce.
Platba ihned. Telefon 736762632.
•
Hledám k pronájmu garáž, halu nebo
stodolu k uskladnění a drobným hobby opravám
starých vozidel. Mám to jako koníčka, tedy příležitostně. V Poličce a blízkém okolí. Bydlím v Poličce
v bytě. Nabídněte na tel. 602 501 091.
•
Sháním byt v Poličce případně okolí. Peníze
připraveny. Bližší info na 774 765 437.
•
Oddlužení osob i podnikatelů s právníkem. Mnoho let praxe a zkušeností. Tel: 773 463 891.
•
Nabízím služby kamnáře. Kachlová kamna,
sporáky, pece. Návrhy a stavby. Rekonstrukce starožitných kamen. L. Rožnovský, tel. 799 797 185.
•
Sháním brigádníka, nebo OSVČ na jaro
roku 2017. Práce drobné zednické, natěračské,
opravy střech. Tel 731506249.
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Od roku 1937 byla na Velkém vrchu zahájena
stavba prvorepublikového záložního vojenského
letiště s typickou trojúhelníkovou výměrou. Mělo
vytvořit trojici se Skutčí a Moravskou Třebovou.
Bližší detaily nejsou známy, výsledkem pro dnešek je masivní navážka, která umožnila zřízení
tzv. krátké dráhy 18/36. Druhá, tzv. dlouhá dráha
15/33 se svou délkou s předpolími v následujících
desetiletích vyšplhala na rozměr cca 3 km.
Okupace republiky přinesla jednoznačné výsledky – likvidaci hangáru i všech kluzáků.
Poválečná obnova byla zahájena již na místě připravovaného vojenského letiště s velkou aktivitou
Otakara Bartůňka při vykupování pozemků. Tehdejší technika obnášela kluzáky Šk-38, Z-23 Honza, Grunau Baby IIb a IIc a naviják Stratílek.
Pokračování příště.
Lukáš Popelka,
místopředseda

Až budete zase vyvěšovat
tibetskou vlajku
Opět po roce visela tibetská vlajka na budově MÚ Polička 10.–12. 3. 2017. Nedá mně to, než
k tomu něco uvést. Měl by mně k tomu dopomoci
článek spisovatele a žurnalisty pana Břetislav Olšera. Pan Břetislav Olšer mně dal souhlas k jeho
uveřejnění. Protože je trochu delší, uvedu některé
citace. Jeho článek má název „Hrstka análních Čechů vyvěšuje 10. března tibetskou vlajku na protest proti čínské kultivaci brutálního feudalismu
v Tibetu, já v tento den ostentativně vyvěšuji ve
svém srdci 31. března vlajku čínskou proti tibetské agresi Britů…“ Jeho celé znění je na stánkách
www.rukojmi.cz. Jsou v něm i působivé obrázky.
Z článku cituji např.:
„V politice není zneužívanějšího pojmu, než je
pojem morálka,“ sdělil nedávno prezident Miloš
Zeman a připomněl část tibetské historie, kdy do
roku 1951 měla vláda lámů podobu kombinace
feudalismu s otroctvím. „Lidé byli naprosto běžně
přikováni k řetězu, občas jim byly vylupovány oči.
To jsou historická fakta, to není můj výmysl,“ prohlásil. Podle prezidenta by si měl každý, kdo vyvěšuje tibetskou vlajku symbolizující nezávislost
a návrat do zmiňované historické fáze, rozmyslet,
zda si přeje nezávislost, anebo zda si přeje autonomii Tibetu, tak jako v případě Hongkongu…
Dnes je čas satisfakce pro Tibeťany a připomenout pravdu, kteří u nás nemíní slyšet Havlové,
Bursíkové, Schwarzenbergové, Kalousci, Halíci,
Putnové, Piňosové a další zvrhlí populisté, kteří
nechtějí znát obraz situace z dob temného feuda-

lismu, kdy tibetští nevolníci a otroci představovali 95 procent populace, přirozeně neměli žádnou
osobní svobodu a zacházelo se s nimi jako s věcmi.
Vlastnili je buď vládní úředníci, aristokraté nebo
vysocí lámové. Po generace byli připoutáni k půdě
patřící feudálním pánům. Čím více měl pán nevolníků, tím byl bohatší.
Mohl je půjčovat, dávat jako vklad do hry, zastavovat na hypotéku, darovat je či prodat. V případě,
že nastávající manželé patřili různým pánům, musel být jejich sňatek schválen oběma pány. Někdy
si nevolník musel svou manželku od pána koupit.
Jakmile se nevolníkovi narodilo dítě, stalo se majetkem pána. Lichva, robota a vysoké daně tvořily
pilíře režimu.“
Článek od pana Břetislava Olšera nemusí být
nutně jediný zdroj, kde jsou ověřitelná fakta. Ti,
kdo potřebují znát pravdu, si ho jistě rádi přečtou
a podobné články najdou.
Možná je na místě si připomenout aspoň postuláty Jana Husa, které jsou uvedeny též na kamenné
desce v Liboháji.
Pro některé křesťany i nekřesťany by to mohlo
být inspirující.
Zdeněk Lipenský
Pozn. redakce: Redakční rada Jitřenky se od
názorů uvedených v článku distancuje, ale chceme
Jitřenku zachovat jako prostor pro jejich výměnu.
Další zdroje k uvedeným můžete najít např. zde
goo.gl/xroVbb
goo.gl/mvkWFJ

