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Tvorba koncepce bydlení v Poličce
Od června 2017 probíhá roční spolupráce města
Polička s Agenturou pro sociální začleňování – společně tvoří podklady pro koncepci bydlení v Poličce.
Během prvních šesti měsíců vznikla podkladová
analýza, která mapuje místní bytovou situaci a její
vývoj v posledních letech. Proběhlo několik setkání
odborníků ze státního i neziskového sektoru a místní samosprávy, kde se ujasňovaly cíle a podmínky
rozvoje poličského bytového fondu. Podporu tato
platforma vyjádřila především nájemnímu bydlení,
které by mělo být dostupné všem příjmovým skupinám.
Informace přímo od občanů budou získávány
mimo jiné formou tzv. fokusních skupin – výzkumné metody, kdy se pomocí moderovaných diskuzí
s 8-12 zástupci úzce vymezené cílové skupiny (př.
rodiny s dětmi, senioři, samostatně žijící osoby)
popisují konkrétní aspekty místní bytové situace.
Celkem šest takových setkání se uskuteční do června 2018. První z nich proběhlo na konci března a přineslo vhled do problémů a bariér, na které při hledání ideálního bydlení naráží rodiny s dětmi. Finanční
nedostupnost kvalitního bydlení a specifické požadavky pronajímatelů byly velkým tématem diskuze.
„Děkujeme tímto účastníkům za otevřenost a ochotu
ke sdílení jejich příběhu a zkušeností,“ doplnil Martin Šmoldas z Agentury pro sociální začleňování.
Zajímají nás potřeby občanů
Poličky v oblasti bydlení
Cílem celé této aktivity je podpořit rozvoj bydlení
v Poličce, reagovat na potřeby občanů města a vy-

tvořit dokument s dlouhodobou vizí bytové politiky
města.
„Město Polička přijalo nabídku spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování s cílem zmapování aktuální situace bydlení v našem městě.
Průběžně se zapojujeme do této práce na společných jednáních a výsledky výzkumu a doporučení budou projednány v orgánech města,“ hodnotí
průběh aktivity místostarosta města Bc. Antonín
Kadlec.
„Oblast dostupného bydlení je nejen pro rodiny
s dětmi klíčová. Mám proto radost, že se nám daří
hledat společnou řeč v oblasti tvorby koncepce bydlení,“ doplnila lokální síťařka Anita Stanislavová
z MPSV. Ta se v lokalitě zaměřuje na podporu spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny, kterou tvoří nejen zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálních a volnočasových
služeb, ale i škol, zdravotnických zařízení pro děti
a další.

Vzpomínka na
květen 1945
Zveme vás na pietní vzpomínkový akt při příležitosti 73. výročí osvobození naší republiky. Setkání se bude konat na Centrálním hřbitově v Poličce
dne 8. května od 13.30 h. Společně tak uctíme památku těch, kteří padli za osvobození naší vlasti.
Město Polička

Nový tobogan
Přijďte poznat a vyzkoušet nový magický a pestrobarevný tobogan, tobogan s vizuálními světelnými efekty, jehož délka je 72,84 m s průměrným
sklonem 12,5 %, průměr 1200 mm. Slavnostní
zahájení provozu tobogánu proběhlo ve čtvrtek
19. dubna na Plaveckém bazénu v Poličce.

Za organizační tým,

Mgr. Anita Stanislavová,
lokální síťařka pro ORP Polička
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí, MPSV
anita.stanislavova@mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz

Klíčová stavba pro další rozvoj města
Na podzim 2017 byla zahájena stavba, která má
zásadní význam pro rozvoj města Poličky a firem,
které zde působí – vedení 110 kV Hlinsko – Polička. Investice za 400 mil. Kč se rozjíždí po téměř
deseti letech čekání a vyjednávání.
Vyjádření starosty města Jaroslava Martinů:
„Tato stavba, která má finanční rozměr několika
stovek milionů korun, je pro další rozvoj našeho
města naprosto klíčová. V posledních letech firma ČEZ, a. s. v našem regionu odmítala žádosti
na další připojování velkých odběratelů, veškerá
volná kapacita proudu byla vyčerpána a bez tohoto zásadního posílení by došlo k velmi výraznému
utlumení hospodářského rozvoje Poličky a okolí.
Jmenujme například firmu Ravensburger Karton, s. r. o., Flídr, s. r. o., problémy hrozily a stále
hrozí i Plaveckému bazénu v Poličce, utlumena
by byla individuální výstavba rodinných domků
a výstavba domů bytových. Ve výčtu bych mohl
pokračovat.
O této nutné a zásadní investici se hovořilo desítky let, avšak teprve v posledních cca 5 letech došlo
k zásadnímu posunu. Jenom na trase Hlinsko-Polička bylo nezbytné oslovit na 450 vlastníků pozemků a získat souhlas s umístěním sloupů apod.
Jsem velice rád, že i naše město bylo a stále je velice aktivním partnerem ČEZ, a. s. v podobě snahy
přispět ke zdaru celé akce, která s odstupem času
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bude hodnocena jako jedna z největších a nejdůležitějších staveb 21. století v našem kraji.“
Vyjádření tiskové mluvčí ČEZ, a. s. Šárky Beránkové: „Výstavba vedení 110 kV Hlinsko – Polička
byla zahájena na podzim roku 2017 přípravnými
pracemi, jako je kácení dřevin v koridoru budoucí
stavby, realizace souvisejících přeložek a technických úpravy distribučních vedení VN v průmyslové zóně Polička, současně dohlížíme na dodávky
materiálu.
Veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby
bylo úspěšně dokončeno a vítězem se stalo sdružení HLIPO, které vzniklo za spolupráce dvou
významných dodavatelů PROFI EMG, s. r. o. Pardubice a ELEKTROTRANS, a. s. Praha. Celkové
realizační náklady této stavby se budou pohybovat
kolem 400 mil. Kč.
Kompletní dokončení stavby Hlinsko –Polička,
Venkovní vedení 110KV předpokládáme na konci
roku 2019, ale v letošním roce bychom chtěli zprovoznit část vedení od transformovny – TR Hlinsko
až ke katastru obce Krouna, resp. k podpěrnému bodu č. 67. V této části trasy máme uzavřeny
smlouvy o věcných břemenech.
Vzhledem k časovému hledisku jsou práce postupně zahajovány na všech částech trasy. Zimní
období jsme využili především ke kácení dřevin
v celé trase koridorů budoucího (pokr. na str. 1)
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Město Polička investovalo do nových atrakcí,
kterými jsou vířivka a tobogán, celkem 16,5 mil.
korun. Díky novému vybavení město očekává
vyšší návštěvnost bazénu. Jaká jsou konkrétní
čísla? V loňském roce navštívilo bazén v 1. čtvrtletí 3 844 plavců, v letošním roce je to 5 621.
„Naše očekávání v počtu návštěvníků za
1. čtvrtletí jsou naplněna, navýšení je o 32 %
oproti loňskému roku. Navíc je tato návštěvnost
zatím vyšší díky nové vířivce bez zprovoznění tobogánu, ten by měl atraktivitu poličského bazénu ještě zvýšit. Čísla dokazují, že investice města
Poličky mířily dobře,“ komentuje návštěvnost
starosta města Jaroslav Martinů.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Klíčová stavba
pro další rozvoj
Poličky

Hrad Svojanov se promění
v tržiště i v autosalon

(pokr. ze str. 2) vedení 110 kV a realizaci související přeložky a pro technické úpravy distribučních vedení VN v průmyslové zóně Polička.
První základové díly pro jednotlivé stožáry již
byly v souladu s objednávkou a harmonogramem
dodány a byly postupně rozvezeny po trase a dodavatelské firmy zahájily výkopové práce a betonáž
základových dílů. Následně je v jarních měsících
zahájena montáž mřížových stožárů.
Práce jsou postupně zahajovány na všech částech trasy. Zprovozňování jednotlivých úseků
musí probíhat v logických a navazujících celcích.
Úsek od Hlinska až ke katastru obce Krouna, resp.
k podpěrnému bodu č. 67, je jedním z celků, který
má smysl zprovoznit. Zprovoznění tohoto úseku
umožní lepší provozování sítě a „odlehčí“ zatížené
Poličce. Současně s tímto krokem chceme v letošním roce zprovoznit nové kabelové rozvody VN na
území města Poličky a rozvodnu 35 kV v Poličce.
Realizace těchto navazujících staveb umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení v samotné Poličce a díky tomu se uvolní část blokovaného příkonu.
Omezení silniční i železniční dopravy bude
v souvislosti s výstavbou vedení 110 kV minimální
a veřejné dopravy se vůbec nedotkne. V souvislosti s výstavbou vedení nebudou realizovány žádné
uzavírky ani dopravní omezení.“
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Kácení stromů
Jak jinak si vysvětlit bezbřehé kácení z velké
části zdravých listnatých a jehličnatých stromů po
celé Poličce? Všude je vidět jen pařezy nebo pahýly. I jehličnany u bytových domů z velké části mizí,
viz Švermova ulice atd.
O řádění dřevorubců v okolních lesích nemluvě.
Pro tuto „činnost“ není totiž žádná omluva a neobstojí žádný argument!
M. Ondroušek
Vážený pane Ondroušku,
rád bych stručně reagoval na Váš příspěvek k diskuzi o kácení stromů v Poličce a okolí. Myslím, že
vše podstatné již přinesl článek zveřejněný na titulní straně minulého čísla Jitřenky. Snad bych k tomu
jen doplnil informaci k hospodaření v městských
lesích. Veškeré těžební práce probíhají v souladu
se schváleným lesním hospodářským plánem. Závazné dle plánu jsou výchovné zásahy v mladých
lesních porostech (probírky), které zvyšují stabilitu
porostů a podporují vlastní produkci porostů. Dále
jsme dle lesního zákona povinni v daných termínech zpracovávat veškerou těžbu nahodilou (vývraty, zlomy, kůrovcová ohniska, souše). V současnosti
hrozí kůrovcová kalamita, a proto nařídilo ministerstvo zemědělství provést a zpracovat nahodilou
těžbu do 31. 3. 2018. Lze předpokládat, že výskyt
kůrovce a nutnost těžby budou dále pokračovat.
Vedle této nahodilé těžby se provádí i těžba mýtní
úmyslná, a to v porostech mýtně zralých. Jejich cílem je těžba zralých stromů s následnou obnovou
porostu zalesněním nebo využitím přirozené obnovy. Prodlužování obnovní doby není mnohdy vhodné, neboť často dochází, zejména u smrků, k rozvoji
kořenových hnilob, které významně snižují stabilitu stromů i ekonomický výnos. Kácení v lesích, které nejsou v majetku města, podléhá rovněž postupům stanoveným v lesních hospodářských plánech
nebo osnovách a dozoru státní správy. Není mi známo, že by v poslední době v našem okolí probíhala
nějaká nezákonná těžba.
Jaroslav Martinů, starosta
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Svojanov – Na královské sídlo míří řemeslníci,
aby předvedli, co dovedou, a nabídli své výrobky.
Přijedou i šermíři, tanečnice a divadelníci. V červnu mají přehlídku moskviče.
Hrad Svojanov se o víkendu 5. a 6. května promění ve velké tržiště. Na jarmarku si lidé budou
moci vybrat z nabídky originálních ručně vyráběných šperků, svíček ze včelího vosku, dřevěných
hraček a voňavých polštářků, nebudou chybět
chutné sýry, pravé valašské frgále, ani sušené ovoce a oříšky. Nachystaný je rovněž bohatý doprovodný program na hlavním nádvoří. Mladoňovské
Perchty von Bladen už tradičně rozvlní sukně, zatímco tanečnice Jahanara předvedou břišní tance. Podívanou pro kluky a pány dovezou brněnští
Bandiere e Spade a Taurus. Pezinský Féder Teáter
pobaví hudebně loutkovým představením.

Automobilům letos na hradě netradičně zasvětili první červnový víkend. Sraz si zde totiž dali majitelé moskvičů. „Sám jsem majitelem tohoto vozu,
proto jsem pořadatelům nabídl možnost, uspořádat sraz přímo na hradě. Přijde mi stylové do historického prostředí umístit tato auta,“ odtajňuje
záměr svojanovský kastelán Miloš Dempír. Pro
návštěvníky, kteří si auta budou moci prohlédnout,
to bude zajímavá atrakce. Pořadatelé předpokládají, že na Svojanov dorazí 40 až 50 vozů známé
značky. Výletníci se s nimi budou setkávat po celém hradním areálu. „Ty nejzajímavější budou na
hradním nádvoří, ostatní v postranních komunikacích,“ upřesňuje kastelán.
Moskevská automobilka začala moskviče vyrábět v 30. letech minulého století. „Nejstarší
kousky ale u nás neuvidíme, protože do Československa se začaly dovážet až v šedesátých letech,“
podotýká Miloš Dempír. Výroba moskvičů skončila počátkem tohoto století.
Návštěvníci památky po dobu konání akcí nepřijdou o komentované prohlídky empírového
paláce s unikátní kopií pohřební koruny Přemysla
Otakara II., středověkého sklepení opředeného legendami o hradu, mučírny a domu zbrojnošů, ani
o procházky v zahradách a výstup na hlásku.
Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den
kromě pondělí, v červnu pak po celý týden, vždy
od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Soutěžte s osobnostmi
Královských věnných měst
Cestujete a soutěžíte rádi? Pokud ano, tato informace je přímo
pro vás. Zapojte se do soutěže
o atraktivní zážitky v devíti královských věnných městech (Dvůr
Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník,
Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto).
Soutěž probíhá od 6. 4. do 16. 9. ve třech kolech.
Když zodpovíte správně všechny tři otázky, zařadíte se do slosování o ceny, které proběhne do dvou
týdnů od ukončení soutěžního kola. A navíc, kdo
zodpoví všech devět otázek ve třech soutěžních
kolech, zařadí se do závěrečného slosování o VIP
ceny.

Správné odpovědi na otázky naleznete na
webových stránkách Královských věnných měst
www.vennamesta.cz anebo v aktuálním vydání
časopisu Moje země, kde ve třech číslech za sebou
vyjdou články o věnných městech na téma „osobnosti“.
Jaké vás čekají odměny? Těšit se můžete na ceny,
které věnují jednotlivá Královská věnná města.
Vyhrát můžete zajímavé dárkové předměty, ale
i vstupy do historických objektů a mnoho dalších
překvapení.
Královská věnná města vám přejí štěstí a samé
správné odpovědi!

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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Česko velmi rychle vysychá!
Vážení a milí spoluobčané, vážení přátelé,
dovolte mi navázat na můj článek „Sucho“ v srpnové Jitřence 2015 a opětovně napsat pár řádků
k situaci, kterou považuji za největší nastávající
problém naší země. Věřím, že mnozí z Vás jste si již
všimli, s jakou, doslova alarmující, rychlostí ubývá
voda v krajině a především ve vodních tocích.
Musím napsat, že při psaní článku Sucho v roce
2015 jsem věřil a doufal, že v následujících letech
se situace postupně vylepší. Rok 2015 byl mimořádně suchý, a toto sucho šlo označit za cyklické,
tedy že se čas od času opakuje. Bohužel ke zlepšení nedošlo, a to i přes relativně obvyklé srážky
v období let 2016 a 2017 a celkově špatná situace
s vodou se dále zhoršuje.
Vše nasvědčuje, že tento stav můžeme nazvat
novodobým trvalým suchem, za které si můžeme
především my, lidé, sami. Má se za to, že Česko
a Řecko jsou suchem nejvíce ohrožené země v Evropě.
Jak je možné, že vody, které bylo kdysi nadbytek,
se najednou nedostává?
Za zhruba 100 let jsme milion hektarů původní
přírodní krajiny odvodnili a přeměnili v pole. Tisíce kilometrů původních meandrujících vodních
toků bylo zničeno napřímením do rovných a hlubokých koryt, které rychle odvádějí vodu a působí
jako otevřené drenáže, které postupně vysušují
okolní území. Na základě těchto negativních dopadů a zkušeností s hluboce zahloubenými koryty
pod přehradami Francie a Itálie upouští od další výstavby údolních nádrží. Z naší krajiny zcela
zmizela síť drobných toků. Kromě velmi intenzivní zemědělské výroby nám rychle zarůstá i zbylá
volná krajina naší různorodou výsadbou a částečně i formou volného náletu. Příkladem velkých
požadavků na vodu je např. kukuřice, kdy jedna
kukuřičná rostlina za vegetační období může odebrat až 200 l vody. Myslím, že jste si, milí přátelé,
všimli sami stavu, kdy opuštěné a neudržované
pozemky po několika letech velice rychle zarůstají
houštinou různých dřevin, které spotřebují a vypaří také nemalé množství vody. Existuje seriózní
zpráva, ve které se uvádí, že objem kubatury porostů v lesích a ve volné krajině se od roku 1945
zvýšil o 100 %.
To vše dohromady, včetně mnoha dalších faktorů (zhutnění půdy těžkou zemědělskou technikou,
záborem půdy pro novou výstavbu, především liniových staveb), má v posledních desetiletích za
následek značné omezení vsákavosti půdy a velmi
zásadní zvýšení výparu, který se dle některých
odhadů zvýšil na 200 – 250 % původních odvěkých hodnot. Dalším velkým zdrojem zrychleného výparu jsou několik měsíců odkrytá a holá pole
bez porostu, který nejlépe chrání půdu před oteplováním slunečním svitem, u kterých pak dochází
k rychlému vysychání. Voda se již nemůže dostat
do větších hloubek pod povrch země, kde po celé
věky doplňovala objem, který je nezbytný pro prameniště a samozřejmě pro čerpání pitné vody.
Na území České republiky napadne ročně
v průměru 40 – 60 miliard kubíků vody v podobě dešťových a sněhových srážek. Ministerstvo
zemědělství ČR za rok 2016 uvádí, že celkové
srážky dosáhly 50 mld. kubíků a z toho činil výpar neuvěřitelných 40 mld. kubíků vody, tj. 80 %
celkových srážek. Tímto obrovským nárůstem
celkového výparu ztrácíme neuvěřitelných 80 %
naší vody. Tento přírodní proces se nazývá evapotranspirace a vyjadřuje celkový odpar vody z povrchu půdy a z povrchu rostlin včetně vodních par,
které rostliny uvolňují svými průduchy. Pak tedy
není žádným překvapením, že každoročně, a to již
celou řadu let, ztrácíme z volné krajiny miliardy
kubíků vody. Kdyby úměrně s nárůstem výparu
pršelo více, nic se neděje. Skutečností ale je, že
prší max. stejně a navýšený objem vypařené vody
spadne v jiné končině světa, včetně oceánu.
Tato dlouhodobá každoroční ztráta vody působí
katastrofálně, naše země sesychá a tvrdne, lesy

masově hynou. Dnes již nikdo nezpochybňuje, že
primárním spouštěčem kůrovce je oslabení lesa
nedostatkem vody. Ano, přátelé, naše lesy vysychají. Kdysi na vodu bohatá Šumava je bez vody
a rozsah poškození lesů je obrovský, tak tomu je
i v dalších částech České republiky, především severní Morava je taktéž nesmírně zasažená a lesy
hromadně hynou. Mnoho odborníků má za to,
že do 20 – 30 let nebude do nadmořské výšky
800 m žádný jehličnatý les.
Nepatřím mezi ty, kteří falešně straší, ale tento
stav a především vývoj je naprosto bezprecedentní.
Úbytek vody v naší krajině a ve vodních tocích
má nezadržitelný vývoj. Mnoho menších potoků
již vyschlo. Celá řada velkých toků v letních měsících posledních let, kdy dešťové srážky dosahovaly průměrných hodnot, měla pouze 30 – 40 %
průtok srovnatelný s dřívějšími léty. Velkou část
života sleduji, a to především z pozice celoživotního rybáře, tento neblahý vývoj, sleduji odborné
debaty, snažím se v Parlamentu oslovovat poslance a další odborníky.
Narůstá a i nadále bude narůstat nervozita
a obava o kvalitu vody ve strategických přehradních nádržích – zásobárnách vody pro velké
městské aglomerace. Vody bude stále ubývat, ale
znečištění bude stejné a bude se míchat ve stále
se zmenšujících objemech přírodní, relativně
čisté vody, která teče v našich řekách a plní tyto
vodárenské nádrže. V posledních 2 letech nedošlo k doplnění standardní hladiny mnoha našich
nádrží ani při jarním tání. Kde jsou doby, kdy se
každým rokem v jarním období upouštěním snižovaly hladiny těchto nádrží a tím se vytvářely
kapacity pro vodu z tajícího sněhu, jako prevence
proti povodním? To vše povede k dalším požadavkům na zdokonalování kanalizačních sítí včetně
účinnosti čističek, které si vyžádají obrovské finanční náklady.
Jsem nemile překvapen skutečností, jak jsou
mnozí zaskočeni názorem na rozsah negativního
dopadu zvýšeného výparu, který osobně považuji
za pravděpodobně hlavní aspekt vysoušení naší
krajiny. Mám také za to, že naše vědecká elita
v tomto směru selhala a dostatečně včas nerozpoznala nebezpečí. Ano, o suchu se stále hlasitěji
mluví a je to jistě správné. Domnívám se, že jsme
velice zaspali a náprava bude nekonečně obtížná.
Bude nezbytné vypracovat celkový pohled na tuto
složitou problematiku. Bude nutné spočítat a zvážit, zda celkový počet odběratelů vody nepřesáhl
již naše vodní zdroje a možnosti. A zda nenastal
čas na velmi zásadní a pravděpodobně i bolavá
řešení.
Vážení a milí spoluobčané,
s úctou se omlouvám za tento dlouhý příspěvek
(popravdě bych potřeboval celou Jitřenku), ale
úbytek vody v naší české krajině včetně všech dopadů, a to i ve vztahu k dostatku pitné vody nejen
pro stávající, ale především pro budoucí generace,
považuji za největší nastávající problém.
Ještě jednou se omlouvám, děkuji za přečtení
a především za zamyšlení, které bude nezbytným
předpokladem ke změně našeho myšlení.
Jaroslav Martinů, starosta

