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Tobogan se těší na první návštěvníky
Další novou očekávanou atrakci nabízí od dubna
plavecký bazén v Poličce. Po zprovoznění vířivky s wellness programem pro 11 osob, je to vodní
tobogan. Na co se návštěvníci mohou těšit? Na
tobogan s vizuálními světelné efekty, jehož délka
je 72,84 m s průměrným sklonem 12,5 %, průměr
1200 mm. Nástupní a dojezdové místo je v bazénové hale, koryto toboganu vede venkovní částí
bazénu. Nástup na tobogan je ze schodiště, které je
přístupné z ochozu bazénu uvnitř haly. Celkové náklady na nové atrakce v poličském bazénu jsou ve
výši 16,5 mil. korun.
„Hlavní myšlenkou koncepce rozvoje plaveckého
bazénu v roce 2018 je přiblížit bazén k aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi. Dále růst plavecké školy ve výukovém centru plavání dětí a dospělých a dílčím cílem je bazén jako relaxační centrum pro veřejnost,“ komentuje koncepci pro tento
rok nová vedoucí plaveckého bazénu Mgr. Andrea
Zachová.
V současné době bazén nabízí tyto kurzy:

1. plavání rodičů s dětmi
2. plavání dětí neplavci 4 – 7 let
3. plavání dětí 6 – 9 let
4. plavání dětí 6 – 9 let zdokonalovací
5. plavání dětí 8 – 12 let
6. přípravka plavecký oddíl ORKA
7. A+B plavecký oddíl ORKA
8. plavání kojenců a batolat s dětmi 6 – 12 měsíců
od 14. 2. ve vířivce (max. 4 maminky s dětmi v jedné půlhodinové lekci), 1 turnus obsahuje 5 lekcí po
30 min.
9. veřejné plavání rodičů s dětmi od 1 roku ve velkém bazénu v délce trvání 30 min.
Další možností aktivního trávení volného času
dospělých – kondiční plavání, aquafitness, aquagravidibic pro těhotné. Od 1. dubna zároveň dochází ke
změně provozní doby, novinkou je nedělní plavání
od 13.00 do 19.00 h.
Plavecký bazén se se svými novinkami těší na vaši
návštěvu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Polička v roce
2018
Návrh rozpočtu města Poličky pro rok 2018 je
zpracován. 22. února 2018 rozpočet schválilo městské zastupitelstvo. Výdaje pro letošní rok jsou ve
výši 392 mil. korun. Jedná se o rozpočet s nejvyššími kapitálovými výdaji v historii města Poličky, ty
tvoří částku 177 mil. Kč! Důvodem jsou nové velké
stavební akce a pokračující stavby z loňského roku.
Jaké jsou největší položky, které přinesou novinky
v Poličce?
1. Lokalita Bezručova – největší investiční akce
roku – dokončení dvou bytových domů, kde bude 48
bytů – cca 57,6 mil. Kč, dokončení vybudování infrastruktury I. etapy lokality Bezručova a budování
nových sítí pro III. etapu (výstavba dalších rodinných domů) – celková částka cca 14 mil. Kč.
2. Zahájení rekonstrukce ČOV – z celkové částky 42 mil. Kč bude letos proinvestováno 20 mil. Kč.
Čistírna odpadních vod bude dokončena v roce 2019.
ta

3. Pokračující revitalizace historického jádra měs-

Ulice Šaffova – 12 mil. Kč. Jedná se o 8. etapu velkého projektu v historickém centru města Poličky,
k úplnému dokončení oprav ulic v této části města
zbývají 2 etapy, a to 9. etapa – ulice Pálená, Štěpničná a Fortna, 10. etapa – ulice Otakarova a Václavská.

Nadějný obrat demografického
vývoje v Poličce
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi opětovně navázat na mé informace
zveřejněné v Jitřenkách v letech 2016 a 2017, které
vypovídaly o nepříznivém demografickém vývoji
v našem městě v uplynulém dvacetiletí.
Mám velikou radost, že po mnoha letech snižování počtu poličských obyvatel se zdá, že skutečnost roku 2017 dává velkou naději na zastavení tohoto dlouhodobého trendu posledních let. Pevně
věřím, že se v následných letech dočkáme přirozeného přírůstku počtu občanů v našem krásném
městě.
Věřím také, že se většinově shodneme, že není
a nemůže být větší priority, než je stabilizace
zde žijících obyvatel. Důvodem je udržení celkové hospodářské a společenské prosperity, která
je nezbytným předpokladem ke spokojenému
životu našich lidí.
Milí občané,
dovolte mi pro celkovou informaci napsat, že
nejvyššího počtu obyvatel v Poličce bylo dosaženo

4. Rekonstrukce budov
• 11,5 mil. Kč – „Centrum technického vzdělávání
Polička“ – adaptace půdních prostor poličské
městské knihovny, náklady zahrnují kromě stavebních prací i nové technické zařízení a vybavení, bonusem je vertikální zahrada umístěná na
přístavbě budovy. 90 % výdajů je hrazeno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
• 9 mil. Kč – rekonstrukce domu na ul. 9. května –
majitelem objektu je město Polička a v domě
bude 6 nových bytů (akce je z 90 % hrazena z dotace)
• 7 mil. Kč – úprava budovy ZUŠ (30 % hrazeno
z dotace) – nová vzduchotechnika, fasáda…
• 6 mil. Kč – dokončení rekonstrukce budovy
městského úřadu, budova se dočká i nové fasády
na Palackého náměstí.

před 20 lety v roce 1997, a to 9 319. Od této doby
nastal až na jednu malou roční výjimku trvalý pokles s aktuálním stavem k 1. 1. 2018 – 8 679 obyvatel. Za těchto 20 let došlo k celkovému úbytku 640
lidí. Loňský rok je po mnoha letech velmi nadějným, narodilo se 93 dětí, což je nejvyšší počet od
5. Dokončení opravy páteřní cesty v parku Na Varoku 2012 (v roce 2016 pouhých 69). Při započítání
lech – 4,5 mil. Kč.
dalších faktorů, tj. počet zemřelých 99, odstěhovaných 134 a přistěhovalých 137, došlo k pouhému
6. Dokončení toboganu na plaveckém bazénu –
meziročnímu úbytku 3 osob.
5,8 mil. Kč.
Věřím, že tento relativně dobrý výsledek roku
2017 je zdravě založen a vychází především z velké
7. Poličské památky – 4 mil. rekonstrukce hradeb
výstavby rodinných domků (za 15 let město při- – obnova hradebního zdiva v parku Na Valech v jižní
pravilo téměř 200 parcel) a též i ze široké nabíd- části hradebního okruhu. Oprava odstraní téměř
ky pracovních možností, ke které došlo z důvodu
havarijní stav staticky narušené zdi, 1 mil. dokončeúspěšného rozvoje mnoha firem působících v na- ní opravy morového sloupu.
šem městě.
3 mil. poputují na hrad Svojanov – nová čistírna
Vážení a milí, společně si přejme, aby i rok letoš- odpadních vod + oprava objektu č. 46 v předhradí
ní a roky následující potvrdily tento příznivý a na- (dříve hospodářská budova).
dějný obrat, který je nezbytným předpokladem
k pěknému a spokojenému životu v Poličce.
Ing. N. Šauerová,
Jaroslav Martinů, starosta města
tisková mluvčí města
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Blahopřejeme
prvňáčkům

Rozvoj výkon sociální práce
města Poličky

Tradiční setkání vedení města s prvňáčky obou
poličských základních škol a blahopřání k jejich
úplně prvnímu vysvědčení se uskutečnilo ve čtvrtek 1. února. Starosta města Jaroslav Martinů,
místostarosta Bc. Antonín Kadlec a pracovníci odboru školství, ti všichni se společně s dětmi radovali z jejich prvního vysvědčení, úspěchů a nových
znalostí. Děti dostaly od zástupců města Poličky
knihy o dopravní výchově pro nejmenší, nechyběla
ani sladká odměna. Prvňáci a jejich paní učitelky
byli tradičně korunováni korunkami královských
věnných měst.

Reg. č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/0000774
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička již od září 2016 realizuje projekt „Rozvoj výkonu
sociální práce města Poličky“ zaměřený na profesionalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím
profesního rozvoje zaměstnanců, výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a spoluúčastí na
rozvoji mezioborové spolupráce v řešení nepříznivé
sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v regionu. V rámci
realizace klíčové aktivity Profesního rozvoje zaměstnanců veřejné správy se uskutečnilo šest vzdělávacích kurzů zaměřených na uplatnění metod přímé
sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace
osob ohrožených sociálním vyloučením. Jednalo
se o kurzy: Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, Na řešení orientovaný přístup v práci s dětmi
a mládeží, Problematika řešení konfliktních situací,
Koučovací přístup v sociální práci, Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD a kurz Identita dítěte v NRP.
Vzdělávací kurzy cílily na sociální práci s osobami
se specifickými potřebami, ať už se jednalo o děti
s psychiatrickou diagnózou, děti v náhradní rodin-

né péči či rodiče – uživatele drog. Dále bylo vzdělávání zaměřeno na osvojení si inovativních metod
sociální práce, a to koučovacího přístupu či přístupu
orientovaného na řešení. V rámci výkonu supervizí
byly v druhém období využity jak supervize týmové,
tak individuální, zajišťující zpětnou vazbu osobám
z cílových skupin při výkonu přímé sociální práce,
převážně s podpůrnou funkcí. V rámci realizace
klíčové aktivity síťování bylo uskutečněno druhé
setkání u kulatého stolu Setkání aktérů sítě služeb
pro ohrožené děti II. s účastí 42 osob, zástupců „síťovaných“ institucí a neziskového sektoru, směřující
k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených, ke koordinaci součinnosti a efektivní
spolupráci. Prostřednictvím příběhu Pavla jednotliví účastníci setkání mohli identifikovat svoji roli
v podpůrném procesu rodiny a zmapovat tak možnosti pomoci. Proces podpory tak získal konkrétní
podobu, byly označeny individuální i sdílené kompetence a vytvořena platforma pro multidisciplinární
spolupráci.
realizační tým projektu

Mobilní aplikace IDS přináší
nové služby pro cestující

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do prvních tříd celkem 124 dětí. Tři první třídy otevřela
Masaryková ZŠ – 79 žáků, dvě třídy ZŠ Na Lukách – 45 žáků.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Máme tady
Masopust!
Tradicí je karnevalová návštěva dětí z MŠ Palackého nám. na radnici. Pohádkové postavy dětí
nechyběly v prostorách městského úřadu ani letos,
přišly nás potěšit v úterý 13. února. Dětem, jejich
učitelkám a paní ředitelce děkujeme a rádi je za
rok zase přivítáme.
Ing. Naďa Šauerová,
tisková mluvčí města

Cestování veřejnou dopravou ve východočeském
regionu se přizpůsobuje současným trendům. Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednictvím
společnosti OREDO spustily mobilní aplikaci IDS
pro chytré telefony s operačním systémem Android,
ve které cestující naleznou všechny potřebné informace o autobusových i vlakových spojích.
„Mobilní aplikace IDS doplňuje informační systémy veřejné dopravy, které jsou již v provozu. Velmi
nám záleží na spokojenosti cestujících, a proto jsem
rád, že jim můžeme nabídnout službu, díky níž na
mapové aplikaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpoždění a další návaznosti,“ vysvětlil
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy
a silničního hospodářství.
„Jsem si jist, že cestující novou aplikaci ocení,
protože už nebudou muset složitě vyhledávat spoje
a zbytečně čekat na zastávkách. Vše potřebné naleznou ve svém telefonu,“ uvedl náměstek hejtmana
Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Aplikace má intuitivní ovládání. Dokáže uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zobrazit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného
spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých

zastávek a případným zpožděním,“ dodal Michal
Kortyš s tím, že spoje je v aplikaci možné vyhledávat
zadáním jejich čísla, v případě některých vlaků i názvem (například rychlík Krakonoš).
Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě, a to
i s možností zobrazit místo ve službě Street View.
Aplikace také umožňuje ukládání oblíbených spojů.
V případě problémů či dotazů je v ní přednastavené
volání na Call centrum společnosti OREDO.
Nelze vyloučit technické problémy, kdy například
aplikace nezobrazí konkrétní polohu spoje, i vzhledem k tomu, že do IDS IREDO je zapojeno přes 30
dopravců. V systému se denně ukládají zhruba čtyři
miliony záznamů pozic vozidel, ve špičce zhruba 900
záznamů každých deset vteřin. Ty všechny se musí
vyhodnotit proti jízdnímu řádu a prostorově k polohám zastávek. Z těchto údajů aplikace odvodí zpoždění a podá informace o návaznosti dalších spojů.
Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednictvím Google Play. Na jejím vývoji se podílely odbory
dopravy obou východočeských krajů a společnosti
OREDO a T-MAPY. Aplikace se bude i nadále rozvíjet, a to především na základě poznatků z praxe
a s cílem maximální podpory a zvyšování efektivity
využití veřejné dopravy v našem regionu.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Policie radí
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům
připomněli důležité preventivní rady a zásady,
kterými je dobré se řídit, aby se nestali oběťmi
různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní
rady budou vydávat formou tematických článků,
které budou zasílat do vašich obcí. Témata budou
jistě zajímavá, například podvody páchané na
seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb,
legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující
telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková
kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese,
skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta
do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se
snažit, aby naše články byly zajímavé, a tak občas
přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste
věděli, co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem. Oznámení na Policii České
republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně
a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud
vaše oznámení nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na
policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie.
V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou
připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré znát základní
údaje k oznamované události, což jsou minimálně
tyto informace:
• vaše jméno
• adresa, odkud voláte, případně co nejbližší
upřesnění místa události
• co se stalo
• zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní
oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je
to možné a tyto informace má) připravit odpovědi

na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo,
KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM
bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno,
PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví
nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně
pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak
se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky
policie, a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc
hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná
služba má linku tísňového volání 155. Rovněž je
možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme,
pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volat
přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo
112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického
kraje Bc. Aleš Malý, DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích,
kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby,
volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie
pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje
s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS
zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným
závěrem můžeme uvést malou zajímavost – dětem
jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 –
osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško
a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody,
kterou hasiči hasí požáry.
Přejeme krásné jarní dny.
por. Ing. Markéta Janovská,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Hasičský seriál pro vaši bezpečnost
Požáry v bytových a rodinných domech tvoří dle
statistik HZS třetinu všech vzniklých požárů, při
kterých je každoročně usmrceno několik osob, několik dalších desítek osob zraněno a hmotná škoda
dosahuje výše až několika set miliónů korun. Hasiči z Pardubického kraje vnímají problematiku
požární ochrany v bytových domech jako aktuální
problém dnešní doby.
Z tohoto důvodu je dobré si připomenout několik zajímavých článků, které k dané problematice
připravil mjr. Ing. Jan Novotný, HZS Pardubického kraje – územní odbor Svitavy, a které vám budeme postupně představovat.
Požární ochrana v bytových domech
aneb Ruská ruleta o život i o peníze
1. díl – Hořlavé předměty na chodbách
a schodištích
Bytové domy mají v drtivé většině případů
pouze jedno schodiště, a to mnohdy slouží jako
tzv. chráněná úniková cesta. V případě požáru je
to jediná cesta k záchraně, jediná cesta pro přežití.
Podle zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů nesmí být v těchto prostorách umístěny žádné hořlavé látky a žádné předměty, které
by bránily evakuaci a záchraně osob nebo které by
ztěžovaly požární zásah.
Za porušení této povinnosti může být Hasičským záchranným sborem ČR udělena vlastníkovi
domu pokuta až půl milionu korun.

Přesto si mnozí občané pletou chodby a schodiště bytových domů se skladišti, komorami nebo
dokonce relaxačními koutky.
V případě požáru nejenže je znemožněna evakuace osob zataraseným schodištěm, ale může
dojít i k přenosu požáru na tyto hořlavé předměty
a šance na záchranu v takovém prostoru pak strmě
klesá k nule.
Chodíte kolem a říkáte si – „nebudu se s nikým
hádat a budu radši dělat, že to nevidím?“ Děláte
velkou chybu! Oheň ani jedovatý kouř se nebudou
ptát: „Koho byla tato skříň, kočárek nebo křeslo?“
Nebudou pátrat po tom, kdo sem tyto věci uložil
a jak dlouho tu jsou, nebudou hledat důvody…
Tihle dva zlí parťáci nemají svědomí a skutečně
umí zabíjet.
Vyvarovat se tragédií i pokut lze přitom zcela
jednoduše. Odpovědné osoby musí nekompromisně zajistit dodržování požárních předpisů a občané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto
závady svého správce, domovníka nebo předsedu
výboru.
Když tyto odpovědné osoby nezajistí nápravu,
mohou se občané obracet přímo na inspektory
a komisaře oddělení prevence na každém územním odboru HZS Pardubického kraje nebo přímo
na krajském ředitelství.
mjr. Ing. Jan Novotný,
vrchní komisař – vedoucí odd. prevence
HZS Pardubického kraje,
územní odbor Svitavy
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Poděkování paní
Jitce Kmoškové
Vedoucí Plaveckého bazénu v Poličce paní Jitka
Kmošková předala 1. února 2018 svoji funkci nové
kolegyni Mgr. Andree Zachové. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem v pondělí 5. února poděkovali
paní Kmoškové za její práci pro poličský bazén
a koupaliště, zároveň popřáli hodně úspěchů nové
vedoucí v její funkci.
Jitka Kmošková strávila „na“ poličském bazénu
a koupališti 27 let. Nastoupila v lednu 1991 jako
instruktorka plavání. Od roku 2002 pracovala ve
funkci vedoucí bazénu a plavecké školy. Velké po-

děkování patří paní Kmoškové za její energii a radost, kterou věnovala těm nejmenším, přivedla je
k přirozené lásce k vodě a plavání a zavedla v Poličce to, co jsme mohli doposud závidět pouze bazénům ve velkých městech. Od roku 2000 do roku
2010 totiž byla „plavací tetou“ pro mnoho kojenců
a batolat. Umožnila tak rodičům strávit krásné
a mnohdy i zázračné společné chvíle ve vodě s jejich nejmenšími. „Nejdříve jsem batolata zvykala
na vodu doma a plavali jsme ve vaně, později navštěvovali rodiče s dětmi plavecký bazén a plavali
jsme společně v malém bazénu. Tato práce byla
a je moje srdeční záležitost,“ komentuje svoji práci
pro nejmenší paní Kmošková.
Přejeme paní Kmoškové, ať jí radost a krásná životní energie vydrží i nadále, hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nezaměstnanost
klesá
Z aktuálních čísel vyplývá, že v Pardubickém
kraji byla s koncem roku míra nezaměstnanosti na
hranici 2,8 procenta.
S koncem roku 2017 nedošlo k tak velkému nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením
sezonních prací. Zaměstnavatelé si pracovníky
raději ponechávají, jelikož jinak by jim hrozila jejich ztráta. V minulosti s koncem roku rostla nezaměstnanost oproti podzimním měsícům až o dvě
procenta, zatímco s koncem minulého roku byl
regionální průměr 0,4 procenta.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. března
Další letošní uzávěrky:
17. 4., 19. 5., 17. 6., 19. 7., 19. 8., 15. 9.,
18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Na brány hradu
klepe nová
sezona

Z rady města Poličky

V historickém sídle Svojanov se chystají na novou
turistickou sezonu. Nebudou chybět novinky v expozicích, ale ani stavební úpravy k zatraktivnění oblíbené památky.
Brány hradu se pro veřejnost otevřou už 3. března.
Pracovníci hradu dokončují generální úklid a také
připravují novinky na prohlídkových trasách. „Reinstalovali jsme výstavu papírových modelů hradů
a zámků. Návštěvníkům představíme zhruba desítku novodobějších modelů,“ upřesňuje kastelán hra-

du Miloš Dempír. Od dubna se pak výletníci seznámí
s turistickými vizitkami z celé republiky. Výstava
bude k vidění v domě zbrojnošů, tedy na středověkém prohlídkovém okruhu.
Na letošní rok je naplánovaná také celá řada stavebních prací. V současné době už řemeslníci pracují
na rekonstrukci sociálního zařízení u pokoje číslo
jedna. Podle Miloše Dempíra je to jediná koupelna
v prostorách hradního penzionu, která nebyla zrenovovaná a celkovou opravu už potřebovala. „Koupelna se promění tak, aby svým stylem připomínala
historické koupelny počátku 20. století. Také bude
odpovídat současným požadavkům a hosté budou
mít větší komfort,“ říká kastelán. Správa hradu také
řeší havarijní stav tarasní zídky pod renesančním
palácem. V zimě se její část sesunula.
V předhradí jsou od podzimu nově vydlážděné komunikace a upravené i ostatní plochy. „V jarních měsících zelené plochy ještě doplníme o nové stromořadí. Novou podobu dostane rovněž prostor u průčelí
budovy pokladny a správy hradu, kde vznikne malý
ovocný sad. Nástupní prostor před hradem tak dozná velmi zásadních změn,“ podotýká Miloš Dempír.
Pracovníci hradu už vyklízejí i prostory bývalých
koníren v budovách před hradem. „Požádali jsme
ministerstvo kultury o finanční podporu na opravu interiérů. V těchto klenutých prostorách vznikne galerie barokních soch z poličského morového
sloupu,“ odtajňuje kastelán. Zpřístupnění první části
nové galerie předpokládá na rok 2019. Další stavební
akcí je obnova posledního úseku hradeb pod odpočinkovou zónou s dětským hřištěm. Na hradě se letos
vybuduje také nová čistírna odpadních vod, protože
ta současná kapacitně nevyhovuje provozu celé památky. Při stavbě se využijí i prvky té stávající.
Letos se pustí restaurátoři do záchrany klasicistních nástropních maleb v patře empírového paláce.
„Naposledy byly restaurované v 70. letech minulého
století. Jsou poškozené jak znečištěním, prachem,
tak i trhlinami, prasklinami a olupováním. Je tedy
nezbytně nutné přistoupit k jejich restaurování,“
vysvětluje Miloš Dempír. Tento rok jsou v plánu
stropy ve dvou místnostech, a to v dámském salonku
a dámské ložnici. Restaurování bude atraktivní i pro
návštěvníky hradu. Budou totiž moci sledovat, jak
taková odborná práce probíhá.
Hrad Svojanov má v březnu brány dokořán o víkendech, ale také o Velikonocích od 29. března do
1. dubna, a to od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR hrad Svojanov
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Usnesení přijatá na 2. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 29. ledna 2018
RM schvaluje způsob řešení realizace STA a datových kabelových rozvodů v bytových domech
v I. etapě lok. Bezručova v Poličce dle důvodové
zprávy.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje kupní smlouvu na prodej požárního dopravního automobilu FORD TRANSIT
SDH Střítež, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje každoroční užití městského znaku pro Sportovní kluby, z. s. Polička na turnaj
„O pohár města Poličky v sálové kopané“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby – III. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce – s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zvýšení nájemného v roce 2018
za pronájem prostor sloužících podnikání ve
vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční
míru inflace za rok 2017 ve výši 2,5 % dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Občanskou demokratickou stranou,
Regionálním sdružením ODS Pardubického kraje,
se sídlem Pardubice, jako nájemcem místnosti,
15a v I. NP domu č. p. 160, Palackého nám., 572 01
Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje ukončení dohody o pravidlech
průchodu domem č. p. 33 v ulici Šaffova v Poličce
uzavřené dne 12. 9. 2006 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nové dohody o pravidlech průchodu domem č. p. 33 v ulici Šaffova
v Poličce mezi městem Polička a Společenstvím
vlastníků jednotek domu č. p. 33, ulice Šaffova
v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dohodu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Městským muzeem a galerií
Polička a Spolkem Náš Martinů Polička, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 3. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 12. února 2018
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
rozpočtu města Poličky na rok 2018.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky
na období 2019 – 2021 dle důvodové zprávy.
RM pověřuje vedením městské kroniky Ing. Ivo
Janečka, Pomezí, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí změnu smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání mezi Hradem Svojanov a NOVAPOL.CZ, s. r. o., Polička dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku města Poličky č. 1/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 příspěvkových organizací:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Polička
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427, Polička
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181,
Polička
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, Polička
• Mateřská škola Luční Polička, Polička
• Masarykova základní škola Polička, Polička
• Základní škola Na Lukách Polička, Polička
• Školní jídelna Polička, Rumunská 646, Polička
• Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička, Polička
• Středisko volného času Mozaika Polička, Polička
• Městská knihovna Polička, Polička
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•
•
•
•

Městské muzeum a galerie Polička, Polička
Hrad Svojanov, Svojanov
Tylův dům, Polička
DPS „Penzion“ Polička, Polička

RM potvrzuje paní Zdeňku Procházkovou ve
funkci ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička, Polička, dle důvodové zprávy.
RM potvrzuje Mgr. Eduarda Střílka ve funkci
ředitele příspěvkové organizace Základní škola
Na Lukách Polička, Polička, dle důvodové zprávy.
RM potvrzuje MgA. Gabrielu Vraspírovou Vorbovou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Polička, dle důvodové zprávy.
RM potvrzuje Bc. Zdeňku Švecovou ve funkci
ředitelky příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička, Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Polička v červenci
a srpnu 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách zřízených městem Polička pro školní rok
2018/2019 ve dnech 14.–15. 5. 2018 vždy od 8 do
16 hodin dle důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce domu
č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení – zajištění služeb technického
dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem
je firma ŠAFÁŘ CZ, s. r. o., Polička, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č. p. 491
na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního
bydlení – zajištění služeb technického dozoru
investora“ s firmou ŠAFÁŘ CZ s r.o., Polička, dle
důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce
domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro
účely sociálního bydlení – zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je
Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č. p. 491
na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního
bydlení – zajištění služeb autorského dozoru“
s Ing. arch. Jitkou Bidlovou, Ph.D., Brno, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky
č. 001/2018 se společností T.E.S., s. r. o., Polička,
na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu,
koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky
č. 002/2018 se společností T.E.S., s. r. o., Polička,
na vybavení posilovny na plaveckém bazéně v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku města Poličky č. 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje darovací smlouvu s GINA Software, s. r. o., Brno, na zásahový tablet včetně
softwaru pro jednotku JPO II SDH Polička dle
důvodové zprávy.
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.