Smutný demografický vývoj pokračuje
Pan starosta již před rokem otevřel v Jitřence
téma „Smutný demografický vývoj“. Chtěl bych se
s vámi podělit o mou úvahu na toto téma, avšak
z jiného úhlu pohledu. Nízká porodnost je skutečností nejen pro naši republiku, ale téměř pro celý
tzv. vyspělý svět. Na jednu ženu se u nás v posledních letech rodí jen něco málo přes polovinu počtu
dětí nutných pro udržitelný, zdravý stav národa.
Náš národ tedy stárne a vymírá, a jestli se nic nezmění, tak se bude tento trend jenom zrychlovat.
Dostupné bydlení a dostatek pracovních příležitostí a další materiální zajištění jsou jistě důležité
podmínky pro zlepšení této situace, ale u nás to
určitě není hlavní příčina tohoto nedobrého stavu. Domnívám se, že hlavní důvod je v atmosféře a mentalitě společnosti, která není pro přijetí

Statistika
nuda je…
Stovky nových bytů či domů, průmyslová zóna,
pěkných pár let ekonomické prosperity. Naproti
tomu pozvolný, leč trvalý úbytek obyvatel. Co se
to vlastně děje?
Kdo z vás to ví, ať zvedne ruku. Já se s ní bezradně drbu na hlavě. Ano, statistika je možná nuda.
Ovšem její cenné údaje mohou být spolu se správně směřovaným sociologickým výzkumem prostředkem, jak lze porozumět společenským procesům, které se zde odehrávají. Zároveň může být
také zrcadlem, jež nám ukáže slabé a silné stránky
života v našem městě. Ty první můžeme cíleně napravovat či zlepšovat, ty druhé udržovat a rozvíjet.
Přál bych si, aby další rozvoj Poličky z takových
analýz vycházel.
Petr Klusoň
policka.tvemesto.cz
policka@tvemesto.cz

dítěte příznivá. Spočívá to především v krizi základních hodnot rodiny a manželství, honbou za
blahobytem a pohodlím, v následování příkladů
ze života našich celebrit z oblasti kultury, politiky a vůbec vzorů, které jsou stále představovány
v nejrůznějších mediích. Hodnota a krása dobré,
stabilní rodiny a mateřství není prostě v „módě“.
Myslím si, že děti a rodina jsou velkým darem
a štěstím, po kterém jistě většina lidí nakonec
touží, ale v určitém období mohou být děti „překážkou“. Generace, která by nyní měla vychovávat
děti, asi vidí často jako důležitější dělat kariéru,
cestovat, dál studovat, užívat si života atd. a nemá
snad ani odvahu založit trvalý rodinný vztah. Rodině a manželství neprospívají také různé nové
ideologie a teorie, které zpochybňují přirozenou
rodinu, identitu muže a ženy, bojují za různá lidská pseudopráva atd.
Nepříznivou mentalitu k přijetí nového života
ukazuje i článek z 2. čísla Jitřenky, kde je autor pohoršen tím, že aktivisté „Stop genocidě“ názorně
ukázali, jak drastický je umělý potrat, že to není
žádné přerušení, ale usmrcení lidského plodu. Podle mého názoru by měl být člověk pohoršen spíš
tím, že se něco tak nelidského běžně, skutečně
děje.
Řešení a lék na smutný demografický vývoj se
bude těžko hledat a možná se ani nenajde a bude
to způsobovat nejrůznější velké problémy. Volný
životní prostor, který u nás vznikne, pak zaplní
vitálnější národy. V žádném případě nechci moralizovat, ale myslím si, že pro odstranění každého
problému je především nutno věci pravdivě pojmenovat, nebo se o to alespoň snažit. Já chci být optimistou a věřím tomu, že po čase zmatků a záměny
hodnot se znovu objeví krása zdravé rodiny, kde
je otec, matka a děti, kde je jistota trvalého vztahu
lásky. Že je dobré, když je žena lékařkou, učitelkou,
vědkyní, političkou atd., ale že má i krásné a nezastupitelné poslání být maminkou, a že tyto role se
mohou doplňovat.
Ing. Václav Kysilka
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Vážení cestující, další zastávka
– DEPO 2015 Plzeň
Jak už jsem naznačoval v minulém článku, tak
11. 2. se uskutečnily zimní závody ve sk8 slalomu
s názvem „Winter Sk8slalom Contest for Friends“.
Konkrétně v areálu starých garáží plzeňské městské hromadné dopravy. Magistrát si totiž postavil
garáže nové a celý tento krytý systém budov přenechal kultuře. Nový název DEPO 2015 koresponduje s předešlým využitím, ale nás zajímala jen
jedna velká krytá hala s hladkým povrchem a lehce
undergroundovou industriální atmosférou. Plzeňský klub si připravil tři slalomy, které jsme z Poličky přijeli pokořit. Celkem osm našich závodníků
zabodovalo ve všech kategoriích. Kategorie dětí
byla čistě v naší režii. První místo si odnesl Lukáš
Martinů, druhé pak Tomáš Mach a třetí Emily Martinů. Následující kategorii mladistvých, kam již
tento rok přistoupila Karolína Machová, jsme opět
ovládli a to prvním místem právě Karolíny. V závodě chyběl Petr Martinů, ale jeho sportovní um
byl potřeba na hokejové ploše. V příštím závodě se
s ním jistě setkáme. Těšíme se totiž na souboj právě
Petra a Karolíny v této kategorii. Ženská kategorie
nesla opět známku Poličského sk8u. Anna Tehza
sice těsně nedosáhla na první místo, které zůstalo v Plzni, ale druhé už si vzít nenechala. Na to, že
Anče přes dva roky nezávodila, se vrátila ve velkém
stylu. Jsme rádi, že opět jezdí a držíme palce v sezó-