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
19. května
Další letošní uzávěrky:
17. 6., 19. 7., 19. 8., 15. 9.,
18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Parkem po nové
dřevěné lávce
Stavba nové dřevěné páteřní cesty procházející alejí od železného mostu až k parkovišti se blíží
k závěru. Cesta by měla být otevřena v průběhu
května.
Dřevěná lávka je tvořena z hranolů z modřínového dřeva. Autorem návrhu a projektové dokumentace je ateliér boine!ARCHITEKTI. Práce odstartova-

ly v loňském roce. Součástí celého projektu je i nový
mobiliář (lavičky, osvětlení, odpadkové koše). Zejména osvětlení cesty dozná zásadního vylepšení.
Vedle výměny starých stožárů a lamp za nové bude
nainstalováno i nové bodové osvětlení u podlahy
lávky na straně od Synského rybníka. Smyslem
bodového osvětlení je nejen hledisko estetické, ale
i posílení bezpečnosti chůze podél rybníka.
Díky novému řešení byla odstraněna nevhodná
asfaltová komunikace, která byla již ve velmi špatném stavu. Kvůli kořenovému systému vzrostlých
stromů je využita vyvýšená promenáda na systému
nízkých lávek. Použity jsou dřevěné lávky z trámů
s protiskluznou úpravou na kovovém roštu.
Na dřevěnou lávku navázal nový chodník z velkoformátové betonové dlažby vedoucí po čelní hrázi
Synského rybníka až k železné lávce. Chodník byl
posunut dále od rybníka mezi stromy, umístěn byl
nový mobiliář.
Stavbu realizovala společnost PP-GROUP.
cz, s. r. o., celkové náklady jsou ve výši 6,9 mil. Kč.
Další plánované akce v parku jsou stavební úpravy hlavního mostu a další etapa stavebních úprav
komunikací.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzavírka
Zákrejsova
Místo omezení: silnice II/360 ulice Zákrejsova
v Poličce od křižovatky se silnicí I/34 ulice nábř.
Svobody po dopravní značku konec obce Polička
(za sjezdovkou v Poličce).
Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/360 v ulici Zákrejsova v Poličce.
Termín uzavírky:
• začátek stavebních prací a frézování vozovky
od 23. 4. 2018 (pondělí) do 6. 5. 2018 (neděle)
• úplná uzavírka pro veškerý silniční provoz od
7. 5. 2018 (pondělí) do 30. 9. 2018 (neděle).
Objízdná trasa: obousměrná, po silnici I. třídy
ulice Vrchlického od křižovatky se silnicí II/360
ulice Zákrejsova u evangelického kostela po křižovatku se silnicí II/353 ulice Heydukova u Tylova
domu ve směru na obec Kamenec u Poličky, po silnici II/353 ulice Heydukova ve směru na Kamenec
u Poličky, Sádek a směrem na Borovnici na křižovatku se silnicí III/35322, která je vedena do obce
Korouhev.
Ing. Andrea Vraspírová,
Městský úřad Polička,
odbor dopravy
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Nová hala firmy
KOH-I-NOOR
PONAS, s. r. o.

Nové cesty cyklobusu, nové
možnosti letních víkendů na kole

Další významné rozšíření stávající výroby v oblasti poličské průmyslové zóny realizuje firma
KOH-I-NOOR PONAS, s. r. o. Za tímto účelem staví novou halu, která včetně nákladů do technologií
představuje investice ve výši 100 mil. Kč. Hala by
měla být dokončena v červenci tohoto roku a firma tím získá 4 000 metrů další výrobní plochy.
„Jedná se částečně o rozšíření stávajících kapacit, zároveň by mělo dojít k implementaci nových
technologických zařízení a montáži výroby s vyšší přidanou hodnotou,“ komentuje nové výrobní
prostory ředitel společnosti Ing. Robert Záboj.
Rozšíření výroby znamená samozřejmě i poptávku po nových zaměstnancích. V současné
době společnost zaměstnává 300 lidí, díky nové
výrobě vzniknou desítky nových pracovních míst.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Zapomenutý
Liboháj
Lokalita s poetickým názvem Liboháj je poličským městským lesoparkem s letitou historií.
V nedávné době se začalo uvažovat o ukládání
přebytečné zeminy v části nad lyžařskou sjezdovkou. Tento záměr se stal podnětem mého zamyšlení. Člověk, který sem alespoň občas zavítá, může
mít pocit, že zde vládu od lidí pomalu přebírá zvěř
a divoká příroda. Jak by ne, už několik let na to
má úřední nárok. Město totiž katastrální pozemky městské zeleně převedlo na lesní. Důvody si lze
domýšlet, tipoval bych, že byly především praktické.
V žádném výčtu důvodů, proč žít v našem městě nebo ho alespoň navštívit, se nezapomene dojmout krásným okolím a přírodou vybízejícími
k relaxaci a sportovním aktivitám. Ano, je to tak.
Lesní hřiště pro děti (viz Borová), okruh pro horská kola (Česká Třebová) nebo třeba plácek pro
kuželky či pétanque (Svitavy). Nemohli bychom
obdobné příležitosti k pohybu a zábavě na zdravém vzduchu mít v Poličce také?
Byly ovšem doby, kdy to město myslelo s Libohájem jinak. Centrální mozek lidstva nám na své
první stránce nabídne deset let starý článeček
pana starosty pro Svitavský deník. Cestičky, lavičky, dotace, milióny. Ty nejspíš nedorazily. Nevadí, nevěřme v kouzelnou moc peněz. Přitekly
by a zase odtekly, život do stranou zájmu ležícího
parku by stejně nepřinesly. Daleko důležitější jsou
myšlenky, nápady a vize. Když jsou dobré, mohou
být zdrojem energie, která spojí veřejnost, organizace, politiky a třeba i sponzory nebo investory. A věci dají do pohybu. A to je ta správná cesta.
A nejen pro Liboháj.
Petr Klusoň
diskuze@vpolicce.cz
www.vpolicce.cz
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Do Pusté Rybné, Křižánek, Svratky, Hlinska,
do Toulovcových Maštalí (Proseč, Bor u Skutče),
do Vysokého Mýta, do údolí Tiché Orlice i dál na
Dolní Moravu (přes Svitavy a Moravskou Třebovou) se letos poprvé v takovéto šíři cílů budete
moci svézt cyklobusem, který vám umožní se
na kole projet přírodou i městy ve vzdálenějších místech od Poličky. Cyklobusy budou jezdit
o sobotách a nedělích v období od 23. června do
2. září 2018. Cyklobus z Poličky přes Pustou Rybnou, Křižánky a Svratku do Hlinska dokonce již
od 2. 6. do 30. 9. 2018.
Velká výhoda nových cyklobusových linek tkví
v tom, že nemusíte na delší cyklovýlet brát auto,
stále připevňovat kola na střechu auta a zase je
pak sundávat, nemusíte volit okruhy, abyste se
dostali zpátky k vašemu autu, a bez auta se dostanete i do vzdálenějších míst, kam by vám síly
nestačily. Na rozdíl od minulých let do svého cíle
dorazíte i za výrazně kratší čas.

Polička), nebo se vracet na kole po vlastní ose do
Poličky.
4) Cyklobusem se dostanete dokonce až na
Dolní Moravu v Králickém Sněžníku (Polička,
7.40 hod. – Dolní Morava, 10.40 hod.), kde stojí unikátní rozhledna „Stezka v oblacích“. Skvělé
je, že zpátky jedete z kopce a díky takřka 3 hodinové přestávce, kterou tam cyklobus bude mít,
budete mít dostatek času na to, abyste dojeli
např. až do Moravské Třebové, odkud Vás cyklobus v 15.34 hod. zaveze zpět do Poličky. Méně
zdatní cyklisté mohou nasednout nebo naopak
vysednout např. již ve Štítech, Tatenicích či dalších obcích na cestě tam i zpět. Výlet cyklobusem
je vhodný i pro pěší, kteří tak mají výjimečnou
přímou linku bez přestupů do oblasti Králického
Sněžníku, např. ke zmíněné Stezce v oblacích.
Pozn.: Uvedené časy odjezdů jsou platné
k 20. 4. 2018 a do definitivního vydání jízdních
řádů mohou být nepatrně upraveny.

Možností letos bude násobně více, než v minulosti.
1) Cyklobus pojede nově z Poličky do Žďárských
vrchů (ve 12.40 hod.) se zastávkami např. v Telecím, Pusté Rybné, Křižánkách či Svratce. Zpět do
Poličky se již každý vrací na svém kole.
2) Cyklobusem v 9.35 hod. se s kolem dostanete do Toulovcových Maštalí, do obcí Proseč, Bor
u Skutče a Nové Hrady, a z těchto obcí se také budete moci večer vrátit zpět cyklobusem po 18. hodině s příjezdem do Poličky v 18.43 hod., nebo
odkudkoliv na kole po vlastní ose.
3) Senzační možností pro nenáročnou cyklistiku jsou nedávno vybudované cyklostezky mezi
Vysokým Mýtem, Chocní, Brandýsem nad Labem
a Ústím nad Orlicí, vedoucí až do České Třebové.
Cyklobus, který vás sem zaveze, však bude třeba
kombinovat s dopravou vlakem (Česká Třebová –

Cyklobusy, které jezdí v létě krajinou Českomoravského pomezí již více než desetiletí, vozí rovněž pěší turisty. Bohužel v posledních letech jimi
jezdilo nad očekávání málo cyklistů. Linky cyklobusů spolufinancuje Pardubický kraj a přispívá
na ně svazek obcí Českomoravské pomezí. Po
mnoha jednáních se nám na podzim 2017 s manažerem Českomoravského Pomezí Ing. Jiřím
Zámečníkem, ve spolupráci a za vydatné odborné
pomoci paní Jany Švecové z Oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti Pardubického kraje, podařilo naplánovat změnu linek cyklobusů. Věřím, že nové trasy cyklobusů potěší jak ty,
kteří rádi jezdí na kole, tak i vyznavače pěší turistiky. K příjemným výletům všem výletníkům
přeji, aby jim na cestu vyšlo pěkné počasí.
Mgr. Jan Matouš,
člen rady města

Kouzelné putování
Českomoravským pomezím
Pokud si rádi hrajete, je tu pro vás opět po celé
léto a podzim oblíbená soutěž Kouzelné putování
Českomoravským pomezím. Na vaši návštěvu se
těší řada atraktivních soutěžních míst. Přímo v Poličce získáte speciální samolepky v informačním
centru, při návštěvě městského muzea, hradeb či
rodné světničky Bohuslava Martinů. Do soutěže
jsou dále zařazeny například zámky v Nových Hradech, Litomyšli a Moravské Třebové, hrad Svojanov, muzea v Poličce, Svitavách či Vysokém Mýtě,
rozhledny nebo úzkokolejka v Mladějově.
A o co soutěžíme? Vyhrát můžete mobilní telefon,
tablet, víkendový pobyt, vstupenky na Smetanovu
Litomyšl, do památek či muzeí a řadu hodnotných
věcných cen.
Již dnes se můžete na turistickém portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz zaregistrovat, vytisknout si svou hrací kartu a začít bojovat o některou
ze super cen. Hrací karty a samolepky jsou k dispozici také na všech soutěžních místech a v informačních centrech měst Českomoravského pomezí.
Vyhrát můžete i zajímavou stolní hru, která vás
blíže seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a možná si i naplánujete výlet na místa, která jste zatím nestihli
navštívit.
Kouzelné putování Českomoravským
pomezím – přehled soutěžních míst
1. Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2. Muzeum esperanta Svitavy
3. Historické centrum ve Svitavách
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Průmyslové muzeum/úzkokolejka v Mladějově
Zámek Moravská Třebová
Muzeum egyptské princezny Moravská Třebová
Cesta od renesance k baroku v Moravské
Třebové
Rozhledna Járy Cimrmana Březová nad
Svitavou
Hrad Svojanov
Rodná světnička Bohuslava Martinů
Historické centrum v Poličce
Centrum Bohuslava Martinů
Městské hradby v Poličce
Muzeum dýmek Proseč
Toulovcovy maštale – Toulovcova rozhledna
Zámek Nové Hrady
Barokní areál Vraclav
Historické centrum ve Vysokém Mýtě
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto
Andělé na návrší – Piaristický kostel v Litomyšli
Zámek Litomyšl (samolepka k vyzvednutí
v IC Litomyšl)
Zámecké sklepení se sochami Olbrama
Zoubka v Litomyšli
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Regionální muzeum Litomyšl
Jiří Zámečník,
marketingový manažer

Z rady a zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 19. března 2018
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Obnova bývalé
konírny pro galerijní účely č. p. 46, areál hradu Svojanov“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci JUDr. Věry Kvapilové, na pozici členky Komise pro prevenci kriminality
a jmenuje jako členku Komise pro prevenci kriminality, Mgr. Gabrielu Chalupníkovou, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby na akci III. etapa infrastruktury
lok. Bezručova v Poličce – vodovod vč. odboček přípojek se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, Polička,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „cyklostezka k masokombinátu v Poličce“ –
úprava zabezpečovacího zařízení přejezdu na silnici
I/34, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku „III. etapa technické a dopravní
infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Rozšíření stávajícího systému
varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni
pro město Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky „Kompostéry do Poličky“ firmě ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou
zakázku „Kompostéry do Poličky“ s firmou ELKOPLAST CZ, s. r. o., Zlín, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o službách úklidových prací ze dne 9. ledna 2007 s paní Alenou Andrlovou, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
laviček mezi převodcem Mikroregion Poličsko, a nabyvatelem městem Poličkou, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu turistických odpočívadel v Modřeci, Lezníku a Stříteži
do majetku města Poličky mezi převodcem Krajem
Smetany a Martinů a nabyvatelem městem Poličkou,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou
MILACRON Czech Republic spol., s. r. o., Polička,
IČO 62025112, jako dárcem a městem Poličkou jako
obdarovaným dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B1/2018
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na
akci „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul.
Zákrejsova v Poličce“, Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 2. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 22. března 2018
ZM schvaluje pořadí žadatelů o koupi bytu v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech
v lokalitě Bezručova v Poličce označených dle projektové dokumentace společnosti Asting CZ Pasivní
domy, s. r. o., Horka, jako A a B, stanovené bytovou
komisí na základě schválených Pravidel pro prodej
bytů v majetku města Poličky, dle přílohy k důvodové zprávě.
ZM schvaluje způsob tvorby kupních cen bytů
v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech A a B v lokalitě Bezručova v Poličce na základě
zjištěných celkových nákladů na výstavbu těchto
bytových domů v poměru k velikosti užitné plochy
těchto bytů, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje text smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy na prodej bytů v energeticky pasivních bytových domech A a B budovaných v lokalitě
Bezručova v Poličce dle přílohy k důvodové zprávě.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bytů v energeticky pasivních bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce
označených jako A a B s vybranými zájemci dle důvodové zprávy.
ZM ruší své usnesení č. 16/2 ze dne 22. 2. 2018.
ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve
Svitavách pro volební období 2018 – 2022
• pana Josefa Víta, Polička,
• paní Jiřinu Brandejsovou, Polička,
• Mgr. Pavla Brandejse, Polička,
• Bc. Antonína Kadlece, Polička.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 08018721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukce
kanalizační sítě – Polička“, uzavřené mezi městem
Polička a Státním fondem životního prostředí ČR,
Praha 4, dne 11. 4. 2011, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města
Poličky konané dne 9. dubna 2018
RM souhlasí s udělením záštity starosty města
Nadaci Bohuslava Martinů nad 24. ročníkem hudebního festivalu a 22. ročníkem soutěže mladých
interpretů v rámci Dnů Bohuslava Martinů 2018,
konaných ve dnech 18. listopadu až 1. prosince 2018
v Praze.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 18041 s firmou
DRYMAT.CZ, s. r. o., Chrudim, na instalaci technologie pasivní bezdrátové elektroosmózy a provedení
krémové jednořadé injektáže silan-siloxanovým
krémem v Hasičské zbrojnici v Lezníku, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních úprav mostu v parku v Poličce dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smluv o centralizovaném
zadávání k realizaci veřejných zakázek na dodávky
elektrické energie a zemního plynu pro město Polička, jeho příspěvkové organizace a další subjekty dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje „Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Polička za rok 2017“‚dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zprávu o průběhu realizace
projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení místa ředitele/ky Školní jídelny Polička Rumunská 646, ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové
smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017 usnesením
č. 5, a to pro:
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička,
ve výši 5.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky
prvních tříd
• Základní škola Lubná – Sebranice a Mateřská
škola Lubná, ve výši 1.800 Kč na zajištění florbalového turnaje pro žáky II. stupně základních
škol
• Duha Vysočina, se sídlem Polička, ve výši
2.000 Kč na nákup deskových her a psacích potřeb pro děti a mládež
• Zdislava Vostřelová, Střítež, Polička, ve výši
7.000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé
• Mgr. Ellen Erbesová, Polička, ve výši 3.000 Kč
na barevný tisk novin festivalu Martinů fest
• Okrašlovací spolek v Lezníku, ve výši 9.000 Kč
na náklady spojené s oslavami 100. výročí založení Československé republiky
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré
v Divadelním klubu v Poličce
• Milan Hermon, Polička, ve výši 7.000 Kč na
úhradu tréninkových permanentek, startovného na soutěžích, lékařských sportovních prohlídek a vybavení pro syna (ročník 2005), který se
účastní soutěží v bojových sportech
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• Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši
4.000 Kč na činnost oddílu (startovné na závodech, cestovné, ubytování, užívání plaveckého
bazénu)
• Sportovní klub PRIMA POLIČKA, ve výši
10.000 Kč na cyklistické závody pro děti a mládež, lyžařské závody
• ÚAMK – AMK Polička, ve výši 5.000 Kč na materiálně technické zabezpečení mládežnického
družstva motokrosařů
• ÚAMK – AMK Polička, ve výši 5.000 Kč na uspořádání motokrosových závodů v Poličce v areálu
Pod kopcem
• Vodácký spolek Neptun, Polička, ve výši
10.000 Kč na pronájem krytého bazénu, pořízení
bezpečnostních pomůcek (vesty, helmy, záchranné pomůcky), nákup vodáckého materiálu
• Zdeněk Červený, Polička, ve výši 8.000 Kč na
materiálně technické zabezpečení atletické skupiny mládeže
• Miloslav Zezula, Polička, ve výši 5.000 Kč na
Běh naděje
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši
20.000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do
historických a turistických objektů, spolupráci
s dětským domovem, klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící a aktivní bývalé členy,
pronájem sálu
• Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Polička, ve výši 2.000 Kč na léčiva pro včely
• Dalibor Nitsch, Polička, ve výši 2.000 Kč na
nákup a potisk dresů, startovné na turnajích ve
fotbalu
• Ing. Lucie Trnková, Polička, ve výši 2.000 Kč na
zakoupení NordicWalking holí pro provádění
kondiční chůze
• Josef Gajdoš, Polička, ve výši 2.000 Kč na zakoupení dvou párů cepínů pro tzv. drytooling – lezení na suché skále a na umělé stěně pomocí cepínů
• Klub českých turistů Jiřího Gutha – Jarkovského
Polička, ve výši 2.000 Kč na pořádání turistické
akce, obnovu a údržbu turistického značení, činnost
• Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši
15.000 Kč na značení turistických tras, činnost
• Luboš Chládek, Polička, ve výši 2.000 Kč na
účast na mezinárodní soutěži v kulturistice PCA
BodyPower 2018 v Birminghamu v Anglii (dopravu a ubytování)
• Miroslav Jandera, Polička, ve výši 2.000 Kč na
zajištění kaskadéra, plakáty, upomínkové předměty při motožehnání s knězem
• Myslivecký spolek Polička, ve výši 4.000 Kč na
nákup obilí a minerálních solí pro přikrmování
zvěře, nákup materiálu pro drobné opravy
• Opuštěné kočky Polička, z.s., ve výši 3.000 Kč na
péči o opuštěné kočky
• Pavel Hartmann, Polička, ve výši 2.000 Kč na
Expedici Omán 2018
• ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 5.000 Kč na
činnost záchranné stanice (svoz, ubytování zvířat, péče o zvířata, veterinární ošetření, krmivo)
RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:
• Mgr. Josef Kopecký, DiS., Lezník, Polička, ve výši
19.000 Kč na obnovení zaniklého dřevěného kříže (nákup řeziva, výroba plechového těla Ježíše
Krista, plechové zastřešení, úprava okolí)
• Myslivecký spolek Sebranice Lezník, ve výši
5.000 Kč na nákup speciálního krmení pro odchov bažantů
• Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Polička, ve výši 20.000 Kč na opravu veřejných cest od „Balatonu“ ke „Křížku“, okolo osad
zahrádkářů
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2017
usnesením č. 5, a to pro:
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s.,ve výši
12.000 Kč na environmentál- (pokr. na str. 5)
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Z rady a zastupitelstva města Poličky
(pokr. ze str. 6) ní vzdělávací programy pro MŠ,
ZŠ a SŠ
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., ve výši
12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní
program „Den stromů 2018“
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce, ve výši 5.000 Kč na příměstský tábor
pro děti
• Gymnázium Polička, ve výši 1.800 Kč na uspořádání Oblastního kola pěvecké soutěže
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
v Poličce, ve výši 10.000 Kč na matematický
seminář MATES
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 16.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení,
nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou
v Tylově domě v Poličce
• Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., ve výši 29.000 Kč na opravy a údržbu
skautské základny, klubovny, auta, obnovu
sportovního a táborového vybavení, doplnění
a obnovu nářadí, opravy malotraktoru, obnovu
přívěsného vozíku
• Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Polička, ve
výši 25.000 Kč na nákup přívěsného vozíku,
nákup okružní pily
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve
výši 7.000 Kč na tradiční dětský den
• Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši
20.000 Kč na nákup rytmických a hudebních
nástrojů pro děti a mládež, nákup křídlové
tabule (keramický bílý povrch) a pojízdného
stojanu
• Aldeigjuborg z.s., Polička, ve výši 15.000 Kčna
náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na
políčkách“ (zajištění hygienického a bezpečnostního zázemí a zajištění zázemí pro účastníky)
• Pontopolis z.s., Polička, ve výši 35.000 Kč na
festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“
• Pontopolis z.s., Polička, ve výši 5.000 Kč na
oslavu 10. výročí spolku Pontopolis
• Pontopolis z.s., Polička, ve výši 20.000 Kč na
Projekt „Starý – mladý svět“ – besedy, výstavy,
koncerty a divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť
• Spolek Náš Martinů, Polička, ve výši 38.000 Kč
na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 100. výročí vzniku Československa
• Spolek Planeta Chaos, Střítež, Polička, ve výši
21.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži, náklady spojené s provozem a zajištěním kulturních
akcí
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 15.000 Kč na oslavy
90. výročí Masarykovy základní školy Polička
• Laxus z.ú., Nymburk, ve výši 35.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., Polička, ve výši 10.300 Kč na preventivní program „Sex, AIDS a vztahy (prevence
HIV)“
• 1. FBC Polička, z.s., Polička, ve výši 15.000 Kč
na činnost florbalového klubu mládeže
• Atletika Polička, spolek, ve výši 8.000 Kč na
Běh kolem poličských hradeb
• Atletika Polička, spolek, ve výši 50.000 Kč na
sportovní činnost mládeže
• CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši 15.000 Kč
na pořádání Krajského poháru horských kol
a závodu Poháru Českomoravské vrchoviny,
účast na závodech Českého poháru MTB mládeže
• HC Spartak Polička z.s., ve výši 105.000 Kč na
činnost hokejového klubu mládeže
• HC Spartak Polička z.s., ve výši 3.000 Kč na
uspořádání turnaje přípravek
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• Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 10.000 Kč
na pořádání oblastního a okresního kola ve
sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast
na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní
a nářadí kroužku sportovního lezení
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve
výši 10.000 Kč na účast družstev mládeže a žen
na soutěžích v požárním sportu
• SK Kometa Polička, z.s., ve výši 60.000 Kč na
činnost hokejbalového klubu mládeže
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 85.000 Kč na
sportovní činnost juniorského a žákovského
družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti
v Českém a Světovém poháru v roce 2018
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 15.000 Kč na
týdenní tréninkový kemp žákovského a juniorského družstva skateboardistů
• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 85.000 Kč
na činnost mládežnických oddílů
• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 7.000 Kč
na turnaj přípravek
• Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), ve
výši 15.000 Kč na pořádání turnajů a účast na
turnajích mladších a starších žákyň v házené,
pořádání soustředění
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s.,
ve výši 85.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor,
nákup šachového materiálu, pobytové náklady
na turnajích, náklady na pořádání turnajů
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
120.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
2.000 Kč na turnaj žákyň – Pohár Pardubického
kraje
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), ve výši
3.000 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), TJ
Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu),
se sídlem Tyršova 60, 572 01 Polička, IČO
47489391, ve výši 12.000 Kč na činnost mládeže
stolního tenisu
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši
80.000 Kč na činnost tenisových družstev dětí
a mládeže
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), ve výši
8.000 Kč na uspořádání tenisových kempů pro
děti
• Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši 27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
• Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, Polička,
ve výši 40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc Květináč
• MaTami, centrum pro rodinu z.s., Polička, ve
výši 50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas
pro rodinu“
• Náš domov Koclířov, z.s., ve výši 10.000 Kč na
dofinancování provozních nákladů Mostu naděje – azylového domu pro rodiče s dětmi (úhrada
energií, dovybavení a údržba bytů), besedy pro
uživatele a rodinné terapie
• Oblastní charita Polička, ve výši 25.000 Kč na
nákup polohovacích polštářů
• Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem
Chotovice, Litomyšl, ve výši 30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
• Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim, ve
výši 6.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace a podporu samostatného bydlení
• Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy,
ve výši 17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách
• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525, ve
výši 3.000 Kč na částečné pokrytí provozních
nákladů
• Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Polička, ve výši 10.000 Kč na vnitřní a vnější
opláštění stávající budovy
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• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s.,ve výši
14.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve
výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku
mladých hasičů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné
ceny na Poličskou pohárovou soutěž
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo mužů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice a sací koš na požární sport) pro družstvo žen
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 6.000 Kč na vybavení na požární útok
(opasky, hadice a proudnice) pro družstvo mladých hasičů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička,
ve výši 20.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (překážky na požární sport)
• RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:
• Oblastní charita Polička, ve výši 9.000 Kč na
zajištění promítání pohádky pro koledníky Tříkrálové sbírky v Tylově domě v Poličce
• Oblastní charita Polička, ve výši 19.000 Kč na
přivedení zdroje vody a vybudování mycího
koutu v nových terapeutických dílnách v Charitním domě III.
• Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši
30.000 Kč na nákup zahradního traktoru na
sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna
RM projednala a doporučuje ZM schválit doplnění „Zásad poskytování dotací z rozpočtu
města Poličky v roce 2018“, schválených ZM dne
7. 12. 2017 usnesením č. 5, a to o převedení částky
36 400 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání a převedení částky 29 000 Kč v programu Dítě
a volný čas z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
13. 8. 1993 mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Komerční bankou, a. s., Polička, se sídlem
Praha 1, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 6234/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Polička podílem id. ½. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 6234/3 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Polička.
Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího
geometrického plánu uhradí kupující.
RM trvá na svém usnesení č. 393/a ač. 393/b ze
dne 16. 10. 2017 a neschvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku p. č. 146 o výměře 518 m2
v k. ú. Polička Společenství vlastníků jednotek
domu č. p. 33, se sídlem Šaffova 33, Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení zakázky pod názvem „Zimní stadion Polička –
sklad 2. NP“ mezi městem Polička a společností
T.E.S., s. r. o., Polička, jako dodavatelem, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM a ZM 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
květen 2018