Kalendář akcí
březen 2018

Kino Polička
pondělí 5. března v 19.00 h
Věčně tvá nevěrná
komedie, ČR, 92 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Josef a Miluška jsou manželé snad celou
věčnost. Josef svou ženu sice miluje, ale má
také slabost pro krásné ženy. A tak se občas
s některou spřátelí o něco víc…
středa 7. března v 19.00 h
Akta Pentagon: Skrytá válka
drama/životopisný, USA, 116 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Snaha o ututlání skutečností donutila první americkou vydavatelku (Meryl Streep)
a ambiciózního šéfredaktora (Tom Hanks)
z deníku The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné
vládní zprávy.
neděle 11. března v 16.00 h
Včelka Mája: Medové hry
animovaný, N/Aust., 85 min, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Co udělá Mája, když zjistí, že její úl nejenže
se nesmí zúčastnit soutěže, ale že císařovna
požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní
sklizně medu?
pondělí 12. března v 18.00 h
Triky s trpaslíky
animovaný, USA/Kan., 89 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Chloe a její maminka Catherine se už zase
stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný
zvláštních zahradních trpaslíků…
středa 14. března v 19.00 h
Tátova volha
komedie/drama, ČR, 90 min, přístupný,
vstupné 130 Kč

Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová
v novém filmu Jiřího Vejdělka.
neděle 18. března v 19.00 h
Tlumočník
Tragikomedie, SK/ČR/Rak., 113 min, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou
dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.
pondělí 19. března v 19.00 h
Ewa Farna 10: Neznámá známá
hudební dokument, ČR/PL, 72 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Ewa Farna míří na plátna kin. V dokumentu pustí fanoušky i do svého soukromí.
středa 21. března v 19.00 h
Přání smrti
akční/krimi, USA, 103 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) má všechno, co si jen člověk může přát – zajímavou
práci, krásnou rodinu a nádherný domov.
Jednoho dne se však všechno změní.
pondělí 26. března v 18.00 h
Cesta za králem trollů
rodinný/sci-fi, Norsko, 104 min, dabing,
přístupný, vstupné 100 Kč/děti, 120 Kč dospělí
Rodinný fantasy film vypráví příběh Espena, syna chudého farmáře. Se svými bratry
Petrem a Pavlem se vydá na nebezpečnou
výpravu za záchranou princezny Kristin ze
zajetí zlého trolla.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz.

Český Banát, japonský Zen
a návrat (nejen) k přírodě
O alternativním životě v Rumunsku a Japonsku, o přínosech a úskalích soběstačnosti
a o tom, jak umění samoty
a samostatnosti souvisí s ekologií a meditační praxí.
Všechny příznivce cestování a vůbec všechny zvídavé zve Ekocentrum Skřítek ve středu 7. 3. v 19.00 hod. do Divadelního klubu na
přednášku Ondřeje Landy Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě.
Ondřej Landa žije v malé pastýřské salaši
v české vesnici v karpatských lesích v jižním Rumunsku, kde se věnuje převážně soběstačnosti,
umění a zenové meditaci. Na VŠ studoval antropologii, pohybové divadlo a environmentalistiku, aby však po několika letech akademický svět
opustil a přistoupil k praktickému sebe-vzdělávání v oblasti přírody, náboženství a lidské kultury.
Žil s domorodými Maory na Novém Zélandu,
v budhistických klášterech v Japonsku a Indočíně a v tradiční islámské komunitě na malajském venkově. Studoval také hinduismus v Indii,

pravoslavné křesťanství ve východní Evropě
a nakonec i kořeny české kultury v rumunském
Banátu.
Jako ekofarmář žil v Japonsku a v roce 2014
přešel s koněm 400 km vyšších Karpat i s manželkou a ročním miminkem.
Beseda bude doprovázena samozřejmě videoprojekcí. Vstupné 80 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

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

Tylův dům
neděle 4. března v 19.00 h
Jako Thelma & Louise
Dvě odlišné kamarádky Thelma a Luise
chtějí alespoň na chvíli uniknout ze svých
stereotypních životů a vydávají se…
vstupné 270, 300, 330 Kč (přesunuté divadelní představení z prosince 2017)
pátek 9. března v 19.00 h
Budvarka
Koncert známé jihočeské dechové hudby se
sólisty.
vstupné 120, 150, 180 Kč
úterý 13. března v 19.00 h
Diversi canti
Helena Hozová – zpěv, Irena Sedláčková –
kytara
Na koncertě zazní díla současných skladatelů (Štědroň, Chaloupka, Mazourová, Bodorová…).
vstupné 110 Kč, studenti, žáci 20 Kč (Koncert je součástí koncertní sezóny KPH
2017/2018.)
čtvrtek 15. března v 19.00 h
To je Havaj!
Čeká nás dobrodružný i romantický objevitelský výlet po šesti ostrovech pacifického
souostroví cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby.
vstupné 150 Kč
neděle 25. března od 13.00 do 17.00 h
Velikonoční inspirace
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne,
jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce.

Polička opět
ožije jazzem
V pátek a sobotu 20. a 21. dubna proběhnou
v Tylově domě koncerty 22. ročníku festivalu Polička Jazz. Ovšem už ve středu 18. dubna bude
festival zahájen hudebně-divadelním představením „Proč nemohu spát“, v němž swingový
orchestr Ježkovy Stopy mapuje historii Osvobozeného divadla.
V hlavním hudebním programu pak najdeme
špičkové české kapely:
Páteční večer zahájí Martin Brunner
Trio & Epoque Quartet, tedy kombinace jazzového tria a klasického smyčcového kvarteta. Do
světa swingové a filmové hudby nás pak přenese
vokálně-instrumentální Prime Time Voice. První festivalový den zakončí se svou jazzovou kapelou blues-rocková legenda Luboš Andršt.
V sobotu postaví hned na úvod jazzovou laťku
vysoko vynikající pianista Najponk se svým triem. Mimořádný zážitek můžeme poté očekávat
od vystoupení Concept Art Ochestra – souboru
mladých skladatelů a muzikantů – reprezentující
moderní bigbandový repertoár.
Celý festival pak dostane příjemnou tečku vystoupením Eleny Sonenshine a její kapely Jocose
Jazz.
Jazzový festival doprovodí i letos výstava, výtvarnice Ivana Měkotová ze Světlé nad Sázavou
představí na dvě desítky kreseb v souboru Jam
Session.
Podrobný program najdete na www.jazz.policka.org. Vstupenky jsou již v předprodeji, tak
neváhejte a přijďte si užít neopakovatelnou atmosféru jazzového festivalu.
Tereza Štaudová
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Městská knihovna

Borová
3. 3. – Maškarní merenda,
od 20.00 h. v místní sokolovně. Hraje hudební skupina
Řemen.

Bystré
1. 3. – PohádkoTour – Městská knihovna v Bystrém od 15.30 h.
11. 3. – Čert nikdy nespí – pohádkové představení
se uskuteční od 15.00 h. v divadelním sále sokolovny.
25. 3. – Jarní trhy – od 14.00 h. před Informačním centrem Bystré
Dolní Újezd
17. 3. – Josefovská estráda, od 19 h., v sokolovně,
vstupné 100 Kč, po estrádě 50 Kč. V programu vystoupí Divadelní spolek Jóžina Janouška a dále pokračuje taneční zábava, hraje Mix.

Litomyšl
15. 3. – 559. LHV: Trio Bergerettes, 19.30 h. Smetanův dům, koncert cyklu Litomyšlské hudební večery
16. 3. – Tata bojs, 20.00 h. Music Club Kotelna
23. 3. – Visací zámek tour 66 + Znouzectnost,
20.00 h. Music Club Kotelna, Litomyšl – koncert
a afterpárty
Sebranice
3. 3. – ping-pongový turnaj – 8.30–9.00 h. prezence hráčů, 9.00 h. začátek turnaje. Turnaj je určen
pouze pro neregistrované hráče, a to pro hráče od
1. do 9. třídy. Akce se koná v sále kulturního domu.
10. a 24. 3. – cvičení kundaliní jógy – od 9.30 do
12.30 h. v sále kulturního domu, cena: 300 Kč
27. 3. – Divadelní představení Ježibaby z Babína – v 19.00 h. v sále kulturního domu, vstupné
dobrovolné
25. 3. – Pouť po kaplích ve Vysokém lese, začátek
poutě od Killerovy kaple ve 13.30 h.

středa 7. března – knihovna
od 18.00 h
Slavnostní odhalení portrétu T. G. Masaryka
Ve středu 7. března odhalíme v knihovně portrét
T. G. Masaryka. Dřevoryt malíře Maxe Švabinského představíme u příležitosti narozenin prvního
československého prezidenta.
středa 14. března – čítárna knihovny od 17.30 h
Čechy knížecí – křehký stát – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Historie rodiny knížete Bořivoje mohla skončit
s jeho smrtí. Nestalo se. Jeho potomci byli výjimeční, obratní, lstiví a nemilosrdní. Proto byli i úspěšní.
vstupné zdarma
středa 21. března – čítárna knihovny od 19.00 h
Kaleidoskop Jana Rejžka – klubový pořad
Další setkání a poslechová diskotéka s předním
českým kulturním publicistou a kritikem Janem
Rejžkem, v níž vám s originálním komentářem pustí hudbu, kterou opravdu nikde jinde neuslyšíte.
vstupné 40 Kč
čtvrtek 22. března – Divadelní klub od 19.00 h
Jiří Dědeček
Český písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních
pořadů vám bude hrát, vyprávět a číst ze svých knih
pro děti. Srdečně zveme všechny příznivce moudré
poezie i sžíravého humoru…
vstupné 50 Kč

středa 28. března – čítárna knihovny od 17.30 h
Čechy knížecí – řešení krizí – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Pokud něco funguje, vždy se najdou jedinci, kteří
hledají cestu jak to rozbít. Pokud jsou domácí, většinou stačí sekera. Ovšem na ty zahraniční se musí
jít s důvtipem…
vstupné zdarma
Březnový tematický koutek – Toulky po Japonsku
Výletujte s knihami! Březnový knižní koutek
bude ve znamení exkurze za japonskou kulturou,
přírodou, jídlem i spisovateli. Konnichiwa!
Souvislosti – výstava fotografií fotoklubu ALFA
Pardubice
Dvě různé fotografie, dvě různé skutečnosti.
Souvisí spolu? Dejte prostor fantazii a vymýšlejme,
co by bylo, kdyby… Soubor Souvislosti bude k vidění ve vestibulu knihovny do poloviny dubna.

Klavírní recitál Petra Kašpara
„Jseš blázen,“ často slýchával od svých kolegů
Petr Kašpar, když v téměř každé volné chvíli cvičil na klavír. Myšleno samozřejmě v dobrém slova
smyslu. Petr je pro mě člověk, který když se do něčeho pustí a dá si nějaký cíl, tak za tím jde s plným
nasazením. Je tomu 15 let od doby, kdy začal vyučovat v ZUŠ B. Martinů Polička hru na klávesy
a akordeon, a 10 let, co se věnuje hře na klavír. Své
jubileum se rozhodl oslavit poměrně netradičním
způsobem – vlastním klavírním recitálem.

Když jsem přicházel na jeho dlouho připravovaný recitál, v duchu mi běžely myšlenky na to, jaké
to asi bude, hodinu a půl poslouchat klavír. Ne, že
bych zvuk klavíru neměl v oblibě, ale mám raději
pestřejší nástrojové obsazení. Přemýšlel jsem také
nad tím, jak se Petr asi cítí a jak moc je nervózní.
Sálek v ZUŠ byl plný tak, že se ještě musely přidávat židle. To bylo super. Mnohem lépe se hraje před
plným sálem než před poloprázdným. Na začátku
zazněly 3 kratší skladby od J. S. Bacha, poté Petr
krátce promluvil o svých pohnutkách vedoucích
k uspořádání tohoto klavírního večeru. Poděkoval
Ellen Slavíkové, která mu hodně ve hře na klavír
pomohla, a také současné ředitelce ZUŠ, Gabriele Vraspírové-Vorbové, za vytvoření podmínek
pro cvičení ve škole. Nejsem schopný posoudit
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středa 28. března – Divadelní klub od 20.00 h
LiStOVáNí – Nejlepší kniha o fake news!!!
LiStOVáNí přináší na jeviště fenomén známý
jako fake news. Co často opakovaná spojení fake
news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují?
Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Účinkují Alan Novotný (altern. Jan Brožek)
a Jiří Ressler.
předprodej vstupenek v knihovně, vstupné
50 Kč/100 Kč

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

z pohledu klavíristy, jak dobře Petr hrál. Já jsem
byl ale nadšený z poslechu všech skladeb. V první části zazněly kompozice J. S. Bacha, C. Francka, B. Martinů, ale také jeho vlastní tvorba. Jako
host ve druhé půlce vystoupil i Petrův učitel z konzervatoře Ladislav Doležel, v jehož podání zazněl
B. Martinů. Závěr patřil Šostakovičovi a hře na
dva klavíry, které posluchači měli možnost poznat
již minulý rok v květnu na koncertě učitelů.
Klobouk dolů, málokdo si umí představit, kolik
hodin dřiny u klavíru za takovým výkonem stojí.
Petr je příkladem toho, kam se to dá dotáhnout,
když do uskutečnění svých cílů vložíte svůj um,
vůli a píli. Pro děti nejen z naší ZUŠ by mohl být
velkým vzorem. Tak uvidíme, jakým dalším vystoupením nás překvapí v dalších letech. Já osobně mu přeju, aby ho i nadále naplňovala tato umělecká činnost. I pro mě je velkým příkladem.
Petře, jsi borec.
Petr Mazal

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
pátek 2. 3. ve 21.00 hod.
Sto zvířat
vstupné 260 Kč, v předprodeji v DK 190 Kč
sobota 3. 3. v 18.00 hod.
Severská filmová zima – Dröm vidare
Po propuštění z vězení hledá Mirja své místo. Poté, co dostane práci jako uklízečka
v hotelu, začne žít dvojí život. Ten dělí mezi
svou nemocnou matkou a skupinou starých
přátel, která byla vždy její skutečnou rodinou. Švédsko 2017.
vstupné 50 Kč
středa 7. 3. v 19.00 hod.
Český Banát, japonský Zen a návrat
(nejen) k přírodě
O alternativním životě v Rumunsku a v Japonsku, o přínosech a úskalích soběstačnosti a o tom, jak umění samoty a samostatnosti souvisí s ekologií a meditační praxí.
Přednáší Ondřej Landa z české vesnice Šumice v rumunském Banátu. Viz stranu 5.
vstupné 70 Kč
čtvrtek 8. 3. v 19.00 hod.
Záhadná Namibie
Putování po Namibii v podání Kateřiny
a Miloše Motani.
vstupné 100 Kč
pátek 9. 3. ve 20.00 hod.
The march of worms vol.II
Během noci zahrají kapely Screaming, Ona,
Among the wasted, Blank out
vstupné 100 Kč/80 KčS
sobota 10. 3. ve 20.00 hod.
Rock Faktor – tradiční Rozehrávka
Po roce je zde opět v Divadelním klubu tradiční zahájení sezóny kapely Rock Faktor
a to již 10. jubilejní. Můžete se těšit celý večer na největší rockové pecky českých i slovenských předních interpretů. Zazní i hity
z připravovaného zbrusu nového CD.
vstupné 50 Kč
čtvrtek 15. 3. v 19.00 hod.
Metallica
Legendární americká kapela Metallica
přináší na plátna kin zcela nový filmový
zážitek. Film s názvem, odkazujícím na
stejnojmennou píseň z Black Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který na
živém koncertě skupiny musí splnit nebezpečnou tajnou misi. Kulisami jeho příběhu
je jeden z nejlepších koncertů Metallicy ve
vyprodané aréně. Tento jedinečný projekt
v sobě spojuje filmový příběh a velkolepé
živé záběry z koncertu jedné z nejpopulárnějších a nejvlivnějších rockových kapel
v historii. Filmovému divákovi přináší neo-

pakovatelný a vzrušující zážitek, který díky
oslňující pyrotechnice, propracovaným
jevištním scénám a obrazem snímaným
najednou 24 kamerami, nemá na plátně obdoby.
hudební, akční, USA, 2013, 92 min, režie:
Nimród Antal
vstupné 50 Kč
sobota 17. 3. ve 20.00 hod.
O Karlovi ze Sádku
Volná filmová verze příběhu z knihy Zpívající lípa od Miloslava Bureše. V hlavní roli
Ondřej Češka, Jana Poliačiková a socha
sv. Jana Nepomuckého.
délka 30 min., režie P. Erbes st.
vstupné 50 Kč
Neděle 18. 3. v 16.00 hod.
O Karlovi ze Sádku
Vstupné 50 Kč/20 KčD
středa 21. 3. v 18.00 hod.
Expediční kamera 2018
Čtvrtek 22. 3. v 19.00 hod.
Jiří Dědeček
Český písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových
a televizních pořadů. V letech 1973–1985
tvořil a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem. V dubnu 2006 byl zvolen předsedou
Českého centra Mezinárodního PEN klubu
a tuto funkci zastává dodnes. Jiří Dědeček
vám bude hrát, vyprávět a číst ze svých knih
pro děti. Srdečně zveme všechny příznivce
moudré poezie i sžíravého humoru…
vstupné 50 Kč
pátek 23. 3. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Charakter písní Duende vyvěrá z hloubky
studnice latinsko-americké a hispánské
kultury, okořeněné kapkou popu a také
jazzu s prostorem pro improvizaci. Jejich
čistě autorský repertoár je dílem skladatele,
kytaristy a kapelníka Tomislava Zvardoně
a typickým znakem nezaměnitelný hlas zpěvačky Veroniky Diamantové. Kapelu dále
tvoří Petr Tichý – kontrabas, Carlo Zeggara
– perkuse a Marek Novotný – piano
vstupné 130 Kč/70 KčS

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
9.–10. 3. – veletrh Infotour
a cykloturistika
kongresové centrum Aldis
Návštěvníci opět najdou inspiraci na dovolenou
a výlety v expozicích vystavovatelů. Tradiční součástí je zajímavý doprovodný program.
Cheb
24. 3. – Velikonoční jarmark v muzeu
10.00–17.00 hod. – Krajské muzeum Cheb
Pestrý velikonoční jarmark doplněný o inspirativní ukázky regionálních lidových řemesel,
výtvarné dílny, vystoupení dětských souborů
a pohádková představení. Program doplní ukázky
tradičního velikonočního jídelníčku.
Jindřichův Hradec
18. 3. – Jarní koncert
19.00 hod. – KD Střelnice
při příležitosti 20. výročí založení Jindřichohradeckého symfonického orchestru
Kutná Hora
20. 3. – Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku
zapadajícího slunce spojené s hudebním zážitkem.
Litomyšl
9. 3. – Benefiční dobový ples
Smetanův dům od 19.00 hod.
6. ročník, pořádá Veterán klub Litomyšl
Telč
24. 3. – Vítání svátků jara
náměstí Zachariáše z Hradce od 13.30 hod.
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
17. 3. – Nina Rosa – koncert
Divadlo J. K. Tyla – od 20.00 hod.
Trio hrající směs reggae, swingu, jazzu a folku –
Nina Marinová, Michal Mihok, Antonín Dlapa.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

středa 28. 3. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Nejlepší kniha o fake news!!!
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady
o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake
news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jedná se o fenomén posledních
let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už
dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují?
Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak
se proti nim můžeme bránit? LiStOVáNí tak
navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie
dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou,
neotřelou scénickou formou. Účinkují Alan
Novotný a Jiří Ressler.
vstupné 50 Kč/100 Kč
pátek 30. 3. ve 20.00 hod.
Bez předsudků tour 2018
vystoupení hc formací Fourth Face a Street
Machine
vstupné 150 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