ně 2017. Mužská kategorie měla celkem sedmnáct
závodníků a z toho tři byli z Poličky. Pánové však
opět ukázali, že se nebojí jet naplno kdekoli a získali všechna tři první místa. Na třetím místě skončil Petr Matouš, o stupínek výše pak Standa Nožka
a nejvyšší post si vyjel Zdeněk Mach. Tedy všichni
naši jezdci získali opět skvělá umístění. Sem tam se
na betonu v hale trochu klouzalo a padalo, či se muselo vehementně brzdit, když tight (rovný) slalom
končil poctivou metrovou zdí. Závody jsme si však
užili se vším všudy, a to i díky pěkné atmosféře art
DEPA 2015 a jeho příjemné kavárně. Pokud budete mít cestu přes Plzeň, doporučuji se tam zastavit.
Děkujeme pořadatelům z Plzně za zimní závody.
Ještě bychom rádi poodhalili letošní poličské
závody, na kterých už usilovně pracujeme. Prozradíme, že chceme udělat dvoudenní závody v srdci
Poličky a to hlavně s novou volbou tratí. Sobota se
pojede na ulicích Starohradská a Vrchlického, pro
Poličáky jednodušeji od Moťáku pod Tylák. Neděle však nebude, jak je zvykem, na nábřeží. Bohužel
asfalt i přes jeho nedávnou rekonstrukci, pro účely
závodu již nevyhovuje. Našli jsme však místo, kde
se určitě závody odjet dají a to v ulici Husova. Opět
pro domácí jednodušeji od pošty ke kruháči. Datum závodů je jako vždy letní, a to 5.–6. 8. Těšíme
se na vás.

Fotbalová přípravka

Floorball
V neděli 12. března znovu naši starší žáci vycestovali na ligový turnaj, tentokráte až k polským hranicím, do Náchoda.
Více než stokilometrová cesta však poličským
mladíkům síly neubrala.
K prvnímu utkání v hale u řeky Metuje jsme
nastoupili proti FBC DTJ Trutnov. Trutnovští
žáci letos prošli generační obměnou a nepodávají takové výkony jako v loňské sezóně. Po celý
zápas jsme diktovali tempo hry a s chutí stříleli
branky. Bohužel vinou naši mizerné koncovky se
skóre nakonec zastavilo na stavu 5:0 pro Poličku.
Ve druhém utkání nás čekalo silné Hostinné, kterému jsme v minulém utkání podlehli
1:5. Kluci tentokráte už ale byli lépe připraveni a dařilo se lépe dodržovat taktické pokyny.
Hostinné bylo chvílemi pod naším tlakem a do
druhé půle se šlo za stavu 2:2. Když časomíra
ukazovala necelých 5 minut do konce, šli poličští
dokonce do vedení 3:2! Jenže poté se projevil
znovu náš veliký nedostatek, a to proměňování
brankových příležitostí. Místo zvýšení na 4:2
přišel trest a vyrovnání skóre na 3:3! V tu chvíli
jakoby poličští mladíci z hřiště vymizeli a bohužel přišla i branka Hostinného na 3:4. I přes naši
snahu vyrovnat se stav na tabuli již nezměnil.
Do utkání o 3. místo na turnaji se žáci z 1. FBC
střetli se Sokolem Pardubice B. Po celé utkání již
byl znát úbytek sil na naší straně a absence několika opor a také zklamání z předchozího utkání. Celé utkání jsme pouze dotahovali brankový
náskok pardubických.
Liga Starších žáků sk. 4, 3. výkonnostní koš,
SH TJ Náchod, 13. 3.
SK 1. FBC Polička – F BC DTJ Trutnov 5:0
SK 1. FBC Polička - FBK Kobra Tatran Hostinné 3:4
SK 1. FBC Polička - Sokol Pardubice B 4:5
Sestava: M. Martínek, P. Zelenák - D. Zahradník, M. Stoklásek, S. Grubhoffer, P. Krejsa A. Mitáš, V. Nunvář, M. Sokol, V. Olšinár, T. Nykl,
T. Cacek, T. Jílek