Tylův dům
2. – 4. května
Mládí a Bohuslav Martinů
10. ročník celostátní přehlídky, která je určena dětem ve věku 5 – 20 let a je zaměřena na
interpretaci díla Bohuslava Martinů.
Koncert nejlepších účastníků proběhne
4. 5. v 17 hodin.
neděle 6. května
MARTINŮ FEST 2018
v 17.00 h Pietní akt u hrobu B. Martinů

Tragikomický souboj irských emigrantů
o domov a kořeny, pravdu, pochopení a svobodu svého vlastního rozhodnutí, v době,
kdy Amerika přestává být synonymem pro
lepší budoucnost a demokracii.
Divadlo v Řeznické (Jitka Smutná, Filip Cíl,
Zdeněk Velen).
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra je součástí
abonmá jaro 2018)
pátek 18. května ve 12.00 h
MARTINŮ FEST 2018
Pavel Zemen / klavír
vstupné: 50 Kč (bez místa určení), pro studenty i veřejnost

v 17.30 h Divadelní postavy – vernisáž výstavy
v 18.00 h Pražský smíšený sbor
Kvarteto Apollon
& Karel Košárek
vstupné: 200 Kč (bez místa určení), student
80 Kč

neděle 20. května v 19.00 h
MARTINŮ FEST 2018
Felix Slováček & Felix Slováček jr.
vstupné: 200 Kč (bez místa určení), student
80 Kč

neděle 13. května v 19.00 h
MARTINŮ FEST 2018
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
vstupné: 200 Kč (bez místa určení), student
80 Kč

neděle 27. května v 19.00 h
MARTINŮ FEST 2018
Gabriela Beňačková
& Jakub Pustina
vstupné: 200 Kč (bez místa určení), student
80 Kč

úterý 15. května v 19.00 h
Bill C. Davis: Útěky

Kino Polička
pondělí 7. května v 19.00 h
Hastrman
romantický thriller, ČR, 100 min,
přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý),
jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím
i stravující vášní.

pondělí 21. května v 19.00 h
Deadpool 2
akční/komedie, USA, titulky,
přístupný od 15 let,
vstupné 130 Kč
Když Wade Wilson v roce 2016 do kin
vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější
superhrdina všech dob, brutálně zamával
s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací.

středa 9. května v 19.00 h
Dvě nevěsty a jedna svatba
romantická komedie, ČR, 90 min,
přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Marie je typická městská singl. Pracuje sice
jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce.

středa 23. května v 18.00 h
Hledá se princezna
animovaný, Ukrajina, 85 min, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.

ZÁKLADNÍ KURZ
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2018
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 28. září do 7. prosince vždy
v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce
a dívky od 16 let (tzn. že v roce 2018 musí mít
16 let). Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy.
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho
je jedna lekce s rautem, 1 x prodloužená pro
veřejnost a věneček.
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku
a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři
Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička a ke stažení na webových stránkách
Tylova domu od 2. května.
V případě většího počtu přihlášených dívek
nebo chlapců se při volných místech taneční
pár bere k přihlášení přednostně – musí však
odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze
zdravotních důvodů.
Na první lekci, kde se účastníci prokáží
dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou
průkazku, která je bude opravňovat ke vstupu do
tanečních. Tato průkazka je na jméno a je proto
nepřenosná.
Podání přihlášky a platba: od 14. do 24. května
v kanceláři Tylova domu – platba v hotovosti,
nelze platit převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 739 451 369,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 h
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 h
polední přestávka – 11.30 až 12.00 h

pondělí 28. května v 19.00 h
Dámský klub
komedie, USA, titulky,
přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Životní inspiraci občas najdete na těch nejnepravděpodobnějších místech. Čtveřici
dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přátelství společná záliba v knihách.

pondělí 14. května v 19.00 h
Avengers: Infinity War – 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 149 min,
dabing, přístupný od 12 let,
vstupné 140 Kč
Avengers a jejich superhrdinští spojenci
musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový
útok, provázený ničením a zkázou, zničí
vesmír jednou provždy.
středa 16. května v 19.00 h
Kluci z hor
drama/komedie, ČR, 91 min,
přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Film vypráví o vztahu mentálně postiženého
strýce (J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které osud svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto,
které je prezentací síly a „moci“ přátelství.

středa 30. května v 19.00 h
Na krátko
drama, ČR, 104+6 min předfilm,
přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je
chránily před tím, jaký svět skutečně je.
A které svoji zkoušku z dospělosti musejí
skládat předčasně.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Známé i neznámé podoby
Radka Pilaře
– výstava představuje tvorbu
vynikajícího českého výtvarníka,
ilustrátora a především autora podoby dobráckého pohádkového loupežníka Rumcajse…
5. 5.–2. 9., výstavní sály Městské galerie, barokní radnice, Palackého nám.
Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou
škálu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám
především znělkou Večerníčka a příběhy O loupežníku Rumcajsovi, představí poličská výstava
volnou tvorbu autora také v méně známých polohách, a to prostřednictví grafik a fotoasambláží.
Ilustrátorská tvorba bude zastoupena známými
motivy z dětských knih a oblíbených večerníčkovských příběhů. Výstava je pojata interaktivně, pro
děti i hravé dospělé je připravena řada výtvarných
a tvořivých aktivit, které je zavedou do hravého
světa Radka Pilaře a seznámí je s různými výtvarnými technikami a přístupy, které ve své tvorbě
uplatňoval. K vidění bude kouzelný animovaný
příběh Písnička pro Sklíčka, v kterém ožívají
skleněné střípky i známý večerníček O loupežníku Rumcajsovi.
Výstava bude zahájena za přítomnosti rodiny
Radka Pilaře v sobotu 5. května od 14.00 h ve
výstavních sálech Městské galerie, Palackého nám.
Dětskou vernisáží, kterou svým hudebním
vystoupením doprovodí žáci a učitelé Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Těšit
se můžete na tvořivé odpoledne plné her a úkolů. Vyrobíte si papírové divadélko s kulisami,
vytvoříte si knížku s ptáčky proměňáčky,
pohyblivého kašpárka a s animátory z brněnského Studia Scala si vyzkoušíte, jak vzniká
animovaný film ze skleněných korálků.

Studentské
noviny Martinů
festu
Každý správný festival má svůj informační zpravodaj. S touto ideu vznikl před rokem ve spojení Centra Bohuslava Martinů a Gymnázia Polička unikátní
projekt vydávání zpravodaje poličského Martinů
festu, který v době konání akce referuje o všech zajímavých aktivitách. Unikátní proto, že se na realizaci
podílejí především studenti gymnázia: pod názvem
Studentské noviny při Martinů festu studenti vytvářejí obsah zpravodaje: realizují rozhovory s interprety, pouliční ankety, informace o autorech a dílech.
Studentské noviny letos vstupují do druhého ročníku své existence: stejně jako vloni budou vycházet
ve dvojí podobě, tištěné a elektronické. V tištěné verzi je studenti distribuují na jednotlivých akcích Martinů festu, elektronická podoba je upravená a nabízí
především audiovizuální zajímavosti: studentské
fotografie s martinůovskou tematikou, či reportážní studentská videa ze zákulisí festivalu. Najdete je
na Facebooku na samostatném profilu „Studentské
noviny Martinů fest“ nebo sdíleně i na profilu „Bohuslav Martinů Polička“.
Vzhledem k velmi zajímavé akci, konané ještě před
samotným zahájením Martinů festu, vycházejí letošní Studentské noviny už 29. dubna a jejich nulté
číslo bude možno získat na koncertě pěveckého sboru z Nizozemska Die Haghe Sanghers. Aktuální číslo
Studentských novin bude vždy k dispozici také ve
vestibulu Městského muzea a galerie Polička.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM
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Království panenek
– výstava představuje krásnou sbírku historických panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
26. 5.–22. 9., výstavní sály centra
– výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
Bránu do světa dětských her otevírá hračka, díky
ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky provázejí lidstvo od pradávna a setkáváme se s nimi ve
všech kulturách. Poličská výstava představí kolekci panenek z let 1890 až 1980 především české
produkce a v Království panenek tak ožijí staré
porcelánové, celokloubové, papírové, látkové i celuloidové panenky různého stáří, s rozmanitými
osudy, oblečené v nádherných šatech i prostých
oděvech. V minulosti byla panenka členem rodiny
a dědila se z generace na generaci. Panenky však
nejsou jen hračkou, ale jsou jedním z dokumentů
našich tradic a obrazem způsobu života. Výstava
proto bude doplněna dobovými interiéry, modely
dětských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení v průběhu minulého století. Pokojíčky pro panenky kopírovaly svět dospělých a jejich prostřednictvím se holčičky připravovaly na svoji budoucí
roli hospodyňky a paní domu. Neoddělitelnou součástí instalace budou tematické koutky, kde si děti
mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 26. května ve
14.00 h ve výstavních sálech Centra za účasti sběratelky panenek paní Evy Procházkové. Výstavu
zahájí děti z Mateřské školy Čtyřlístek.
Výstavy:
Fenomén Merkur

– výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé
i velké stavitele…
28. 4.–2. 9., velký výstavní sál centra
Výstava Fenomén Merkur vznikla díky spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur
Jiřím Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet
let svého života. Obdivovat tak můžete propracované stavby a modely nejrůznější velikosti a náročnosti provedení, jako jsou Eiffelova věž či ruské
kolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta či letadla, seznámíte se i s prototypem tzv. čočkostroje
O. Wichterleho. Legendární stavebnice Merkur se
vyrábí už téměř 100 let. Výstava proto mapuje i její
historii a vývoj od samého počátku až po současnost. Současně zve všechny malé i velké návštěvníky ke hře, neboť součástí výstavy je herna, ve
které si každý může vyzkoušet své konstruktérské
schopnosti a postavit vlastní model.
Akce:
Beseda (nejen) o korespondenci mezi Martinů a Rybkou
23. 5. od 18.00 h v hudebním sále Centra
Připravili jsme pro vás tematickou besedu, na
které bude veřejnost blíže seznámena s unikátním
darem, který muzeum nedávno získalo. Jde o soubor
více jak stovky dopisů slavného poličského rodáka
Bohuslava Martinů příteli v USA Franku Rybkovi, který muzeu věnovala rodina F. Rybky. Zájemci
o Martinůovskou problematiku budou seznámeni
s rámcovým obsahem dopisů, okolnostmi jejich
vzniku, či s osudy jejich protagonistů. Navíc budou
mít možnost na základě úryvků z knihy, vydané

Vzácný dar
Polička získala osobní korespondenci slavného
skladatele a rodáka Bohuslava Martinů.
Královské věnné město zažilo 29. 3. jednu z výjimečných událostí týkajících se jejího nejslavnějšího
rodáka. Velvyslanec České republiky v USA Hynek
Kmoníček předal poličskému muzeu unikátní dopisy, které psal jeden z nejvýznamnějších českých
skladatelů a klasiků hudby 20. století – Bohuslav
Martinů (1890 – 1959).
Bohuslav Martinů se znal s varhaníkem a violoncellistou, Frankem Rybkou, od roku 1925. Blízkými
přáteli se stali až v pozdějších letech, kdy se setkali
v USA. Soubor dopisů, které poličské muzeum přijalo do svých sbírek, pochází z let 1941 až 1959 a vypovídá mnohé o osobním životě i tvorbě skladatele.
Dopisy se poličskému muzeu rozhodl věnovat syn
adresáta Dr. Fr. James Rybka se svými sourozenci.
„Plním slib, který jsem dal 28. října loňského roku
rodině Rybkových, při předání dopisů u příležitosti
oslavy Dne vzniku republiky na velvyslanectví ve
Washingtonu, že při první vhodné příležitosti do
Poličky dorazím, dopisy neztratím a dohlédnu na
jejich předání,“ uvedl velvyslanec Hynek Kmoníček
při předání vzácného souboru rukopisů starostovi
Poličky Jaroslavu Martinů a ředitelce poličského
muzea Mgr. Pavle Juklové. „Dopisy ze 40. let vyznívají, jako kdyby byly psané včera. Je to ojedinělý náhled do jeho osobního a přátelského života
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v Americe. V jednom dopisu například popisuje, jak
ho posedla strašná lenost, kvůli které se mu nechce
ani komponovat,“ dodal s úsměvem Kmoníček.
„Velice děkuji a oceňuji nevšední dar od rodiny
Rybkových žijících v USA, kterým je soubor stovky
dopisů, které psal největší poličský rodák, hudební
velikán Bohuslav Martinů svému příteli Františku
Rybkovi. Tímto nezištným darem zásadním způsobem rozšiřujeme jedinečnou sbírku dokumentů,
které naše město vlastní a které vyprávějí a dokumentují život a dílo jednoho z největších hudebních
skladatelů 20. století,“ komentuje přijetí dopisů starosta města Jaroslav Martinů.
Unikátním a ojedinělým darem se nyní budou zabývat nejen odborníci z poličského muzea. „Dopisy
se musí nejprve zaevidovat, přepsat a zdigitalizovat. V budoucnu plánujeme jejich vydání. Doufáme,
že nám osvětlí období skladatele, které nemáme
dostatečně zmapováno,“ uvedla muzikoložka muzea doc. Monika Holá. „Mimo jiné máme v muzeu
uloženu unikátní sbírku notových i nenotových
autografů. Vzhledem k tomu, že Martinů strávil
více než polovinu života v zahraničí a živil se téměř
výhradně komponováním hudby, množství dochovaných notových i nenotových autografů, fotografií
a korespondence je ve srovnání s ostatními autory
mimořádně vysoké,“ dodává.
Oficiální předání rukopisů proběhlo v hudebním
sále Městského muzea a galerie Polička a Centra Bohuslava Martinů. Po skončení oficiální části předání
rukopisů, které proběhlo za velkého zájmu médií, si
pan velvyslanec Hynek Kmoníček prohlédl expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Poté vystoupal
schody do věže kostela sv. Jakuba a navštívil rodnou
světničku slavného poličského rodáka. Společně se
starostou a místostarostou města Poličky se poklonil
památce Bohuslava Martinů u jeho hrobu na hřbitově sv. Michala. Veřejnosti budou rukopisy představeny v rámci tematické besedy, která se uskuteční
23. května od 18.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů jako doprovodná akce Martinů festu.
Městské muzeum a galerie Polička a Město Polička

Program Centra Bohuslava Martinů
v USA, konfrontovat všeobecně známé informace
o B. Martinů s poněkud netypickým pohledem na
skladatele očima syna jeho amerického přítele, lékaře Franka Jamese Rybky (ten je autorem zmíněné
knihy). Především budou mít skladatelovi příznivci
unikátní příležitost prohlédnout si korespondenci
mezi Bohuslavem Martinů a Frankem Rybkou na
vlastní oči: výjimečně pro tuto příležitost budou totiž rukopisy vyňaty z trezorů a vystaveny. Besedu doplní tematicky laděná hudební ukázka. Vstup volný.