7

Jarní prázdniny
se SVČ Mozaika
Hejbni kostrou
prázdninový den s pohybem pro holky
od 1. třídy
jumping cvičení na trampolínách a tanec Hip Hop
termín:
pátek 12. 3.
čas:
9.00 – 15.00 h
místo:
SVČ Mozaika, zrcadlový sál gymnázia
(ráno sraz v Mozaice)
s sebou: kraťasy, tričko, botasky na trampolínu,
láhev s pitím
cena:
190 Kč (v ceně je svačina, pitný režim
a oběd)
lektorka: Blanka Faltýnková, Vendula Fendrychová
přihlášky: do 5. 3.
info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Jarní prázdniny u koní
prázdninový pobyt u koní pro dívky od
1. třídy
termín:
12., 13., 14. 3.
čas:
11.00 h odjezd autobusem do Stašova
17.20 h příjezd do Poličky
cena:
600 Kč
místo:
JS Jitřenka Stašov
přihlášky: 7. 3.
info:
Irena Chroustovská
Holčičí dýchánek
prázdninový den plný tvoření pro holky
od 1. třídy
Budeme šít, vyšívat, háčkovat… prostě
všechno, co holky dělají rády.
termín:
úterý 13. 3.
čas:
8.30 – 16.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
210 Kč (v ceně jídlo, pití, materiál)
lektorka: Zdeňka Švecová
přihlášky: do 6. 2.
info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Na plný plyn
prázdninový den pro kluky a holky
od 1. třídy. Celý den se nezastavíme.
Utkáme se v turnaji stolního fotbálku,
zahrajeme si míčové hry, navštívíme
horolezeckou stěnu a plavecký bazén.
věk:
1. – 8. třída
termín:
středa 14. 3.
čas:
8.00 – 16.30 h
místo:
SVČ Mozaika
s sebou: sportovní oblečení a přezůvky do sportovní haly, plavky, ručník, láhev s pitím,
malou svačinku, dobrou náladu…
cena:
280 Kč (v ceně jsou vstupy, oběd, ceny
a svačina)
přihlášky: 5. 3.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Zbyšek Sion – obrazy ze
studentských let
3. 2.–15. 4.
Zbyšek Sion se narodil před 80
lety v Poličce. Již na studiích jeho
tvorba vynikla nad dobový průměr a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval střední Školu uměleckých řemesel v Brně. Následovala
roční přípravka na Výtvarné škole v Praze. V letech
1958-1964 absolvoval Akademii výtvarných umění
v Praze. Zastoupen je v prestižních galeriích a publikacích.
Vystavené obrazy představují poličská zákoutí
i portréty. S ohledem na tehdejší dobu bylo obtížně
seznamovat se s obrazy moderních malířů, nicméně
mladá generace je dychtivě vyhledávala. Na akademii udělal Zbyšek Sion krok mimo tradiční proud
a představil se již jako zralý malíř figurálními výjevy
s vrstvenou – strukturální malbou. Třetím okruhem
je abstraktní tvorba – tedy obrazy nepředstavující
žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet asociace a silné odezvy. Na počátku
60. let šlo o nejradikálnější malířský projev. Některé
obrazy budou vystaveny poprvé.
Síla vody očistná Velikonoce nachystá
– velikonoční výstava ve třídě B. Martinů o tom,
jak naši předkové prováděli jarní očistu těla i ducha
17. 2.–15. 4.
Velikonoce se dříve slavily nejen jako církevní
svátky. Připomínaly především začátek jara a celého
hospodářského roku. Během příprav na ně probíhal
důkladný úklid v domácnosti, větrání příbytku, praní prádla. Lidé se věnovali nejen očistě těla, ale i svého ducha. Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, návštěvou obřadů v kostele,
modlitbou a jinými symbolickými úkony.
V lidové víře k obojímu dobře posloužila voda, proto se hojně objevovala při různých zvycích a obyčejích. Voda špínu a zlo odplaví, nemůže prý být ničím
znečištěna. Voda je nezbytná k životu. Je potřeba
dobře s ní hospodařit a šetřit jí.
Na výstavě uvidíte mnoho starodávných předmětů spojených s osobní hygienou i krášlením, s čistotou domu i praním prádla. Zvykoslovné předměty,
používané k obyčejům, jako například posvěcené
proutky kočiček, slaměná figurína smrti, nebo zelená ratolest létečka, budou replikami či napodobeninami těch původních. Ty se totiž vyráběly z přírodnin pouze pro jeden den nebo krátké období a po
vykonání symbolického úkonu je pohltila řeka nebo
sežehly plameny.

Akce:
Jarní prázdniny v muzeu
14. března od 14.00 do 16.00 h
Pokud nevíte, kam zajít s dětmi o jarních prázdninách, využijte programu poličského muzea. Během
odpoledne se nejen děti mohou těšit na zábavný program.
14.00 – 15.00 h – divadlo pro děti – Pohádka
z rozkvetlé louky – Pod Medovou strání se chystá „Velký jarní závod“. Kdo nakonec získá tu největší
cenu? Vhodné pro děti od 3 do 10 let, účinkuje Divadlo JOJO.
15.00 – 16.00 h – dílnička pro děti i dospělé –
Jarní vrkoče – pojďte s námi přivítat jaro dříve.
Společně si naaranžujeme zápich zelených větviček
do vašeho oblíbeného hrníčku nebo květináče a ozdobíme jej stuhami, barevnými skořápkami a květinami z různých materiálů. Vstupné: 60 Kč. V ceně
je divadlo, materiál na dílnu a vstupné na jarní výstavu. Na výrobu vrkoče je nutné si s sebou
přinést hrneček.
Náš Martinů – Affetto aneb Muži
mlsají vždy rádi
Koncert Affetta je pozvánkou
k účasti na programovém experimentu, jehož obsahem je hudba
sedmi staletí využívající obratně
barevných možností mužského
čtyřhlasu, kterému vévodí vysoký
kontratenor. Přítomnost humoru je vždy občerstvující a platí to beze zbytku i pro umění hudební. Proto Affetto – vokálně experimentální soubor – často
a rádo překračuje hranice klasických žánrů, aby se
pokusilo sledovat vývoj zábavnější hudební produkce. Věrno mottu „Muži mlsají vždy rádi“ si Affetto
společně s vámi rádo pochutná na vybraných domácích a cizozemských hudebních lahůdkách, které
nejsou často k mání.
Členy Affetta jsou: Aleš Procházka (bas), Vladimír
Richter a Marek Olbrzymek (tenor), Jan Mikušek
(kontratenor). Společnými znaky všech pěvců je profesionální vzdělání získané na středních a vysokých
hudebních školách, sólistická erudice, znalost autentické interpretace staré hudby, bohaté zkušenosti
s provozováním hudby soudobé. Pro dnešní koncert
byl přizván klavírista a zpěvák Ondřej Múčka.
Koncert se koná ve čtvrtek 8. března od
19.00 h v hudebním sále centra při příležitosti 8. výročí vzniku Spolku Náš Martinů,
vstupné: 90 Kč.
Připravujeme: Čas pro neobyčejné žážitky
19. ročník je naplánován na sobotní večer 2. června. Rok, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím.
Zapojme se i my a nechme se tímto výročím
inspirovat.
Úkolem muzea je koordinovat připravené aktivity
a zajistit kompletní propagaci akce a distribuci plakátů a letáků. Každá instituce, skupina či jednotlivec
si připraví kulturní program, který představí v průběhu večera ve vlastních nebo vypůjčených prostorách. Pro případ deště je nutné zajistit náhradní
místo. Náklady na realizaci programu si hradí každý
účastník sám.
Pokud máte zájem se zúčastnit, zašlete vyplněný
formulář poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte osobně nejpozději do 31. března.
Kontakt: Alena Zavoralová, tel: 461 723 864, zavoralova@muzeum.policka.org.
Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz v odkazu formuláře – > akce a výstavy – > formuláře pro
přihlášky na akce a výstavy.

Na chvíli umělcem
prázdninový den pro kluky a holky od
1. třídy
Celodenní malování, kreslení a použití
jiných výtvarných technik. Výtvarná
díla budou vystavena v prostorách SVČ
Mozaika v tento den a dále po dobu
14 dní.
věk:
1. – 8. třída
termín:
čtvrtek 15. 3., 8.00 – 18.00 h
místo:
SVČ Mozaika
s sebou: přezůvky, staré tričko či zástěru, malou
svačinku a láhev s pitím
cena:
280 Kč (v ceně je materiál a oběd)
přihlášky: 5. 3.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková
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Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé činnosti a předměty.
Výstava je připravena ve spolupráci s Městským
muzeem a galerií Svitavy.

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

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
Pletení z pedigu
dílna pro dospělé a studenty, začátečníky i pokročilé
pletení ošatek, táců a košíčků
termín: čtvrtek 8. 3.
čas:
16.30 – 20.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
150 Kč
lektor:
Zdeňka Švecová
přihlášky: do 5. 3.
info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Být zdravý je přirozené, srdce
a cévní systém
Seminář PhDr. Jitky Bukáčkové.
Meditace, léčebné pozice na srdce,
srdce – sídlo lásky, cévní systém a jeho
význam v našem těle, psychosomatika,
jak udržet své srdce zdravé.
termín: sobota 24. 3.
čas:
9.00 – 14.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
500 Kč
lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková, Dagmar
Martínková
přihlášky: do 16. 3.
info:
Alena Hejduková

Relaxační cvičení pro ženy
dopolední cvičení pro ženy na
gymballech, 5 lekcí
Součástí cvičení budou cviky hormonální jógy a relaxace.
termín: pondělí (začátek 19. 3.)
čas:
9.30 – 10.30 h
místo:
sál SVČ Mozaika
cena:
30 Kč
lektorka: Blanka Faltýnková
přihlášky: do 16. 3.
info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“

Dům do zahrádky
keramická dopolední dílna pro dospělé
výroba keramické dekorace na zahradu
termín: středa 28. 3. , 11. 4. 18. 4.
čas:
9.00 – 11.30 h (dle potřeby)
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektor:
Dáša Procházková
přihlášky: do 26. 3.
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme.“

Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla
Dílna pro dospělé a studenty. Řemeslo vhodné i pro muže.
Zkušený brašnář vás zasvětí do
tajů práce se surovou hovězí
kůží, kterou si ozdobíte pomocí
raznic. Ukáže vám další možnosti
zpracování kůže a nabídku dalších
výrobků.
termín: středa 21. 3. , informační schůzka
v 17.00 h
místo:
Polička, Riegrova 25, v soukromé
dílně
cena:
1500 Kč/10 hodin (v ceně je materiál, nářadí, lektor)
lektor:
Jan Frkáň
přihlášky: do 10. 3.
info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Předvelikonoční dílna
tvořivá dopolední dílna pro děti od
1. třídy
termín: čtvrtek 29. 3.
čas:
8.30 – 14.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
200 Kč (oběd, pití, svačina, materiál
v ceně)
lektor:
Dáša Procházková, Irena Chroustovská
přihlášky: do 20. 3.
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Stáří jako životní etapa – kdy nic nemusí
me, ale můžeme
beseda pro seniory.
Aktivní život bez výčitek a s radostí,
bezproblémové mezigenerační soužití,
jógové pozice pro udržení vitality
a uvolnění energetických drah.
termín: 3. 4., 9.00 – 11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
30 Kč
lektor:
PhDr. Jitka Bukáčková
přihlášky: do 28. 3.
info:
Irena Chroustovská
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme.“

Koupání v termálech Velké Losiny
Pořádá MO SDČR ve spolupráci
s Mozaikou.
termín: úterý 20. 3.
čas:
8.00 h odjezd z parkoviště pod TD
cena:
členové MO SDČR 200 Kč, nečlen
senior 215 Kč
přihlášky: 12. 3.
info:
SVČ Mozaika Polička
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“

čas:
9.00 – 11.00 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektor:
Dáša Procházková
přihlášky: do 30. 3.
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Sluneční zvonkohra
keramická dílna pro děti
výroba keramické zvonkohry zdobené pedigem
termín: čtvrtek 12. 4. , 26. 4. , 3. 5.
čas:
16.00 – 17.30 h
místo:
SVČ Mozaika
cena:
90 Kč
lektor:
Dáša Procházková
přihlášky: do 26. 3.
info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Čarodějnický rej
Tradiční pálení čarodějnic pro děti,
rodiče, babičky a dědy. Přines si
svůj originální létající stroj, „benzín“ ti dodáme. Zábavné hry, získání létajícího průkazu, zapálení fatry
s čarodějnicí, volná zábava, masky
vítány. Pro prvních 20 čarodějů
a čarodějnic špekáček zdarma.
termín: pondělí 30. 4.
čas:
od 16.30 – 19.00 h
místo:
fotbalový stadion Polička
vstupné: 30 Kč/hra, dobrovolné
přihlášky: bez přihlášek
info:
Alena Hejduková
Ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika Polička.

Zvonkohra
keramická dopolední dílna pro dospělé
výroba keramické zvonkohry
termín: středa 4. 4. , 18. 4. , 25. 4.

Lasergame
Aktivita pro děti od 2. třídy, která
vás nepřestane bavit. V 7.30 h odjedeme do Brna, kde navštívíme
Laser game arénu. Utkáme se proti
sobě v dvou hrách. Po ukončení se
vrátíme do Poličky.
věk:
1. – 8. třída
termín: pondělí 7. 5.
odjezd:
v 7.30 h z vlakového nádraží Polička
místo:
Laser game aréna Brno
s sebou: sportovní oblečení a přezůvky do
arény, láhev s pitím, svačinu na celý
den, drobné na útratu
cena:
400 Kč (vstup do arény, jízdné)
přihlášky: 11. 4.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková

říků. Do kutilské dílny, která je v přízemí, se vejde
8 dětí. Zájmová činnost v Mozaice začíná zpravidla
v 13.30 h a kroužky se v klubovnách střídají až do deváté hodiny večer. Není neobvyklé, že děti navštěvují
i několik kroužků různého zaměření týdně.
Kroužky to ale nekončí… Příležitostné akce tvoří nezanedbatelnou část práce v Mozaice. Jedná
se o akce určené menšímu počtu lidí, jako jsou
workshopy, besedy či výtvarné a rukodělné dílny.

Přímo v Mozaice se za pololetí tohoto školního
roku uskutečnilo 77 příležitostných akcí, které navštívily téměř 3000 účastníků. Byla to pestrá nabídka akcí nejrůznějšího typu i zaměření.
Toto je výčet toho, co se děje přímo v budově Mozaiky na náměstí Bohuslava Martinů. Tím naše činnost samozřejmě nekončí. O tom všem ale až v příštím čísle.
Zdeňka, Dáša, Irena, Alena, Blanka

Mozaika v číslech
Pondělí keramika, v úterý tanečky, ve středu box…
Každý týden je přímo v Mozaice 37 zájmových
kroužků s počtem účastníků 313. Měsíčně to vychází
na 148 kroužků, 1252 účastníků. Za pololetí školního roku, tj. od října do ledna, je to 592 kroužků 5008
účastníků.
Nutno podotknout, že v Mozaice jsou tři klubovny,
do kterých se vejde maximálně 12 lidí. Jeden sál pro
15 cvičících a kuchyňka pro maximálně osm kucha-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
V době konání Bazárku, ve
dnech 19. až 23. 3. , budou pravidelné aktivity centra (kromě
cvičení) zrušeny.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí 9.00–
12.00 h. Přijďte si se svými dětmi do Klubíku
něco malého vyrobit.
• Drobínci s Jitkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00-12.00 h
• Hrátky s angličtinou (0 – 6 let): každé úterý
15.00–17.00 h
• Co-working: každou středu 12.30-15.30 h
• Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 h
• Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek 9.0012.00 h
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál
19.00–20.00 h. Do zrcadlového sálu je
nutné si vzít cvičební podložku.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 h v MaTami

Semínkovna
7. 3. (středa) od 16.00 do 17.30 h
Slyšeli jste o semínkovně, která je uložena
v Městské knihovně v Poličce? Chcete se o ní dozvědět víc, i o tom, jak semínka sbírat a uchovávat? Přijďte na naši besedu.
cena: 30 Kč
Tréninková aktivita
s Monikou Čuhelovou
8. 3. (čtvrtek, v rámci Drobečků) od 10.00 do
12.00 h
První hodinu bude Monika Čuhelová mluvit na
téma „Klíčové rodičovské dovednosti“, k čemu
a jak děti vychováváme. Co je to respekt, principy, na kterých stavíme, a jakými metodami toho
můžeme dosahovat. Druhou hodinu budou následovat individuální konzultace.

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00 h
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den). Cena:
90 Kč/h, 45 Kč/h za každého druhého sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí
zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Odborné poradny:
I v tomto roce jsou všechny odborné poradny
zdarma a bez objednání (kromě Laktační poradny).
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
12. 3. (pondělí) 16.00-18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová,
DiS.): 6. 3. (úterý) 10.00-12.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
5. 3. (pondělí) 10.00-12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc.
Iva Sedláčková): 24. 3. (sobota) 13.15-15.15 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
7. 3. (pondělí) 10.00-12.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 5. 3. (pondělí) 16.00 – 18.00 h

Poděkování
Děkujeme pracovnicím Oblastní charity Polička a Domácího hospice sv. Michaela, konkrétně
paní Plecháčkové, Flídrové, Vodákové, Šestákové,
a lékařkám MUDr. Gapové a MUDr. Stodolové za
odbornou sesterskou a lékařskou péči, ochotu, trpělivost, citlivý lidský a profesionální přístup při
léčbě v domácím prostředí paní Olgy Večeřové.
jménem celé rodiny manžel Jan Večeřa
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• Laktační poradna (Lenka Tulisová): 27. 3.
(úterý) 17.00-19.00 h (pouze na objednání).
Rezervace na tel. čísle: 737 964 913, nejpozději
den před konáním poradny.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
26. 3. (pondělí) 16.00-18.00 h

Porucha autistického spektra
– svépomocná skupina
8. 3. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na
pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad.
Tato tzv. svépomocná skupina se bude scházet
jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy. Zváni jsou i ti, kteří by se o poruše autistického spektra rádi dozvěděli něco více.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tam také proběhne příjem i výdej věcí.
• prodej: 21. 3. (středa 9.00-17.00 h) a 22. 3.
(čtvrtek 9.00-16.00 h)
• příjem věcí: 19. 3. (pondělí) 9.00-17.00 h (Jordán)
• výdej věcí: 23. 3. (pátek) 9.00-16.00 h (Jordán)
Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého oblečení, dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hračky aj.
Beseda Začít spolu
kdy: 22. 3. od 16.00 – 18.00 h v prostorách ZŠ
Na Lukách
Předškoláci, vezměte rodiče, přijďte si vyzkoušet, jak to vypadá přímo ve třídě a jak se
tam učí. Budete mít možnost prohlédnout si
prostředí a zeptat se na to, co vás zajímá. Nebo
navštivte třídu prvňáčků či druháků a prožijte
s nimi jedno dopoledne. Pořádáno v rámci zápisu do prvních tříd ZŠ Na Lukách 6. 4. Rádi byste
navštívili vyučování?
Kontaktujte: zuzanaptackova@post.cz.
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa.
Od roku 1994 funguje v České republice. Od roku
2016 také v Poličce.
Srdečně zvou Zdenka Vomočilová a Zuzana
Ptáčková, současné učitelky tříd v programu Začít spolu, a koordinátorka Jitka Bidlová
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
28. 3. (středa) od 15.30 do 17.00 h
Má vaše dítě alergii na lepek, mléko, vajíčka, či
jinou potravinu? Nejste v tom sami. Mezi námi
je mnoho dětí, které na potravinové alergie trpí.
Každý rodič si s tím dokáže poradit trochu jinak.
Naučí se vařit bez lepku, ví, kde se dá koupit rohlík bez vajíček, má vyzkoušené různé výrobce.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,

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

že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro
sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se bude scházet jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
Besedy – Předporodní povídání
kdy: jednou týdně, duben – květen, každý čtvrtek
Předporodní povídání je sestaveno ze 6 samostatných besed, které jsou věnované tématům
souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí
o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající
rodiče a jejich blízké.
• 5. 4. (čtvrtek) 15.00-17.00 h – Povídání s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou, která
pracuje na gynekologicko-porodnickém odd.
ve Svitavách. Beseda o posledním měsíci před
porodem a porodu samotném – Na co se připravit a co vše vás může potkat.
• 12. 4. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání s porodní asistentkou (lektor v jednání). Beseda
o šestinedělí – Jak probíhá, co očekávat a proč
jsou první týdny s miminkem tak důležité.
• 19. 4. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání
s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Beseda:
Péče o novorozence – Výbavička pro novorozence, základní péče o miminko v porodnici
a doma (koupel, oblékání, první vycházka, očkovací kalendář), spánek, syndrom náhlého
úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání,
bolení bříška aj.)
• 26. 4. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – Povídání s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou, DiS., která
se zabývá mj. léčbou dětí s vadným držením
těla a skoliózou. Beseda o správném držení
těla a skolióze – Jak těmto problémům možno
předejít správnou manipulací s miminkem.
• 3. 5. (čtvrtek) 17.00-19.00 h – povídání s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou. Beseda
o správném kojení – příprava na kojení, vliv
porodu na kojení (po přirozeném porodu nebo
po císařském řezu), význam kontaktu kůže
na kůži, samopřisátí, první dny po porodu,
správná technika kojení
• 10. 5. (čtvrtek) 16.00-18.00 h – povídání
s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Žáčkovou.
beseda na téma „Moje pánevní dno” – předporodní a poporodní péče o pánevní dno, vysvětlení péče o jizvy po porodním poranění či
císařském řezu, instruktáž základních cviků
na posílení svalů pánevního dna, prevence
inkontinence moči.
Cena celého kurzu: 400 Kč (os.)/500 Kč (pár),
cena za jednotlivé besedy: 80 Kč (os.)/90 Kč (pár).
Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

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

(pro členy 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

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

1. 3.

2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.

8. 3.

9. 3.

10. 3.
11. 3.
12. 3.

13. 3.

14. 3.

15. 3.

#

17. 3.
18. 3.

Čas Název akce – popis
16.00 Smajlíkové tričko – výtvarná dílna pro děti od 5 let, malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek, tričko nejlépe bílé přinést vlastní
18.00 Jarní miska – keramická dílna pro dospělé a studenty, výroba keramické misky
dopletené pedigem
21.00 Sto zvířat
18.00 Severská filmová zima – Dröm vidare – drama, Švédsko 2017
19.00 Jako Thelma a Louise – přesunuté divadelní představení z prosince 2017
19.00 Věčně tvá nevěrná – Manželství Josefa (S. Rašilov) a Milušky (L. Vlasáková)
se pomalu řítí do záhuby…
13.30 Šikovné ručičky
16.00 Semínkovna – Přijďte se pobavit o semínkovně uložené v knihovně,
můžete si i odnést nějaká semínka domů.
18.00 Slavnostní odhalení portrétu T. G. Masaryka
19.00 Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě
– o alternativním životě v Rumunsku a Japonsku
19.00 Akta Pentagon: Skrytá válka – životopisné historické drama s Tomem Hanksem
a Meryl Streep v režii S. Spielberga
16.00 Porucha autistického spektra – setkávání rodičů dětí s PAS
16.30 Pletení z pedigu – dílna pro dospělé a studenty, začátečníci i pokročilí,
pletení ošatek, táců a košíčků
19.00 Affetto aneb Muži mlsají vždy rádi – koncert k 8. výročí vzniku Spolku Náš Martinů
19.00 Budvarka – koncert jihočeské dechové hudby
20.00 The march of worms vol. II – Během noci zahrají kapely Screaming, Ona,
Among the wasted, Blank out.
20.00 Rockfaktor – tradiční rozehrávka
16.00 Včelka Mája: Medové hry – další příběhy včelky a jejích přátel
9.00 Hejbni kostrou – prázdninový den s pohybem pro holky od 1. třídy, jumping cvičení
na trampolínách a tanec Hip Hop
18.00 Triky s trpaslíky – animovaná pohádka od producenta filmu Shrek
8.30 Holčičí dýchánek – prázdninový den plný tvoření pro holky od 1. třídy.
Budeme šít, vyšívat, háčkovat…, prostě všechno, co holky dělají rády.
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Diversi canti – Duo Nana (Helena Hozová – zpěv, Irena Sedláčková – kytara)
8.00 Na plný plyn – prázdninový den pro kluky a holky od 1. třídy. Celý den se nezastavíme.
14.00 Jarní prázdniny v muzeu – tvořivé odpoledne pro malé i velké
17.30 Přednáška dr. I Fridrichové-Sýkorové – Čechy knížecí – Historie rodiny knížete Bořivoje
19.00 Tátova volha – Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová ve filmu Jiřího Vejdělka
8.00 Na chvíli umělcem – prázdninový den pro kluky a holky od 1. třídy,
celodenní malování, kreslení a použití jiných výtvarných technik
19.00 To je Havaj! Jiří Kolbaba – diashow známého českého cestovatele
19.00 Metallica – Mladík Trip (Dane DeHaan) musí na živém koncertě skupiny Metallica
splnit nebezpečnou tajnou misi.
20.00 O Karlovi ze Sádku – premiéra nového krátkého filmu z Poličky
16.00 O Karlovi ze Sádku – premiéra nového krátkého filmu z Poličky
19.00 Tlumočník – Oscarový režisér a herec Jiří Menzel vytvořil titulní
úlohu asketického Aliho.