Turnaj přípravek v kopané –
slušných akcí potěšilo fanoušky. Trochu se nám
Polička, 18.–19. 2.
nepovedl poslední zápas, kdy hráči působili unaI v tomto roce jsme pro naše naděje kulatého
veným a odevzdaným dojmem. V několika zápanesmyslu uspořádaly tradiční turnaj přípravek. sech jsme se nevyvarovali chyb, které nás mohli
Obsazení turnaje bylo opět kvalitní, a tak o zají- posunout na lepší umístění. Tým také zaslouží
mavé zápasy nebyla nouze. Naše družstva obstá- pochvalu za předvedené výkony a celkově obsadil
la se ctí a vybojovala medailová umístění (starší
páté místo.
2. a 3. místo, mladší 1. a 5. místo). To ale není tak
podstatné.
Výsledky:
Důležité je, že se ještě najde dost ochotných
Polička černá - Skuteč 0:0
rodičů, fanoušků a sponzorů uspořádat pro naše
Polička - Bystré 3:0 - Karlík, Dospěl, Král
fotbalisty víkend sportovní, nikoli televizní a poPolička - Bystřice 3:0 - Báča 2 x, Karlík
čítačový.
Polička - V. Mýto 1:0 Karlík
Tímto článkem chci poděkovat všem rodičům
Polička - Svitavy 3:0 Karlík 2 x, Pavlík. V
za ochotnou a nezištnou pomoc při organizaci
Polička černá - Polička bílá 5:0 Karlík 2 x, Báča
turnaje, který měl hladký průběh a velmi vysokou
2 x, Král
kvalitu.
Již šestý ročník tzv. Zimní ligy smíšených
Polička bílá - Skuteč 1:2 Sedlák
Velký dík patří také sponzorům, kteří se postadružstev uspořádali vysokomýtští atleti v ParPolička - Bystřice 1:0 Hájek
rali svou pomocí o skvělý fotbalový víkend, a ochodubické hale. Soutěž byla vypsána pro mladší
Polička - V. Mýto 1:3 Trnka
tu podpořit mládežnický fotbal v Poličce.
žactvo (12 a 13 let) a nejmladší žactvo (11 let
Polička - Svitavy 1:1 Trnka
Sponzoři turnaje: SOŠ a SOU Polička, gymnáa mladší).
Polička - Bystré 1:1 Pavlík J.
zium, Geodézie Polička - M. Karlík, Pneuservis
Ti starší neměli o soutěž, nekonající se místo
Polička bílá - Polička černá 0:5
Červený, Radek Chvojka, Řeznictví Šutera, město
školy, valný zájem. Dva závodníci, doplněni těmi
Polička, Pekárna Borová, Rybářské potřeby Kononejmladšími, měli malou šanci na postup do fiSestavy:
pásek, SK Polička.
nále a i nepostupové osmé místo je pro ně dobrou
Polička černá – Paclík - Pavlík V., Král, Jandera
Závěr všem jmenovaným i nejmenovaným velké - Karlík, Báča, Šedajová, Dospěl
vizitkou.
poděkování za pomoc s uspořádáním tohoto turTi o rok mladší měli jiný přístup a dokázali se
Polička bílá – Navrátil - Hájek, Husák, Pavlík J.,
naje.
do finále protlačit i v šesti, když další dvě dívky
Šimek - Trnka, Sedlák, Laška, Kastner
Děkujeme.
„půjčili“ těm pohodlnějším.
Trenéři: Pavlík, Mlynář, Karlík
V prvním závodě si posílili sebevědomí pátou
Výsledky mladší přípravky
příčkou. Za týden nikdo z nich nechyběl a zajisMladší přípravka potřetí v zimě vítězně
Tak, a je to tu. Konečně jsme se dočkali, po nětili si finálovou účast ze čtvrté pozice. Tam se zaBystřice nad Pernštejnem – 25. 2.
kolika letech (snad se nemýlím) jsme se stali celPoslední zimní turnaj ročníku 2008 jsme ode- čínalo od nuly a v plném počtu. Celé družstvo se
kovým vítězem turnaje v této kategorii na domácí
hráli v Bystřici, obavy z tradičního prvního zá- atletikou bavilo a tak dokázali i vyhrát discipliny
(Jan Král a Jáchym Adamec), další medailová
palubovce.
pasu se vyplnili, ale díky troše štěstí jsme uhráli
umístění zajistila Veronika Červená.
V turnaji startovala dvě poličská družstva.
cenné vítězství proti Žďáru n. Sázavou, který byl
Mezi deseti nejlepšími se umístili i Tomáš
Tým černých - Tradičně úvodní ospalý zápas, v tomto zápase herně lepší. Zbytek turnaje jsme
Mach a Natálka Kadidlová. A tolik potřebné
kdy jsme se střelecky trápili, nás nakopl k lepším
měli už pod kontrolou a předváděli jsme celkem
body za další umístění (bodovalo hned třicet
zápasům. Až na úvodní mač jsme v turnaji ne- pohledný fotbal, ale na kvalitu soupeřů jsme spíš
dětí) dodali Tomáš Olšán, Karolína Schuchová
ztratili ani bod. Ovšem zadarmo to nebylo. Hráči
bojovali s motivací pro naše kluky, aby se trošku
museli předvést bojovný výkon podložený sluš- vyhecovali do každého zápasu a odehráli ho v dob- a Ema Trnková. A když to nakonec pořadatelé sečetli, neudělali chybu a vyhlásili svěřence Marty
nou kombinací a množstvím střelby. Pochvala pro
rém tempu. Celkově v halové sezóně tento ročník
všechny. Slušný výkon a celkové prvenství v tur- předvedl, že fotbal hrát umí a že se u toho dá i pře- Schauerové na lichotivém třetím místě! Blahopřejeme a děkujeme!
naji.
mýšlet a bavit se touto hrou, hráči zaslouží velikou
Tým bílých - Také slušně zvládnutý turnaj. Zá- pochvalu a samozřejmě máme ty nejlepší fanoušMiloslav Červ
pasy byly více založeny na bojovnosti, ale i několik
ky. Děkujeme za podporu.