Čím je Česko „české“? Přijďte se k nám podívat
na 100 map republiky, jak ji vidí děti (a třeba i dospělí).

Čas pro neobyčejné zážitky 2018
2. června
19. ročník večerního putování Poličkou
Začátek putování v 19.00 h v Městském muzeu
a galerii Polička z Tylovy ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

5. Informační centrum Polička
Palackého náměstí
19.00 – 21.00 h
Možnost zakoupení upomínkových předmětů
zachycujících krásu našeho města. Drobné občerstvení pro poutníky bude zajištěno.

1. Městské muzeu a galerie Polička
netradičně vstup z Tylovy ulice
19.00 – 24.00 h
Večer zahájíme vernisáží panelové výstavy
Polička v osmičkách, zachycující historii města
v letech 1918 – 2018. Připraveno bude i neobvyklé
pohoštění. Jak vypadala Polička za první republiky
a jakou měla podobu v třicátých letech, se dozvíte
při sledování unikátních videozáběrů pořízených
u příležitosti odhalení sochy T. G. Masaryka před
školami v roce 1931. Uvidíte budovu radnice nebo
gymnázia, nemocnice, divadla a mnoho dalších
míst. Výstavu doplní katastrální mapa současné Poličky, kde můžete zanechat svou „značku“.
A kde vidíte naše město „vy“ za sto let, v roce
2118? Zapojte se psaným slovem či obrázkem a naplňte společně s námi časovou schránku, která
bude v muzeu uložena pro další generace.
Po celý večer bude výjimečně zpřístupněn klenutý kamenný sklep muzea s občerstvením.
Výběr toho nejlepšího od prvorepublikové až po
současnou hudbu zahraje v atriu muzea skupina
mladých hudebníků. Zazní skladby Voskovce
a Wericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Hany
Hegerové, Karla Kryla, Marty Kubišové, kapely
Kryštof a jiných. Večer uzavře projekce fotografií Polička ve smyčkách, zachycující proměnu
neznámějších míst města v uplynulých sto letech.
Muzeum budete výjimečně opouštět muzejním
průjezdem, který ze dvora otevírají klasicistní
vrata do ulice Pálené.
19.00 h – vernisáž výstavy Polička v osmičkách
19.45 až 20.45 h – koncert Evoluce hudby
21.15 až 22.15 h – koncert Evoluce hudby
22.30 až 23.30 h – projekce Polička ve
smyčkách

6. Ladyfitness Polička
Masarykova 10
19.00 – 21.00 h
Návštěvníci si budou moci opět nechat proměřit
tělní skladbu a zúčastnit se kondiční soutěže.

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba
náměstí B. Martinů
časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00,
20.30,
21.00,
21.30,
22.00,
22.30,
23.00 h. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné:
50 Kč/jednotlivec. Předprodej vstupenek
od 1. 5. v centru B. Martinů denně mimo pondělí od 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 h.
3. MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Šaffova ulice
19.00 – 22.00 h

4. Městská knihovna Polička
Palackého náměstí
19.00 – 23.00 h
Tradiční posezení s dobrou hudbou, občerstvením a zábavou pro malé i velké poutníky na plácku
před knihovnou.

7. Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.
Parkány 252
19.00 – 23.00 h
Zpřístupníme vám skautskou klubovnu, pokusíme se přiblížit skauting fotografiemi z akcí
a vytvoříme malá stanoviště s možností vyzkoušet
si různé zajímavé aktivity – například uzlování.
Budete mít možnost prohlédnout si baštu a občerstvit se čajem.
8. Oblastní charita Polička
Vrchlického 16
19.00 – 23.00 h
Objevte kouzlo bývalého penzionu. Vychutnejte
si vlahý letní večer s posezením na terasách při
kávě a vyčkejte do setmění. Za sametové noci se
totiž nad parkánovou zdí za Charitou občas dějí
podivuhodné věci…
19.00 – 23.00 h – potrava pro oči – prohlídka
vyzdobeného domu, posezení na terasách
22.00 h – podivuhodnosti parkánové zdi
9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných
hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže
Starohradská ulice
19.00 – 23.00 h
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do
činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.
10. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 h
Na faru si můžete přijít popovídat o probíhající
opravě kostela sv. Jakuba. V kostele sv. Michaela se můžete ztišit od 19.00 – 22.00 h. Ve 20.30
h bude zpívat schola meditativní zpěvy z Taize
s doprovodnými duchovními texty.
19.00 – 20.00 h – informace o opravě kostela
sv. Jakuba na faře
19.00 – 22.00 h – otevření kostela sv. Michaela
20.30 h – zpěvy z Taize v kostele sv. Michaela
11. Středisko volného času Mozaika
náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 h
Magie přírodních živlů – přírodní živly
jsou základní esencí celého vesmíru, jsou
stavebními kameny a základní prahmotou
všeho, co jest. Zveme vás na bohatý program:

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

výstavu prací dětí z kreativních kroužků, k vyzkoušení si jednoduchých pokusů, živelnému
kreativnímu tvoření, poznání přírodních živlů
na vlastní kůži, promítání animovaných filmů na
půlkulovou plochu, ukázku dřevořezby a ohnivé
vystoupení tanečnice Pella.
19.00 – 21.15 h – Planetárium v Mozaice
19.00 – 22.00 h – Živelné kreativní tvoření
a pokusy
19.00 – 22.00 h – Dřevořezba Libora Teplého
21.45 – 22.00 h – Ohnivé vystoupení umělecké tanečnice Pella (orientalky.wz.cz)
Občerstvení zajištěno.
12. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
náměstí B. Martinů
19.00 – 22.00 h
Prezentace praktického vyučování oborů rekondiční a sportovní masér, kadeřník a kosmetické
služby – nail art a ukázka práce zájmové činnosti
na domově mládeže.
13. Centrum Pontopolis
Riegrova 52
19.00 – 24.00 h
Prezentace spolku Pontopolis, který letos oslaví 10 let. Kapela Caribe (kubánské rytmy) a opět
skvělé světové občerstvení.
14. Tylův dům
Vrchlického 53, přísálí velkého sálu
19.00 – 24.00 h
Přijďte se podívat na výstavu Divadelní
postavy z paličkované krajky Jany Kaplanové. Můžete se zde občerstvit před dalším putováním.
15. Evangelický sbor
nábřeží Svobody
19.00 – 23.00 h
prohlídka kostela a tři kombinovaná pásma o životě církve
19.00 – 23.00 h – příležitost k prohlídce kostela.
19.30 h – 100 let ČCE (Spojení evangelických
církví v krátké připomínce slovem a písněmi)
20.45 h – Obrázky ze Skotska
21.30 h – 100 let ČCE (Spojení evangelických
církví v krátké připomínce slovem a písněmi)
16. Masarykova základní škola Polička
nábřeží Svobody 447
16.00 – 22.00 h
Pojďte s námi oslavit 90 let života naší „červené“
Masarykovy školy. V  hlavní budově jsme pro
vás připravili instalaci k výročí otevření školní
budovy a zahájení školního roku 1. 9. 1928.
17. ovoce a zelenina „V Domečkách“
ulice Na Bídě
18.00 – 24.00 h
Pro návštěvníky bude připraveno večerní posezení při svíčkách, uvnitř i venku. Podávat se bude
káva (také s sebou do kelímku), ovocné zmrzlinové
poháry a chlazená voda s čerstvým ovocem. Pro
všechny příchozí bude připravena tombola.
18. Trafika u Grubhofferů
Masarykova 22
19.00 – 24.00 h
Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské
kapely Fízlbend.
19. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00 – 24.00 h
Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel
a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů
z keramiky, pedigu a drátků. Pro mlsné jazýčky
pak prodej žitných koláčků a perníčků. Malí i velcí
mohou tvořit z barevných písků.
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Program RC MaTami
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.
• 17. 5. (čtvrtek) 15.00–17.00 h – povídání s porodní asistentkou Lucií Přikrylovou. Beseda
o šestinedělí – jak probíhá, co očekávat a proč
jsou první týdny s miminkem tak důležité.
cena za jednotlivé besedy: 80 Kč (os.), 90 Kč (pár)

Vážení, slunečné počasí láká
ven a my od května rušíme Hrátky
s angličtinou.
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
• 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 9.00–
12.00 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

Seznámení s TianDe
9. 5. (středa) od 16.00 do 17.30 h
Peťka Dvořáková a Magda Sklenářová budou
v centru povídat o produktech TianDe. Široký sortiment zahrnuje péči od hlavy až k patě, ale nezapomíná ani na naši domácnost, domácí mazlíčky
a přírodu.

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.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
14. 5. (pondělí) 10.00–12.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
15. 5. (výjimečně v úterý) 16.00–18.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 16. 5. (středa) 15.30–17.30 h. Téma
poradny: homeopatická lékárnička na léto (úrazy a první pomoc, pobodání hmyzem, alergie,
akutní zánět spojivek, úpaly, střevní potíže)
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová):
24. 5. (čtvrtek) 14.00–16.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
28. 5. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Ekonomická poradna + Právní poradna
(Bc. Eva Pazderová, DiS., JUDr. Veronika Mazalová): 30. 5. (středa) 9.00–11.00 h. Téma společné poradny: Návrat do práce po rodičovské
dovolené (máte jedinečnou příležitost poradit se
najednou s právničkou a účetní o všech právech,
povinnostech a možnostech při návratu do
práce po RD)

Rozvoj emoční inteligence dítěte
(a s ním i rodiče) – klid do každé rodiny
14. 5. (pondělí) 17.00–20.00 h
V průběhu semináře se naučíme, jak opravdu
porozumět emocím a mozku našich dětí. Pomocí
rozvoje emoční inteligence budeme rozvíjet a integrovat mozek i osobnost dítěte, propojovat hemisféry,
řešit konflikty, zvládat stres a hněv a posilovat pocity klidu a štěstí. Odneseme si mnoho praktických
technik pro děti a zaměříme se zvlášť na určité věkové kategorie, takže si na své přijdou rodiče batolat i puberťáků. Přihlásit se můžete na: prihlasse@
matami.cz
cena: 150 Kč
Kafe s babičkou – dílna
21. 5. (pondělí) 17.00–19.00 h
Kdy naposledy jste si popovídali se svojí maminkou nebo kamarádkou v klidu u kávy a ještě u toho
něco vytvořili? Tato dílna je pro všechny, kteří po
něčem takovém touží. Dílna bude věnována drátko-

Potravinové alergie –
svépomocná skupina
23. 5. 2018 (středa) od 15.30 do 17.00 h
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,
že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná
skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit
o své zkušenosti i vy.
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
24. 5. 2018 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně.
Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
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

Dopravní hřiště v Poličce
Hlavním posláním dopravní výchovy je zvyšování ochrany života a zdraví dětí v silničním provozu.
Provoz na dětském dopravním hřišti v Poličce organizačně zajišťuje SVČ Mozaika Polička. Činnost
na dopravním hřišti je hrazena z příspěvku Besipu,

Besedy – Předporodní povídání
Besedy věnované tématům souvisejícím s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozence. Povídání
je určeno pro nastávající rodiče a jejich blízké.
• 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,
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vání v kombinaci s korálky. Mohou vzniknout zápichy do květináčů, přívěsy a jiné.
cena: 50 Kč

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

města Polička a vlastních příjmů. Dopravní výchova je pro obce ve správním obvodu ORP Polička
zdarma.
Na dětském dopravním hřišti se zaměřujeme
především na dopravní výchovu žáků základních
a mateřských škol. Děti mohou prakticky vyzkoušet dodržování pravidel bezpečnosti silničního
provozu, pod vedením zkušených učitelů dopravní
výchovy. Hřiště je vybaveno novým svislým i vodorovným dopravním značením. Žáci mají k dispozici
jízdní kola a šlapací káry. Ti nejmenší se učí na odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách.
Dopravní hřiště navštíví v průběhu školního
roku 2500 žáků základních a mateřských škol.
Dopravní výchovu doplňujeme také dopravními
soutěžemi:
Děti bez úrazu pro žáky základních i mateřských
škol
První pomoc pro žáky 1. – 3. tříd ZŠ
Dopravní soutěž pro žáky 4. tříd
V zimních měsících navštěvují učitelé dopravní
výchovy školy a vyučují žáky 3. a 4. tříd teorii dopravní výchovy.
Pro zkvalitnění výuky jsou na hřišti plánovány
ještě další rekonstrukce. Hřiště bude dovybaveno
světelnou křižovatkou a zázemím pro děti v podobě
přístřešku.
Přijďte si naše nové dopravní hřiště prohlédnout
9. 6. v rámci akce RC Rally show.
Za SVČ Mozaika Polička
Irena Chroustovská

Divadelní klub

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
čtvrtek 3. 5. v 8.00 hod.
Jarní zpívání – SZŚ

neděle 20. 5. v 14.00 hod.
Mozaika v pohybu
vstupné 50 Kč děti zdarma

pátek 4. 5. v 20.00 hod.
Notorest band + Among the Wasted
Koncert populárních místních kapel.
vstupné 80 Kč

úterý 22. 5. v 17.00 hod.
Slovanská heraldika
Víme, kdo jsme? Na kolik známe své slovanské kořeny? Jak nás ovlivňují symboly?
To vše a mnohem více se dozvíte na přednášce Václava Rathouského.
vstupné 100 KčS/200 Kč

pátek 11. 5. v 20.00 hod.
Jazzové setkání – Vilém Spilka Quartet
vstupné 80 KčS/130 Kč
sobota 12. 5. v 20.00 hod.
10 let!!! kapely Rock Faktor

středa 23. 5. v 17.00 hod.
Závěrečná představení Divadelní školy při
DS Tyl.
„Sněhurka nové generace“ a „Karkulka 2020“
vstupné: 30 Kč

pátek 18. 5. v 21.00 hod.
Beat Control
Nálož Techna, Tekkna, French coru. DJ’s:
Sweg (Regal), Empecko (MP system), ElBoy.
vstupné 70 Kč

25. 5.–26. 5.
Poličské Rockoupání

středa 16. května – čítárna
knihovny od 17.30 h
Čechy královské – Lucemburkové – přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Střídání elit nebylo ve
středověku bez nebezpečí. V českém království
bylo první střídání královské dynastie více než
úspěšné. Hrabata z Lucemburku se ukázala být
dobrou volbou.
úterý 15. května – v knihovně od 15.00 do
17.00 h
Jarní pohádková dílna v knihovně – čtení
a tvoření pro děti
Pohádkové odpoledne plné jarních pohádek, veselého tvoření, hravých úkolů a soutěží pro všechny knihomoly z 1. stupně ZŠ. vstupné zdarma
středa 30. května – čítárna knihovny od 17.30 h
Česká reformace – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Špatné počasí, neúroda, hlad, mor, války, hospodářská krize a nové myšlenky. Chyby elit a zne-

jistění tradičních hodnot, to stálo na začátku
obrody víry. Velké ideály však časem ustoupily
násilí a lidské hrabivosti…
Výstava výtvarných prací pedagogů ZUŠ
B. Martinů Polička – vestibul knihovny
Ve vestibulu knihovny budou v průběhu května
k vidění výtvarné práce pedagogů ZUŠ Bohuslava
Martinů.
Výstava výtvarných prací žáků Mateřské školy Luční – 1. patro knihovny
V 1. patře knihovny u dětského oddělení je k vidění výstava výtvarných prací dětí z Mateřské
školy Luční. Výstava povedených kreseb malých
předškoláků bude k vidění do 31. května.
Květnový tematický koutek
– Mezilidské vztahy
V květnovém knižním koutku si posvítíme na
mezilidské vztahy, tak si nezapomeňte nějaký zajímavý kousek vypůjčit!
Čtěte, relaxujte a inspirujte se odvahou a vášní
románových hrdinů.

Poličské Rockoupání

Sobota 26. května
12.45–13.30 Pět bubeníků
13.30–14.00 The Minors Band
14.15–14.45 Dott
15.00–16.00 Jiří Schmitzer
16.20–17.20 Th!S
17.40–18.40 Insania
19.00–20.00 Už jsme doma
20.20–21.20 Kapitán Demo

Bystré
3. 5. – PohádkoTour – Městská knihovna zve
všechny zvídavé děti k účasti na další a pro tento
školní rok již poslední výpravě za pohádkou. Začne
jako obvykle o půl čtvrté.
6. 5. – Přehlídka vodních mlýnků, od 14.00 hod.,
kromě mlýnků, opékání buřtů a dalších atrakcí jsou
připraveny soutěže pro děti. Instalace mlýnků začne
již ve 13 hod.
9. 5. – Přehlídka mažoretek a dechové hudby
ZUŠ – v 16 hod. za doprovodu dechové hudby ZUŠ
v zámeckém parku.
Dolní Újezd
24. 5. – ZUŠ OPEN
Celostátní happening základních uměleckých škol,
celodenní program ve škole i mimo školu.

Městská knihovna

Pátek 25. května
17.00–18.00 Discoballs
18.20–19.20 Garage and Tony Ducháček
19.40–20.40 Mucha
21.00–22.00 Baildsa (Gr)
22.20–23.20 N.V.U
23.40–00.40 Hentai Corporation
00.45–03.00 Afterparty Stan – DJ’s Hundread, Mikkim + Dave Trumpeteer

Borová
11. 5. – „Májové posezení
s živou hudbou“ od 17 hod.
v místní sokolovně
27. 5. – „Borovský mírový
pochod“ v 14.30 hod. u výbuchů, kde vzpomeneme
na události, které zde proběhly v roce 1945.

21.40–22.40
23.00–00.00
00.00–01.00
01.00–03.00

Poletíme?
Sps
Fast Food Orchestra
Afterparty Stan – Tomino a Myslivec (Midilidi)

Vstupenky:
předprodej
pátek
sobota
oba dny na místě

350 Kč
250 Kč
250 Kč
450 Kč

Předprodejní místa:
• Polička – Divadelní klub, Vrchlického 53,
• Knihkupectví Martin Dolejš Tyršova 174
• www.ticketstream.cz
O stravu se postará team
Šenku a Přístavu.
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Litomyšl
13. 5. – Michal k snídani
14.00 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Dětské představení Michala Nesvadby. Velká zábava, aktivní účast dětí, hra se samolepící páskou.
Vstupné: 230 Kč, děti 170 Kč, předprodej v IC Litomyšl a na www.smetanuvdum.cz
19. 5. a 20. 5. – Gastronomické slavnosti
M. D. Rettigové, www.gastroslavnosti.cz
26. 5. – Opera pod májovým nebem
18.30 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl. Koncert na podporu vycházejících hvězd a hudební večer
plný krásných operních melodií. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Smetanova domu.
Vstup volný.
Oldřiš
18. 5. – Beseda s poslancem Markem Výborným
v Orlovně v Oldřiši.
Začátek 18.00 hod. Vstupné dobrovolné.
Sebranice
16. 5. – Kurz drátování
15–19 hodin, ve Světnici č. p. 8 Sebranice, objednávky na telefonu 604 590 474.