Místo konání

Pořadatel akce

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

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

Kino Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

MaTami (CBM)
Městská knihovna

MaTami
Městská knihovna Polička

matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org

Divadelní Klub

Ekocentrum Skřítek

www.ekocentrumskritek.cz

Kino Tylův dům
MaTami (CBM)

Tylův dům
MaTami

SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

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

SVČ Mozaika
Kino Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

SVČ Mozaika
DPS Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.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
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

Divadelní Klub
Divadelní Klub
Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

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

Kontakt, informace, rezervace

www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz

www.tyluvdum.cz

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

20. 3.
21. 3.

22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.

29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
3. 4.
4. 4.

Čas Název akce – popis
9.30 Relaxační cvičení pro ženy – dopolední cvičení pro ženy na gymballech, 5 lekcí.
Součástí cvičení budou cviky hormonální jógy a relaxace.
19.00 Ewa Farna 10: Neznámá známá – V dokumentu pustí známá zpěvačka
fanoušky i do svého soukromí.
8.00 Koupání v termálech Velké Losiny – Pořádá MO SDČR ve spolupráci s Mozaikou.
13.30 Jaká jsi květina?
14.00 Literární kavárnička
17.00 Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla – Zkušený brašnář vás zasvětí do tajů práce
se surovou hovězí kůží, kterou si ozdobíte pomocí raznic.
18.00 Expediční kamera 2018 – filmový festival outdoorových filmů
19.00 Kaleidoskop Jana Rejžka – Klubový pořad předního českého publicisty
a kritika Jana Rejžka.
19.00 Přání smrti – Sebrali mu jeho rodinu, nastal čas jim to vrátit.
16.00 Začít spolu – beseda o moderním vzdělávacím programu Začít spolu
19.00 Jiří Dědeček – známý písničkář, básník a spisovatel poprvé na klubových prknech
20.00 Jazzové setkání – Duende, turné k CD Garden Of Me
9.00 Být zdravý je přirozené, srdce a cévní systém – seminář PhDr. Jitky Bukáčkové,
meditace, léčebné pozice na srdce
13.00 Velikonoční inspirace – Přijďte načerpat inspiraci na Velikonoce,
možná si koupit nějaký velikonoční dárek.
18.00 Cesta za králem trollů – rodinný fantasy film
17.00 Učitelský koncert
9.00 Dům do zahrádky – keramická dopolední dílna pro dospělé,
výroba keramické dekorace na zahradu
15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina – setkávání rodičů dětí
s alergiemi na potraviny
17.30 Přednáška dr. I Fridrichové-Sýkorové – Čechy knížecí – řešení krizí
20.00 LiStOVáNí – Nejlepší kniha o fake news!!! – LiStOVáNí přináší formou scénického
čtení fenomén známý jako fake news.
8.30 Předvelikonoční dílna – tvořivá dopolední dílna pro děti od 1. třídy
14.00 Narozeninové zpívání
20.00 Bez předsudků tour 2018 – vystoupení hc formací Fourth Face a Street Machine
9.00 Uzávěrka přihlášek: Čas pro neobyčejné zážitky 2018
16.00 Králíček Petr – I králík může mít zaječí úmysly.
9.00 Stáří jako životní etapa – kdy nic nemusíme, ale můžeme – beseda pro seniory,
aktivní život bez výčitek a s radostí
9.00 Zvonkohra – keramická dopolední dílna pro dospělé Výroba keramické zvonkohry

Název akce – popis
3. 2. – 15. 4. Výstava: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
17. 2. – 15. 4. Výstava: Síla vody očistná Velikonoce nachystá – velikonoční výstava ve třídě B. Martinů
5. 3. – 26. 3. Minikurz hormonální jógy pro pokročilé – Kurz pro ženy, které znají základní techniky
hormonální jógy
12. 3. – 14. 3. Jarní prázdniny u koní – Prázdninový pobyt u koní pro dívky od 1. třídy

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Kino Tylův dům
Velké losiny
DPS Polička
DPS Polička

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička

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

Soukromá dílna. Riegrova 25, Polička SVČ Mozaika Polička
Divadelní Klub
Políčko, z.s.

www.mozaika-policka.cz
z.prchlikova@seznam.cz

Městská knihovna
Kino Tylův dům
ZŠ Na Lukách
Divadelní Klub
Divadelní Klub

Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

Tylův dům
Kino Tylův dům
Velký sál Tylova domu

Tylův dům
Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

MaTami (CBM)
Městská knihovna

MaTami
Městská knihovna Polička

Divadelní Klub
SVČ Mozaika
DPS Polička
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům

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

SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

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

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Studio Satori
JS Jitřenka Stašov

Spolek Satori48
SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org

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

Kontakt, informace, rezervace
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MartiNoviny
Jak se cestovalo vlakem v době
spoje směrem na Svitavy, sdělil mu průvodčí, že
mládí Bohuslava Martinů?
tento vlak ve Svitavách nestaví. Skladatel tak muStalo se mi v zimních měsících opakovaně, že
sel vystoupit v České Třebové. To bylo v 11 hodin
jsem byla kvůli komplikacím na železnici uvěz- v noci. Sám sebe pak vyobrazil v následujících honěna na vlakovém nádraží a nemohla odcestovat. dinách v dlouhém čekání na spoj: nejprve jak apaJedinou možností byla cesta autem. A tak mne pro
ticky sedí na nádražní lavičce (ve 12 v noci) a pak
dnešní Martinoviny napadlo srovnání, jak podob- při nervovém kolapsu se smyšleným revolverem
né situace řešili lidé na počátku 20. století, kdy byl
u spánku (to bylo, jak s humorem sobě vlastním
automobil běžnému člověku ještě nedostupný?
uvedl, ve 13 hodin v noci!). Jelikož bylo čekání na
Jak cestoval vlakem Bohuslav Martinů?
spoj nekonečné, zvolil Bohouš raději noční cestu
Od vynálezu parní lokomotivy, která díky své
v dobytčáku, kde mu dělala společnost dománezměrné síle umožňovala zapojení dlouhé řady
cí prasata. – Ani tak však nebyl jeho cestovním
vagónů a mohla přepravovat současně spoustu
trampotám konec. Ve tři hodiny ráno se dostal
cestujících i nákladu, byla po celé Evropě postup- do Svitav, a jelikož v noci do Poličky nejel žádný
ně vytvořena hustá železniční síť a cestování vla- spoj, rozhodl se jít pěšky. Po půlhodince chůze zakem se stalo relativně běžnou součástí dopravy
čalo krápat. Po další chvíli se rozpršelo více a pak
většiny obyvatelstva. Do Poličky byla železnice
ještě více, takže se skladatel obrátil a běžel zpět
zavedena v roce 1896. Přinesla nejen propojení
do Svitav. V převážně německy hovořícím městě
s okolními městy, ale zejména možnosti hospo- hledal možnost přespání (na jeho kresbách s hudářského růstu.
mornými a úmyslně chybně psanými popisky: PiV době přivedení trati do Poličky bylo Bohouš- tte! Was šláfen! Oh! Diese Bete!) – a nakonec nakovi Martinů necelých šest let. Jeho rodina celou
šel. A i když jej v noci pronásledovaly zlé sny (na
situaci pečlivě sledovala a po zveřejnění zprávy
obrázcích zhmotněné jako duchové měst, kterými
o souhlasu říšského sněmu zavést železnici do
projížděl), vzbudil se v 11 dopoledne do slunečnéměsta zaznamenal tatínek Ferdinand (podepsán
ho dne. Tím, že si Bohouš přispal, mu ovšem opět
společně s dcerou Marií) tuto novinku do pamět- ujel jeden spoj do Poličky, takže mohl nastoupit až
ní knihy: „Železná dráha v Poličce! (…) nadšení
na vlak ve dvě hodiny po obědě a domů do Poličnad tímto zdarem pětadvacetileté námahy měs- ky se konečně dostává ve čtyři hodiny. Tato cesta
ta našeho nelze vypsati.“ (1. 6. 1894). V dětských
plná naschválů mu trvala celkem 26 hodin. A jen
a školních letech Bohuslav Martinů dráhu pravdě- pro srovnání: nejkratší spojení z Kácova do Poličpodobně nevyužíval prakticky vůbec. Jeho svět se
ky dnes – při použití čistě vlakové dopravy, trvá 4
soustředil na život ve stísněných prostorách věže
a ¾ hodiny.
sv. Jakuba, který narušovaly jen nutné sestupy
A jaký komfort skýtala v této době cesta vladolů do města za účelem školní docházky, docház- kem? Pravděpodobně dosti mizivý. Výmluvným
ky hry na housle či z nemnoha jiných důvodů.
svědectvím je jiná skladatelova kresba, zachycujíAž v době studia na pražské konzervatoři začal
cí několikatýdenní zahraniční zájezd hráčů České
Martinů železniční dráhu využívat pravidelně. filharmonie, jehož se Martinů účastnil. Cestovalo
Dopravoval se nejen za studiem, ale také za zá- se obyčejným vlakovým spojením: lůžkové vozy
bavou: nejlepším přítelem se mu stal houslista
byly utopií, takže noci umělci trávili zkrouceni
Stanislav Novák, se kterým se pravidelně vídali
na nepohodlných dřevěných lavicích. Kultura
i o prázdninách. Jednou jej navštívil Stáňa v Po- cestování ostatně pokulhávala i dlouhá desetiletí
ličce, příště mu návštěvu oplatil Bohouš ve Smi- po zmiňovaných vzpomínkách skladatele: ještě
řicích. S dospíváním přibývaly i Martinů cesty za
za druhé světové války se na lokálních tratích
jinými přáteli, leckdy jistě i přítelkyněmi. O jedné
objevovaly technicky zcela nevyhovující vagóny,
z takových cest nám skladatel sám nechal doklad
které neměly ani ony dřevěné lavice, ale jen jakási
v podobě na sebe navazujících kresbiček, jakéhosi „štokrdlata“ – kam si prý lidé mohli vzít i kozu se
komiksu. Znázorněný zážitek je podáván s hu- senem.
morným nadhledem; zachycuje skladatelovu cesInu, neměli to naši předkové zcela jednoduché.
tu z Kácova (tam jej dle vyobrazení vyprovázela
Vzpomeňme si na tato fakta v momentě, kdy bunějaká slečna či dáma), jež se vlivem okolností tak
deme s netrpělivostí a jistou dávkou naštvanosti
trochu „nepovedla“. Nejprve mu při přestupu ujel
očekávat zpožděný vlak.
rychlík v Kolíně. Posléze zjistil, že nejede ani žádný osobní vlak, a když se konečně večer dostal do
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Klub zdraví zve na březnovou přednášku
Březen je měsíc, kdy začíná jaro a nás čeká velký jarní úklid. Nejen kvůli největším křesťanským
svátkům na jeho konci. Nejde jen o umytí oken po
zimě. O třídění ve skříních a výměnu teplého oblečení do mrazivých dní za jarní lehčí. Jde o zvláštní úklid, který lze pozorovat i ve zvířecí říši. Tělo
reaguje na změny v přírodě a chce se vypořádat
s přebytky, které jsme nastřádali třeba během vánočního hodování a ukrývali dosud pod kabáty.
Touží se něčeho zbavit a připravit se na jinou sezónu. V tomto období se reklamy v časopisech i jinde
hemží magickým slovem detoxikace. Co je to skutečně detoxikace? Proč bychom se jí měli zabývat?
Je to tak složité, že musíme k odborníkovi? Zvládnu
to i doma?
Pokud byste se chtěli dozvědět opravdu více,
přijďte si 21. 3. od 18.00 hodin do horní místnosti
SVČ Mozaika poslechnout lektorku Klubů zdraví
Janu Konečnou, zaujme vás přednáškou na téma
„Detoxikace aneb Přírodní očista.“ Jana má dlouholetou lektorskou praxi a zodpoví vám ráda vaše
otázky k tomuto tématu. Všechno bude probíhat

podle tradičního schématu i s tématickou ochutnávkou, recepty a osvěžujícím čajem. Neváhejte
přijít, máte šanci pro sebe opravdu udělat něco moc
prospěšného.
Tělo je nejen nejsofistikovanější úžasně fungující
chemická továrna, kde probíhají neustále skladebné i rozkladné procesy. Tělo je především místem,
kde každý z nás může být živým tvorem, myslící
a emocemi oplývající bytostí, která musí vést nejrůznější zápasy na překážkové trati od narození
až do smrti, někdy se přidají i nevítaní společníci,
nemoci, ale tady právě i detoxikace má svůj smysl.
Thomas Alva Edison, americký vynálezce a podnikatel (1847 – 1931), moudře pochopil: „Budoucí
lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.“ A žena, která používala své tělo jako výrazový
prostředek, Marta Graham, americká tanečnice
(1894 – 1991), věděla své: „Tělo nikdy nelže.“
Přijďte mezi nás, vaše tělo bude rádo.

Pozvánka do MŠ
Luční Polička
Vážení rodiče,
zveme vás k návštěvě naší mateřské školy s vaším malým předškoláčkem.
Pokud máte zájem o bližší informace a seznámení s naší MŠ přímo v praxi, můžete využít dnů
otevřených dveří a navštívit nás vždy ve čtvrtek –
12. a 19. dubna v době od 9.00 do 11.00 hod. dopoledne nebo odpoledne od 14.30 do 15.30 h v jednotlivých pavilonech MŠ.
Bližší informace můžete získat na telefonním
čísle 774 482 515.
Na vaši návštěvu se těší děti a učitelky z Mateřské školy Luční Polička.

Srdečně vás zveme na výstavu starých věcí
z půdy aneb

V KAMENCI SE DOBŘE MAJÍ
STARÉ ČASY OŽÍVAJÍ
středa 7. března – neděle 11. března
v sále obecního úřadu v Kamenci
Otevřeno ve všední dny 15-19 hod.,
so + ne 14-19 hod.
Přijďte si prohlédnout výstavu věcí z dob našich
babiček, zavzpomínat na časy již minulé, posedět
u šálku kávy nebo ochutnat tradiční lidová jídla.
Během výstavy proběhnou i dílny starých
řemesel:
• drátování – středa 7. března od
17.00 h (s sebou hrnek, nejlépe buclatý)
• draní peří – pátek 9. března od
17.00 h (s sebou zástěru a šátek)
• smaltování – sobota 10. března od
14.00 h po celé odpoledne
Více info: Lenka Ondráková (tel. 739 280 793),
Simona Cacková (tel. 737 536 975)

TYLŮV DŮM V POLIČCE
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

VELIKONOČNÍ INSPIRACE,
která se bude konat

v neděli 25. března
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, přihlaste se 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

Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Jeden svět Polička – Aktualizace systému
6.–12. dubna Mezinárodní
festival dokumentárních filmů
o lidských právech míří opět do
Poličky a vybízí k aktualizaci
systému. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. Život v informačním věku
na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co
je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor.
„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení
a jednat pod vlivem emocí. Právě zjitřené emoce
ve společnosti jsou živnou půdou pro populisty,
kteří sami sebe označují za bojovníky vůči systému, jejž považují za překonaný,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický. „Chceme, aby si diváci
návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)infromací ze sociálních
sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor
na konkrétní téma, podívat se na věci z různých
úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu.“ doplňuje
Marie Jílková ze spolku Pontopolis, který festival
v Poličce pořádá.

V Poličce promítneme dvanáct dokumentů a těšit
se můžete i na tradiční debaty s odborníky. Těmi například budou Markéta Kutilová, která bude hovořit
o aktuální situaci na Blízkém východě. Novinářka
Saša Uhlová a režisérka Apolena Rychlíková přiblíží situaci lidí, kteří pracují na nejhůře placených
místech u nás. Chybět nebude ani debata o problematice „fake news“ a informační války vedené Ruskem. Opět jsme zařadili i projekci pro cizince.
Akce se koná díky podpoře města Poličky, Pardubického kraje a České rozvojové agentury.
Program:
pátek 6. dubna, Divadelní klub
19.00 hod. Náš nový prezident, MP, Rusko, USA,
78 min. + debata
O praktikách ruské propagandy se v posledních
letech mluví čím dál častěji, málokdo ale tuší, jak
doopravdy funguje. Neotřelý dokument je založen
na sestřihu stovek útržků z vysílání ruských televizních stanic. Dohromady dávají příběh o tom, jak
Kremlem ovládaná média ruským občanům podsunula přesvědčení, že Hillary Clinton je nebezpečím
pro celý svět a že Donald Trump je jeho záchranou.
21.00 hod. Čističi, Hans Block, Moritz Riesewieck, Německo, Brazílie, Nizozemí, 88 min.
Úlohou čističů, najímaných společnostmi jako
Facebook nebo Google, je vyhledávat a mazat závadný obsah. Působí v utajení, přesto se filmařům
podařilo kontaktovat některé z „moderátorů obsahu“, kteří pracují ve filipínské Manile. Jejich zkušenosti zahrnují otřesné zážitky při setkání s dětskou
pornografií nebo se záznamy islamistického vraždění. Postupná devastace psychiky moderátorů ale
není jediným problémem existence této profese.
Jako závadný je totiž často vyhodnocen i obsah,
který nevyhovuje vládám jednotlivých zemí nebo
znepokojivým způsobem vypovídá o realitě válečných konfliktů. Kde už se snaha zabránit šíření zla
mění v nebezpečnou cenzuru?
sobota 7. dubna, Divadelní klub
18.00 hod. Za hranicemi možností, Marta Prus,
Finsko, Německo, Polsko, 2017, 74 min.
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Taková slova
slyší gymnastka Rita Mamun od své nemilosrdné
vrchní trenérky. Intimní portrét odvrácených strá-
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nek sportu odhaluje ruský tréninkový systém, který v honbě za dokonalostí překračuje všechny meze.
Rita se připravuje na olympiádu v Riu, a ačkoliv je
připravena pro úspěch obětovat všechno a sáhnout
si na hranice svých možností, tady je nucena jít ještě dál. Nemyslet na rodinu, ignorovat svá zranění,
ale hlavně cvičit, stále dokola. Kolik ponížení musí
člověk snést, aby vyhrál?
19.30 hod. O otcích a synech, Talal Derki, Německo, Sýrie, Libanon, 2017, 98 min.
+ debata s Markétou Kutilovou
Režiséra Talala Derkiho, autora úspěšného filmu
Návrat do Homsu, prý otec učil, že své noční můry
musí nejprve natočit, aby se jich zbavil. Vydal se
proto zpět do rodné Sýrie, dva roky žil v poušti na
severu země v rodině islámského radikála a bojovníka teroristické skupiny Fronta an-Nusrá. Výsledkem je unikátní studie islámské radikalizace. Abú
Usáma vyměnil svým dětem učebnice za zbraně
a připravuje je na svatou válku. Zatímco Ajmán (12)
by raději chodil do školy, Usáma (13) poslušně následuje cestu džihádu. Intimní rodinné chvíle a fanatismus se spolu dennodenně potkávají.
neděle 8. dubna, Divadelní klub
16.00 hod. Nerodič, Jana Počtová, Česko, 2017,
83 min.
„Jako malá jsem snila, že jednou budu mít velkou
rodinu. Místo toho nenápadně stárnu a postupně
ztrácím iluze. A kolem sebe pozoruju, že v tom rozhodně nejsem sama,“ říká česká dokumentaristka
Jana Počtová. Ve svém novém snímku se především
pomocí příběhů svých známých snaží nalézt odpověď na otázku: mít, nebo nemít děti? A do jakých
podmínek je správné je přivést?
18.00 hod. Lepším člověkem, Attiya Khan, Lawrence Jackman, Kanada, 2017, 79 min.
Attiye bylo 16, když na střední škole potkala
o něco staršího Stevea. Pro oba to byl první vážný
vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost
dívku málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky
každý den jejich dvouletého vztahu. „Myslela jsem
si, že takhle to ve vztazích chodí. A čekala jsem, že
dřív nebo později mě zabije,“ vzpomíná pohnutě
Attiya během terapeutického sezení, kterému přísedí i Steve. Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil
s tím, že se setkají před kamerami a dotknou se hluboko uložených ran. Intimní snímek citlivě nahlíží
na proces léčení duše narušené domácím násilím
a ptá se po jeho příčinách i možnostech, jak splatit
obětem životní dluh.
úterý 10. dubna, Centrum
Pontopolis, Riegrova 52
17.00 hod. Rebelská střední v Berlíně, Alexander
Kleider, Německo, 2017, 92 min.
Na téhle střední škole není žádná ředitelna a nerozdávají se žádné známky. Učitele si platí studenti
a oni sami také rozhodují o osnovách i každodenním chodu školy. Hanil, Lena a Alex nikdy nedokončili střední školu, a když je jim přes dvacet, rozhodnou se to změnit. Z nepřítomnosti obvyklé školní
hierarchie a běžného stresu ve třídě jsou noví studenti zpočátku nadšeni, stejně jako z komunitního
života svérázné vzdělávací instituce. Jenomže na
konci tohohle dobrodružství je čeká státní maturita. A na její přípravu mají jen dva roky. Obstojí v ní?
Projekce nejen pro cizince/ Projection not only
for foreigners (English subtitles)
19.00 hod. Becoming Who I Was (Stát se tím,
kým jsem byl), Chang-yong Moon, Jin Jeon, Jižní
Korea, 2016, 95 min., vstupné 50 Kč
Padma first enjoyed the reverence in his native
village in northern India. However, the honourable
title of Rinpoche begins to represent a burden rather than a privilege for the small boy. His mentor,
follower and friend, the aging Urgyan, unselfishly
subordinates his life to the boy’s. Together, they
travel all the way to Tibet, facing many trials and
tribulations. This time-lapse documentary on the
relationship between a young boy and an old monk
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set in the Indian Himalayas shows the powerful
bond of Tibetans in Indian exile to a long-lost home.
středa 11. dubna, Divadelní klub
18.00 hod. Azurová, Karina Holden, Austrálie,
2017, 76 min. + debata
Obrazově působivý dokument ukazuje nejen dopady lidské činnosti na ekosystém oceánů, ale také
možnosti, jak moře před námi samými chránit.
20.30 hod. V zajetí, Bernadett Tuza-Ritter, Maďarsko, Německo, 2017, 89 min.
Dvaapadesátiletá Edit, které majitelka Eta přidělila nové jméno Mariš, žije u své paní už 10 let. Vykonává pro ni veškeré domácí práce 12 hodin denně,
většinou i o víkendech, aby paní domu nemusela
dělat nic. To vše pouze za jídlo, bydlení a cigarety.
Po večerech Mariš ještě chodí do továrny, ovšem
celou výplatu musí odevzdávat Etě. Nesmí bez dovolení opustit dům. Eta ji čas od času zbije. Zatímco Marišina dospívající dcera z domu trýznitelky
před několika lety utekla, její matka má příliš velký
strach. Odhaduje se, že v moderním područí žije
celosvětově na 45 milionů osob. Jen v Maďarsku je
jich kolem 22 tisíc. Zůstane Mariš jednou z nich?
čtvrtek 12. dubna
DPS Polička, Družstevní 970, vstupné 50 Kč
14.00 hod. Hranice práce, Apolena Rychlíková,
Česko, 2017, 71 min. + debata s režisérkou filmu
Divadelní klub
18.00 hod. Hranice práce, Apolena Rychlíková,
Česko, 2017, 71 min. + debata s režisérkou a novinářkou Sašou Uhlovou
Novinářka Saša Uhlová se vydala na vlastní kůži
prozkoumat pracovní podmínky nejhůře placených
zaměstnání v Česku. Kde všude zaměstnavatelé porušují zákoník práce?
20.30 hod. Švéd v žigulíku, The Russian Job, Petr
Horký, Česko, 2017, 64 min.
Automobilka AvtoVAZ je jedním z nejvýznamnějších státních podniků v Rusku a jednou z největších
továren na auta na světě. V posledních 20 letech je
však v permanentní ztrátě. Švéd Bo Inge Andersson,
který v minulosti pracoval pro automobilky Saab
nebo GM, ale vedl i ruskou společnost GAZ, má za
úkol zefektivnit provoz tradičního podniku. Střet
západního manažera s ruskou mentalitou a nostalgií po socialistických poměrech však vede k čím dál
hlubšímu oboustrannému rozčarování.
Vstupné 100 Kč, studenti 70 Kč,
ZTP 50 Kč za večer

21. 3.

středa od 18:00
Divadelní klub
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka DPS
Penzion

Co se děje v ZUŠ?