úspěchy
v Zimní lize

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Mezi chlapci jsme byli o poznání úspěšnější
a doma zůstaly dva poháry. Marťa Chalupník vybojoval krásné 2. místo, Filda Švejda bral 3. místo, Marťa Baláš 5. místo, Míša Kössler vyhrál útěchu a získal 9. místo, Renda Halamka 11. místo,
Niki Grubhoffer 12. místo a Lukášek Augustin
obsadil 13. místo.
18. 3. babytenisový turnaj ve Svitavách. Naše
děvčata se narovnala v celkovém pořadí hned za
sebou na 11.-13. místě v pořadí Šárinka Dostálová,
Baruška Slavíková a Valerka Zobačová.
18. 3. turnaj starších žákyň v Chocni. Úspěšný
turnaj zaznamenala Šárka Uhlířová, když vyhrála jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala
3. místo.
-zj-
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MUŽI „B“
DOROST
Mladší a starší ŽÁCI

18. 2. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie B v Rožnově pod Radhošťem. Naše součastná
jednička Simča Válková vyrazila, na dlouhou cestu za dalšími body až do Rožnova. Simča potvrdila momentální výbornou formu a ve dvouhře i ve
čtyřhře získala 2. místo.
18. 2. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Verča Uhlířová získala body za jednu výhru ve
dvouhře.
25. 2. turnaj mladších žákyň v Pardubicích.
Mezi hráčkami byla Verča Uhlířová, která zabodovala 3. místem ve čtyřhře a jednou výhrou ve
dvouhře.
25. 2. turnaj starších žákyň v Poličce. Z domácích vyhrála jeden zápas ve dvouhře Šárka Uhlířová. Bohužel přes snahu se nepodařilo vyhrát
Káje Vendolské a ani debutující Terce Kladivové.
4. 3. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie B v Opavě. Simča Válková opět zabodovala za
3. místa ve dvouhře i ve čtyřhře.
5. 3. minitenisový turnaj v Hlinsku. Naše budoucí tenisové naděje opět sbíraly zkušenosti.
Filda Švejda obsadil 10. místo, Štěpánka Vodehnalová 11. místo a Míša Kössler 17. místo.
11. 3. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. Verča Uhlířová opět zabodovala jednou výhrou ve
dvouhře a 3. místem ve čtyřhře.
11. 3. turnaj starších žákyň vyšší kategorie
B v Olomouci. Kačka Kotvová bere body za jednu
výhru ve čtyřhře.
11. 3. turnaj dorostenců v Havlíčkově Brodě.
Adam Jelínek získal dvě 2. místa za dvouhru
a čtyřhru.
11. 3. turnaj mladších žáků a starších žákyň
v Poličce. Důša Zahradníček získal jednu výhru
ve dvouhře, Samík Šafář byl o kousek lepší a ve
dvouhře zaznamenal dvě výhry. Mezi děvčaty
neúspěšně bojovaly Šárka Uhlířová a Kája Vendolská.
12. 3. velice úspěšný minitenisový turnaj
v Moravské Třebové. Naši nejmenší přivezli dva
poháry. Filípek Švejda obsadil 2. místo, Anežka
Zahradníčková 3. místo a Štěpánka Vodehnalová
obsadila 6. místo.
18. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Za účasti
13 dívek a 14 chlapců byly vidět i naše naděje.
Mezi děvčaty obsadila Anežka Zahradníčková
5. místo, Štěpánka Vodehnalová vyhrála útěchu
a celkem jí patřilo 9. místo a Anička Štěpánková
obsadila 11. místo.

MUŽI „A“

Tenis

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

Ne

2. 4.

19.

16.00

Sokol Moravany

SK Polička

14.00

So

8. 4.

20.

16.00

SK Polička

FC Jiskra Heřmanův Městec

Ne

16. 4.

21.

16.30

FC Hlinsko

SK Polička

Ne

23. 4.

22.

16.30

SK Polička

SK Slatiňany

So

29. 4.

23.

16.30

1.FC Žamberk

SK Polička

Ne

7. 5.

24.

17.00

SK Polička

FK Přelouč

15.00

14:15

So

13. 5.

25.

17.00

MFK Chrudim B

SK Polička

15.00

Ne

28. 5.

27.

17.00

TJ Svitavy

SK Polička

15:40

St

31. 5.

26.

18.00

SK Polička

SKP Slovan MoravskáTřebová

Ne

4. 6.

28.

17.00

SK Polička

FK Agria Choceň

So

10. 6.

29.

17.00

ŽSK Třemošnice

SK Polička

Ne

18. 6.

30

17.00

SK Polička

SK Holice

So

1. 4.

15.

16.00

TJ Sokol Těchonín

SK Polička B

Ne

9. 4.

16.

16.00

SK Polička B

TJ Sokol Verměřovice

So

15. 4.

17.

16.30

SK Polička B

TJ Sokol Libchavy

So

22. 4.

18.

16.30

Sokol Dlouhá Loučka

SK Polička B

Ne

30. 4.

19.

16.30

SK Polička

TJ Sokol Řetová

So

6. 5.

20.

17.00

TJ Sokol Opatovec

SK Polička B

Ne

14. 5.

21.

17.00

SK Polička B

TJ Semanín

Ne

21. 5.

22.

17.00

TJ Horní Újezd

SK Polička B

So

27. 5.

23.

17.00

SK Polička B

TJ Jablonné n/Orlicí

So

3. 6.

24.

17.00

TJ Lanškroun B

SK Polička

Ne

11. 6.

25.

17.00

SK Polička B

FC Jiskra 2008

So

17. 6.

26.

17.00

TJ Sokol Kunčina

SK Polička B

Ne

2. 4.

19.

13.30

SK Polička/Pomezí

TJ Sokol Libchavy

So

8. 4.

20.

16.00

Sokol Prosetín/Holetín

SK Polička/Pomezí

Ne

16. 4.

21.

14.00

SK Polička/Pomezí

FK Agria Choceň

So

22. 4.