Fotografická
soutěž
U příležitosti nadcházejícího ročníku Martinů
festu vyhlašujeme fotografickou soutěž tematicky
spjatou s Martinů kantátou Otvírání studánek –
o nejkrásnější popř. nejzanedbanější studánku
ve vašem okolí (kritériem hodnocení je zajímavá
fotografická kompozice a zachycená atmosféra
prostředí). Soutěžní fotografie v tiskové kvalitě
(nejméně 1 MB) posílejte na e-mailovou adresu
cbm@muzeum.policka.org do 20. 5. (na stejnou
adresu směrujte případné dotazy či komentáře).
Vítězná fotografie bude zveřejněna v posledním
čísle letošních Studentských novin při Martinů
festu, na Facebookovském profilu Bohuslav Martinů Polička a také na webových stránkách CBM.
Na výherce čeká hodnotný knižní titul a další
drobné ceny.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
25.–26. 5. – Na jednom břehu – 16th World Music Festival
Letní kino Širák. Kultovní hudební festival zve vysoko hodnocené umělce a sleduje novinky v oblasti world
music, a to od svého založení v roce 2003. Nabízí pestrou škálu žánrů, od pouličních umělců,
klubové kultury, programu pro děti až k hlavním
hvězdám evropské world music.
Cheb
24. 5. – Katapult Tour 2018 „šťastné narozeniny“
Koncert legendární rockové kapely – Areál
Krajinné výstavy v Poohří (Cheb) – přírodní amfiteátr
od 19.00 h.
Jindřichův Hradec
19. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Oficiální zahájení turistické letní sezóny v Jindřichově Hradci spojené s cyklistickou vyjížďkou
a bohatým doprovodným programem.
Kutná Hora
26. 5. – Gastrofestival v Kutné Hoře
11.00 – 18.00 h
Přijďte si užít dobré jídlo i pití k jezuitské koleji
a chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Ochutnejte speciality z celého světa i kvalitní lokální bio
potraviny, piva a vína. Atmosféru doplní hudební
program a připraveny budou i dílničky pro děti.
Litomyšl
4.–6. 5. – „Kuděj, voni nás nenuděj“
Májový víkend se Zlým dědkem z Krabatiny
aneb se spisovatelem, tulákem a bohémem Zdeňkem Matějem Kudějem v Litomyšli, městě jeho
trvalého odpočinku.
Telč
19. 5. – Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček,
Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů z Krahulčí,
z Kaliště, z Pacova a z partnerského města Šaľa. Po
celý den řemeslný trh s předváděním tradičních
řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje.
Den otevřených dveří Univerzitního centra
Telč.
Třeboň
26. 5. – Otevírání lázeňské sezóny
Žehnání slatině, průvod městem, Třeboňští
pištci, Patrola Šlapeto, Aneta Langerová, Monkey
Business, slavnostní ohňostroj a mnoho dalšího
v celodenním programu, který je pro všechny
zdarma.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Bohuslav Martinů na cestách mezi
kontinenty: letecká doprava
Touhu létat jako pták měli lidé odjakživa. I když
se první pokusy o let uskutečnily v Číně už v 5. století před naším letopočtem a to za pomoci draků
užívaných zejména pro vojenské účely, na přepravu létajícími stroji s motory (tedy nikoliv za pomocí
horkovzdušných technologií) si lidé museli počkat
až do počátku 20. století. V prosinci 1903 byly provedeny první pokusy, při kterých se tehdejší vlastnoručně postavené letadlo udrželo ve vzduchu téměř jednu minutu. A po sérii vylepšení se v roce
1905 objevil stroj pojmenovaný Wright Flyer III,
který se ve vzduchu udržel 39 minut. U letadel se
v jejich pionýrských dobách v prvních desetiletích
20. století využívalo zejména rychlosti, neboť přepravní kapacita a také komfort přepravy byly minimální. Podmínky na palubě byly vskutku sparťanské: neexistovaly žádné bezpečnostní normy
ani předpisy, cestující seděli často ve stísněných
prostorách otevřených kabin, kde byli vystavováni
vlivům podnebí i aktuálního počasí. Pokud během
letu začalo pršet, prostě zmokli. Vývoj civilního
letectví vycházel z technických možností letectví
vojenského (zejména po první světové válce), ve
30. letech se pak začal vyvíjet svou vlastní cestou,
neboť se zásadně zvýšila poptávka po přepravě na
větší vzdálenosti s vyšší rychlostí a také pro větší
počet cestujících.
Bohuslav Martinů začal nabídky leteckého cestování využívat od roku 1943, v době emigrace
v USA. Poprvé letěl 28. 10. 1943 do Clevelandu
u příležitosti premiéry jeho 2. symfonie. První
skladatelův poválečný přelet do Evropy se konal
24. 6. 1948; v Evropě pobyl do konce září, poté se
opět letecky vrátil do USA. Ne vždy ale na velkých
vzdálenostech cestoval výlučně letadlem: hned
v příští sezóně do Francie (a zpět) cestoval lodí.
Díky pohlednici, kterou zaslal rodině v květnu
1956, víme, že cestoval dopravním letounem Douglas DC-6 B, což byl v USA oblíbený čtyřmotorový dopravní letoun. Základní počet cestujících na
dlouhých trasách byl 52, na kratších mohl nést až
68 osob.
Martinů v dopisech rodině do Poličky užíval pro
význam cestování letadlem důsledně francouzského slůvka „avion“ (letadlo), což může v dnešní

době zejména pro mladší generaci (ta starší ještě
pamatuje předtištěné obálky pro leteckou poštu,
označované „par avion“) působit poněkud zvláštně až úsměvně. Půvabné je užívání tohoto výrazu
zejména ve smyslu slovního spojení a skloňování:
„vezmu avion, je to hodně drahé, ale pohodlnější
a hlavně rychlejší“ nebo „doufám, že dostane nějaký avion pro návrat“ (1946).
Při leteckém mezikontinentálním cestování se
ani Martinů nevyhnul některým problémům, které jsou dnes důvěrně známy všem, kdo cestují letadlem. Především tzv. pásmové nemoci (jet lag),
tedy únavě plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem.
I když svůj stav takto nepojmenovává, je zřejmý
např. z jeho dopisu po příletu do Evropy: „cestu
jsem snesl dobře, ale teď jsem hodně unaven tou
změnou vzduchu, který je hodně jiný než v N. Y.“
(1948). Občas skladatelovy cesty provázelo nevlídné počasí, o kterém se v korespondenci zmiňoval
s klidem a nadhledem, evidentně mu občasné turbulence a blesky za okýnky letadla strach nenaháněly: „… museli jsme si vzít avion do Nicy a letěli
jsme přes pěknou bouři“ (1958), „Cesta byla pěkná,
klidná ačkoliv v N.Y., když jsme vyletěli, tak byla
bouře a pršelo jako z konve. Ale hned za N.Y. jsme
asi vyletěli hodně vysoko a bylo krásně, tak jsme
to přespali po dobré večeři v avioně a vzbudili
jsme se až ve Francii.“ (1953).
Létání se Bohuslavu Martinů v posledních letech jeho života stalo poměrně běžnou součástí
jeho života, spojeného s častým stěhováním. Půvabná je v tomto smyslu informace rodině do Poličky v době jeho stěhování z Říma. Martinů využíval každou volnou chvilku, aby sourozencům
popsal události běžného života, včetně starostí,
jak přestěhovat všechny nabyté věci po roce římského pracovního pobytu: „také už pospíchám
s dopisem, protože už čekají zde na můj psací stroj,
který musí odcestovati poštou, neboť do avionu
už máme moc jiných věcí a tam nelze vzít než 40
kil zavazadel“ (1957). To dnes by měl skladatel asi
ještě větší starosti, neboť limit odbavovaných zavazadel při letecké dopravě činí v průměru kolem
20 kg, tedy pouhou polovinu toho, co směl přepravovat on před šedesáti lety.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Klub zdraví zve na květnové setkání
Když se věci dělají s láskou, dá se to poznat na
první pohled. Jsou takové jiné, vymazlené, hezčí,
lepší, prostě s láskou udělané. Měsíc květen je považován za měsíc lásky. Lásku lze projevit různými způsoby. A jedno známé přísloví mluví o cestě
k srdci skrze kulinářské umění. Myslím si, že je to
moc dobrý způsob, jak někoho přesvědčit o tom, že
to s ním myslíme víc než dobře.
Klub zdraví k vám chce v tomto duchu promluvit
skrze paní Veroniku Šťovíčkovou, která vás dne
9. května od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ
Mozaika zasvětí do tajemství láskyplného a především zdařilého pečení ve své přednášce „Domácí
pečivo“. Dostane se vám nejen teorie, ale i praxe
v podobě ochutnávky, sdílených rad a vychytávek
a také receptů, s nimiž budete moci pokračovat
i doma. Povídání nad šálkem voňavého čaje o tomto tématu vás určitě nadchne. A pokud jste sami
ještě nezkusili upéct vlastní voňavý bochník chleba, určitě se do toho po přednášce co nejdříve sami
pustíte.
Slovo chléb vzniklo pravděpodobně z pragermánského „hlaiba“, Slované (znali doposud jen
obilnou kaši) toto slovo převzali spolu s přípravou kynutého a pečeného chleba od Germánů.
Chléb hrál nezastupitelnou roli při korunovaci
českých králů, kde mu byla dávána přednost před
zlatem. Stejné úctě se těšil ve všech vrstvách oby-
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vatelstva. Pekař patřil na panovnickém dvoře
spolu s vojevůdcem a číšníkem k nejvyšším úředníkům. Dvorní pekař zastával též funkci ceremoniáře a ohlašoval i konec zábav a banketů.
Chléb je nám i nyní stále nablízku – ať už fyzicky,
či v odkazech. A pokud je takový chléb navíc dobrý, křupavý a voňavý, dostáváme v něm víc, než si
často uvědomujeme. Přesto říká jedno z mnoha
přísloví o chlebu: „Nejen chlebem živ je člověk.“
Přeji vám za tým Klubu zdraví Polička krásný
měsíc lásky s romantikou v přírodě i v kuchyni
a udělejte něco pro svoje zdraví už tím, že se rozhodnete přijít mezi nás.
Hanka Ščigelová

Český červený kříž, místní skupina Borová
vás zve na

„Májové posezení s hudbou“,
které se koná v pátek 11. 5.
v Sokolovně v Borové.
začátek v 17 hodin
Vstupné dobrovolné

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

5. 5.

Čas
9.00
13.30
8.00
17.00
17.00
20.00
14.00

6. 5.

18.00

7. 5.

7.30
19.00

9. 5.

13.30
19.00

2. 5.
3. 5.
4. 5.

11. 5.

8.30
20.00
12. 5. 20.00
13. 5. 19.00
14. 5. 17.00
19.00
15. 5.

8.00
13.30
15.00
19.00

16. 5. 13.30
17.30
19.00
17. 5. 15.00
18. 5. 12.00
21.00
20. 5. 14.00
19.00
21. 5. 17.00
19.00
22. 5. 13.30
23. 5. 10.00
14.00
15.30
18.00

#

18.00

Název akce – popis
Místo konání
Skřítek – keramická dopolední dílna pro dospělé, výroba dekorací do zahrádky
SVČ Mozaika
Šikovné ručičky
DPS Polička
Jarní zpívání – SZŠ Bystré
Divadelní Klub
Kojení – v pořadí pátá beseda z cyklu předporodní povídání
MaTami (CBM)
Závěrečný koncert nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2018
Tylův dům
Notorest band + Among the Wasted – koncert místních populárních kapel
Divadelní Klub
Dětská vernisáž: Známé i neznámé podoby Radka Pilaře – výstava představí tvorbu
známého českého výtvarníka a ilustrátora Radka Pilaře
Radnice
Martinů fest 2018 – zahájení festivalu s Pražským smíšeným sborem, kvartetem Apollon
a Karlem Košárkem
Tylův dům
Lasergame – Aktivita pro děti od 2. třídy, která vás nepřestane bavit.
Laser game aréna Brno
Hastrman – Romanticky ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska
k dívce naplňuje štěstím i stravující vášní.
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Dvě nevěsty a jedna svatba – Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce.
Kino Tylův dům
Majáles
Palackého náměstí
Jazzové setkání – Vilém Spilka Quartet
Divadelní Klub
10 let kapely Rockfaktor
Divadelní Klub
Martinů fest 2018 – koncertní vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Tylův dům
Rozvoj emoční inteligence dítěte (a s ním i rodiče) – klid do každé rodiny
MaTami (CBM)
Avengers: Infinity War – 3D – snímek završuje desetiletou cestu filmovým světem studia
Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Kino Tylův dům
Výlet na Macochu – Pořádá MO SDČR ve spolupráci s Mozaikou.
Macocha
Šikovné ručičky
DPS Polička
Jarní pohádková dílna v knihovně – čtení a tvoření pro všechny knihomoly z 1. stupně ZŠ Městská knihovna
Útěky – tragikomický souboj irských emigrantů o domov a kořeny, pravdu, pochopení
a svobodu svého vlastního rozhodnutí
Tylův dům
Požární prevence a ochrana obyvatelstva – beseda s po. Ing. a. Cejpovou
vyšetřovatelem požárů
DPS Polička
Čechy královské – Lucemburkové – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
Kluci z hor – Český film vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce
se svým synovcem.
Kino Tylův dům
Šestinedělí – poslední beseda v cyklu předporodního povídání
MaTami (CBM)
Martinů fest 2018 – Pavel Zemen – klavír
Tylův dům
Beat Control – Nálož Techna, Tekkna, French coru. DJ’s: Sweg (Regal),
Empecko (MP system), ElBoy
Divadelní Klub
Mozaika v pohybu – přehlídka pohybových zájmových činností
Divadelní Klub
Martinů fest 2018 – Felix Slováček, Felix Slováček jr., Vjačeslav Grokhovsky
Tylův dům
Kafe s babičkou – dílna pro dospělé
MaTami (CBM)
Deadpool 2 – Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona
alias Deadpoola (Ryan Reynolds)
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Požehnání nového domu – Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity Hradec Králové,
požehná prostory nového Charitního domu II. ve Vrchlického ulici č. p. 16.
Charitní dům II. (Vrchlického 16)
Besídka ke Dni matek
DPS Polička
Potravinové alergie – svépomocná skupina
MaTami (CBM)
Hledá se princezna – Příběh se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen
a zlých čarodějů.
Kino Tylův dům
Beseda (nejen) o korespondenci mezi Martinů a Rybkou
Městské muzeum a galerie (CBM)

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami
matami@matami.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička

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

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Tylův dům
Gymnázium Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami

www.tyluvdum.cz
www.gympolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
Tylův dům

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

Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
MaTami

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

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Oblastní charita Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
CBM (Muzeum)

zastupce@pol.hk.caritas.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz
muzeum@muzeum.policka.org

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

24. 5.

26. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.

31. 5.
2. 6.

Čas Název akce – popis
Místo konání
8.00 Zaskočte na besedu – den otevřených dveří
v novém Charitním domě II. Vrchlického 16, Polička
Charitní dům II. (Vrchlického 16)
10.00 ZUŠ Open 2018 – Poličské TOP zóny rozezní ZUŠ tóny II. – celostátní happening základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru
Palackého náměstí, park u hradeb
16.00 Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
MaTami (CBM)
14.00 Vernisáž: Království panenek
Městské muzeum a galerie (CBM)
19.00 Martinů fest 2018 – Gabriela Beňačková, Jakub Pustina, Marta Vašková
Tylův dům
18.00 2. absolventský koncert ZUŠ
ZUŠ Bohuslava Martinů
19.00 Dámský klub – komedie o čtveřici dlouholetých kamarádek
Kino Tylův dům
17.30 Česká reformace – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
17.30 Podpůrná skupina pro blízké osoby s duševním onemocněním – Máte mezi svými
blízkými někoho, kdo onemocněl duševní nemocí? Tak neváhejte a přijďte.
Charitní dům IV. (Vrchlického 10)
18.00 3. absolventský koncert ZUŠ
ZUŠ Bohuslava Martinů
19.00 Na krátko – Příběh o dětech z neúplných rodin, které předčasně dospívají.
Kino Tylův dům
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Polička
19.00 Magie přírodních živlů – Čas pro neobyčejné zážitky: Přírodní živly jsou základní esencí
celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest.
SVČ Mozaika
19.00 Planetárium v Mozaice – Digitální sférické Kino, které má schopnost promítat film
na půlkulovou plochu.
SVČ Mozaika
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky 2018 – 19. ročník večerního putování Poličkou
Městské muzeum a galerie (CBM)

Název akce – popis
Výstava povedených výtvarných prací žáků Mateřské školy Luční
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ B.Martinů Polička
– Vernisáž proběhne 21. 4. od 16 hodin v CBM.
28. 4.–2. 9. Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé i velké stavitele…
2. 5.–4. 5.
Mládí a Bohuslav Martinů 2018 – celostátní přehlídka
5. 5.–2. 9.
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře – Výstava představuje
tvorbu vynikajícího českého výtvarníka, ilustrátora a především autora podoby
dobráckého pohádkového loupežníka Rumcajse.
23. 5.–31. 5. Poličské Rockoupání – tradiční poličský multižánrový festival
26. 5.–22. 9. Království panenek – výstava představuje krásnou sbírku historických panenek
sběratelky paní Evy Procházkové…
3. 4.–31. 5.
21. 4.–6. 5.

Pořadatel akce
Oblastní charita Polička

Kontakt, informace, rezervace
zastupce@pol.hk.caritas.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Oblastní charita Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion Polička

od@pol.hk.caritas.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)

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

Místo konání
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

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

ZUŠ Bohuslava Martinů
CBM (Muzeum)
ZUŠ Bohuslava Martinů

www.zusbmpolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.zusbmpolicka.cz

Radnice
Divadelní Klub

CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Žákyně SOŠ a SOU Polička reprezentovala ve Francii
za mixážní pult, kde vytvářela kreativní koktejly
s primární zeleninovou ingrediencí a calvadosem,“ uvedla učitelka ze SOŠ a SOU Polička Jitka
Boháčová.
Soutěžící prošli i vzdělávací částí, zažili tak
exkurzi do muzea calvadosu, Calvados Experience, což byl pro soutěžící ojedinělý zážitek
a odborná příprava zároveň, a zhlédli 3D projekci zaměřenou na vývoj calvadosu doplněnou
ochutnávkou.
Během samotné soutěže účastníci absolvovali
náročný test, který vyzkoušel úroveň povědomí
soutěžících o historii calvadosu. Vrcholem pak

byla praktická část – míchání drinků. Zde se
Kateřina Vymazalová umístila na desáté příčce
a splnila tak úkol, který jí byl svěřen – zviditelnit zemi, která byla do této přehlídky vybrána
poprvé.
„Měli jsme čest reprezentovat Českou republiku, čehož si moc vážíme. Získali jsme zkušenosti
z francouzského barmanství, navázali kontakty
s ostatními soutěžícími a celý pobyt nás namotivoval do další práce,“ zhodnotila soutěž Petra Reslerová, učitelka odborného výcviku SOŠ
a SOU Polička a úspěšná „trenérka“ Kateřiny Vymazalové.

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

#

Polička/Caen – Čtrnáct zemí, celosvětové finále soutěže barmanů a krásy francouzské Normandie. To zažila díky svému umění a zručnosti Kateřina Vymazalová, osmnáctiletá žákyně Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště
v Poličce. Kateřina v lednu zvítězila v národním
kole barmanské soutěže a Českou barmanskou
asociací byla vyslána jako reprezentant České republiky do 22. ročníku soutěže Calvados Nouvelle
Vogue International Trophies, jehož letošním tématem byl calvados a zelenina.
„Kateřina nevynechala žádnou soutěžní přípravu a školní lavice téměř natrvalo vyměnila

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

Výlet na Macochu
Pořádá MO SDČR ve spolupráci
s Mozaikou.
termín: úterý 15. 5.
čas:
8.00 hodin odjezd z parkoviště pod
TD
info:
Irena Chroutovská, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Podpořeno z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme.“
Mozaika v pohybu
Přehlídka pohybových zájmových
činností Zumba, Jumping kids
mini, Jumping kids, Jumping teenager, Hip – hop, Veselé tanečky,
Klokánci cvičení na míčích a Rarášek cvičení rodičů s dětmi
termín: neděle 20. 5.
čas:
od 14 hodin
místo:
Divadelní klub
vstupné: dospělí 50 Kč děti zdarma
info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Magie přírodních živlů
Čas pro neobyčejné zážitky
Přírodní živly jsou základní esencí
celého vesmíru, jsou stavebními
kameny a základní prahmotou
všeho, co jest.
SVČ vás zve na bohatý program
večera: výstavu prací dětí z kreativních kroužků, vyzkoušení si
jednoduchých pokusů, živelné kreativní tvoření, poznání přírodních
živlů na vlastní kůži, promítání
animovaných filmů na půlkulovou
plochu, ukázku dřevořezby, ohnivé
vystoupení tanečnice Pella.
program: 19.00 – 21.15 hodin Planetárium
v Mozaice
19.00 – 22.00 hodin Živelné kreativní tvoření a pokusy
21.45 – 22.00 hodin Ohnivé vystoupení umělecké tanečnice Pella
(orientalky.wz.cz)
termín: 2. 6.
čas:
19.00 – 22.00 hodin
místo:
SVČ Mozaika
vstupné: dobrovolné
přihlášky: bez přihlášek
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Podpořeno Spolkem přátel při SVČ
Mozaika Polička.
Planetárium v Mozaice
Digitální sférické kino, které
má schopnost promítat film na
půlkulovou plochu. Diváci sledují
promítaný film vleže nad sebou
v nafukovací kupoli. Rezervujte
si včas jeden, dva nebo všechny
nabízené nejen animované filmy
a zažijte neobyčejnou zábavu a vcítění se např. do kůže kosmonauta
či potápěče v podmořském světě
termín: 2. 6.