6. 3. Šikovné ručičky od
13.30 h v pracovní místnosti.
13. 3. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti.
20. 3. Jaká jsi květina? Nevíte? Přijďte to zjistit v první jarní den od 13.30 h do společenské
místnosti.
21. 3. Literární kavárnička od 14.00 h ve společenské místnosti.
29. 3. Narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně.

Koncem ledna proběhlo slavnostní představení k 20. výročí
založení tanečního oboru v naší
škole, na které bych ještě ráda
vzpomenula. Večera se zúčastnila řada hostů, které jsme přivítali nejen v hledišti, ale i na jevišti. Tanec hrál
opravdu celý večer prim a já bych zde ráda ještě
jednou poděkovala všem účinkujícím. Bývalým

ZUŠ. Ani u nás tomu není jinak. Ve školních kolech soutěžilo celkem 34 žáků a do okresních kol
postoupilo 12 nadějných zpěváků, 7 flétnistů, 4
hráči na žesťové nástroje, 4 klarinetisté a 1 žákyně hrající na zobcovou flétnu. Okresní a případně
krajská kola této soutěže jsou teprve před námi.
Držme tedy palce všem soutěžícím, přejme, ať
se jim hraje krásně i na pódiích v jiných základních uměleckých školách našeho okresu či kraje,

absolventům a pedagogům, kteří našli čas a přijeli tanečnímu oboru pogratulovat tancem či milým slovem. A stejně tak současným pedagogům
a žákům tanečního oboru, kteří se podíleli jak
na organizaci, tak na bohatém programu celého
představení, kdy jsme měli možnost vidět jak
soudobý tanec, tak klasický balet na špičkách.
Večer vynikajícím způsobem moderovala žákyně
literárně dramatického oboru naší školy Alice
Hloušková spolu s Petrem Cuperem, vyučujícím
tanečního oboru. Jim patří poděkování za briskní
komentáře a celkově příjemné provedení večerem,
který byl důstojnou oslavou tohoto výročí.
Únor a březen v naší škole patří již tradičně
soutěžím. Ve většině škol se v tomto období konají
školní, okresní a krajská kola Celostátní soutěže

a doufejme, že jejich píle bude patřičně oceněna.
Z dalších akcí připravovaných na měsíc březen
bych ráda jmenovala krajské kolo soutěže ve hře
smyčcových orchestrů, které v letošním roce organizačně zaštítí naše škola 22. března. Soutěže
se zúčastní 12 orchestrů z Pardubického kraje.
Přijměte naše pozvání na toto klání, které je veřejnosti přístupné a probíhat bude celodenně ve
velkém sále Tylova domu.
Před velikonočními svátky vás koncertem potěší pedagogové naší školy, a to 27. března v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu. Věříme, že naše
muzicírování přijdete podpořit. Bližší informace
o dalších akcích školy naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
MgA. G. Vraspírová Vorbová, ředitelka školy

Z činnosti
DPS Penzion
Šikovné ručičky vytvářely formou papírové mozaiky veselé obrázky, byla jimi vyzdobena jídelna
při maškarní zábavě, která se konala na tučný
čtvrtek, kdy se masopust chýlí ke konci a podle tradice se má se jíst něco tučného, aby bylo celý rok
dobře. A tak se podávaly koblihy, klobásky, chle-

bíčky, také se sešla spousta masek a bylo opravdu
veselo. K poslechu i tanci zahrál pan Hladík a zazpívala paní Andrlíková.
Srdíčkové tvoření si senioři s žáky Speciální
školy opravdu moc užili. Při společné práci vznikly krásné valentýnky, které určitě udělaly někomu
radost. V zimních měsících se senioři také scházejí
při společenských hrách a rádi hrají karty, Člověče
nezlob se a také Kloboučku hop.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.–4. 3.
10.–11. 3.

17.–18. 3.
24.–25. 3.
30. 3.
31. 3.–1. 4.

MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126

Další data stomatologická komora nedodala.
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin

16

Společenská ožehavost – bezdomovci
V naší humanizované společnosti existuje jen málo skupin lidí,
které jsou pro ni tak obtížně akceptovatelní jako bezdomovci. Na
jinak bezchybně se tvářící komunitu vrhají stín neúspěchu, selhání,
špíny a marasmu. Jsme však natolik humanizovanou společností, že ani tyto ztroskotané nepouštíme ze zřetele. Například Oblastní
charita Polička se v Nízkoprahovém denním centru (NDC) věnuje bezdomovcům už od roku 2007,
ale sloužila jim již dříve (od r. 1998) prostřednictvím krizového centra.
Polička nikdy nebyla bezdomovci zaplavena,
vždy se zde objevovali v řádu jedinců. Proto bylo
NDC nastaveno finančně i personálně velmi subtilně. Léta zde stačil pracovní úvazek 0,3 a fyzicky
dva lidé přítomní v budově. Zpravidla se jednalo
o pracovnice Občanské poradny, které v potřebném rozsahu službu zajistily. Provozní zázemí
sanoval roční rozpočet kolem 100 tisíc korun, oddělaná sprcha, WC a teplý koutek se stolem a židlí.
Tomu také odpovídala návštěvnost NDC. Mnoho
let se pohybovala kolem 100 návštěv za rok (cca 2
návštěvy týdně). Stačilo to. Ne však v posledních
třech letech, kdy se situace dramaticky přiostřila
a službu NDC začali lidé poptávat prakticky denně.
Vloni jsme zaznamenali 423 návštěv.
S vývojem situace se samozřejmě objevila přetíženost personálu. Čas pro obsluhu bezdomovců
pracovnice čerpaly na úkor práce v Občanské poradně. Nestačila sprcha, teplá voda v bojleru ani
dosavadní prostorové zázemí. Změnilo se emoční
naladění klientů, zvýšila se agresivita, jejich po-
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žadavky a nároky. Ryze ženský tým NDC musel
přijmout adekvátní bezpečnostní opatření. Pracovnice v přítomnosti klienta nesmí na pracovišti zůstávat sama, klienti jsou do NDC vpouštěni
pouze jednotlivě, dveře byly opatřeny kukátky pro
předběžné monitorování stavu příchozích. Viditelně podnapilý člověk není do zařízení vpuštěn.
Náročná služba pro lidi na ulici nese však svá rizika. Jeden ze zaměstnanců Charity byl např. poraněn klientem a z důvodu podezření na riziko
nákazy závažnou infekční nemocí musel podstoupit půlroční lékařské sledování zdravotního stavu
a testování krve.
Přes tři roky takto zápasil zejména tým Občanské poradny, ale i další střediska Charity, která
s provozem NDC hojně vypomáhala, s narůstajícím počtem lidí bez domova a dva roky jednalo
vedení Charity s městem o možnostech, jak situaci
řešit.
Řešení se našlo. Letos NDC zmizí z Vrchlického
ulice a personálně i materiálně posíleno se přesune k ubytovně Falhaummer do prostor poskytnutých městem. Personálně službu zajistí pracovníci
Oblastní charity Polička, ale ne již jako přívažek
k jiné sociální činnosti, nýbrž zcela samostatně.
Bude to stát o poznání více než předchozí model,
ale v něm za daných podmínek Charita již déle
stejně nemohla pokračovat. Jsme rádi, jak město Polička zareagovalo. Vnímáme, že jeho vedení
vedle úspěšných a progresivních občanů není
lhostejný ani osud lidí, kteří nějakým způsobem
selhali, a dává jim šanci k „restartu“. A to je velmi
osvícené.
Štěpánka Dvořáková

Zbyšek Sion: Obrazy ze studentských let
Nedá se ani spočítat, ani vyjmenovat, kde všude Zbyšek Sion vystavoval svá díla. V Poličce je
doma a tentokrát můžeme zhlédnout jeho tvorbu
let studentských.
Pochopitelně že na uměleckou školu výtvarného směru se dělají přijímací zkoušky. To ale už
musí mít člověk vysezeny desítky hodin u svých
prací a musí v sobě cítit nutkání tvořit. Pak
může, byť s trémou, ale také s důvěrou, předložit
komisi své práce a předvést, co ona žádá. Zkrátka a dobře, Zbyšek se stal v roce 1953 studentem
ŠUŘ – Školy uměleckých řemesel v Brně. Jaká
byla brněnská Šuřka? Vždy se snažila chápat

poličské expozice a Zbyšek má k tomuto obrazu
niterný vztah: tvoří ho především soustava vertikálních a horizontálních linií, jen ve spodní
části pro vyvážení celku je několik linií kosých.
Strukturální forma dává vyjádření obsahu větší
naléhavost – v obraze se zračí jakoby druhý plán,
pronikání vrstvy vytváří existenciální rozměr.
Hmota tvoří vlastní existenci. Dle autora jde spíše o antickou ref lexi – koho očarovává dívka panovou f létnou? Obraz je důsledně monochronní.
Když AVU v roce 1962 navštívil proslulý Willi
Nowak, vyučující zde v letech 1929–1939 (a vystavující se skupinou Osma – Bohumil Kubišta,

své studenty, byla hrdá na své absolventy. „Šuřáci“ byli vždy trochu odlišní – svým oblečením,
svými názory, vztahem k výtvarnému umění, ke
svým učitelům i škole. Za dobu existence brněnské ŠUŘ, nyní Střední škole umění a designu, se
k jejímu absolutoriu hlásilo a hlásí řada umělců.
Na výstavě obrazů ze studentských let nám
představuje své práce a je na co se dívat. Připomínkou tohoto období je obraz namalovaný
k Silvestru 1956 poličského Gramoklubu, maje
délku 3,6 metru a výmluvně ukazuje uvolněnou atmosféru studentského života. Na vstupní
chodbě ho nemůže minout žádný příchozí. Na
protější straně jsou panely s údaji o umělecké
tvorbě Zbyška a o jeho spolupráci s poličským
muzeem a galerií. Nechybí ani údaje o činnosti
poličského Gramoklubu, jehož byl nepostradatelným hybatelem při tvorbě časopisu téhož
jména.
V roce 1955 dostal od maminky k Vánocům
kolekci olejových barev a namaloval svůj první
olej Hráči kulečníku. Po maturitě v Brně nastoupil do přípravky na Akademii výtvarných umění, kde byl v péči profesora Jaroslava Vodrážky,
kde se převážně kreslily figurální motivy a portréty. Nejdřív šlo o realismus, pak si ale Zbyšek
„štrejchnul“ Lautreca, Cézana za uznalého porozumění pana profesora. Vzpomíná na cvičení
portrétování a říká, že ho bavila; vždycky si tam
dal své. Můžeme vidět portrétované smíchovské
figurky, revolučního granátníka Karla IV. nebo
portrét dámy, stylizovaný jako M. D. Rettigová,
či portréty amatérských modelek důchodkyň,
přilepšujících si pár korun ke svému skromnému obsahu peněženky. Zadívejte se pozorně do
těch tváří. Je to v nich.
V roce 1958 nastoupil na AVU v Praze. V témže
roce také namaloval dva autoportréty ovlivněné
Bohumilem Kubištou. Uplynul rok; pro Zbyška
je počátkem jeho strukturální tvorby a maluje
první obrazy v tomto pojetí. Inspirován Starým
zákonem vytvořil několik obrazů – na výstavě je
Kazatel. Marnost nad marnost, či pobídka k radosti z mládí?
Od roku 1960 jej nikoliv ovlivnila, ale pohltila abstrakce. V ní vyjadřoval své pocity, své vidění, ale ne pro svou potřebu, ale pro sdělnost
abstrakce. Mnoho jeho obrazů vzniklo v ateliéru
v Poličce a na studentské koleji v Hradební.
Na AVU je pověřil profesor Karel Souček
zdoláním plochy rozměrného plátna. Zbyšek
vytvořil Velké koupání. Je centrálním obrazem

Emil Filla, Otakar Kubín, Vincenc Beneš atd.),
po zhlédnutí děl studentů se pochvalně zmínil
právě o Velkém koupání a řekl to profesorskému
sboru. Zbyškovi to pak s potěšením sdělil asistent pana profesora Součka Ota Synáček. Zajímavostí je, že toto dílo bylo několikrát po autorovi žádáno za velkou částku, ale on se na něj
raději dívá sám. Na okraj: Na výstavě je vystavena kolekce obrazů s tématem Koupání.
My si prohlížíme oleje Portrét dívky a Portrét
muže a pak několik nepojmenovaných abstraktních obrazů. Novoměstská galerie zapůjčila
obraz Pod horizontem z počátku šedesátých let
a z období Zbyškovy strukturální tvorby je tu
ještě několik dalších pláten.
Nemohu nezmínit jeho plátna umístěná v Národní galerii v Praze: Z tohoto období Epitaf,
z roku 1963 Apokalyptická kobylka I. a z pozdější tvorby – 1975 Skleník s tajnosnubnou Venuší.
Vracím se do expozice: V roce 1964 byl vyzván,
aby se zúčastnil soutěže na výzdobu restaurace
nového ruzyňského letiště. Ve výběrovém řízení
vyhrál, ale pro dodržení rovnováhy byl vybrán
slovenský návrh. Tyto návrhy jsou k vidění na
zadní stěně hlavního sálu. Neuskutečněná realizace měla mít délku 20 metrů.
Je tu obraz Černý horizont. Tuto práci vystavil
na neveřejné výstavě v pražském sklepním ateliéru na Žižkově se skupinou Konfrontace II spolu s dalším třemi menšími obrázky, jež jsou zde
také k vidění. Černý horizont je nyní majetkem
poličského muzea.
Výstavy na Žižkově se zúčastnil také Vladimír
Boudník, známý svou nezvyklou a originální
technikou explosionalismu a aktivní grafiky
pomocí řemeslných nástrojů. (Je také osobností
Hrabalových povídek.) Byli spolu s Janem Koblasou, Antonínem Tomalíkem a dalšími členy
Konfrontace.
Vynikající výtvarník a básník Jiří Kolář se
soustavně zajímal o práce mladých výtvarníků
a po zhlédnutí Zbyškových prací řekl: „To je zajímavé, jak ti kluci nezačínají od surrealistů, ale
od Kubišty.“
Dobré je vědět, že: v roce 1967 pro Světové
bienále mladých v Paříži byly vybrány jeho tři
obrazy, v letech relativního uvolnění vystavoval
v Paříži, na bienále v italském Lignanu se prezentoval pěti obrazy, v Baukunstu v Kolíně nad
Rýnem na velkolepé expozici Surrealismus in
Europa. Budiž připomenuto, že jeho obrazy visely v sousedství děl Salvadora Dalího, Maxe Ern-
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sta, Giorgia de Chirica, Paula Delvauxe, René
Magritta, Yves Tanguy a dalších.
Léta 1968–1969 se výrazně odrazila i ve Zbyškově výtvarném vyjádření. Na podzimním Salonu II U Hybernů byl vystaven jeho obraz Jak vychovávati klackem a nebylo možno přehlédnout
Brežněvovu postavu. Tento obraz byl po týdnu
stažen na přání jistého spřáteleného velvyslanectví jako dílo, „které je v rozporu s kulturní
politikou státu“.
Přehlídka mnoha desítek obrazů končí. Nabízí se napsat otřepané schéma o umělcově vývoji atd. Znám Zbyška od mládí a mohu říci: V jeho
tvorbě jsou odraženy vědomosti tohoto světa,
prožité v mytologických příbězích, úvahami nad
antickou filozofií, četbou Friedricha Nietscheho, D. S. Merežkovského, Francoise Villona, Jeana–Paul Sartra, Alberta Camuse, Karla Schulze a v duši usazených výtvarných děl od antiky
k současnosti. To vše, a nejen to, já vidím ve
Zbyškově tvorbě. Jeho obrazy jsou svébytné, nic
nám nevnucují, ale síla jejich výrazu nás oslovuje a my jim rozumíme.
Výstava zahrnuje etapu jeho mladé tvorby a za
soustředění jeho děl do tohoto výstavního prostoru děkujeme Davidu Junkovi, za úvodní slovo
a text letáku Milanu Dospělovi a za příjemnou
atmosféru jazzové kapele Lucky Joke. Vernisáži bylo přítomno 250 obdivovatelů díla Mistra
Zbyška Siona.
A. Klein, foto P. Klein

Zbyšek Sion
jubilující
V sobotu 3. února se „přeplnil“ (divadelní) sál
CBM návštěvníky vernisáže výstavy obrazů Mistra Zbyška Siona.
Výstava s názvem Obrazy ze studentských let
přilákala přes 250 poličských i přespolních zájemců. Protože Mistr Sion i dnes miluje jazz, výstavu
po úvodním slově ředitelky CBM zahájili džezoví
muzikanti z kapely Lucky Joke ze sousední Litomyšle. Účastníci prošli přeplněnými sálky s obrazy skutečně ze studentských let, kde námětově

Mistr Sion se svými blízkými na cestě ke
svému domu v Nové ulici
převažovaly portréty osob blízkých Mistrovi. Díky
nim jsem se seznámil s jeho dědečkem Kuklou
z Eimovy ulice a byl jsem i potěšen koňmi s povozem, na kterém dle slov Mistra sousedi v Nové ulici
sváželi seno.
V kavárně v Šaffově ulici jsem se spolužačkou
z poličského gymnázia a jejím bratrem, zubním
lékařem, zhodnotil při nejlepší kávě v Poličce výstavu, která nás naplnila štěstím v duši.
Všem zaměstnancům CBM, kteří se na uskutečnění výstavy podíleli, patří obdiv a srdečný dík za
pěkné odpoledne a personálu kavárničky v Šaffově ulici.
Jan Matouš, senior

17

Základní škola Na Lukách Polička

Začít spolu
ZŠ Na Lukách v Poličce pořádá v rámci zápisu
do prvních tříd (6. 4.) ukázku výuky s besedou ve
vzdělávacím programu Začít spolu – ve čtvrtek
22. 3. od 16 hod. v ZŠ Na Lukách.
Předškoláci, vezměte rodiče a přijďte si vyzkoušet, jak to vypadá přímo ve třídě a jak se tam
učí. Můžete přijít na ukázku vyučování spojenou
s besedou. Budete mít možnost prohlédnout si
prostředí a zeptat se na to, co vás zajímá. Nebo navštivte třídu prvňáčků či druháků a prožijte s nimi
jedno dopoledne.
Srdečně zvou Zdena Vomočilová a Zuzana Ptáčková, současné učitelky tříd v programu Začít spolu, a koordinátorka Jitka Bidlová.
Zájemci o návštěvu vyučování, kontaktujte zuzanaptackova@post.cz, pro další informace tel:
775 630 378 (Jitka Bidlová) a www.zacitspolu.eu.
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku. Je realizován ve 32 zemích světa. Od
roku 1994 funguje v České republice. Od roku 2016
také v Poličce v ZŠ Na Lukách.