22.

14.00

FC Hlinsko

SK Polička/Pomezí

Ne

30. 4.

23.

14.00

SK Polička/Pomezí

SK Holice

So

6. 5.

24.

14.30

FK Česká Třebová

SK Polička/Pomezí

Ne

14. 5.

25.

14.30

SK Polička/Pomezí

Sokol Dolní Újezd
Jiskra Ústí nad Orlicí

14:30

13:45

15.00

15:30

15:45

15:30

15:20
Polička
14:30
Pomezí
12:45
Polička
13.00
Pomezí

St

17. 5.

16.

18.00

SK Polička/Pomezí

So

20. 5.

26.

14.30

SKP Slovan Moravská Třebová SK Polička/Pomezí

Ne

28. 5.

27.

14.30

SK Polička/Pomezí

TJ Lanškroun

So

3. 6.

28.

17.00

FK Jiskra Heřmanův Městec

SK Polička/Pomezí

Ne

11. 6.

29.

14.30

SK Polička/Pomezí

ŽSK Třemošnice

So

17. 6.

30

14.30

Spartak Slatiňany/Svídnice

SK Polička/Pomezí

13.00

Ne

2. 4.

17.

12.30,14.15 FK Česká Třebová

SK Polička

10:45

So

8. 4.

18.

9.30,11.15 SK Polička

Jiskra Ústí nad Orlicí

Polička
13.00
Pomezí
15:10
Polička

So

15. 4.

19.

10.00,11.45 TJ Svitavy

SK Polička

So

22. 4.

20.

9.30, 11.15 SK Polička

FK Agria Choceň

St

26. 4.

15. 16.45,18.30 Sokol Dolní Újezd/Sebranice

SK Polička

15:30

So

29. 4.

21.

SK Polička

7:45

9.30, 11.15 TJ Lanškroun
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hřiště

8:30

Zprávy oddílu ledního hokeje

Volejbalové zprávy

St 15.2. Polička – Chotěboř
11:4 (2:2,5:1,4:1)
Branky: Vostřel 2, Štěrba, Dvořák, Pazourek,
L. Hejtmánek, Klímka, J. Boháček, Cik, L. Boháček,
Zobač
Po rozpačitém začátku v utkání, ve kterém o nic
nešlo, se Spartak od druhé části rozstřílel a vysoko
zvítězil. Došlo, ale ke zraněním dvou hráčů, protože
soupeř hrál až zbytečně tvrdě. Dvořák s Pazourkem
nedohráli a pro posledně jmenovaného sezona pravděpodobně skočila. Nyní se jen čeká na soupeře pro
předkolo Poháru Vladimíra Martince.

Junioři:
Litomyšl - Polička 
Polička – Lanškroun 
Polička - Choceň 
Choceň – Polička 

1:2
2:1
5:0
1:3

Dorost:
Polička - Lanškroun 
Polička – Litomyšl 
Litomyšl – Polička 
Polička – Skuteč 
Skuteč – Polička 

3:4
4:5
10:3
4:5
4:6

Út 21.2. Litomyšl – Polička
8:1 (2:0,3:0,3:1)
Branky: Dvořák
První zápas v předkole hokejového Poháru Vladimíra Martince Spartaku vůbec nevyšel a odvezl si
z Litomyšle vysokou prohru.

St. žáci:
Polička – Pardubice 
M. Třebová – Polička 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 
Polička - Choceň 

2:3
7:0
4:4
5:4
8:1

Čt 23.2. Polička – Litomyšl
1:9 (0:2,0:2,1:5)
Branky: L. Boháček
Ani odveta na domácí půdě nepřinesla změnu ve
výkonu domácích. A tak Spartak ukončil působení,
jak v Poháru Vladimíra Martince, tak v celé této
soutěži. V letošním roce navázala juniorka Spartaku na úspěchy z loňska, kdy skončila na třetím
místě. Letos byla ještě úspěšnější. Parta kluků okolo
trenéra Miloše Grubhoffera skončila po základní
části na prvním místě a v semifinále tak narazila
na Lanškroun. V prvním utkání doma zvítězila 2:1
a v odvetě 4:2. Finálovým soupeřem našich kluků
se stala Choceň. V prvním utkání hraném v Poličce
v pátek 10. 3. zvítězil Spartak vysoko 5:0 a v odvetě
hned druhý den na hřišti soupeře 3:1. První místo
v soutěži není jen shoda náhodných výsledků. Toto
mužstvo podávalo výborné vyrovnané výkony po
celou sezonu hlavně díky dobré partě a chuti zvítězit.
Za výbor oddílu a za fanoušky jim patří veliký obdiv a poděkování za reprezentaci klubu i města.