čas: 19.00 – 19.30 hodin
Život stromů
vhodné pro děti 3 roky – 3. třída
Vydejme se s beruškou, světluškou
a chroustem do světa rostlinné říše.
Animovaný příběh motivující k přírodě a její ohleduplnosti.
čas: 19.45 – 20.15 hodin
Jak měsíc putoval ke slunci
vhodné pro děti 3 roky – 3. třída
Měsíc putuje po nebeské sféře – zvěrokruhu, protože se kdysi rozhodl, že by
chtěl spatřit Slunce. Zažívá při svém
putování různá dobrodružství a potkává několik moudrých rádců – setkává
se s dvanácti znameními, které mu
pomáhají jít za Sluncem tou správnou
cestou a dohonit ho. Podaří se mu to?
čas: 20.30 – 21.00 hodin
Korálový útes
vhodné pro děti 4 roky – 3. třída.
Dvě rybky, Jake a Mrňous, se vydávají
na dlouhou výpravu za záchranou korálového útesu, ve kterém žijí. Podaří
se jim útes zachránit? Rozluští tajemství, které jejich útes po věky chránilo?
Pomohou snad rady staré a moudré
želvy? Ukažme si krásy podmořského
světa a korálového útesu plného života.
čas: 21.15 – 21.45 hodin
Ze země do vesmíru
vhodné pro děti od 4. ročníku ZŠ
Od planet sluneční soustavy, přes
fascinující vzdálenosti vesmíru až
k černým dírám a bílým trpaslíkům.
V pořadu vytvořeném Evropskou jižní
observatoří se dozvíte téměř vše, s čím
se můžete ve vesmíru setkat.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
50 Kč
přihlášky: do 2. 6.
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
http://www.mobilniplanetarium.cz/
Kleine Rally s velkým překvapením
Uteklo to jako voda a čtvrtý ročník
poličské RC Rally je tu.
Tentokrát půjde o ostrý závod rádiem
řízených modelů, měřený skutečnou závodní časomírou, což vlije do
soutěže dávku adrenalinu nejen pro závodníky samotné. Nezapomeneme ani
na nejmenší závodníky, kteří budou
soutěžit na zjednodušené trati.
Velkým překvapením bude možnost
prohlédnout si závodní rally-speciál
pardubického Autosportu Gajar,
s nímž Pavel Gajar závodí na skutečných rally soutěžích. A možná ještě
něco navíc.
termín: 9. 6.
čas:
prezentace od 13.00 hodin
závod od 13.30 hodin
místo:
dopravní hřiště Polička
startovné: 70 Kč/závodník
přihlášky: bez přihlášek

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

info:

Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Za nepříznivého počasí se akce
přesouvá do sportovní haly ZŠ Na
Lukách.
Podpořeno Spolkem přátel při
SVČ Mozaika Polička a sponzorem
akce: Kleine-foto/grafické a tiskové
studio Polička

Táta frčí

Den věnovaný tatínkům a dětem
Sportovně zábavné odpoledne
pro celou rodinu, kde se nudit
rozhodně nebudete. Nafoukněte pneumatiky u kol a kočárků,
namažte brzdy, nasaďte helmy
a přijeďte na jedinečný závod. Start
je z parkoviště u Divadelního klubu
a každý závodník bude v cíli odměněn. V cíli bude spousta zábavy:
trampolína, malování na obličej,
motokáry, jízda na koni, střelba
z luku, tvořivá dílnička – dárečky
pro tatínky, slaňování a mnoho
dalšího.
termín: 17. 6.
start:
13.30 – 15.00 hodin
místo startu: Parkoviště u Divadelního klubu
startovné: 80 Kč táta + dítě/děti
přihlášky: bez přihlášek
info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se koná ve spolupráci s MaTami, centrem pro rodinu z.s. a za
podpory Spolku přátel při SVČ
Mozaika. Za nepříznivého počasí
se akce nekoná.
Rozšiřte náš tým a přidejte se k nám…
Nabídka pro studenty 4.–5. ročníku magisterského studia pedagogických škol
Máš zájem sbírat zkušenosti a aktivně se zapojit do přípravy a realizace volnočasových aktivit dětí v Poličce? Jsi aktivní, nápaditý a máš
chuť dělat nové věci? Nabízíme ti možnost spolupráce se zkušenými pedagogy ze SVČ v jakémkoliv oboru. Začátek spolupráce od října.
Podmínky spolupráce a platové ohodnocení
upřesníme při osobním setkání.
info: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352,
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika hledá vedoucí
těchto zájmových kroužků:
Kurz malby, Módní návrhářství, Jóga pro
dospělé, bojová umění, Freestyle koloběžky,
Kin – Ball, Nordic walking, Snowboarding,
Žonglování, Break dance, Capoeira, Funky,
Roztleskávačky, Břišní tance pro děti a dospělé, Street dance, Beatbox, Modelování z Lega,
Deskové a karetní hry, Strategické hry, Nintendo Wll, Mažoretky, You tubering, Šachy
a jiné
Pokud jsi příznivcem nové moderní volnočasové aktivity a chceš se v ní realizovat, přijď
mezi nás! Rádi uhradíme potřebný kurz.
info: Faltýnková Blanka
tel: 461 725 352, 736 761 281

15

Aby nebyl
nikdo sám

Májová ZUŠ

Jarní období se naplno projevilo, poslední mrazíky nás už neodradily od jarní nálady. Využili
jsme ještě několik příležitostí k naučným přednáškám a besedám, které se uskutečnily v DPS,
Tylově domě, v Mozaice. Lze proto vyzvednout
besedu s p. Brandejsem. Přednáškou k rozpočtu
města uvedenou paní Češkovou a doplněnou panem starostou Jaroslavem Martinů jsme získali
přehled o čerpání finančních prostředků našeho
města.
PhDr. Jitka Bukáčková se ve své přednášce
zaměřila na aktivní život bez výčitek a s radostí,
příjemné povídání vhodné pro všechny důchodce,
v budoucnu se ještě k tomuto tématu vrátíme.
Zatím posledním přednášejícím byl 12. dubna
PeadDr. Zdeněk Trnka, který se zaměřil na historii města a některé významné osobnosti. Získali
jsme další poznání našeho města z jiných pohledů.
Poděkování patří všem přednášejícím i besedujícím za jejich ochotu a naše poučení.
Byla zahájena zájezdová činnost koupáním ve
Velkých Losinách, dále zájezd do Hořic a okolí,
účastníci byli velmi spokojeni.
Naše organizace se připojila k výzvě Seniorů ČR
na podporu zrušení poplatků za televizi a rozhlas
pro seniory starší 65 let.
Co nás čeká v nejbližší době? Dne 8. května se
zúčastníme pietního aktu na Centrálním hřbitově,
vzpomínky na ukončení 2. světové války, sejdeme
se na hřbitově ve 13.15 hodin. Dne15. května se
uskuteční zájezd do Moravského krasu – jeskyně
Macocha, dále do města Kunštát. Odjezd z parkoviště pod Tylovým domem v 8.00 hodin, vedoucí
Věra Fialová. 16. května se sejdeme u prodejny na
Jiráskově ulici v 9 hodin a půjdeme na přehradu,
kde budeme hrát různé hry.
Ve dnech 21. – 25. května se uskuteční zájezd
do Velkého Mederu. Odjezd autobusu z nádraží je
v 7.00 hodin, vedoucí zájezdu Marie Pospíšilová.
Přejeme příjemný pobyt. 29. května v 10 hodin se
sejdeme na tenisových kurtech, kde si zahrajeme
různé sportovní hry a soutěže a 31. května se pojedeme podívat a koníčky do Stašova. Je možné
využít hromadnou dopravu. Autobus odjíždí z nádraží před třináctou hodinou a dále po zastávkách
můžeme nastupovat, návrat kolem šestnácté hodiny.
Dále se budeme připravovat na již čtvrté sportovní hry naší organizace, a proto sportem ku
zdraví.
předseda SČR MO Polička Jar. Koráb

Vítání ptačího
zpěvu

Květen je měsícem, kdy naše
škola obvykle pořádá celostátní přehlídku Mládí a Bohuslav
Martinů. Ani v letošním roce
tomu není jinak, jen jsme se tentokrát ocitli v trochu svátečním –
desátém roce. Za dobu konání se z poměrně nenápadné přehlídky, které se na počátku účastnilo
jen pár desítek soutěžících z našeho regionu, stala
celostátně vyhledávaná soutěž, které se v roce
2014 zúčastnilo rekordních 485 mladých umělců.
Z organizačních důvodů došlo v roce 2015 k rozdělení soutěžních kategorií do dvou skupin (první skupinu tvoří kategorie zpěv, dechové nástroje,
taneční a výtvarná, druhou pak kategorie klavír,
smyčcové nástroje a literárně dramatická) střídajících se jedenkrát za dva roky. Do Poličky se poté
každoročně sjíždí asi na tři stovky účastníků z celé
republiky. Pro odbornou veřejnost patří mezi
uznávané soutěže a těší se velké přízni jak dětí, tak
pedagogů základních uměleckých škol, hudebních
gymnázií i konzervatoří. Nás organizátory velmi
těší tak velký zájem nejen o přehlídku, ale zejména o dílo Bohuslava Martinů, který se tak dostává
lépe do povědomí malých hudebníků, tanečníků,
dramatiků i výtvarníků, protože základní myšlenkou této přehlídky je interpretace díla našeho
rodáka nebo tvorba na téma či hudbu z jeho díla.
Přehlídkou prošlo celkem 2.560 účastníků a po
letošním ročníku se dostaneme k celkovému číslu 2.868! Děkujeme za výraznou podporu městu
Polička a všem příznivcům Bohuslava Martinů za
náklonnost a těšíme se na další krásná setkání.
Koncert nejlepších účastníků letošního ročníku se
uskuteční 4. května v 17 h ve velkém sále Tylova
domu, kam jste srdečně zváni. Pro žáky naší školy je tato přehlídka jedinečnou možností setkat
se s interpretací díla našeho rodáka na vysoké
úrovni – vždyť mnoho účastníků přehlídky patří
k laureátům prestižních soutěží a někteří z nich
také pokračují ve studiu např. na hudebních akademiích jak u nás, tak v zahraničí. V době konání
přehlídky, kterou organizujeme, výuka v naší škole probíhá formou individuální návštěvy přehlídky
nebo závěrečného koncertu.
A když takto rozsáhle informuji o soutěžním
klání, je zcela na místě pogratulovat všem, kteří
zahráli v krajských kolech celostátní soutěže ZUŠ.
Letos jsme soutěžili v oboru dechových nástrojů
a ve zpěvu, jak jsem již v minulých článcích informovala. Krajská kola dřevěných i žesťových
nástrojů proběhla koncem března ve Vysokém
Mýtě a Poličku reprezentovala nejlépe Magdalena
Teplá – hra na flétnu (vyučující Petr Mazal), která

Vzácná návštěva v našem prvním bytě

Víte, který druh je letošním ptákem roku, jak
správně vyrobit ptačí budku nebo proč je v Poličce tolik kavek? Pojďte s námi na jarní vycházku,
při které si budeme povídat o ptácích a poslouchat
a učit se rozpoznávat jejich hlasy.
Sraz v úterý 1. 5. v 6.00 hod. před fotbalovým
stadionem, vhodný je malý dalekohled. Akce se
nekoná v případě velmi nepříznivého počasí.
A21 Polička

V pátek 13. 4. navštívil náš byt v obci Pomezí
pan hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin
Netolický, Ph.D. Velice nás potěšil jeho projevený zájem seznámit se s reálným životem dětí zde.
Tento byt obývá jedna rodinná skupina již více
než rok. Od začátku jsme zde i v rodinných sku-

Pozvánka do Terezína
ZO ČSBS Polička zve občany na zájezd do Terezína na „Terezínskou tryznu“, která se koná 20. května. Součástí této akce bude i návštěva Památníku
Lidice. Zájezd pro účastníky je zdarma. Bližší informace na telefonu 775 371 872.
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se probojovala ve své kategorii do ústředního kola
v Praze, kde bude soutěžit s nejlepšími flétnisty
z celé republiky 3. května. Hned o den později si
v Praze zahraje i hráč na tubu Martin Štancl (vyučující Miroslav Jindra), který získal taktéž první
cenu s postupem do ústředního kola. Přejeme tedy
mnoho štěstí, pevné nervy a především krásné
hraní, protože to je nejdůležitější – vždyť už jen
postup mezi nejlepší z republiky je úspěch sám
o sobě. Nerada bych však opomenula i další naše
reprezentanty – flétnistky Terezu Boštíkovou,
Annu Andrlíkovou – obě získaly 2. místa (vyučující L. Mazalová), klarinetisty Štěpána Jandla –
1. místo (Š. Jandlová), Lucii Ptáčkovou – 2. místo
a Terezu Přívětivou – 1. místo (T. Jandl), nejmladší
účastnici hrající na zobcovou flétnu, Šárku Roušarovou – 1. místo (P. Mazal) a hráče na trubku, Samuela Šafáře – 3. místo (V. Čermák). V krajském
kole pěvecké části soutěže zvítězil Tomáš Mach
ze třídy Petry Boštíkové. Gratulujeme dětem, ale
i všem pedagogům, bez jejichž práce a drahocenných rad by se na mety nejvyšší dosahovalo jen
stěží.
Také taneční obor má v letošním roce svůj soutěžní prostor a tak s radostí mohu sdělit, že dvě ze
tří choreografií našich žáků se úspěšně protančily
do krajského kola, a to pod vedením Venduly Pelzové (choreografie Dívka s květinou) a Petra Cupera (Vločky). Krajské klání proběhne ve Skutči
a o jeho výsledcích vás budeme informovat v dalším čísle Jitřenky. Choreografie „Jaro v zahradě“
na hudbu B. Martinů získala v okresním kole ve
Svitavách pod vedením V. Pelzové stříbrné pásmo. Držme tedy palce našim tanečníkům v dalším
kole!
Na závěr dovolte pozvání na nejdůležitější májové akce – 24. 5. ZUŠka opustí svá obvyklá působiště a vyrazí do ulic. Ano, v rámci celostátního
happeningu s názvem ZUŠ OPEN se i naše škola
přidá k dalším stovkám uměleckých škol v naší
zemi a potěší vás svým uměním na Palackého náměstí a v prostorách parku, kde nás příliš často
nevídáte… Program na náměstí je připraven v odpoledních hodinách, zatímco dopoledne budou
v parku probíhat workshopy pro žáky ZŠ a gymnázia – to vše pouze za příznivého počasí.
Studia žáků hudebního oboru jsou uzavírána
absolventskými koncerty. Ty květnové jsme připravili na 28. a 30. 5. v 18 h v sálku ZUŠ B. Martinů.
O dalších akcích pořádaných naší školou a přijímacím řízení pro další školní rok se dočtete na
www.zusbmpolicka.cz.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
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pinách v budově DD v Poličce zavedli samostatné
hospodaření. Děti si za podpory pedagogických
pracovníků samy hospodaří – nakupují, vaří,
uklízejí, perou a plánují společně svůj volný čas.
Naší snahou je přiblížit život dětí v bytě co nejvíce životu běžné rodiny. Již nyní jsou mnohem
samostatnější než dříve a lépe si takto osvojují
kompetence potřebné pro jejich samostatný život
v dospělosti. Také jejich soužití s komunitou je
bezproblémové. Aktivně spolupracujeme s městem Polička, které nám umožnilo dlouhodobý
pronájem tohoto bytu, ve snaze získat další byty
pro naše děti. Probíhají také další jednání s naším zřizovatelem, Pardubickým krajem, o dalších
možnostech zkvalitnění péče o děti v rámci projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost prezentovat panu hejtmanovi naši cestu za zkvalitněním
života našich dětí.
Bc. Miroslava Přiklopilová,
ředitelka DD Polička

Kája Kozáčková v celostátním kole
Soutěže v anglickém jazyce
Karolína Kozáčková, studentka septimy poličského gymnázia, zabodovala nejen v okresním,
ale také krajském kole Soutěže v anglickém jazyce
a postupuje do celostátního finále. Soutěž vyhlašuje Centrum celoživotního vzdělávání a je zaměřena především na konverzaci v cizím jazyce.
Do okresního kola Karolína postoupila spolu
se svojí spolužačkou Lenkou Kvapilovou poté,
co jako nejlepší absolvovaly kolo školní. Kája
v okresním kole zvítězila a Lenka si také vedla na
výbornou. V těžké konkurenci 16 nejlepších studentů z osmi středních škol svitavského okresu
obsadila 5. místo.
Krajské kolo se konalo 19. března v Pardubicích. „Karolína získala v okresním kole soutěže
92 a čtvrt bodu, což naznačovalo, že by se v kraji mohla dobře umístit, neboť s lepším bodovým
skóre postupovali jen dva studenti z pardubických gymnázií,“ říká o své studence Mgr. Barbora
Pejcharová. Kája její očekávání nejen splnila, ale
dokonce předčila. V konkurenci 12 soutěžících
z 10 středních škol dosáhla vysokého hodnocení
132 bodů a právem jako vítězka postupuje do celostátního finále reprezentovat nejen naše gymnázium, ale také Pardubický kraj.
Položili jsme Karolíně pár otázek, abychom zjistili, jak se na soutěž připravovala a proč je v angličtině tak dobrá.
Jak reagovalo okolí na tvůj úspěch?
Pár lidí mi pogratulovalo, ale jinak jsem žádné
změny ve svém okolí nezaznamenala.
Z čeho jsi měla největší trému?
Neměla jsem trému. Do krajského kola jsem jela
jen jako bonus, protože svůj cíl už jsem si splnila
hezkým umístěním v okresním kole.
Z jakých částí se soutěž skládá?
Soutěž se skládá z gramatického testu, poslechu
a mluvené části. V gramatické části se testuje, jak
člověk ovládá například stavbu věty, anglické časy
a podobně. Při poslechu porota pouští například
rozhovor, v němž dva lidé mluví o daném tématu,
a člověk si musí zaznamenat odpovědi na otázky.
V mluvené části se samozřejmě mluví anglicky,
v okresním kole jsem mluvila ve dvojici s partnerem a v krajském kole jsem mluvila před porotou

sama. Hovoří se o nejrůznějších tématech, v krajském kole jsem například mluvila o módě.
Co děláš pro to, aby sis zlepšila angličtinu?
Koukám se na seriály a na filmy v angličtině,
čtu knížky, chodím na doplňující kurz angličtiny.
Také v létě absolvuji tábor s Američany, který se
koná každý rok v Poličce. Tam má člověk hodně
příležitostí pobavit se s rodilými mluvčími.
Kdy jedeš do celostátního kola?
Na celostátní kolo, které se koná v Praze, jedu
30. května.
Nemáš před celostátním kolem trému?
Ani ne, jak už jsem řekla. Cokoliv, co je dál, než
okresní kolo, je pro mě už jen takový bonus.
Nosíš s sebou nějaké talismany pro štěstí?
Mám u sebe čínskou minci pro štěstí od kamarádky a také takový šedo-hnědo-bílý kamínek,
který mi pomáhá.
Chceš se angličtině věnovat i po ukončení studia na gymnáziu?
Ještě nevím, co chci studovat, ale studium angličtiny není můj cíl. Nicméně určitě si ji chci zdokonalovat.
Jak zapojuješ angličtinu do svého každodenního života?
Například když čtu knížky nebo sleduju seriály. Také mluvím anglicky s různými lidmi kolem
sebe, například se svojí kamarádkou Sárou.
Máš nějaké rady pro zlepšení prospěchu v angličtině?
Doporučuji poslouchat hudbu v angličtině, což
v dnešní době není problém. Pak také sledovaní
amerických filmů v originále s titulky a já osobně
angličtinu používám, kdekoliv to jde, což mi taky
pomáhá. Taky to chce hlavně píli, protože bez práce nejsou koláče.
Karolína Kozáčková pochází z Poličky. Studuje
sedmým rokem na Gymnáziu v Poličce. Díky svým
komunikačním schopnostem a znalosti angličtiny
vyhrála okresní a krajské kolo Soutěže v anglickém
jazyce a v květnu jede reprezentovat náš kraj do
Prahy do celostátního kola. Ráda čte a tančí.
O. Vodička, A. Procházka (septima,
Gymnázium Polička)

Fiktivní realita
Praha 21.–23. 3. – Obchodování si znovu přišlo na
své. Fiktivní firmy své umění nezapřely a ukázaly se
v tom nejlepším světle – Křižíkův pavilón B jim dal
příležitost. Hotel Bohuslav Martinů, s. r. o. navázal
na únorový stříbrný úspěch z Náchoda.
SOŠ a SOU Polička navštěvuje prestižní soutěže
ve velkém, a to nejen ve svém top oboru gastronomickém, ale i v rozvíjení obchodních dovedností
prostřednictvím fiktivní firmy. Pražské zápolení
na 24. mezinárodním veletrhu fiktivních firem si
nenechali ujít ani zástupci ze Španělska, Rakouska,
Belgie, Slovenska, Itálie či Rumunska. SOŠ a SOU
Polička rádi reprezentovali studenti třetího ročníku
oboru Hotelnictví a cestovní ruch se svým Hotelem
Bohuslava Martinů, s. r. o., Gastronomie pro změnu
představila Gastro Show. Odborná komise bedlivě
sledovala úroveň firemní prezentace, stánku a katalogu, což se ve finále odrazilo v dílčím i komplexním
hodnocení.
V prezentaci firmy obsadila Gastro Show 9. místo,
za celkovou atmosféru stánku získala firma 4. místo
a katalog byl ohodnocen 10. místem. Hotel Bohuslava Martinů se ve stejných kritériích i v celkovém
hodnocení posunul z finálního počtu 110 soutěžících
do příjemné druhé desítky. Gastro Show si navíc
zpestřila soutěžní dojem 7. místem v soutěži Nejlepší
firma veletrhu.