Z mnoha akcí pořádaných školou bychom chtěli zmínit časově náročnější. Žáky prvního stupně
(4.-5. třída) čeká zimní sportovně turistický kurz
v Orlických horách. V červnu pojedou žáci 8. ročníku na vzdělávací pobyt do družební školy v maďarském Ebes a další skupina na týdenní pobyt
do Itálie.
Letos bychom měli i v šatnách prvního stupně
odstranit šatnové klece a nahradit je skříňkami.
V tělocvičně pak instalovat rolovací stahovací dělící oponu.
Škola provozuje doplňkovou činnost. Pronajímá prostory školy včetně sportovní haly. Velké
oblibě se těší horolezecká stěna. Připravujeme
obědy pro žáky a zaměstnance školy a také pro
cizí strávníky. Žáci si mohou objednat svačinky
vyráběné školní jídelnou.
Zápis pro budoucí prvňáčky se bude konat
6. 4. od 14 hodin.
Eduard Střílek, ředitel školy

Naši důchodci nezahálejí

Reprezentace
školy na
svatebním veletrhu
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o. měla možnost ukázat své kadeřnické
a kosmetické umění na 3. svatebním veletrhu
v Litomyšli. Veletrh se konal 20.–21. 1. v krásných
prostorách Zámeckého návrší. I když pozvání přišlo na poslední chvíli, dokázali jsme zmobilizovat
všechny síly a pod dohledem učitelek odborného
výcviku jsme vyslali čtyřčlenný tým žáků oborů
kadeřník a kosmetické služby do akce. Vzhledem
k tomu, že jsme na takové prestižní akci ještě nebyli, panovala v nás obava, jak to vůbec zvládneme. Naším úkolem bylo učesat a nalíčit 9 modelek
na čtyři módní přehlídky. Pustili jsme se však do
práce s elánem a plným nasazením. Bylo s potěšením sledovat, jak se pod rukama žáků druhého
a třetího ročníku mění modelky v nevěsty a malé
slečny ve družičky.
Celá akce se nesla v příjemné atmosféře. Modelky i organizátoři byli přátelští a s naší prací velice
spokojeni. Z veletrhu jsme odjížděli s ohromným
pocitem, že jsme nezklamali a mohli si otestovat
naše získané dovednosti na prknech přehlídkových mol. Žákyním Ž. Jaškové, I. Laštůvkové,
N. Pavlíkové a A. Švancarové patří velká pochvala
za tuto akci. Budeme se těšit na další ročník tohoto veletrhu.
Bc. Martina Jurášová

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy a Polička zve příznivce kondičních vycházek v sobotu 24. března na výlet
do Bystrého – procházka po historickém městě
s průvodcem spojená s návštěvou kostelní věže.
Doprava autobusem, odjezd z autobusového
nádraží ze Svitav v 8.30 h., z Poličky v 9.00 h.,
oběd zajištěn. Cena zájezdu včetně oběda je
100 Kč.
V sobotu 3. 2. jsme se zúčastnili Memoriálu Jaroslava Hamerníka „Přes střechu Evropy“
v Borové. Jednalo se o pěší vycházku v délce
cca 7 km. Akce se zúčastnilo více jak 50 našich
členů. Vycházka se vydařila, všichni zúčastnění
byli spokojeni.
Pavel Brokl,
předseda
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Ve školním roce 2017 – 2018 je ve škole 342
žáků v 15 třídách, z toho je 9 tříd na I. stupni ZŠ
a 6 tříd na II. stupni ZŠ.
Škola pracuje podle školního vzdělávacího plánu a zaměřuje vzdělávací činnost na výuku cizích
jazyků a tělesnou a sportovní výchovu. V první
a druhé třídě se vždy jedna třída vzdělává podle
alternativního vzdělávacího programu „Začít
spolu“.
Výuku anglického jazyka zavádíme od 1. třídy
a od 8. ročníku se žáci učí jazyk německý.
Pro zkvalitnění výuky využíváme interaktivní
tabule souběžně s interaktivními učebnicemi.
Žáci mohou využít nabídky mnoha zájmových
aktivit, jako např. stolní tenis (E. Střílek), sportovní lezení (S. Nožka), zájmové sportovní hry
pro I. stupeň (D. Šafář), basketbal pro nejmenší
(K. Němec). Další, převážně sportovní, aktivity
mohou žáci navštěvovat v kroužcích pořádaných
střediskem volného času Mozaika, které se konají
v naší sportovní hale (kopaná, florbal).

V úterý 30. ledna se ve velkém sále Tylova
domu konala výroční členská schůze městské
organizace Svazu důchodců ČR Polička. Jednání zahájil předseda Slávek Koráb, který přivítal
všechny přítomné a hosty v čele se starostou
Jaroslavem Martinů. Po obvyklých formalitách
pak zhodnotil činnost v uplynulém roce.

Připomněl, že organizace funguje již osm let.
Postupně se rozrůstá a v současné době má přes
250 členů. To klade velké nároky na přípravu
programu, aby každý mohl aktivně uplatnit své
zájmy a schopnosti. O to se starají jak zvolené
komise a výbor, tak sami členové svými radami.
Díky dobré spolupráci s vedením města a jeho
podpoře lze plánovat i některé náročnější akce.
Stejně dobré vztahy mají důchodci se všemi kulturními zařízeními ve městě, které jim umožňují
konat v jejich prostorách besedy, přednášky či
schůze. Především se jedná o Tylův dům, Centrum Bohuslava Martinů, městskou knihovnu
a Středisko volného času Mozaika. Opomenout
nelze ani dobrou spolupráci se třiceti místními
firmami, které jim dle potřeby pomáhají řešit
problémy.
Z mnoha různých aktivit lze jmenovat například oslavy MDŽ, besedy s vedením města. V oblasti vzdělávací to jsou odborné přednášky a besedy, zaměřené na problematiku zdravotnickou,
právní, finanční a sociální, také na zájmovou
činnost jako včelařství, sport aj. Časté jsou různé turistické vycházky, poznávání zajímavých
míst v blízkém okolí. Je to například poznávání naučných stezek, letiště, Domu na půli cesty
v Květné aj. Do vzdálenějších míst využívají autobus nebo vlak.
Velkou pozornost důchodci věnují sportovní
činnosti. Každoročně pořádají sportovní hry, na
které jsou zváni účastníci z jiných organizací
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v Pardubickém kraji. Dále to jsou cyklovýlety,
turnaje v kuželkách, bowlingu, stolním tenise.
Velmi oblíbené jsou návštěvy bazénů s termální
vodou ve Velkých Losinách a Velkém Mederu na
Slovensku. Takových zájezdů s pestrým zaměřením se každoročně koná téměř dvacet. Je ovšem
nutno zdůraznit, že účastníci se na nákladech
významnou částkou podílejí.
Ne se vším jsou však důchodci spokojeni.
Vadí jim například snižující se poměr důchodu
k současným průměrným příjmům, problémy
s dopravou a poskytováním slev, všeobecný růst
cen. Uvítali by, kdyby pro ně byla místní doprava
zdarma jako v jiných městech atd. Poukázali na
to, že ve městě chybí klubové zařízení pro starší generaci, kde by mohla trávit volný čas podle
svých zájmů a schopností a odpočívat od všedních starostí.
Závěrem pan předseda zdůraznil, že i nadále
je nutno věnovat pozornost finančním otázkám
při plánování a realizaci akcí.
J. Martinů ve svém vystoupení vysoce ocenil
práci důchodců pro své rodiny, město i celou
společnost a jejich neutuchající aktivitu i ve
vysokém věku. Zdůraznil, že právě to je nejcennější deviza pro současnost i budoucnost města.
Seznámil přítomné s úsilím, které vedení města
trvale vyvíjí pro neustálé zlepšování života občanů a pro to, aby lidé v Poličce nacházeli příležitost pro bydlení a práci a neodcházeli jinam,
neboť počet obyvatel je důležitý i z hlediska finančního. Závěrem všem popřál vše nejlepší do
roku 2018.
Následovala diskuse, která potvrdila, že důchodci neztratili kontakt se současným děním ve
městě a že jsou i nadále ochotni podílet se podle
svých sil na jeho rozvoji. Závěrem bylo schváleno usnesení, které ukládá předsedovi, výboru,
komisím i jednotlivcům uskutečnit záměry, které vyplynuly z jednání výroční členské schůze.
text a foto: L. Vrabec

Poděkování
Děkuji MUDr. Olze Pávkové a pracovnicím Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Polička
za veškerou pomoc a obětavou péči o moji maminku Annu Trnkovou.
Marcela Vyskočilová s rodinou

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Prvňáčci přáli deváťákům
V závěru prvního pololetí
školního roku 2017/2018, a to
v rámci školního projektu, se
setkali prvňáčci se svými kamarády z 9. ročníků. Sovičky
z 1. A a Sluníčka z 1. B předaly
spolužákům 9. A vlastnoručně napsané dopisy
z doposud naučených písmen. Pro štěstí u přijímacích zkoušek, přijetí na vybranou školu a splnění
tajných přání jim darovali vlastnoručně vyrobené
čtyřlístky a kouzelné zlaté rybky.

Do školního kola olympiády z českého jazyka se
zapojila třída 9. A a vybraní zástupci z 8. A a
9. B. Žáci nejdříve porovnali své znalosti gramatického učiva a v druhé části psali slohovou práci
na zadané téma. Do okresního kola, které se uskutečnilo 29. ledna, postoupila 2 děvčata z 9. A. Obě
dívky uspěly i v tomto kole. Markéta Zavoralová
obsadila 3. (bude naši školu reprezentovat v krajském kole) a Adéla Bartoňová 4. místo.
V okresním kole dějepisné olympiády si nejlépe
vedla Lucie Popelková 8. místo a Markéta Zavoralová 12. místo.

První vysvědčení
Oslavy
Ve čtvrtek 1. února navštívili pavilon naší školy
Ještě se pár dnů vyspíme a bude to tady. Možná
starosta města Jaroslav Martinů, místostarosta
vás to některé překvapí. Věk dámy se nemá prozraBc. Antonín Kadlec a pracovníci odboru školství. zovat, ale v tomto případě uděláme výjimku. SlavíPopřáli dětem z 1. A, B a C k jejich prvnímu vy- me 90, diamantovou a perlovou oslavu najednou?
svědčení a předali jim malé dárky – tradiční ko- A slavit budeme ve velkém 2. června v rámci akce
runky královských věnných měst, knihy pro výuku
Neobyčejné zážitky. Sváteční oděv, trocha makedopravní výchovy a malou sladkost. Paní učitelky -upu, v dobré fyzické kondici s elegancí a vkusem
obdržely růži jako dík za svoji usilovnou práci.
vás přivítá s otevřenou náručí „Červená škola“.
Krásnější dámu v letech byste hledali marně.
Okresní kolo v lezení na umělou stěnu
S nádechem tajemna vás pozveme do prostor
V pátek 19. ledna se konalo okresní kolo v lezení
školy. Vzpomeneme na bývalé učitelské sbory
na umělou stěnu na ZŠ Na Lukách v Poličce. Naši
a žáky, porovnáme, jak se dříve a dnes usedalo,
školu reprezentovaly: Zuzana Stodolová ze 4. C – usedá do školních lavic, připravené bude i diva1. místo v rychlosti, 1. místo v obtížnosti, Rozálie
dlo, a kdo si bude chtít vylepšit svoji kondici, bude
Jánová z 5. A – 2. místo v rychlosti, Adéla Biber- si moci zacvičit ve sportovní hale. Součástí oslav
lová ze 4. A – 3. místo v rychlosti, Marie Mourová
bude zářijové setkání s bývalými zaměstnanci
z 8. A – 2. místo v rychlosti, 2. místo v obtížnosti.
školy a listopadová schůzka se zaměstnanci poličských škol a okolí.
Lyžařský kurz v Poličce a Rokytnici
Pro mateřské školy a žáky I. stupně a spádové
V týdnu od 22. 2. se žáci sedmých tříd zúčastnili
školy jsou připraveny Hry bez hranic – vrstevnicpovinného lyžařského výcviku, který proběhl na
ké programy a sportovní hry plné zážitků, spojené
poličské sjezdovce. Po absolvování tohoto kurzu
se slavnostním otevřením workoutového hřiště.
nezbyl mezi zúčastněnými jediný nelyžař.
Zároveň prosíme veřejnost o pomoc při předsta4. února vybraní žáci naší školy nestačili ani vy- vování generační školní docházky. Chtěli bychom
trávit nedělní obídek a už nabírali kurz Rokytnice
(pomocí vysvědčení, fotografií a jiných písemných
v Orlických horách. Lyžařský výcvik proběhl ke
dokumentů) oslovit několik generací jedné rodiny.
vděku naší zdravotnice – paní Šedé – bez zraně- Chtěli bychom zejména najít rodiny, jejíž členové
ní. Zpestřením pak byl středeční výlet do Říček, navštěvovali naši školu po čtyři generace.
kde naši žáci mohli otestovat své nabyté lyžařské
dovednosti na sjezdovkách různé obtížnosti. Jako
každý rok měla největší úspěch závěrečná diskotéMasarykova základní škola Polička
ka a druhý den v podvečer jsme pak unavené děti
pořádá 8. 3.
navrátili jejich odpočatým rodičům.
Olympiády nejen zimní…
24. ledna se konalo okresní kolo matematické
olympiády Z5 a Z9. S náročnými úlohami si dobře
poradili i naši žáci. V 5. ročníku obsadila 4. místo
Lucie Kotvová a 7. místo Martina Klímová, která
se stala úspěšnou řešitelkou matematické olympiády. V 9. ročníku vybojovala 3. místo Adéla Bartoňová z 9. A.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Aby nikdo
nebyl sám
V posledním období jsme uskutečnili několik
důležitých jednání s městským úřadem, Tylovým domem, vedením Domu pečovatelské služby a některými dalšími o vzájemné spolupráci.
Proběhla výroční členská schůze organizace,
která přijala příslušná opatření pro plnění našich úkolů v roce 2018.
Rovněž zdařilá přednáška k bezpečnosti chodců a řidičů za velmi dobré účasti posluchačů.
Inženýr Švec, aktivista Besipu, nám osvětlil důležitost ochranných prvků pro chodce, správné
vybavení jízdních kol a bezpečnostních prvků
ve vozidlech. Jistě jsme si uvědomili důležitost
těchto opatření významných pro ochranu lidí.
A v neposlední řadě byl uspořádán sportovní
turnaj v bowlingu za dobré účasti. Koncem února proběhly některé další akce, o nich příště.
Co nás čeká v březnu? Začneme hned 6. března společenskou akcí k Mezinárodnímu dni žen.
Máme za to, že naše ženy si naprosto plně zaslouží stálou pozornost. Patří proto všem ženám
aspoň kytička a poděkování. Sejdeme se 6. března ve 14.00 hodin v Tylově domě při společné
zábavě a za účinkování hudby na tanečním parketu.
Ve středu 14. března se uskuteční beseda v jídelně Domu pečovatelské služby ve 14.00 hodin
s vedením DPS a hraní společenských her.
V úterý 20. března se uskuteční zájezd do Velkých Losin pro osvěžení těla v termálním bazénu. Odjez v 8.00 hodin z parkoviště pod Tylovým
domem, organizuje Věra Fialová.
V úterý 27. března si vyjedeme na první cyklistický výlet, sraz je ve 13.00 hodin na cyklostezce u mlýna. Podle počasí bude vybrána trasa na
místě samém.
A ve čtvrtek 29. března ve 14.00 hodin se
uskuteční beseda s finančním odborem města
k aktuálním otázkám rozpočtu a hlavních akcí
v roce 2018. Beseda se koná v Tylově domě.
V nejbližším období připravujeme další zajímavé besedy a setkání.
Vážení důchodci, užijme si ještě posledních
zimních dnů, abychom se mohli společně těšit
na jarní sluníčko.
Přeji všem stálé zdraví.
Jaroslav Koráb

Přijďte se seznámit s naší školou
dopoledne od 10 do 11 h
odpoledne od 14 do 15.30 h

Blahopřejeme
Dne 4 března oslaví naše
maminka, babička a prababička, paní Jarmila Brázdová,
85. narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti přeje
rodina.
Dne 5. 3. 2018 oslaví
80. narozeniny naše milá
maminka, babička a prababička, paní Libuše Macků.
Touto cestou přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu.
Manžel a děti s rodinami
Dne 14. března oslaví 75. narozeniny paní
Anna Večeřová ze Stříteže. Do dalších let
přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody
a životního elánu.
Dcera a synové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata
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Vzpomínáme
Dne 9. 3. uplynou 2 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Ladislav Kolman.
S láskou vzpomínají
manželka Věra a dcery s rodinami.
Dne 13. 3. 2013 uplyne 6
let, kdy odešel na věčnost
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk
Přiklopil.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
S láskou vzpomínají
manželka Irena a dcera
Kateřina s rodinou.
Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme
dát, chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 14. 3. 2018 si připomeneme třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr, pan Jaroslav
Buben.
S láskou vzpomíná
rodina.
V březnových dnech uplyne dvacet devět 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

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Leden ve Speciální ZŠ v Poličce
Koncem loňského roku začal pro 1. – 5. ročník
plavecký výcvik, který potrvá až do poloviny února. Na první výuce si plavčíci otestovali zdatnost
našich žáků a rozdělili je do dvou skupin. V průběhu plaveckého výcviku se učí různé plavecké styly
a potápět se. Přechází po vodním mostě, jezdí na
skluzavce do vody a využívají mnoho pomůcek
a různých činností ve vodě i na suchu. Nejvíce zábavy si užijí také při mokré přestávce, kde mohou
skákat do vody a užívat si vodní hrátky podle sebe.
Moc se těší na každé plavání.
Po celý měsíc leden provázely přípravný stupeň
nemoci. Navzdory všemu stačili společně oslavit
narozeniny svých spolužáků a také si užít Tříkrálové hrátky. Nechyběly královské koruny, zábavné
úkoly, písnička nebo výtvarné práce. Žáci pozná-

vali vlastnosti vody, různých látek a předmětů při
hravých pokusech. Za doprovodu pohádky O kohoutkovi a slepičce tvořili, ale i hráli a pomocí
obrázků skládali dějovou posloupnost a pohádku
vyprávěli.
Tématem lednového měsíce byla zima – nejen za
polárním kruhem, zimní oblečení, zdraví, správná
strava a potřeba pohybu. Žákům se podařilo vyrobit si ptáčky z papíru, čepice z vlny, tučňáky nebo
Eskymáky. Zpestřením byla návštěva knihovny,
kde si s Knihomolíkem hráli, četli, prohlíželi knížky a cvičili se zvířátky.
Pololetní vysvědčení a osvědčení bylo určitě odměnou pro všechny žáky stejně jako jednodenní
prázdniny, které udělaly čáru za půlročním snažením a dodaly energii do nové práce.

Ad Z deníku Staromilce (věnováno Z. K.)
Četl jsem ten článek několikrát. Původně jsem
organizací města, ale všech obyvatel Poličky, kteani nechtěl reagovat. Ale tolik negativní energie
ří svou většinou dobrovolnou prací veřejný promě přimělo pár řádků napsat.
stor dotvářejí.
Skoro to vypadá, že vše je špatně. Počínaje noKdyž jsem v devadesátých letech začínal na povoroční zdravicí starosty, stavebními aktivitami
ličské chirurgii, můj první šéf po náročné operaci,
města, které „brutálně narušují život a podniká- která se zdařila, říkával: „Doktore, dneska jsme
ní desítek lidí“, smrdícími komíny, bezdomovci, nebyli na světě na hovno.“
ušmudlanou poutí, nedostupností stomatologicČasto si na to vzpomenu. Chci říct, že být užiké péče a konče špatnou prací zastupitelů, kte- tečný je důležité. Formování tohoto postoje začíná v rodině, výchovou dětí, prací a dalším lidří „mají zvážit faktickou užitečnost při výkonu
ským konáním. Přemýšlím, jestli to, co dělám,
mandátu.“
má smysl. Udělal jsem vše, co bylo v mých silách?
Domnívám se, že tak špatné to není. V Poličce
jsem se narodil, a tak těžko mohu být objektiv- Obstál jsem? Podobné zpytování není vždy jednoduché, ale je nutné. Mám za to, že každý, včetně
ní. Mám to tu rád a nedovedu si představit, že
bych žil jinde. Vše potřebné k životu tu je nebo je „kaz,“ by se měl nad svou užitečností zamýšlet.
Přeji nám, abychom vše zvládli, abychom v nana dosah, školství, zdravotnictví, kultura, sportovní vyžití a hlavě krásná Vysočina. Kdo zde žije, šem konání obstáli se ctí a neměli pocit promarněného života.
vidí, jak se naše město mění a rozvíjí. Je za tím
Pěkný den všem, občan MUDr. Jiří Toman.
spousta práce, nejenom vedení města, úředníků,

Tábor s Američany
Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech
16. – 20. července 13. příměstský „Tábor s Američany“. Ze spřátelené církve v USA přicestuje
tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin
povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou spolupracovníci z Poličky a okolí.
Kapacita tábora je 100 dětí ve věku 7 až 16 let.
Přihlášky je možno vyzvednout a odevzdat v informačním centru na náměstí.
Americkou skupinu letos tvoří 18 osob, z nichž
8 bude u nás poprvé. V této souvislosti se na
poličskou veřejnost obracíme s prosbou o ne
příliš náročnou, zato však velmi vítanou pomoc.
K táboru patří i večeře, k nimž se Američané ve
dvojicích či trojicích rozcházejí do českých rodin.
Pokud byste se chtěli stát hostiteli a strávit jeden
večer s americkými dobrovolníky, kontaktujte
nás prosím na policka@evangnet.cz nebo na telefonu 776 897 889.
Hosté z USA jsou velmi vděční za setkání v českých domácnostech, která jim umožňují poznat
naši zemi víc než jen turisticky. Perfektní zna-

lost angličtiny není nutná, důležitá je ochota se
dorozumět. Kromě tábora bude také možné se se
všemi Američany setkat v kostele při a po bohoslužbách v neděli 15. a 22. července od 8.30 hod.
Všechny srdečně zveme.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.
731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Od května 2018 přijmu pracovníka, brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické,
nátěry, pomocné práce. 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám ke koupi rodinný dům v Poličce nebo v okolí do 20 km. Opravy nevadí. Tel.:
735 047 955.
•
Sháním chalupu nebo starší domek,
příp. zemědělskou usedlost, se zahradou nebo
pozemky, v okolí do 30 km Mor. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. Může být i horší stav. Tel:
774 765 437
•
Hledám byt v Poličce nebo i okolí, 1+1 nebo
2+1 (nebo větší), nevadí družstevní, nevadí ani
původní stav. Děkuji za nabídku. Tel: 773 463 891
•
Prodám byt v OV 2+1 1. kategorie v Poličce
na ul. M. Bureše 805 za 1.450 tis. Kč. Info na tel.
511 160 264.
•
Pronájem bytu. Pronajmeme pěkný byt
1+1 s balkónem po rekonstrukci v revitalizovaném domě blízko centra Poličky. Tel: 607 574 856.
•
Prodám zahradu 500 m2 s chatkou v Poličce.
Cena 320.000 Kč. Tel: 722 133 545.
•
Koupím chalupu, starší domek v okolí Poličky. Platba hotově. Tel: 722 133 545.
•
Odvezu, co uvezu. Polička a okolí. Autodoprava +420 702 006 838.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
•
Nabízím výuku německého jazyka v rozsahu A1-B2, pomoc při přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ, asistenci při vypracování
seminární či jiné práce na SŠ, ev. VŠ, firemní výuku NJ, výuku českého jazyka pro rodilého německého mluvčího. Odborná pedagogická kvalifikace
i dlouholeté zkušenosti s výukou. Cena 150 Kč/
vyuč. hod. Mobil: 723 799 229
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6. ročník nočního
biatlonu na
Damašku

Eliška Červená halová mistryně
České republiky ve vícebojích

V půli února se na táborové základně Pionýra
Polička na Damašku sešli sportuchtiví dobrodruzi
a dobrodružky změřit svoje síly na tradičním slepeckém biatlonovém závodě. Nálada se nesla v bojovné a sportovní náladě. Závodníci si nejdříve
za světla osahali trať a všichni společně nervózně
očekávali devatenáctou hodinu, která byla startovní hodinou letošního ročníku.
Lehce poodhalím pravidla. Jezdí se v noci na
jediných lyžích (ovšem s různými botami), není
povolena baterka ani jiné osvětlení. Přesně v půli
trati je osvětlená nádoba, kam jezdci musí vhodit
papírek se svým jménem. Na konci trasy je jediná, velmi spoře osvětlená střelnice, kdy závodník
musí trefit neviditelný terč maximálně třemi diabolkami. Pokud se tak nestane, musí oběhnout

trestné kolečko. Úplně na konci trati si závodník
sundá lyže, doběhne do cílové místnosti a tam vypije 0,5 dl drsného alkoholu. Pět minut po závodě
nesmí soutěžící zvracet, jinak je diskvalifikován.
Nyní k výsledkům. Na prvním místě žen se
umístila Kačka Tobyšková, druhá byla Eliška z Litomyšle a třetí Uttka (bramborovou měla prvnička
Barča). V mužích se očekával lítý boj o první místo
mezi Rošákem a Krajdou, kdy Rošák potvrdil svoji
roli favorita a rekordním časem si vítězství vydobyl. Na druhém byl zmíněný Krajda a na třetím, ve
své životní formě, Puny (bramborovou těsně obdržel Petr Erbes st ml.). Neméně krutý boj se vedl
o další místa, neboť polovina startovního pole se
vtěsnala do jedné jediné minuty rozdílu.
Škoda, že rodiče nepustili na trať Jendu Morávka, neboť mohl v kategorii dětí získat jasné zlato,
už jen proto, že by byl jediným závodníkem. Milým zpestřením byla účast Gábiny Marie Soukalové – Procházkové.
za všechny (až osmá) Ryba

na vedoucích pozicích v průběžném bodovém hodnocení. Frontální útok ovšem podnikla v dálce, ve
které soupeřkám ukázala, že v této disciplíně nemá
olympijské zlato z Olympiády dětí a mládeže pro nic
za nic. Výkonem 545 centimetrů získala Eliška malou bodovou výhodu před závěrečnou osmistovkou.