Ml. žáci:
Polička – Pardubice 
Skuteč – Polička 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 
Polička – Choceň 

1:6
2:1
1:8
1:4
2:3

Přípravka 2008:
Pardubice – Polička 
M. Třebová – Polička 
Pardubice – Polička 
Hlinsko – Polička 

9:4
24:1
15:1
12:6

Přípravka 2009:
Pardubice – Polička 
M. Třebová – Polička 
Pardubice – Polička 
Hlinsko – Polička

7:11
1:11
7:7
1:20
Výbor oddílu LH

Mimořádný Jarní losos
V sobotu 18. března se na přehradě Pod Kopcem uskutečnil rybářský závod, který byl zajímavý z několika důvodů.
Především proto, že ačkoliv nebyl uveden v kalendáři závodů Rybářského sdružení Vysočina
Polička, který je každoročně vydáván na začátku
sportovní sezóny, proběhl úspěšně za účasti závodníků z celé republiky i ze Slovenska.
Za druhé mu tentokrát vůbec nepřál svatý Petr,
po celou dobu bylo chladno a pršelo. Za zmínku
stojí i fakt, že ze 120 přihlášených se mizerným
počasím nedalo odradit 114.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Tento závod skutečně nebyl uveden v našem kalendáři akcí. Kdybych chtěl být trochu
cynický, řekl bych, že jsme cítili potřebu jej ještě
nějak doplnit a obohatit.
Pravým důvodem ale bylo to, že nad očekávání rychle roztály ledy a mohlo se chytat na vol-

né vodě. Tak jsme narychlo uspořádali závod
Jarní losos – měli jsme na to deset dní a za tu
dobu se nám podařilo prostřednictvím internetu pozvat 120 rybářů. Revír jsme opět perfektně zarybnili, vysadili jsme 4 000 nových ryb
(pstruhů duhových), mezi nimi i kapitální kusy
kolem 5 kg. Pravda je, že počasí bylo náročné,
ale je známo, že rybáři jsou odolní chlapi a trochy vody se nebojí.
Ke kladům závodu patří překvapivě dobrá
účast i to, že pstruzi dobře brali. Jen za první
hodinové kolo jich bylo uloveno 550, největší
měřili kolem 60 cm (jeden z nich vážil kolem
5 kg). Největší chycenou rybou byla štika 78 cm.
Dobře brali i okouni. Jeden rybář ulovil za první kolo 19 ryb.
Celkově mohu říci, že jsme spokojeni my jako
pořadatelé, i všichni účastníci. Ještě připomenu, že letošní tuhá zima nám dopřála zachytat
si na dírkách, uspořádali jsme šest závodů „nad
plán“. To nemá obdobu ani ve světovém rybářství.“
Konečné výsledky: Hlavní kategorie: 1. Petr
Bačovský, 2. Martin Forbák, 3. Petr Slezák. Děti:
1. Katka Tůmová, 2. Adam Divoký, 3. Ondra
Tulis, 4. Jiří Toman. Ženy: 1. Magda Bakytová,
2. Erika Borová, 3. Štěpánka Pospíšilová. Celkem bylo uloveno 1 290 ryb, z nichž 300 si závodníci odnesli domů. První tři borci v hlavní kategorii obdrželi poháry, stejně jako nejlepší lovci
v ostatních kategoriích a Jiří Jelínek za největší
rybu (štika 78 cm).

Barevný minivolejbal Svitavy
Sobotní ráno, překvapivě mrazivé, jsme se sešli
před poličskou sokolovnou, protože na místo dorazila i děvčata, připomínala naše kolona směřující
do Svitav menší uprchlickou vlnu. Naše úmysly
byly ovšem čistě sportovního charakteru, takže
v 9.00 hod. jsme byli na značkách ve sportovní hale,
připraveni ukázat, že v Poličce to volejbalem žije.
Rozdělili jsme úkoly, určili zodpovědné osoby za
dodržování časového harmonogramu. Pak to začalo. La lá la Lanškroun hulákali fanoušci, ani nevím
z jakého města. Kluci zvyklí na komorní atmosféru
naší sokolovny se nervózně ošívali. Dávej, dávej,
nepřestávej, eso, Verča, eso eso, Verča dala bod,
přidali pod kotel další choreografii a chlapci už nic
jiného neřešili. Na další tréninkovou jednotku musíme zařadit nácvik pokřiků, abychom i v této kategorii dokázali konkurovat. Po volejbalové stránce
se nám již pomalu začíná dařit. Předvedli jsme
slušnou hru jak v červeném, tak v modrém volejbale. Chlapci výsledkově – 2., 4., 5., 7. místo.
Děvčata – 5., 5., 7. místo.
Přípravka
…aneb vracíme se do čela. Děvčata v A týmu nám
udělala v posledním kole velkou radost, dokázala
přehrát jediné větší soupeřky v krajském přeboru
Dolní Újezd. Před závěrečnými venkovními koly
trůníme na prvním místě. Boj to bude ale ještě lítý.
Ostatní umístění 5., 16., 22. místo.
Starší žákyně
Krajský přebor dohrán, radujeme se z 6. místa,
a to v polovině startovního pole. Předváděli jsme
místy výborné výkony, ale celkově soutěž proběhla
jako na houpačce. Jednou jsi dole, jednou nahoře.
Mladý kádr se nevyvaroval výkyvům, ale je velkým příslibem do další sezóny, neboť v soutěži žákyň věkově zůstáváme. Potěšující je, že v každém
zápase zazářil někdo jiný, takže jsme makali jako
tým, bez výrazného vůdčího typu. Natrénováno
máme, jen ty hlavy… tam je to potřeba srovnat
a zafixovat.
Mnohem pohlednější hru předvádíme v Českém
poháru, v předposledním kole jsme uhráli stabilních 7 bodů, porazili Kopřivnici, Břeclav a s Vratislavicemi uhráli bod. V posledním kole na nás čeká
Břeclav, 2 x Pražandy a 2 x Brňandy. Pokusíme se
opět o co nejlepší herní projev.