Studenti zde prokázali připravenost, která vede
k náležité reprezentaci domovské školy i Pardubického kraje. (Rivalem z Pardubicka byla našim obchodníkům už jen škola z Kostelce nad Orlicí.) „Pražský
„výlet“, na který jsme vyrazili raději s jednodenním
předstihem (bylo třeba zajistit dostatečnou aklimatizaci, pohodlné ubytování, podniknout poznávací
výpravu za krásami centra Prahy, připravit stánek a vše k realizaci projektu fiktivních firem), byl
s úspěchem završen obchodováním s firmami a širokou veřejností,“ dodává k průběhu akce Ing. Broňa
Pražanová, vyučující předmětu fiktivní firma.
Fiktivní firma je předmětem, který je oblíbenou
součástí vzdělávání studentů maturitních oborů,
přístup k těmto teoretickým i praktickým dovednostem má i nástavbový obor Podnikání. Za dobu svého
působení si fiktivní firmy „vybudovaly“ více než příjemné prostředí kanceláře, v níž několikrát v týdnu
řeší obchodní záležitosti, které je budou provázet
v reálném životě, pokud se vydají právě cestou podnikání (např. provozování restaurace či penzionu).
„Poděkování za příkladné šíření dobrého jména
školy a realizaci našich žáků na poli podnikání
a obchodu patří Ing. Broně Pražanové, učitelce teorie i praxe fiktivních firem na SOŠ a SOU Polička,“
komentuje úspěch Mgr. Boris Preissler, ředitel školy.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

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

Vzpomínáme
„Odešlas maminko neznámo kam, vzpomínky na Tebe
zůstanou nám. Vzpomínky
krásné maminko milá, Ty že
jsi vždycky pro nás jen žila.“
Dne 7. 4. 2018 by se paní
Jaroslava Militká (roz: Macháčková) dožila 70 let. Věnujte ji prosím s námi tichou
vzpomínku.
Dcera Marcela s dětmi
Jen ten, kdo ztratil někoho
blízkého, ví, jak každá vzpomínka na něj bolí…
Dne 21. 4. 2018 by se dožila
85. narozenin naše milovaná
manželka, maminka a babička, paní Zdeňka Tomanová.
Zlá nemoc však její život
ukončila před 7 lety. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
společně s námi.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera,
syn a vnučky.
V květnu uplyne 15 let od
úmrtí našeho kamaráda Vítka Beneše. Kdo jste ho znali
věnujte mu tichou vzpomínku.
Kamarádi
3. května uplyne 20 let od
úmrtí pana Jindřicha Rajmana. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami
Dne 14. 5 2017 uplynou dva
dlouhé roky, kdy nás náhle
opustil milovaný manžel, tatínek syn, a bratr, pan Luboš
Čípa. Chybíš nám.
S láskou vzpomínají
manželka, děti, rodiče,
a sestra s rodinou.
Dne 18. 5. 2018 vzpomeneme 30 výročí úmrtí našeho
milovaného tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Zdeňka
Stodolu, bývalého vedoucího
Jednoty Stavebnin Polička.
Dne 3. 3. 2018 jsme též zavzpomínali 16. výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky, paní Ludmily Stodolové.
S láskou vzpomínají
dcery Renata a Jitka
a syn Zdeněk s rodinami.

„Osud Ti z tváří růže vzal
a z očí jiskry zář. Však v srdcích nám Tě zanechal, dál
s námi zůstáváš.“
Dne 24. 5. 2018 uplynou
dva roky, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka a maminka, paní Ludmila Vopařilová.
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Z činnosti
DPS Penzion

Co vše se může stát na kurzu

V literární kavárničce si senioři nejdříve vyzkoušeli test – jaká květina jsi – fialka, slunečnice,
růže, sedmikráska a potom si četli z knihy Rok ve
Svatojánu od Evy Francové o jaru a bylinkách. Povídali si u kávy o svých zkušenostech s bylinkami,
o prvních jarních kytičkách a procházkách. Šikovné ručičky se věnovaly výtvarné technice roláž.
Nejdříve si účastnice vybraly obrázky, které se jim
líbily, potom je rozstříhaly na proužky a nalepily
v novém uspořádání. Vzniklé nové obrázky budou
opět zdobit prostory Penzionu. I letos mezi seniory zavítal festival dokumentárních filmů Jeden
svět, a to s filmem Hranice práce. Po promítnutí
následovala beseda s režisérkou filmu Apolenou
Rychlíkovou.

Pozvánka DPS
Penzion
2. 5. Šikovné ručičky od
13.30 h v pracovní místnosti
9. 5. Šikovné ručičky od
13.30 h v pracovní místnosti
15. 5. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti
16. 5. Požární prevence a ochrana obyvatelstva – beseda s por. Ing. Alenou Cejpovou – vyšetřovatelkou požárů HZS Pardubického kraje
od 13.30 h v jídelně DPS Penzion
22. 5. Šikovné ručičky od 13.30 h v pracovní
místnosti
23. 5. Besídka ke Dni matek od 14.00 h v jídelně DPS Penzion
31. 5. Narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně DPS Penzion

Pravidelně můžete na stránkách Jitřenky číst
informace o absolvovaných kurzech pedagogů
poličského gymnázia v rámci evropského dotačního programu Erasmus+. Snažíme se o dlouhodobé a systematické celoživotní vzdělávání učitelů formou dlouhodobějších kurzů v zahraničí.
V rámci současného projektu vycestuje v letech
2017 – 2019 osm učitelů.
Přirozené je, že vyjíždějí i učitelé cizích jazyků,
aby v přirozeném prostředí upevnili a zdokonalili své znalosti a dovednosti, ale projekt se nezaměřuje pouze na ně. Postupně se snažíme na
škole zavádět prvky metody CLIL (Content and
Language Integrated Learning), kdy se žáci setkávají s úkoly v cizím jazyce (anglickém) i v odborných předmětech.
Přesně tímto směrem měl být zaměřen i kurz,
který jsem absolvoval na přelomu února a března v Irském Dublinu.
Jenže se ukázalo, jak zrádné mohou být všechny plány, a vyzkoušeli jsme v praxi, jak fungují
naše krizové plány v případě zásahů „vyšší moci“.
Na počátku kurzu mě trochu potrápil zpožděný
let, který znamenal, že jsem přišel o větší část
prvního dne kurzu. No nic, říkal jsem si. Teď už
mě snad nic horšího potkat nemůže.
V úterý vypadá vše skvěle. Kurz probíhá, jak
jsem si představoval. Výborní lektoři, zajímavé
metody – prostě si myslím, že si opravdu něco
přivezu.
Ve středu sněží a navíc mrzne. Podle místních
se sníh udržel přes noc poprvé od roku 1982. Přichází „Ema“ – sněhová bouře od východu. Ruší
se hromadná doprava, zavírají letiště, obchody
a nemocnice fungují v nouzovém režimu. Škola
je do odvolání zrušená – to pro mě znamená až
do konce mého kurzu. Snažím se využít čas vý-

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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lety do blízkého okolí (doprava nefunguje). Z našeho pohledu je to, co označují za „blizzard“ něco,
co bychom my označili jako „psí počasí“, takže
nebezpečné to určitě není. Využívám čas k návštěvě divadla (ze záhadných důvodů bylo otevřené a hra byla naprosto skvělá). Povídám si se
svými spolubydlícími – Turkem a francouzským
Alžířanem – velmi zajímavé.
Čas utekl při všem sněžení velmi rychle. Nejdříve to vypadalo, že můj sobotní odjezd bude
v klidu, ale v pátek odpoledne se dozvídám, že
hromadná doprava nebude fungovat a taxíky
jezdí pouze velmi omezeně. Nezbývá než strategicky plánovat.
Nakonec musím vstávat ve čtyři hodiny ráno
a s kufrem v ruce vyrazit nejméně šest kilometrů pěšky k hlavní cestě na letiště a tam doufat
ve štěstí a stopnout taxi. Nakonec se to daří
a z kurzu poněkud neobvyklého průběhu se vracím domů.
V poměru k absolvovaným hodinám výuky se
určitě nejednalo o nejefektivněji využité peníze, ale „vyšší moc“ nezastavíte. Zkušenosti jsou
to navíc cenné, neboť povedou v budoucnu ke
zkvalitnění a úpravě naši „krizových plánů“ pro
případ problémů. Hlavně ale doufám, že příští
zprávy z projektu DVÚ (Dalším vzděláváním
k úspěchu) budou skutečně více o vzdělávání než
o řešení problémů.
Petr Tišl,
koordinátor projektu DVÚ
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Zprávy z Masarykovy ZŠ
Masarykova základní
škola Polička zazářila
v soutěži Hledáme
nejlepšího mladého
chemika ČR
Ve středu 4. dubna proběhlo
v pardubickém ABC klubu slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR. Klání se zúčastnilo více než pět
tisíc žáků devátých tříd ze 158 základních škol
pěti krajů: Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého, Středočeského a Kraje Vysočina.
Hlavním cílem tohoto projektu je představit
chemii jako poutavou a užitečnou vědu, která
má široké uplatnění v praxi, motivovat žáky ke
studiu na SPŠCH a pozdější práci v chemickém
průmyslu.

Vzpomínáme
Dne 25. 4. 2018 uplynulo již 10 let, kdy nás navždy
opustil drahý manžel a tatínek, pan Josef Vojtíšek. Stále
s láskou vzpomínají
manželka Miluše, dcera
a syn s rodinami.
Připomeneme si první
smutné výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka
a dědečka pana MUDr. Jiřího
Beitla. Jeho šlechetné srdce
utichlo 19. května 2017. Moc
nám chybíš. Máme Tě stále
ve svých srdcích.
S úctou a láskou vzpomínáme a děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.
Manželka Dáša s rodinou
Dne 26. 5. vzpomeneme nedožitých 93 let
naší maminky a babičky paní Věry Stodolové. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Rodiny Stodolovi a Horákova

Blahopřejeme
Dne 11. 5. 2018 se dožívá
80 let paní Věra Tobiášová
z Poličky.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, životního elánu
a optimismu do dalších let,
jí přejí
děti Jaromír, Věra, Jiří,
8 vnoučat a 3 pravnoučata.
Dne 13. 5. 2018 oslaví
80. narozeniny náš milý tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Bohumil Bureš ze Širokého Dolu. Touto cestou mu
přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí, pohody a životního elánu. Přejí
dcery a syn s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
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Do soutěže se zapojily i tři dívky z Masarykovy
základní školy v Poličce. Díky vedení a pečlivé
přípravě paní učitelky RNDr. Evy Spilkové se
podařilo probojovat všem děvčatům až do regionálního kola soutěže. Zde škola zazářila a pobírala jedno ocenění za druhým.
Nejdříve byla vyhlášena soutěž o nejlepší školu,
v níž zvítězila Masarykova ZŠ Polička. Další kategorie oceňovala nejlepšího učitele. Pohár z této
kategorie putoval do téže školy a titulem Nejlepší
učitel se může pyšnit RNDr. Eva Spilková.
Hlavní soutěžní kategorií byla soutěž jednotlivců. I zde zaznělo 3 x jméno Masarykovy
základní školy. Na druhém místě se umístila
žákyně 9. A Tereza Vomáčková a získala chytrý telefon. Třetí místo obsadila její spolužačka
Markéta Zavoralová, která byla odměněna elektronickou čtečkou. Do celostátního finále, které se uskuteční 12. června v prostorách Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice,
postoupilo ale prvních šest jednotlivců. Proto
bude mít ve finále Masarykova základní škola
Polička i svoji třetí zástupkyni – Lucii Popelkovou, která se v regionálním kole umístila na
6. místě. Škole patří veliká gratulace a přání dalšího úspěchu ve finále.
Dalším výrazným úspěchem je třetí místo
Markéty Zavoralové v okresním kole olympiády
v českém jazyce. Markéta se zúčastnila v dubnu
i kola krajského, kde jí o půl bodu unikla účast
v republikovém finále. Obdobného úspěchu dosáhla i v literární olympiádě Svitavská čtečka,
kde za práci s textem a vlastní tvorbu dle zadaného tématu získala opět 3. místo. V obou soutěžích nás reprezentovaly ještě další dívky z 9. A,
Adéla Bartoňová a Kateřina Tůmová.
Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie
F (8. roč.) a E (9. roč.) ve Svitavách připravilo pro
žáky náročné úlohy z elektřiny, mechaniky a energie. V 8. ročníku obsadili naši žáci 1.–3. místo.
První příčku Tomáš Kocanda, 2. Anežka Vargová
a 3. Michal Jílek, všichni jsou žáky 8. A. Úspěšnou
řešitelkou FO se stala v kategorii E Lucie Popelková, která obsadila pěkné 5. místo, 7. místo patří
Markétě Zavoralové (obě z 9. A).
I Pythagoriáda, která je určena žákům
5.–8. ročníků, pro nás znamenala postup do
okresního kola. S náročnými úkoly si během
60 minut poradili tito žáci: 5. ročník – 1. místo
Lucie Kotvová z 5. B (15 b.), 2. m. David Šplíchal
z 5. A (14 b.), 3. m. Jana Hradecká z 5. A (12 b.),
v 6. roč. 1. místo Adam Havlík (12 b.), 2. místo
Machová Anna (11 b.), 3.–4. místo Klusoň Štěpán a Viktor Olšinár, všichni z 6. A, v 7. roč.
1.–2. m. Barbora Stodolová a Anna Vajsová obě
ze 7. A (10 b.) a v 8. ročníku: 1. Anežka Vargová
(12 b.) a 2. Jan Kašpar (10 b.) oba z 8. A.
I Matematický klokan přinesl naší škole výrazné úspěchy. V kategorii Cvrček (2.–3. roč.) se
umístili na 1.–2. místě Mlynář Filip z 3. B a Chmel
Matěj (78 b.), na 3. místě Sodomková Barbora
z 3. A (74 b.), v kategorii Klokánek se na 1. místě
umístila Kotvová Lucie z 5. B (114 b.), na 2. místě Ševčík Adam z 5. C (110 b.) a na 3. Šplíchal
Daniel z 5. A a Pechanec Tomáš ze 4. A (89 b.),
v kategorii Benjamín se umístila na 1. místě
Soukalová Klára (87 b.), na 2. místě Soukalová Daniela (85 b.) a na 3. místě Klusoň Štěpán
(76 b.) a v kategorii Kadet získala 1. místo Popelková Lucie z 9. A (83 b.), 2. místo Vargová
Anežka z 8. A (82 b.), 3. místo Bartoňová Adéla
z 9. A (77 b.).
V okresním kole Lucka Kotvová získala 2. místo, Anežka Vargová sedmé a Lucie Popelková
8. místo.
Úspěšné bylo i okresní kolo ve volejbale
8.–9. ročníků. Děvčata obhájila loňské 2. místo
a chlapci skončili třetí.
V rámci odborných setkávání s rodiči se uskutečnily tři besedy. Nejprve se osmáci a jejich
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rodiče seznámili s tréninkem paměti a efektivním učením. Přednášku vedl Mgr. Oldřich Růžička. Poté jsme navázali na zdařilou přednášku
Mgr. Františka Krampoty o kyberšikaně a sociálních sítích.
Do konce školního roku ještě proběhnou besedy o učebních stylech, které povede Mgr. Vlasta
Tvrdíková.
Pohlazení pro maminky
Školní projekt Pohlazení pro maminky jsme
zahájili již v lednu ve všech třídách 1. stupně výběrem textů vhodných pro recitaci. Každý žák si
mohl najít text sám nebo ve spolupráci s učitelem vyhledat pro sebe ten nejvhodnější. V průběhu února, po nácviku výrazného a pěkného
přednesu, probíhala ročníková předkola k výběru nejlepších recitátorů, kteří soutěžili ve školním kole recitace o postup do oblastního kola
recitační soutěže. Soutěž se konala v CBM Polička 7. března. Všechny děti se připravovaly velmi
pečlivě. O tom, že své texty přednesly opravdu
dobře, svědčí to, že si žáci naší školy odnesli
z oblastního kola recitační soutěže 7 postupových míst do okresního kola a tři čestná uznání.
V okresním kole recitační soutěže, které se
konalo 20. 3. ve Svitavách, naši školu reprezentovalo 6 žáků. Dětská scéna se konala v divadle
Trám. Žáci vystupovali na podiu před porotou
a hledištěm plným diváků. Hlavně pro nejmenší recitátory to byl prubířský kámen. Obstáli
jsme velmi dobře. Porota chválila děti i učitelky,
které je na soutěž připravovaly, za dobrou práci
s hlasem, frázování a za výrazný a citlivý přednes. Odnesli jsme si hned čtyři ocenění: Pavel
Vojtíšek získal v 0. kategorii 1. místo za přednes
básně To mám štěstí a ve stejné kategorii získala
čestné uznání za přednes básně Velekočka Nela
Nespěšná.
V 2. kategorii získala čestné uznání Vanda
Klusoňová za provedení prózy Pohádka léčivá
a Barbora Groulíková za své vystoupení s textem Lentilka pro dědu Edu získala postupové
místo do krajského kola soutěže, které se konalo
19. 4. v Pardubicích.
V projektu se také připravují všechny děti na
pěvecká vystoupení a ti nejlepší zpěváci postoupili do oblastního kola soutěže. Soutěž Poličský
skřivánek se konala pod záštitou poličského
gymnázia 28. 3. V kategorii 1. tříd se na předních místech umístily Adina Hradecká, Kristýna Kašparová a Nela Nespěšná. V kategorii
2.–3. tříd získaly přední umístění Adéla Nguyen,
Dominika Hegerová a Johanka Jelínková a v kategorii 4.–5. tříd zvítězily Vanda Klusoňová,
Amálie Kneblová a Lenka Hrubá.
Stalo se už tradicí, že je každý rok projekt zakončen slavnostním představením Pohlazení
pro maminky, kterým naši nejúspěšnější recitátoři a zpěváci popřejí maminkám ke květnovému
Svátku matek. V letošním roce, v roce 90. výročí
otevření Masarykovy základní školy, se mohou
rodiče a veřejnost těšit na filmové zpracování tohoto představení. Film připravují v rámci
vrstevnického programu naši deváťáci a bude
promítán při slavnostní výstavě k výročí školy
v rámci akce Čas pro neobyčejné zážitky.
Škola nanečisto
Ve dnech 15.–17. května se opět uskuteční program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Škola
nanečisto. Pod vedením učitelek Lucie Kosslerové (15. 5.), Michaely Báčové (16. 5.) a Marty
Schauerové (17. 5.) je od 15 h připraveno v pavilonu naší školy hravé vyučování pro malé předškoláky a zároveň beseda o organizaci příštího
školního roku pro rodiče.
Zápis do školní družiny se koná 18. 6. od
13 hodin u vedoucí vychovatelky Eriky Mitášové
v pavilonu školy.
har, sm, ms

Zprávy z charity

Řádková inzerce

Tři dny prezentací
pro čtyři domy
Dům, který pro sílící služby koupila Oblastní charita Polička v létě
roku 2017, bude dne 23. 5. v 10 hodin slavnostně vysvěcen. Požehnání
se ujme prezident Diecézní katolické
charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár, návštěvu přislíbili: Pavel Šotola, člen Rady Pardubického
kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor,
Helena Zahálková, vedoucí Odboru sociálních věcí
Pardubického kraje, ředitel DCH HK Jiří Stejskal či
starosta města Poličky a poslanec parlamentu ČR
Jaroslav Martinů.
Nový dům nese označení II. a je již čtvrtým charitním domem v 200 metrů dlouhé ulici Vrchlického.
Všechny budovy I. až IV. jsou určeny k poskytování
sociálních služeb anebo tvoří sídlo pro pracovníky,
kteří tyto služby vykonávají v terénu.
Jelikož poličské Charitě s budováním zázemí
hojně pomáhá veřejnost, například příspěvky do
veřejných sbírek „Dům pro Charitu“ nebo „Projekt
charitní dům“, nezůstane pouze u formálního požehnání pro VIP hosty, ale hned druhý den 24. 5. od
8 do 17 hodin budou dveře charitních domů otevřeny
pro dárce, sponzory, dobrovolníky, dobrodince a lidi,
kteří mají o dění v Charitě zájem, aby se mohli na
vlastní oči přesvědčit o účelnosti využití získaných
prostor. „Samozřejmě je naším velkým přáním, aby
se u nás návštěvníci cítili dobře. Proto jsme tento
den otevřených dveří nazvali: „Přijďte na besedu“.
Jsme rozhodnuti našim hostům věnovat náš čas
a péči, s čímž spojujeme přátelské posezení, popovídání i pohoštění. Uvědomujeme si, jak moc nám
v období oprav a splácení úvěru pomohli a stále
pomáhají,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Polička
Markéta Šafářová.
O týden později, 2. června od 19 do 23 hodin, se
s Charitním domem II., s programem „Dýchánek
na terasách“ připojíme k celoměstské akci „Čas pro
neobyčejné zážitky“. To bude třetí příležitost pro
veřejnost, jak nahlédnout do nitra nového charitního domu a poodhalit roušku tajemství o charitních
službách a fenoménu čtyř charitních budov v jedné
ulici. „Na všechna tři setkání se pečlivě připravujeme, na setkání s hosty se těšíme a doufáme v jejich
hojnou účast,“ zve ředitelka Šafářová.
Krajskou cenu Ď získala
dobrovolnice z Poličky
Obrovsky zaskočena zůstala Marie Jílková v úterý
10. dubna při vyhlašování Ceny Ď, když zjistila, že
odborné kolegium vybralo právě ji, dobrovolnici z te-

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 5.