Eliška Červená, která je svěřenkyní svitavského
trenéra Milana Boučka, nemohla ve výběru nejlepších vícebojařek chybět. Už během dvou měsíců
letošní sezóny potvrdila Eliška roli favoritky mezi
o rok zkušenějšími soupeřkami, když na svých prvních halových vícebojích v kategorii starších žákyň
vybojovala 3. místo na mistrovství Moravy a Slezska
v Ostravě, ke kterému ještě přidala 3 zlaté medaile
z přeborů Pardubického kraje.
Vstup do haly Otakara Jandery zahájila Eliška
slovy: „Tak tady se mi asi dařit nebude.“ Nicméně
na ní byla vidět skvělá soustředěnost a naprostý
klid. Soutěž mladých pětibojařek začala během na
60 metrů překážek, v němž Eliška zaznamenala čas
9,48 sekund. Skok vysoký přinesl v kategorii starších žákyň nevídanou podívanou, ve které se celkem
3 vícebojařky srovnaly na 166 centimetrech, a atletka z Poličky byla mezi nimi. Koulařské zápolení zajímavým způsobem zamíchalo pořadím. Eliška poslala náčiní do vzdálenosti 9,23 metrů, čímž setrvala

K získání titulu bylo potřeba doběhnout v rozmezí
maximálně 9 sekund za další adeptkou na vítězství
Ester Bendovou z pořádajícího Olympu Praha. Čas
2:37,17 a rozdíl pouhých 2 sekund od Ester Bendová
znamenal jediné – zlato!
V celkovém součtu Eliška dosáhla 3389 bodů,
druhá Ester Bendová ztratila na reprezentantku
z Poličky 96 bodů, třetí skončila obhájkyně titulu
z minulého roku Natálie Olivová ze Sokola Kolín.
Eliška si zároveň vylepšila 4 osobní rekordy a dosáhla nejlepšího halového výsledku od roku 2015 v kategorii starších žákyň. Když přihlédneme k tomu, že
Eliška je mezi staršími žákyněmi teprve 2 měsíce,
má její vítězství o to větší cenu.
Eliška Červená skvěle navázala na loňskou úspěšnou sezónu. Další velké závody se konají začátkem
března. Halové mistrovství České republiky, tentokrát v jednotlivých disciplínách, bude hostit Ostrava,
kde si Eliška určitě nenechá ujít skok daleký.
-lč-

„8“ otázek pro „osmačku“

Půl miliónu
hasičům
Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí
individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Finanční
prostředky budou určeny nejen na činnost tohoto
sdružení, ale také na práci s mládeží a na pořádání
různých soutěží v požárním sportu.
„Finanční podpora dobrovolných hasičů započala již v roce 2002. V minulosti jsme přispívali
krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska částkou 300 tisíc korun. Letos již potřetí
uvolňujeme částku 500 tisíc korun, jelikož si plně
uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží. Navíc popularita
požárního sportu narůstá a daří se díky činnosti
krajského sdružení přilákat další mladé zájemce
o požárničinu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
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V pátek 9. února hostila atletická hala Otakara
Jandery v pražské Stromovce halové mistrovství
České republiky ve vícebojích v kategorii starších
žákyň. Atletky se mezi sebou utkaly v 5 disciplínách:
60 metrů překážek, skok vysoký, vrh koulí, skok daleký a 800 metrů.

Eliška Červená byla 23. 1. v Tylově domě vyhlášena ve své kategorii Sportovkyní Svitavska za rok
2017. Po hlasování získala i cenu Sportovní hvězdy
Svitavského deníku. Navíc je sympatické, že se na
podium pro ocenění dostal i její tatínek za úspěchy
poličské sálové kopané. Nejen proto jsme se zeptali:
1. Jakých (nejméně) tří nejlepších sportovních
výsledků si z roku 2017 nejvíce vážíš?
Nejvíce si cením medaile z olympiády z dálky,
4. místa z MČR ve vícebojích a dvou medailí z evropských her v Brně.
2. Kolikrát týdně trénuješ?
Trénuju 6 x týdně, v neděli mám volno.
3. Kdo všechno ti v životě sport takzvaně „vpreparoval“ pod kůži?
Určitě rodiče a já sama.
4. Čím se v životě odreagováváš?
Nejvíce sportem.
5. Myslíš, že ti sport pomáhá i nějakým způsobem ve škole?
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Myslím, že ano, někdy se to hodí při nějakých soutěžích.
6. Jaký je tvůj nejbližší sportovní cíl?
Zatím mi je nejblíže další účast na olympiádě.
7. Jaký je tvůj nejbližší školní cíl?
Mít co nejméně dvojek na vysvědčení.
8. Co máš nejraději v tělocviku?
Nejraději mám, když hrajeme florbal.
Přejeme do budoucna Elišce a jejímu okolí vše nejlepší. Proč i jejímu okolí je prosté. Lidé dohromady
dovedou dosáhnout mnoha úspěchů. Pak se nejedná jen o osobní, rodinné, školní, oddílové, okresní,
krajské, republikové, ale i mezistátní zážitky, které
ukazují jednu z možných životních cest, vzbuzují
obdiv, uznání a radost z toho, že jde o prostou dívku
z Poličky, Svitavska, Pardubického kraje, České republiky, Evropy…
Za ZŠ Na Lukách S. Nožka…

Tenis
20. 1. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. Další
úspěšný turnaj zaznamenala Verča Uhlířová. Ve
dvouhře získala 3. místo a ve čtyřhře 2. místo.
20. 1. turnaj starších žáků a žákyň v Poličce.
Mezi chlapci bojovali Duša Zahradníček a Honza
Jelínek, na výhru bohužel nedosáhli, ale nevadí,
příště. V kategorii děvčat jsme měli mnohem větší naději na úspěch, což se potvrdilo. Pouze Kája
Vendolská nezabodovala v domácím souboji s Šárkou Uhlířovou. Šárka tak získala body za jednu
výhru ve dvouhře. Kačka Kotvová získala 3. místo
ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře. Nejúspěšnější z našich byla podle očekávání Simča Válková,
která spolu se Šárkou získala 1. místo ve čtyřhře
a také ve dvouhře nenašla přemožitelku, a získala
po zásluze 1. místo.
27. 1. minitenisový turnaj v Poličce. Mezi 14
účastníky nechyběly naše nejmenší děti. Po zápasech ve skupinách se nakonec sešly v tabulce
útěchy. Tam získala 1. místo Baruška Graciasová,
2. místo Anička Graciasová, 3. místo Máťa Kössler,
5. místo Filda Mořkovský a na 6. místě se umístila
Dorotka Chalupníková, která startovala na prvním turnaji.
27. 1. babytenisový turnaj v Hlinsku. Filda Švejda vyhrál jeden zápas a v celkovém pořadí obsadil
12. místo.
27. 1. turnaj mladších žákyň v Havlíčkově Brodě.
Verča Uhlířová opět zabodovala, když ve dvouhře
získala 3. místo a ve čtyřhře získala 1. místo.
27. 1. oblastní přebor starších žákyň v Trutnově.
Naše jediná účastnice Simča Válková odehrála
skvělý turnaj, když ve dvouhře vyhrála jeden zápas a ve čtyřhře obsadila 2. místo.
3. 2. oblastní přebor babytenistek v Hradci Hrálové. 5. místo obsadila Anežka Zahradníčková,
9. místo Šárinka Dostálová, 10. místo Štěpánka
Vodehnalová a 12. místo Valerka Zobačová.
3. 2. turnaj mladších žáků ve Vysokém Mýtě.
Duša Zahradníček získal 3. místo ve dvouhře.
3. 2. turnaj starších žákyň v Humpolci. Šárka
Uhlířová obsadila 3. místo ve čtyřhře.
3. 2. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Verče Uhlířové patří 3. místo ve dvouhře,
Žanda Navrátilová vyhrála jeden zápas ve dvouhře a mezi dorostenci získal body za jednu výhru
ve dvouhře Dan Fučík. Na turnaji ještě startovali
Nikolka Petrásová, Lucka Kotvová a Adam Jelínek.
9. 2. proběhlo v sokolovně vyhlášení ankety
Sportovec města a také tenisté měli zastoupení
v kategorii jednotlivců, kde byla oceněna naše nejlepší hráčka Simča Válková a v kategorii kolektivů
získali ocenění naši minitenisté a dorostenci.

10. 2. minitenisový turnaj ve Svitavách. Na
turnaji startovali Anička Graciasová – 11. místo,
Baruška Graciasová – 14. místo a Máťa Kössler –
16. místo.
10. 2. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Další úspěšný turnaj pro Kačku Kotvovou, která
získala 3. místo ve dvouhře a spolu s Šárkou Uhlířovou také 3. místo ve čtyřhře.
Výroční členská schůze TO se koná v pátek
6. 4. v 18 h v budově TO.
-zjInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Polička odměnila své nejlepší sportovce roku 2017
Letos již šestý ročník tradičního slavnostního
vyhlášení ankety „Sportovec města Poličky za rok
2017“ proběhl v pátek 9. února od 18.00 hod. v sokolovně. Pořadatelem je město Polička společně
se sportovní komisí Rady města Poličky.
Každoročně nominují jednotlivé sportovní kluby a oddíly své sportovce pro tuto anketu, z navržených kandidátů poté vybírá sportovní komise
vítěze. Soutěže se účastní pouze žáci a dorost, dospělí jsou ze soutěže vyřazeni.
„Anketou chceme podpořit zájem dětí a mládeže o sport v Poličce, společenský večer a vyhlášení vítězů zároveň umožňuje, aby se poličští
sportovci vzájemně setkali a předali si informace o své činnosti. Večer se těší každoročně velké
oblibě,“ komentuje místostarosta města a hlavní
organizátor akce Bc. Antonín Kadlec.
I letošní večer se poličským sportovcům a jejich fanouškům povedl na jedničku. Celý program excelentně moderoval Ondřej Cihlář, student oktávy poličského gymnázia. O hudební
program se postarala poličská studentská kapela
Staří Babyloňané a o taneční vystoupení žáci ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička.
Odměněni byli mladí sportovci v těchto kategoriích: kolektiv žáci, kolektiv dorost, jednotlivci
žáci a jednotlivci dorost.
Konkrétní výsledky zde:

Adamec, Tomáš Mach, Ema Trnková, Karolína
Sühuchová, Natálie Kadidlová, Jan Král.

2. místo na MČR, lightcontact starší žáci do
63 kg, 2. místo kicklight starší žáci do 63 kg

Kategorie – kolektiv dorost:
předávající: Antonín Kadlec, místostarosta
města a předseda sportovní komise, Milan Matouš, člen sportovní komise

Simona Válková, TJ Spartak Polička, tenisový
oddíl
V celostátním žebříčku je na 28. místě, v loňském roce se zúčastnila 25 turnajů, na kterých
získala 5 prvních, 7 druhých a 6 třetích míst.
V kategorii mladšího žactva byla také členkou
družstva TC Brno, které svoji soutěž s přehledem
vyhrálo.

Kategorie – kolektiv žáci:
předávající: Jaroslav Martinů, starosta města,
Jan Matouš, předseda TJ Spartak Polička

dim Hnát, Daniel Fučík, Bóďa Bezdíček, Filip
Lopour, Matěj Vodák, Adéla Pečenková, Šárka
Uhlířová, Katka Kotvová a Simona Válková.

TJ Spartak Polička, minitenis
Družstvo minitenisu je složeno výhradně z dětí
ročníku 2010 (Filip Švejda, Martin Chalupník,
Martin Baláš, Anežka Zahradníčková a Štěpánka
Vodehnalová), postupovalo jednotlivými skupinami bez větších problémů a nakonec obsadilo
v celém Pardubickém kraji 3. místo z 19 účastníků.

TJ Štefanydes Polička, družstvo dorostu šachy
Účastník extraligy družstev mládeže, kde obsadilo 13. místo. Reprezentovali Jan Tulis, Ondřej
Švanda, Jakub Nešpor, David Černý, Jan Horák
a Adam Švanda.

TJ Štefanydes Polička, družstvo starších žáků,
šachy
4. místo na MČR družstev starších žáků z celkem 63 účastníků, 2. místo v 1. Lize družstev,
celkem 12 účastníků (Ondřej Švanda, Rudolf Jun,
Daniel Zeman, Lukáš Pavlíček, Adam Švanda, Jakub Simon, Michal Simon, Daniel Brokl a Ilona
Langrová).
HC Spartak Polička, přípravka (2008, 2009)
Přípravky patří mezi nejúspěšnější hokejové
týmy v rámci Pardubického kraje. V této soutěži se nevedou žádné tabulky ani výsledky z rozhodnutí Svazu ledního hokeje. Přípravky vzorně
reprezentovaly město v rámci Pardubického kraje
a v celé ČR.
TJ Spartak Polička, přípravka dívky volejbal
1. místo v Krajském přeboru Pardubického kraje, kde startovalo 36 družstev. Významné úspěchy
měla děvčata v rámci BMV MR mladších žákyň
a 2. místo v poháru nadějí v Olomouci, kde Aneta
Mlynářová byla vyhlášena nejlepší nahrávačkou
turnaje a Kateřina Pešavová, nejlepší hráčkou
poličského oddílu. Aneta Mlynářová a Veronika
Jiráňová jsou hráčkami KCM Pardubického krajského výběru.
TJ Spartak Polička, přehazovaná dívky volejbal
3. místo v Krajském přeboru Pardubického kraje startovalo 33 družstev (reprezentovaly Kateřina Paclíková, Martina Lazorová, Lucie Kotvová
a Zuzana Krumeyová).
Atletika Polička, družstvo nejmladšího žactva
(11 let a mladší)
3. místo v Krajském přeboru družstev zimní. Reprezentovali Veronika Červená, Jáchym
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TJ Spartak Polička, tenis dorost
Toto družstvo se postaralo o překvapení, když
postupně porazilo všechny soupeře a nečekaně,
ale po zásluze obsadilo 1. místo v Pardubickém
kraji. Nastupovalo ve složení Zdeněk Jílek, Ra-

Tereza Tutková, TJ Spartak Polička, volejbalový oddíl
Smečařka starších žáky, kadetek a juniorek,
jedna z nejvšestrannějších hráček startuje za
všechny tři kategorie, za starší žákyně nastupovala i v Českém poháru, s juniorkami hrála 1. ligu.
Petr Martinů, skate slalom, SK8 Polička
3. místo v Českém poháru ve slalomu na skateboardu, 1. místo Mistr ČR na skateboardu, 1. místo Mistr Evropy na skateboardu, 2. místo na jednotlivých závodech Světového poháru

HC Spartak Polička, družstvo juniorů hokej
V sezoně 2016/2017 vyhráli krajskou ligu juniorů Pardubického kraje, Přeborníci Pardubického
kraje. Reprezentovali Jaroslav Martinů, František Vostřel, David Vašátko, Lukáš Hejtmánek,
Jaroslav Štěrba, Michal Lidmila, Martin Poul,
Ondřej Poul, Ondřej Nunvář, Filip Augustýn, Štěpán Švanda, Jaroslav Holec, Denis Hnát a Josef
Bouška.
Kategorie – jednotlivci žáci:
předávající: Jaroslav Martinů, starosta města,
Jan Matouš, předseda TJ Spartak Polička
Eliška Červená, Atletika Polička
Olympijská vítězka z Letní olympiády dětí
a mládeže ve skoku dalekém obsadila 2. místo ve
skoku dalekém a 3. místo v běhu na 150 metrů
na Evropských hrách mládeže, 3. místo ve skoku
dalekém a 1. místo ve štafetě 4 x 300 metrů na
mistrovství Čech.
Lukáš Martinů, SK8 Polička, skate slalom
V roce 2017 vyhrál ve skate slalomu ve své kategorii všechno, co se vyhrát dalo: český pohár,
mistrovství ČR, mistrovství Evropy a světový
pohár.
Ondřej Švanda, TJ Štefanydes Polička, šachy
Mistr České republiky v kategorii do 14 let, reprezentoval ČR na mistrovství světa v Uruguayi
(23. místo), člen družstva TJ Štefanydes (4. místo
na MČR družstev), člen druholigového družstva
dospělých.

Karolína Machová, skate slalom, SK8 Polička
1. místo v Českém poháru ve slalomu na skateboardu, 3. místo na halovém Mistrovství Evropy
na skateboardu, 5. místo ve Světovém poháru ve
skateboardu.
Marek Bukáček, Atletika Polička
34. místo na MČR v přespolním běhu, 1. místo Běžecký pohár Iscarexu, 8. místo na KPJ na
800 m a 9. místo na 1500 m.
Adéla Bartoňová, Atletika Polička
48. místo na MČR v přespolním běhu, 3. místo KPJ v přespolním běhu, 3. místo v běhu na
1500 m, 4. místo Běžecký pohár Iscarexu.
Kategorie – jednotlivci dorost:
předávající: Antonín Kadlec, místostarosta
města a předseda sportovní komise, Milan Matouš, člen sportovní komise
Šimon Němec, Cyklo-ski Polička, horská kola
Mistr Pardubického kraje v kategorie kadeti,
3. místo celkově v seriálu závodů Bikové úterky,
2. místo celkově v seriálu závodů Pohár Českomoravské vrchoviny kategorie junior do 18 let, Hledá
se vítěz 2017 – seriál závodů navazující na závody pod patronací olympijského vítěze Jaroslava
Kulhavého, celkově 4., Časovka na Lucký vrch –
1. Účast na všech závodech Českého poháru XCO
a XCE.
Zuzana Šafářová, Cyklo-ski Polička, horská
kola
Český pohár XCO: účast na 6 závodech Č. P.,
celkové umístění, 7. Český pohár XCE – sprint:
účast na 6 závodech Č. P., celkové umístění 2.,
2. místo celkově v seriálu závodů Bikové úterky
– 1. místo celkově v seriálu závodů Pohár Českomoravské vrchoviny kategorie junior do 18 let
– Časovka na Lucký vrch – 1.
Martin Coufal, bojové sporty, Aréna Vysočina
Polička
V roce 2017 se stal mistrem Evropy v bojovém
odvětví zvaném grappling (páky a škrcení).

Milan Hermon, Aréna Vysočina Polička, bojové sporty
2. místo na MČR, lightcontact starší žáci do
52 kg, 2. místo kicklight starší žáci do 52 kg

Radek Červený, Auto-moto klub Polička
1. místo v kategorii MX2 Motocrossový sprint
v Poličce, 4. místo v kategorii MX2 Motocross
Práchovice, 1. místo Supercross Herálec, přebor
kraje Vysočina, 1. místo celkové v kategorii MX2
motocrossový seriál Lipoclub.

Vladimír Ocásek, Aréna Vysočina Polička, bojové sporty

Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Byl to úspěšný rybářský rok
V sobotu 3. února se v Tylově domě konala výroční členská schůze Rybářského sdružení Vysočina Polička. Po volbě jednotlivých komisí se ujal
slova hospodář Jaroslav Martinů, který zhodnotil
výsledky dosažené v minulém roce a nastínil úkoly
pro letošek.
Mohl s uspokojením konstatovat, že loňský rok
lze opětovně hodnotit jako velice úspěšný, a to
hned z několika důvodů. Dařilo se bohatě zarybňovat revíry, vše finančně zvládnout, takže
sdružení nemá žádné dluhy, naopak na účtu ještě

zbylo téměř půl milionu korun. „Skutečnost, že nežijeme na dluh, považuji za zásadní a nezbytnou
podmínku naší existence a prosperity,“ zdůraznil
hospodář.
Během loňska bylo do revírů vysazeno
100 000 ks ryb o váze 1 016 metráků, což je meziročně o 104 q víc. Bylo to 29 600 kaprů, 60 000
pstruhů a sivenů, 12 000 dravých ryb (štiky, okouni…). Celková cena zarybnění dosáhla výše 8 milionů korun. Lze předpokládat, že celkem bylo
uloveno 900 až 950 q ryb. Uvážíme-li, že tržba za

Volejbalové zprávy
Přehazovaná
Dalším kolem pokračovala krajská soutěž pro
nejmladší volejbalistky. Polička A i B potvrdila
tentokráte roli favoritek a obě družstva postoupila z B skupiny do finálové. Věříme, že alespoň pro
jedno družstvo to nebude jen jedna navštívenka.
Družstvo přehazované bylo též vyhlášeno Sportovcem roku 2017 pro Poličku, především za své
výsledky v barevném minivolejbalu.
Přípravka
Pohled na tabulku je čím dál tím víc lichotivější.
A tým vede celou soutěž, jestliže se loni děvčata na
výhru nadřela, až v posledním kole cinklo zlato,
tak letošní spanilá jízda ročníku 2005 a mladších
je téměř stoprocentní. Do konce soutěže zbývají
čtyři kola a náskok 12 bodů hovoří v náš prospěch.
B tým drží pozici v první desítce, a to na 9. místě.
C, D stále sbírají zkušenosti.
I družstvo přípravky, jako loňský přeborník
Pardubického kraje, přebíralo ocenění Sportovec
Poličky 2017.