Juniorky
1. liga je dohrána, karty rozdány. Poličské hráčky čeká v dubnovém termínu kvalifikace o 1. ligu.
-har-

Text a foto: L. Vrabec
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Turisté zvou

Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí
4. úterý

14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
11.00-12.00, 14.00-16.00, 18.0020.00
5. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
6. čtvrtek 6.00-7.30, 15.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-17.00 kurz pro těhotné, 17.0018.00 zdokonal. kurz pro dospělé
7. pátek
6.00-8.00, 12.00-18.00, 18.00-19.00
kondiční plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle
zavřeno
10. pondělí 6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
11. úterý
11.00-12.00, 14.00-16.00, 18.0020.00
12. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
13. čtvrtek 6.00-20.00
14. pátek
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle zavřeno
17. pondělí zavřeno
18. úterý
11.00-12.00, 14.00-16.00, 18.0020.00
19. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
20. čtvrtek 6.00-7.30, 15.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-17.00 kurz pro těhotné, 17.0018.00 zdokonal. kurz pro dospělé
21. pátek
6.00-8.00, 12.00-18.00, 18.00-19.00
kondiční plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle zavřeno
24. pondělí 6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
25. úterý
11.00-12.00, 14.00-16.00, 18.0020.00
26. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquafitness
27. čtvrtek 6.00-7.30, 15.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-17.00 kurz pro těhotné, 17.0018.00 zdokonal. kurz pro dospělé
28. pátek
6.00-8.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle zavřeno
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C.
Veřejnost: Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a rodinné pasy (sleva 5%).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Děkujeme.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby

Ubytování „Balaton“

plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle
do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste
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.
Zájemci o kurzy dospělí neplavci a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731 020 030,
461 725 631. Kurz je každý čtvrtek (mimo prázdnin)
od 17.00 do 18.00 hod. pravidelně.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na web.
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Kurz plavání kojenců a batolat v Poličce. Do
vody skočím ááá šup, vody se nebojím.

Sobota 8. dubna – Vandr skrz Maló Hanó.
Individuální účast na 50. ročníku jarního turistického pochodu, který pořádají naši přátelé
v Moravské Třebové. Trasy: 12,5; 25; 35 a 50 km.
Doprava osobními auty. Informace podá Karel
Müller.
Pondělí 17. dubna – Velikonoční vycházka. Na
letošní velikonoční vycházku se vydáme objednaným autobusem s odjezdem v 8.30 hod. od nádraží
ČD do Kadova. Odtud přes Medlov na Tři Studně,
studánky Vitulka a Barborka, Vlachovice a Nové
Město na Moravě – asi 15 km. Odjezd z Jimramova v 16.20 hod. Na vycházku zve Vilma Červená.
Středa 19. dubna – Údolím Kavinského potoka.
Linkovým autobusem do zast. Trpín – Hlásnice
s odjezdem z autobus. nádraží v 9.33 hod., zast.
Polička most 9.35 hod. Trasa asi 10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Pátek 22. dubna – Ukliďme Česko. Jako každý rok se náš odbor zapojuje do celostátní
akce k úklidu turistických cest. Sraz účastníků
v 16.00 hod. pod Tylovým domem. Informace
podá Vlad. Uhlíř.

Provoz sauny
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17.00-20.00 hod.

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.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu - ukončen 19. března
Od května bude v provozu in-line plocha.
Kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Oddíl kopané Sportovní kluby Polička,z.s.,
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na:

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

Středa 5. dubna – Za bledulemi do Královy zahrady. Na druhou letošní vycházku se vydáme
vlakem do PR Králova zahrada
u obce Semanín. Po značených
cestách půjdeme k prameni Svitavy. Vlakem do Poličky. Odjezd
vlakem v 7.30 hod. do Semanína, trasa asi 13 km.
Vycházku vede Jiří Andrle.

BRIGÁDNÍKA, BRIGÁDNICI
- OBSLUHU restaurace na letním stadionu

Zájemci hlaste na tel. číslech:
603 207 665, 604 947 881.
Veškeré informace budou sděleny při osobním
jednání. Termín nástupu dohodou.

Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Výška Open
Již potřetí dominovali Kristýna Šafářová
a Servác Boháč.
V pátek 3. března sedm dívek a osmnáct chlapců ukončilo další seriál soutěže o titul Nejšikovnější výškař. Celkem se alespoň jednoho závodu
zúčastnilo 19 dívek a 30 chlapců. Pětkrát závodilo
kvarteto chlapců – Tomáš Bednář, Tomáš Soukal, Standa Nožka a Ondra Klimeš. Podmínky
tří výkonů pro klasifikaci v soutěži Nejšikovnější
výškař splnilo 14 dívek a 20 chlapců. I když účast
v minulých ročnících byla početnější, na kvalitě celé výškařské „tour“ to nebylo vidět. Celkem
dvaadvacetkrát byly doplňovány zápisy v evidenci
rekordů soutěže.
Na závěr všichni soutěžící byli odměněni pamětními listy, nejlepší v kategoriích medailemi a pět
nejlepších dívek a pět chlapců poháry. Kromě
jmenovaných v nadpisu si poháry vybojovali Eliška Červená, Lucie Vyhnálková, Natálie Kadidlová,
Kristýna Škrabalová, Daniel Zoicas, Vojtěch Stodola, Bonifác Boháč a Lukáš Kuda. Podrobné výsledky si zájemci mohou prostudovat na webu Atletiky Polička.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří svůj čas
věnovali při vlastní soutěži. Vedení ZŠ Na Lukách
díky za poskytnutí sportovních prostor. A vedení
Atletiky Polička poděkování za příspěvek na materiální výdaje.
Miloslav Červ
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