Mladší žákyně
I tady naše lvice srdnatě bojují. Soupeřem jim
jsou především hráčky Dolního Újezdu. I ony mají
do konce soutěže pouhá tři kola. Rozhodně nám to
i v této soutěži zacinká, jaký to bude kov, bude jasné 7. dubna. Zatím držíme ve vedení náskok čtyř
bodů. Hned následující víkend čeká na děvčata
další výzva: Mistrovství České republiky mladšího žactva.
Mladší žáci
Historický postup chlapců do finálové skupiny
vybojovali borci v Letohradu. Poprvé porazili Litomyšl, a tak změří síly se třemi týmy, které pomýšlejí na medaile, s Lanškrounem, Svitavami
a Vysokým Mýtem.
Starší žákyně
Před větší soutěžní pauzou jsme zajížděli do
Chocně. Děvčata nedala svým soupeřkám šanci
a odvezla si tři jednoznačné výhry. V posledním
kole Českého poháru budeme opět bojovat na bílovické palubovce s Benešovem, Prahou, Českým
Krumlovem, Kolínem, Mělníkem a Vyškovem. Ale
již teď je jasné, že děvčata předvedla skvělou hru.
Jestli si někdo zaslouží individuální cenu ve
Sportovci Poličky 2017, pak je to rozhodně Tereza
Tutková, smečařka, která hájí barvy žákyň, kadetek i juniorek v 1. lize.

povolenky k lovu činila 4 835 100 Kč, pochopíme,
že rozdíl mezi příjmy a výdaji je nutné vyrovnat
vlastními aktivitami. Významným finančním přínosem je i to, že veškeré práce a úkoly zabezpečuje
sdružení vlastními silami a brigádnickou činností.
Je-li řeč o zarybňování vod, není na škodu trochu se ohlédnout a připomenout, že za uplynulých
28 let se zvedlo z původních 20 q na současných
1 016 q. Rozpočet se zvedl z 80 000 korun na
9 500 000 Kč. Jestliže kdysi bývali kapři kolem
45 cm považováni za kapitální, tak dnes jsou ve
vodě matadoři kolem 10 kg, pstruzi 4 – 5 kg, štiky 80 až 100 cm. Úlovky na revírech RS Vysočina
mnohonásobně převyšují průměr jiných revírů.
Například průměrný úlovek dravých ryb v ČR je 5
až 6 kg, u nás 60 až 70 kg. Velkým úspěchem je zarybnění Svratky 7 q pstruha potočního, který z řek
nejen v ČR, vlivem globálního oteplování, mizí.
Jak už bylo řečeno, vynikajících výsledků sdružení bylo dosaženo především díky neutuchajícímu nadšení, pracovitosti a obětavosti členů. Mezi
největší dříče, jimž patří poděkování, jsou František Kopiště, Zdeněk Milota, Josef Švanda, Franta
Bláha, Jirka Bidmon, Martin Talacko, kteří vždy
nesou tíhu dopravy ryb, krmení. Vypouštění rybníku před výlovem atd. Za organizaci rybářských
závodů zazněla pochvala Petra Bačovského, Pepy
Konopáska, Vlastimila Melezínka a dalších. Pokud jde o činnost rozhodčích, poděkování se dočkali Lojzík Mrňák, M. Krušina, Alena Šudomová
a její rodina, Petr Navrátil a další. Za počítačové
zpracování výsledků závodů byli pochváleni Petr
Fejt, Pavel Němec a Michal Nykl. Za fotodokumentaci veškerého dění Eva Křivková. Většinou stejná
jména zazněla i za prodej povolenek, za organizaci
závodů pro děti, zpracování úlovkových listů, evidenci brigád, výkonu funkce rybářské stráže, za
údržbu rybníků v Kamenici, Rohozné, Stašově,
Šindelky, Pomezí.
Za obětavou brigádnickou činnost patří uznání i dalším členům sdružení za finanční podporu,
údržbu prostranství pod PK1, sekání ledů na rybnících a udržování prostorů kolem nich. Za prodej kaprů v předvánočním čase jejich prodejcům
v Poličce, ve Svitavách, v Bystřici, Vendolí, Rohozné… Mimochodem – tato akce má hodnotu čisté
produkce všech rybníků sdružení. Kdyby jí nebylo,
musely by být povolenky zdraženy o 150 Kč.
Jak zdůraznil hospodář J. Martinů, neustále
jdeme z akce do akce a všechno dokážeme zabezpečit sami, bez nákladů na nějaké placené síly.
(Pozn. autora: kéž by to platilo všude.) Řekl: „Za
nejdůležitější považuji poděkovat za každé dobré
slovo, morální podporu, účast na závodech. Za
slušné chování, poctivost při výkonu rybářského
práva za dodržování zákonů a pravidel.“
V další části hospodář připomněl historii neutuchajícího budovatelského úsilí sdružení, kdy pronajalo, postavilo či obnovilo 15 rybníků. Za celé
předchozí období bylo donuceno ke dvěma splátkám, které do koruny splatilo. Takže nastala situace, kdy nikomu nic nedluží, a minulý rok zakončilo
se zůstatkem na účtu ve výši 462 200 Kč.
text a foto L. Vrabec

Barevný minivolejbal
Svitavy pořádaly barevný minivolejbal pro žluté a oranžové sportovce. Polička nepřijela domů
s prázdnou. Všechna naše družstva dosáhla na
medaile. Naši kluci zase v červeném minivolejbale,
který pořádal Letohrad, obsadili třetí místo.
-harInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Přes střechu
Evropy

Sk8 Slalom Polička 2017 –
mají se čím chlubit

Když se v roce 1971 zrodila myšlenka uspořádat
na lyžích přejezd přes tzv. střechu Evropy, nikdo
netušil, že se stane tradicí, která trvá již 47 let.
Tuto akci každoročně organizoval a podporoval
pan Jaroslav Hamerník, tehdy ještě pod hlavičkou
TJ Sokol Borová. Pan Hamerník byl člověk sportovně založený a aktivní do pozdního věku. Na
jeho počest a památku se od roku 2006 organizování přejezdu ujal Klub českých turistů z Poličky.
Dcery pana Hamerníka, paní Makovská a paní
Mužíková, jsou velmi rády, že jeho myšlenka
a jméno neupadly v zapomnění. Každoročně registrují účastníky, nakupují sladkosti, pečou perníkové medaile, vypisují diplomy a vedou evidenci
o počtu zúčastněných.
Před dvěma lety, při 45. ročníku, byla zaznamenána rekordní účast 201 dospělých a dětí. Tento
počet byl letos překonán. Vlak do Borové z obou
směrů praskal ve švech. Takové rojení a mumraj
zažije borovské nádraží jen jednou do roka, a to
pouze při této akci. Zaregistrovalo se rekordních
247 účastníků. Snad nejpočetnější byla skupina
„kardiaků“(členů Kardio klubu Svitavy a Polička),
která spolu s členy KČT čítala 124 lidí. Další početná skupina byla z Borové 47, z Chrasti u Chrudimi,
Hlinska a Havlíčkova Brodu 40, přijeli dokonce
i 4 turisté z Prahy. V menších počtech se objevili
účastníci z širokého okolí (Česká Třebová, Pardubice, Brno atd.). Škoda, že sněhové podmínky nebyly příznivé a muselo se jít pěšky. Každý si mohl
vybrat trasu podle své zdatnosti od 5 do 25 km.
Kdo měl zájem, mohl navštívit kostel sv. Kateřiny na Svaté Kateřině, poslechnout si něco o jeho
historii a potom pokračovat kolem nového rybníka k „Výbuchu“. Odtud se vrátit do Borové nebo
pokračovat na Žižkov a ještě dále do Pusté Rybné,
zpět pak přes Bukovinu do Borové. Asi padesátičlenná skupina z Chrasti a Borové dojela do Čachnova a odtud absolvovala trasu přes Karlštejn,
Spálený kopec, Bukovinu, tedy 25 km. Všichni
se nakonec sešli v motorestu u Dostálů, kde si
vyzvedli diplomy, perníkové „střechy Evropy“
a mohli se občerstvit. Někteří turisté pak pokračovali pěšky do Poličky. Je potěšující, že tradiční
akce láká tolik turistů a že mezi nimi jsou i mladí
lidé a děti. Je nutné ještě podotknout, že nejstarším účastníkem byl dvaadevadesátiletý pan Jiří
Andrlík z Pardubic, rodák z Borové.
Za KČT Polička Vilemína Červená

Turnaj přípravek

tak i celý Český pohár a za rok 2017 je první ve světovém žebříčku ISSA! Druhý v Českém poháru byl
Tomáš Mach, který slavil i druhé místo na MČR
a třetí místo na ME. Třetí v Českém poháru byla
Emily Martinů, která zároveň získala druhé místo
z halového ME. Kategorii mladistvých ovládl na
MČR, ME, tak i v Českém poháru Petr Martinů,
navíc mu patří druhé místo ve světovém žebříčku

Jiří Trávníček. „Na poličské závody přijelo 86
jezdců jak z ČR, tak ze zahraničí. I když se jednalo pouze o dvoudenní závody se statusem Prime,
byla účast opravdu nečekaně vysoká. Polička si
drží mezi jezdci velmi vysoké postavení ve spojení s kvalitními závody. Závody se konaly na ulici
Vrchlického a druhý den v ulici Husova,“ doplňuje
Jiří Trávníček.
Výsledky poličských jezdců za loňský rok jsou
opět vynikající. V kategorii dětí dosáhl na první
místo Lukáš Martinů, který vyhrál jak MČR, ME,

ISSA. Na druhém místě mu v Českém poháru šlape na paty Karolína Machová, ale i ta má skvělé
třetí místo z ME. Za ženy se umístila na druhém
místě Anna Tehza, a to jak na MČR, tak ME a navíc slavila třetí místo v Českém poháru. I kategorie mužů je velkým potěšením. V Českém poháru
skončil na prvním místě Petr Matouš, druhý Zdeněk Mach a na třetím místě Stanislav Nožka, ten
navíc získal třetí místo na MČR. Gratulujeme.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Zprávy oddílu ledního hokeje

Velice silně obsazený turnaj jsme sehráli
11. 2. premiérově ve zbrusu nových dresech. Za to
patří velké poděkování manželům Zachovým.
A tým hned v prvním zápase pokřtil dresy vítězstvím. I druhý zápas byl docela slušný. Pak přišla
série nepovedených zápasů a turnaj jsme zakončili dobře sehranými zápasy. Celkově jsme obsadili
7. místo. Škoda méně povedených zápasů, ale ostudu jsme rozhodně neudělali. Pro lepší výsledek je
potřeba dávat více branek (těch bylo opravdu málo)
a soustředit se na všechny zápasy turnaje. Je vidět,
že když je chuť, tak to jde a jsme schopni hrát vyrovnané zápasy s kýmkoli. Děkujeme za podporu.
Výsledky:
Polička – Libchavy
1:0 Slezáková
– V. Mýto
0:0
– Choceň
0:6
– Pardubice
1:2 Roušar?
– Svitavy
0:4
– Slaťiňany
0:2
– Hr. Králové
0:3
Sestava: Zach, Drobný, Chorvatovič, Moučka,
Roušar, Sotona, Jandera, Pulko, Findejs, Slezáková, Mlynář
trenéři Mlynář, Pavlík
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Poličští „skejťáci“ se mají čím chlubit a k jejich
úspěchům poblahopřál při společném setkání
i starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta
Bc. Antonín Kadlec.
„Šťastný rok 2017 a Sk8 Slalom Polička z.s. mají
opět hodně společného, zejména v dobrých výsledcích našich jezdců, ale také ve vzrůstající prestiži
závodů konaných v Poličce,“ hodnotí uplynulý rok

Neděle 21. 1. Havl. Brod „B“ – Polička 7:1
(3:0, 3:1, 1:0)
Branky: Vápeník
O osudu zápasu v Havl. Brodě bylo v podstatě
rozhodnuto dlouho, než byl vůbec zahájen. V den
zápasu se omluvilo 5 hráčů, toto není třeba komentovat. Těm 11 statečným, kteří nastoupili do pole,
není co vytknout. Proti domácím, kteří nastoupili
v plné palbě a hráli důrazný hokej, výborně bruslili, to měli hodně složité. Soupeř byl samozřejmě
po všech stránkách lepší, přístup některých našich hráčů je k zamyšlení. Toto byla slova trenéra
M. Grubhoffera po utkání.
Středa 24. 1. Polička – Litomyšl 4:13
(0:2, 1:5, 3:6)
Branky: Zobač 2, Šerejch, J. Boháček
V první třetině ještě Spartak se soupeřem držel
krok. V dalším průběhu to byla už záležitost pouze
Litomyšle.
Po tomto utkání bylo jasné, že do play-off na
7. a 8. místo postoupila Světlá a Litomyšl. Polička
se dvoukolově utká s Havl. Brodem.
Neděle 4. 2. Havlíčkův Brod „B“ –
Polička 10:2 (6:0, 2:0, 2:2)
Branky: Jindra, Zobač

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

Utkání, ve kterém o nic nešlo, bylo rozhodnuto
hned v první třetině, kdy Spartak velice rychle 6x
inkasoval.
Neděle 11. 2. Polička – Havlíčkův
Brod „B“ 5:17 (2:6, 2:5, 1:6)
Branky: Jindra 2, Lidmila, Štěrba, Švejda
K tomuto utkání není co dodat.
Mužstvo přípravky ročník 2011 se 3. 2. zúčastnilo turnaje v Chocni, kde obsadilo 3. místo ze 7
účastníků.
Starší dorost:
Hlinsko – Polička 
7:6 SN
Polička – Choceň 
3:2
Skuteč – Polička 
5:4
Mladší dorost:
Polička – Jaroměř 
0:2
Lomnice n. P. – Polička 
5:6 SN
Mladší žáci:
Polička Skuteč – Lanškroun 
3:7
Litomyšl – Polička Skuteč 
2:0
Přípravka 2008:
M. Třebová – Polička 
8:0
Polička – Hlinsko 
4:3
Polička – Choceň 
10:5
výbor oddílu LH

Turisté zvou

Kurzy v plaveckém bazeně
• Pondělí:
vede instruktor/ka
16.00 – 17.00 h přípravka
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 h delfínek
6 – 9 let
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 h děti kapříci
od 4 – 7 let velký b.
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 h delfínek
6 – 9 let
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 h
zdokonalovací 6 – 9 let
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 h
plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
• Úterý:
16.00 – 17.00 h kapříci
od 4 – 7 let velký b.
Lenka Vejdělková
16.00 – 17.00 h kosatky
– zdokonalovací 6-9 let Martina Navrátilová
17.00 – 18.00 h kosatky
– zdokonalovací 8-12 let Martina Navrátilová
17.00 – 17.45 h rodiče s dětmi
velký b. – želvičky
Lenka Vejdělková
• Středa:
15.00 – 16.00 h aquagravidibic
– cvičení a plavání pro těhotné Jana Nyklová
16.00 – 17.15 h plavecký oddíl Orka,
dvě dráhy
Zděněk Jandík
17.15 – 18.45 h kondiční plavání veřejnost
plavčík
18.45 – 19.45 h aquafitness
Jana Nyklová
Středa:
veřejnost pro plavání rodičů s dětmi, věk
1-2 roky, VB + vířivka
instruktorka
10.00 – 10.30 h,11 – 11.30 h – jedna lekce
v rozsahu půl hodiny – cena 60 Kč
plavání kojenců a batolat,
vířivka
Jitka Kmošková

12.30 – 15.00 h – jedna lekce v rozsahu půl
hodiny – cena 110 Kč
• Pátek:
19.00-20.00 h kondiční
plavání veřejnost

plavčík

Na kurzy plavání rodičů s dětmi velký b. – želvičky
je nutný doprovod na jedno dítě jedna osoba starší
18 let. Po zatraktivnění bazénu v rámci kurzu plavání rodičů s dětmi je možné využít vířivku se slanou
vodou, a to při dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek.
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Srdečně zveme
začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás a vyberte si
z naší nabídky. Přihlásit děti a dospělé na kurzy můžete kdykoliv v průběhu školního roku. Poradíme při
výběru kurzu, způsobu úhrady a možnosti využití
vaší zdravotní pojišťovny.
O prázdninách se kurzy nekonají.
Kurz pro dospělé neplavce zahájíme dle zájmu
uchazečů. Zájemci, hlaste se na plaveckém bazénu
– kontakt: 461 725 631 nebo 731 020 030 Plavecká
škola.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o, Polička
Kurzy „Plavání kojenců a batolat“ budou zahájeny po ukončení zatraktivnění bazénu. Termín bude
oznámen včas na vývěsní skříňce před plaveckým
bazénem a na www stránkách TES, s. r. o. a města
Poličky. Tyto kurzy budou probíhat ve vířivce se slanou vodou v souladu s vyhláškou vydanou Ministerstvem zdravotnictví pod vedením zkušené lektorky
Jitky Kmoškové.
Na kurzy „Plavání kojenců a batolat“ se mohou
rodiče nebo rodinní zástupci přihlašovat průběžně
do pořadníku. Přihlášky obdržíte na povinné úvodní
přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roky, Želvičky
2 – 4 let, Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 6 – 9 let, Kosatky
6 – 12 let, zdokonalovací kurz st. žáci, plavecký oddíl
ORKA, aquafitness, kurz pro těhotné – aquagravidibic: přihlášky obdržíte na povinné úvodní přednášce
na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt:
Jitka Kmošková tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz nebo tel. plavecká škola 731 020 030
a plaveckaskola@tespolicka.cz.

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

sobota 17. března – Jarní přírodou
Na první jarní pochod se vypravíme osobními auty do Jaroměřic. Pro účastníky jsou připraveny pěší trasy od 7 do 38 km
nebo cyklotrasy 10 až 60 km. Individuální účast.
středa 21. března – Za památkami Olomouce
Na naši první středeční vycházku se vypravíme vlakem do Olomouce za poznáním kulturních
památek. Navštívíme historické centrum města
a pojedeme též na Svatý kopeček. Na tuto akci je
nutné se přihlásit předem do 16. března z důvodu
objednání společné vlakové jízdenky.
Výlet vede Jiří Andrle.
sobota 24. března – Zahájení jarní turistické
sezony Pardubického kraje
V letošním roce byl zahájením sezony pověřen
odbor KČT Vysoké Mýto. Pro účastníky je připraveno mnoho zajímavých prohlídek města a muzeí.
Připraveno je i několik vycházek do okolí města
včetně na hradiska Vršovců ve Vraclavi. Na tuto
akci pojedeme objednaným autobusem. Bližší informace budou vyvěšeny ve vývěsní skříňce a na
internetu.
Vedoucím akce je Josef Brokl.
středa 28. března – Za bledulemi
V letošním roce se vypravíme k Trpínu, odjezd
linkovým autobusem do Trpína z aut. nádraží
v 9.33 h, zast. Polička most 9.35 h, trasa asi 10 km
značenými i neznačenými cestami do Bystrého.
Vycházku vede Jiří Andrle.
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.

Turnaj mladších
přípravek
Turnajem přípravek 27. 1. v M. Trnávce jsme zahájili fotbalový rok 2018. K turnaji jsme odjížděli
skoro v nejsilnějším složení. V těchto zápasech
jsme si mohli vyzkoušet, co jsme v průběhu halové sezony natrénovali. Opravdu jsme předvedli
spoustu pěkných fotbalových akcí a tím pádem
i branek, a že jich nebylo málo. Jistě i nějaké chybičky se vždycky najdou (menší soustředěnost
v některých fázích utkání a především ve finále.
Skupinovou fázi jsme vyhráli, ale finále ukázalo,
že každý zápas je jiný. Jaroměřice, které jsme ve
skupině přehráli, nám ve finále byly hodně vyrovnaným soupeřem. Nakonec tento duel rozhodla
penaltová loterie v náš prospěch. Pochvalu zaslouží celý tým za kolektivní výkon a opět úžasní fanoušci za podporu.
Sestava: Navrátil, Konopásek, Husák, Hájek,
Pavlík J., Pavlík V., Šedajová, Sedlák, Mužík, Kastner
Výsledky:
Skupina: Polička – Knínice 6:0, Sedlák 2 x, Mužík 2 x, Konopásek, Pavlík J.; Polička – M. Třebová
modrá 9:0, Kastner, Šedajová 2 x, Hájek, Husák,
Pavlík J., Mužík 3 x; Polička – Jaroměřice 4:0,
Sedlák 2 x, Pavlík V. 2 x; Polička – M. Třebová bílá
7:1, Navrátil 2 x, Pavlík J., Mužík 3 x, Husák; Polička – Kunčina 5:0, Šedajová, Pavlík J. 2 x, Navrátil,
Sedlák
Finále: Polička – Jaroměřice 3:3, 4:3 penalty
Pavlík V., Sedlák, Šedajová
Poděkování také patří organizátorům turnaje za
jeho hladký průběh.
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa

8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa

22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa

29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-20.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-8.30, 10.00-10.30 veřejnost
rodiče s dětmi, 12.30-14.30 kurz
batolata, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 ORKA, 17.15-18.45
kondiční plavání, 18.45-19.45
aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-19.00 3 dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00, kurzy nejsou
6.00-20.00, nejsou
6.00-11.00, 12.30-14.30 kurz
batolata, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost
rodiče s dětmi, 12.00-15.00, 15.0016.00 aquagravidibic, 16.00-17.15
ORKA, 17.15-18.45 kondiční plavání,
18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-20.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejnost
rodiče s dětmi, 12.30-14.30 kurz
batolata,
15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.15-18.45 kondiční plavání, 18.4519.45 aquafitness
6.00-20.00, z toho 18.00-20.00 tři
dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00

Tobogán
Předpokládá se, že tobogán bude zprovozněn
v dubnu 2018. Zvýšení vstupného se plánuje od
dubna. Permanentky zakoupené v roce 2017 si zachovávají svoji platnost až do vypršení termínu na
jeden rok.
Od dubna 2018 vstupné
• dospělí 50 Kč (r. 2017 vstupné dospělí 45 Kč),
• děti od tří do patnácti let 25 Kč (v r. 2017
vstupné děti od tří do patnácti let 20 Kč),
• děti od jednoho roku do tří let zdarma. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci
sleva 50 % vstupného.
Vzhledem k úpravě vstupného budou upraveny
i ceny permanentek na bazén.
Ostatních provozů, např. sauny, výuky plaveckých škol, kurzů, se zvýšení cen v roce 2018 netýká.
Provoz
Připravujeme úpravu provozních hodin pro veřejnost v ranních hodinách a rozšíření provozu
o neděli.
Doporučujeme návštěvníkům plaveckého bazénu, aby pečlivě sledovali informace na www stránkách města Poličky a na www stránkách firmy
TES, s. r. o. Polička a na vývěsní desce plaveckého
bazénu a měsíční rozpisy.
Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného
ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva
5 %).
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do
20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny. Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce
a zdokonalování plaveckých stylů, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na

webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Mgr. Andrea Zachová:
vedbazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 h
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 h
ženy – sobota
14.30–16.55 h
společná – sobota
17.00–20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je
také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–17.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení: každý čtvrtek 17.30-19.00 h sobota, neděle a svátky 14.00-15.30 h.
O jarních prázdninách od pondělí 12. 3. do pátku 16. 3. od 13.00 do 14.30 h veřejné bruslení. Provoz zimního stadionu končí 18. 3. včetně.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
na zimním stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o.
www.tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce
zimního stadionu. Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Objednávky na pronájem ledové plochy – kontakt: Grubhoffer Miloš, 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Jubilejní oslava sportovců v Poličce
10. ročník slavnostního vyhlášení výsledků
ankety Nejúspěšnější sportovec roku regionu
Svitavska proběhl v úterý 23. ledna v Tylově
domě v Poličce. Večer opět moderoval Radek
Šilhán a mezi těmi, kteří předávali ceny vítě-

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725631.

zům, byl i Vladimír Martinec, slavná hokejová
legenda. Sportovní hvězdou Svitavského deníku
zvolili čtenáři vysokým počtem hlasů poličskou
talentovanou atletku Elišku Červenou!
Mezi oceněnými byli, stejně jako v minulých
letech, zastoupeni poličští sportovci. V kategorii
Jednotlivci dorost – Martin Coufal (bojové sporty, Aréna Vysočina Polička) a Zuzana Šafářová
(cyklistika, Cyklo-ski klub Polička), Jednotlivci žactvo – Eliška Červená (atletika, Atletika
Polička),
Ondřej Švanda (šachy, TJ Štefanydes Polička)
a Lukáš Martinů (skate slalom, SK8 Polička);
Kolektivy dorost – HC Spartak Polička (hokej
junioři), Kolektivy dospělí – SK Kometa Polička
(hokejbal muži), VPS Novabrik Polička (sálový
fotbal muži).
Všem sportovcům patří velká gratulace a dík!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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