5.–6. 5.
8. 5.
12.–13. 5.
19.–20. 5.
26.–27. 5.
2.–3. 6.

MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

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

rapeutického obchodu Fimfárum. Křišťálovou kouli
si tak jako oficiálně potvrzený zástupce dobrovolníků z Pardubického kraje poveze do celostátního kola,
které se uskuteční 7. června ve Stavovském divadle
v Praze. Na ocenění ji s vděčností k její práci nominovala Oblastní charita Polička.
Osmnáctý ročník ceny Ď se pro nominované z pardubického a královéhradeckého kraje konal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové za přítom-

Foto: Š. Dvořáková
Oceněná Marie Jílková s vnučkou Agátou
nosti senátorky Miluše Horské, členů obou krajských
hodnotících kolegií a řady nominovaných. Paní Jílkovou na setkání doprovázeli její syn Vít s vnučkou
Agátkou a zástupce z nominující organizace.
Jak prozradili pořadatelé a autoři ceny Ď manželé
Langerovi, cena Ď není soutěž. Má sice oceněné, ale
tato ocenění, přes všechna přísná kritéria, jsou pořadatelem považována za „ztělesněný symbol poděkovaní“. Tímto symbolem se pro rok 2018 v Pardubickém kraji stala Marie Jílková, skromná a nenápadná
paní.
Od r. 2010 vytrvale pomáhá Oblastní charitě Polička v terapeutickém obchodě Fimfárum jako dobrovolnice. Každoročně zde odpracuje mnoho dobrovolnických hodin při zástupech kmenové pracovnice
v době její nepřítomnosti. Díky ní obchůdek, kde se
prodávají výrobky vytvořené lidmi s rozličnými handicapy a na jehož obsluze se podílejí i samotní lidé
s mentálním postižením, nemusí pro veřejnost zavírat ani v období dovolených, školení či nemoci.
Za svůj nesmělý, ale lidsky spontánní proslov
pronesený bezprostředně po převzetí ocenění sklidila od přítomných bouřlivý potlesk: „Tolik lidí dělá,
a třeba i nerado, protože musí, i hodně těžkou práci
a žádné ocenění za ni nedostanou. Já pomáhám ve
Fimfáru a dělám to ráda. Myslím, že si to ocenění
nezasloužím.“
„Děkujeme naší dobrovolnici Marušce za její
skromnost a spolehlivou a vytrvalou pomoc a blahopřejeme jí k ocenění. Jsme přesvědčeni, že si ho,
stejně jako všichni ostatní nominovaní dobrovolníci, zaslouží. Děkuji, že získáním ocenění věnovala
rovněž krásný dárek samotnému Fimfáru, které si
letos na jaře připomene své 10. výročí, a ukázala na
prospěšnost a prestiž dobrovolnictví,“ řekla ředitelka poličské Charity Markéta Šafářová.
Štěpánka Dvořáková

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 BYT v POLIČCE či okolí, 1+1
nebo 2+1 (nebo větší), jakýkoli stav. Děkuji. Tel:
773 463 891
•
Sháním chalupu nebo starší domek,
příp. zeměd. usedlost, zahr., pozemky, Polička
a okolí. Může být i horší stav. Tel : 774 765 437
•
Prodám rod. domek v Poličce nebo vyměním
za byt + doplatek. 734 132 824.
•
Prodám RD se zahradou 9 km od Poličky.
Nutná rekonstrukce. Zn. Pouze SMS, zavolám
zpět – 730 147 417.
•
Prodám na vesnici rodinný domek. Tři
kilometry od Poličky. Částečně rekonstruovaný, udržovaný, se zahrádkou a velkou zahradou.
Tel. č. 721 767 591. (Ne RK)
•
Camping Borová přijme pro měsíce červenec a srpen 2018 2-3 recepční na 2 směny, pracovní doba 7-22 hodin denně, včetně sobot a nedělí. Velmi dobré finanční ohodnocení.
Možnost ubytování zdarma. Kontakt: Stanislav
Stodola, e-mail: camp@campborova.cz, mobil:
603 731 404.
•
Vážení občané Poličky a okolí, jistě vzpomínáte na krásné hedvábné výrobky z Hedvy. Jsem největším sběratelem tkaných záložek
do knih a tkaných znaků v naší republice. Máte-li
doma nepotřebné záložky či znaky utkané v Hedvě
či jinde, poskytněte mě je prosím. Budou zachráněny pro další generace a na výstavách jistě potěší
stovky návštěvníků, kteří je budou obdivovat. Děkuji vám. Herbert Kögler, Dukelská 321, 562 01
Ústí nad Orlicí, Tel: 604 569 743, koegler.h@seznam.cz.

Podpůrná skupina pro blízké osoby
s duševním onemocněním
Skupina, na které se potkávají lidé s podobnými životními zkušenostmi, se uskuteční ve středu
30. května od 17.30 hodin v prostorách poličské Charity na adrese Vrchlického 10 v Poličce – Charitní
dům IV. (sídlo Otevřených dveří).
Cílem setkání je podpořit všechny účastníky skupiny a dát jim prostor pro sdílení svých životních
zkušeností a starostí. To vše s lidmi, kteří si podobnými zkušenostmi prošli anebo právě procházejí.
Díky tomu si mohou dobře rozumět.
Těšíme se na setkání s vámi! Pokud můžete, potvrďte prosím svoji účast na jana.dobrovolna@pol.
hk.caritas.cz nebo na tel. 731 598 763.
Jana Dobrovolná
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Crazy Fish Trout
Area Cup
V sobotu 31. března se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal
Crazy fish trout area cup – 4. ročník závodu dvojic
v přívlači. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
k tomu řekl:
„Milí přátelé, dovolte mi malé, zpětné ohlédnutí
za právě skončeným největším, nejúspěšnějším
závodem v historii našeho sdružení, možná dokonce i největším v Evropě. Počtem 398 rybářů

a 6 820 ulovenými rybami se nepochybně výrazně zapíše do rybářské historie. Počasí krásně vyšlo a jsem přesvědčen, že ani déšť během čtvrtého
a pátého kola na tom nic nemění. Atmosféra byla
skvělá a všude bylo znát, že se dnes sešli nejen
skvělí rybáři, ale i výborní přátelé, kteří si vždy
mají co říct.
Přátelé, máme za sebou další velkou akci, další
oslavu naší rybářské vášně. Je mi velkou ctí vám
všem upřímně poděkovat za účast, za váš osobní
přínos. Děkuji také všem, kteří se minulý týden
podíleli na veškerých přípravných pracích, které zde bylo nezbytné vykonat pro zdárný průběh
celé akce. Děkuji cca 50 rozhodčím za poctivý
a obětavý výkon. Děkuji za bezchybné zpracování výsledků a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří přispěli výrazným finančním obnosem
a také věcnými cenami. Bylo mi velikou ctí prožít
mezi vámi dnešní den.“
Konečné výsledky: 1. Mlynarovič – Smatana,
Sk, 2. Procházka – Zeman, Cz, 3. Petr – Klesniak,
Sk, 4. Černay – Moravčík, Sk, 5. Kosmel – Kavon,
Sk, 6. Lipinski – Panas, Pl, 7. Kacper – Mateus, Pl,
8. Marek – Komendr, Cz, 9. Görčöš – Bačovský, Cz,
10. Dušek – Muller, Cz.
Text: L. Vrabec,
foto E. Křivková

17. 3. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B v Roudnici nad Labem. Simča Válková získala 1. místo ve čtyřhře.
17. 3. turnaj mladších a starších žákyň v Poličce. Mezi mladšími získala Verča Uhlířová 2. místo ve čtyřhře a vyhrála jeden zápas ve dvouhře,
Žanda Navrátilová a Lucka Kotvová vyhrály jeden zápas ve dvouhře a spolu obsadily 3. místo
ve čtyřhře, Kika Benčíková vyhrála jeden zápas
ve dvouhře a velkou snahu předvedla Nikča Petrásová.
Mezi staršími zaznamenala zatím největší
úspěch Šárka Uhlířová v podobě 2. místa ve
dvouhře a ještě byla na 2. místě ve čtyřhře, Kája
Vendolská zaznamenala výhru ve dvouhře ve vzájemném souboji s Markétou Klouzalovou.
24. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Posledního halového turnaje pořádaného v této zimní
sezoně v naší hale se zúčastnilo 16 nejmenších.
Baruška Graciasová obsadila 7. místo, Anička
Graciasová 11. místo, Máťa Kössler 12. místo,
Filípek Mořkovský 13. místo, Niki Grubhoffer
14. místo, Dorotka Chalupníková 15. místo a Julinka Vodehnalová 16. místo.
24. 3. turnaj mladších žáků ve Vysokém Mýtě.
Náš jediný zástupce Duša Zahradníček obsadil
po výborných výkonech 2. místo ve dvouhře.
24. 3. babytenisový turnaj ve Svitavách. Mezi
děvčaty obsadila Baruška Slavíková 6. místo
a Štěpánka Vodehnalová 8. místo. Mezi chlapci

Turnaj přípravek
Slatiňany
14. dubna
Další turnaj jsme sehráli ve Slatiňanech.
K tomuto turnaji není mnoho co psát. Snad jen
kromě krásného počasí nám nevyšlo vůbec nic. Je
potřeba se vrátit k poctivému tréninku. Zapomenout na tento turnaj a hned na dalším ukázat, že to
byl opravdu jen nepovedený turnaj, který se nepovede jednou za čas.
Polička – Slatiňany 4:8 Pavlík J. 2 x, Šedajová 2 x
– Libchavy 1:12 Hájek
– D. Újezd 4:7 Slezáková, Pavlík J., Šedajová 2 x
Sestava: Chorvatovič, Pavlík J., Hájek, Šimek,
Konopásek, Šedajová, Nunvář, Slezáková, Kastner,
Zach
Trenéři: Mlynář, Pavlík
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byl Marťa Chalupník na 7. místě a Filda Švejda
na 9. místě.
31. 3. turnaj starších žákyň v Hlinsku. Verča
Uhlířová vyhrála jeden zápas ve dvouhře a spolu
se sestrou Šárkou získaly 3. místo ve čtyřhře.
14. 4. Simča Válková se poprvé zúčastnila turnaje nejvyšší kategorie A v Prostějově a zaznamenala jednu výhru ve dvouhře i ve čtyřhře.
14. 4. meziokresní přebor starších žákyň
v Chrudimi. Kačka Kotvová vyhrála jeden zápas
ve dvouhře.
14. 4. byla zbourána nafukovací hala a dvorce
byly připraveny na letní sezonu. Díky všem, co
přišli.
Tímto zveme širokou veřejnost ke sportování na antukových kurtech, které jsou šetrné
k pohybovému ústrojí na rozdíl od pevných povrchů. Pronájem dvorců je možný každý den do
20 h, o víkendu do 19 h. O víkendech probíhají
mistrovské zápasy (květen – červen) a turnaje.
Po telefonické domluvě na číslech 608 725 973
a 604 155 378 je možné rezervovat dvorce i o těchto víkendech, místo by mělo být v určitém omezení. Kompletní termínová listina je k vidění na tenisových stránkách na adrese www.tenis-policka.
cz v sekci Termínová listina turnajů 2018, kde je
také on-line kamera, která sleduje aktuální dění
na dvorcích.
-zj-

Úspěch poličského volejbalového mládí
Mladší žákyně TJ Spartaku Polička získaly v této
sezóně titul Přebornic Pardubického kraje. Cesta to
byla velmi dlouhá, soutěž začínala v loňském roce
v září a 7. dubna se děvčata mohla blýsknout zlatými
medailemi. Soutěž byla letos organizována netradičně. Přes tři kvalifikační kola postoupila děvčata
do tříčlenných skupin, kde je čekala pořádná nálož

třísetových bitev. Bilance děvčat je vynikající, pouze jedna porážka na začátku sezóny, jinak samá
vítězství (22 zápasů). Jediný Dolní Újezd nás tedy
dokázal porazit. Polička měla v soutěži družstva dvě,
někdy bylo velmi obtížné obsadit oba týmy. Mladší
žákyně sbíraly zkušenosti i v soutěži vyšší a Českém
poháru. Rozhodně se neztratily. B tým skončil na
14. místě (startovalo 15 družstev), v posledním zápase předvedl, že volejbal hrát umí a ve své skupině zvítězil. Díky Anetě, Nele, Natále, Nikče, Verče,
Evče, Zuzce a Ádě jsme se dokázaly prosadit mezi
zvučnými ligovými mužstvy. Ne nadarmo jsou hned
tři hráčky v KCM ve výběru Pardubického kraje.

O víkendu 14.–15. dubna bylo rozehráno Mistrovství republiky mladších žákyň. Naše děvčata hájila poličské barvy v Novém Veselí. Nádherný herní
víkend, kdy jsme porazily Olomouc, Nové Veselí,
Zlín, Choceň a Břeclav, sklonily jsme se pouze před
Studiem Praha a KP Brno. Holky předvedly velmi
dobrý volejbal a už se těší, že budou stabilními oporami starších žákyň.
Další naší nadějí je soutěž Přípravky dívek. V posledním kole jsme sice klopýtly, ale stále držíme
1. místo s náskokem 10 bodů. Do konce soutěže zbývají dvě kola a bylo by velmi tristní přijít o takové
luxusní vedení. Hrají stejná děvčata, která nastupují v kategorii mladších žákyň. B, C a D tým jsou
naopak začínající hráčky, jejich umístění 9., 21., 25.
(hraje 37 týmů).
Medaile nám cinkly i v soutěži Juniorek. Jejich
Krajský přebor čítá mnohem méně zápasů, než v jiných kategoriích. Nejlehčím soupeřem byl pro nás
tým Moravské Třebové a jako jediné jsme vzaly set
vítěznému Lanškrounu. Na konci soutěže se juniorky radovaly z bronzových medailí.
Série Barevného minivolejbalu nám přinesla též
kýžený úspěch. V kategorii žlutých prvňáčků bronz
braly Eliška Švejdová a Bára Šafářová, Eliška Machová a Bára Pešavová. Starší děvčata byla dvakrát
stříbrná, a to Kája Sílová, Zuzka Bulvová, Maruška
Andrlíková a Nela a Anetka Prokopovy. V Dolním
Újezdu startovalo 260 hráčů a hráček.
Svoji soutěž završila i Přehazovaná dívek. Tady
jsme letos vyklidily medailová umístění. Osmé respektive jedenácté místo je slabou náplastí. V této
kategorii jsme až do loňského roku držely titul přebornic. Startovalo 29 družstev.
-har-

Florbalový prázdninový víkend
Tradiční florbalový turnaj Dona Bosca v Lubné
zahájil o víkendu 17.-18. března jubilejní 15. ročník.
Dvoudenní florbalová štace, pod záštitou prvního
náměstka Pardubického kraje Romana Línka, čítala přes 95 zápasů, při nichž bylo zapojeno přes
300 hráčů dětí i dospělých.
Při pátečním ranním zahájení turnaje přišli hráče podpořit starosta obce Lubná Josef Chadima,
předseda TJ Lubná Jaroslav Flídr a za Salesiánské
středisko mládeže Sebranice pronesl Petr Košák
uvítací řeč o fair-play.
První páteční utkání na hřišti patřila kategorii
mladších žáků, ve které se letos utkalo 12 týmů. Na
první příčce se po vyrovnaných utkáních umístil
tým Praha – Kolovraty. Následovala soutěž starších žáků, kde nejcennější kov získal tým Top Gun
z Dolního Újezda.
Ve večerních hodinách patřilo hřiště sestavám
mužů nad 35 let, jež organizátoři nazývají kategorií veteránů. Zkušení matadoři z pěti týmů ukázali
své kvality a po vypjatých zápasech, při nichž by
se atmosféra dala krájet, zvítězila sestava Dolní
Radechová.
Druhý hrací den pokračoval ve stejném sportovním nadšení. Proti sobě nastoupilo 15 sestav mužů,
a i když se všichni snažili ze sebe vydat to nejlepší,
vyhrát mohl pouze jeden. Kvalitní podívanou divákům zajistili ve finálovém souboji domácí hráči
s týmem Psojedi a RH Náchod, který si vybojoval
nejcennější kov.
Mladší žáci
1. místo Praha – Kolovraty
2. místo FbC Polička
3. místo Sokol Předměřice
4. místo FbC Skuteč
Starší žáci
1. místo Top Gun (Dolní Újezd)
2. místo IBK Okapáři (Lubná)

3. místo
4. místo
Veteráni
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
Muži
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

FbC Skuteč
Machine Dolní Újezd
Dolní Radechová
Kardiaci Lubná
Fox Litomyšl
Oko Litomyšl
RH Náchod
Psojedi (Lubná)
FBC Oujeee (Polička)
Aquafield Litomyšl

Do minulého ročníku turnaje přinesli organizátoři projekt „Každý gól pomáhá“, kdy vybraná
částka za každý vstřelený gól putovala na sdružení
Unicef a jejich dobročinné programy. Jelikož tento
projekt měl velký úspěch, organizátoři se jej rozhodli letos zopakovat. Při letošním klání se vybralo 6 450 korun.
Turnaj Dona Bosca je největším turnajem svého
druhu, za svoji dobu existence získal mnoho fanoušků a podporovatelů, kteří se sem rádi vracejí.
V poslední době přijíždí i týmy ze vzdálenějších
míst, což pořadatele těší a slibují, že v příštím ročníku nebude o florbalové zážitky nouze.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese www.
florbaldb.cz
Tereza Košňarová

Turisté zvou
5.–8. května – Domažlice
a Chodsko. Na letošní květnový
autobusový výlet se vypravíme
do oblasti Chodska s ubytováním v Domažlicích. Při akci se
cestou zastavíme v Táboře a na
vodním hradu Švihov. Navštívíme známá místa
na Chodsku jako je Čerchov, Babylon a pod. Při
zpáteční cestě si prohlédneme Klatovy a Nepomuk. Vedoucím akce je Jiří Andrle.
Středa 16. května – Českomoravským pomezím. Sraz účastníků v 9.20 h na nádraží ČD,
vlakem do Vendolí v 9.31 h. Z Vendolí po zelené
TZ do Ostrého kamene a přes Svatou Trojici na
Stráň. Odtud po zelené TZ ke studánce Pod Strání a půjdeme do Svitav. Návrat do Poličky vlakem,
celkem asi 12 km. Vycházku připravil Jiří Andrle.
Sobota 26. května – Průhonice. Autobusový
výlet do Průhonického parku, vedoucím akce je
Jiří Andrle.
Středa 30. května – 800 Ždárských vrchů –
druhá část. Odjezd z Poličky autobusem do Sněžného v 10.40 hodin. Odtud vydáme na další dva
vrcholy přesahující výšku 800 m n. m. První
z nich bude Buchtův kopec vysoký 813 m se svou
dominantou – radarovou věží. Sestoupíme po žluté turistické značce směr Podlesí, v lese odbočíme
neznačeným terénem na Vysoký kopec (806 m).
Není z něho sice výhled, ale patří mezi kopce,
které budeme postupně letos zdolávat. Sestoupíme k restauraci na Podlesí a sejdeme na Mílovy.
Zastavíme se u Mílovského rybníka, případně
se občerstvíme v místní restauraci. Trasa je asi
8 km. Návrat autobusem z Křižánek, dolní konec
v 15.06 nebo v 17.06 hodin. Vycházku připravil
Josef Brokl.
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.

Pozvánka na motokros
Pod Kopcem
Automotoklub Polička si vás dovoluje pozvat na
motokrosové klání, které se bude konat v neděli
27. května od 12 hodin v motokrosovém areálu
Pod Kopcem.
Na rozdíl od předešlých ročníků bude letošní
motokros uspořádán formou vyřazovacích jízd
s hromadnými starty, což pro diváky nabízí mnohem atraktivnější podívanou.
Nejlepší jezdci z jednotlivých skupin postoupí
do závěrečného finále, ve kterém se utkají o pódiová umístění. Ve stánku s občerstvením bude
možno zakoupit točené nápoje a grilované klobásy.
-lč-

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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa

3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa

10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa

17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa

24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa

31. čtvrtek

14.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejn. rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
sanitární den
14.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejn. rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.30-12.00, 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
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejn. rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00, 13.30-15.30 jen 2 dráhy
10.30-12.00, 13.00-16.00, 14.00-16.00
jen 2 dráhy, 16.00-18.00 kurzy, 18.0020.00
6.00-7.30, 14.00-16.00 jen 2 dráhy,
18.00-20.00, 16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 11.00-11.30 veřejn. rodiče
s dětmi, 15.00-16.00 aquagravidibic,
16.00-17.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 15.00-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
10.30-12.00, 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
6.00-8.00, 11.00-11.30 veřejn. rodiče
s dětmi, 12.30-14.30 kurz batolata,
15.00-16.00 aquagravidibic, 16.0017.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční
plavání, 18.45-19.45 aquafitness
6.00-7.30, 15.00-20.00

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

Vyhrazujeme si právo na změnu. Prosím sledujte
www.tespolicka.cz a www.policka.org
Změny související s uvedením do provozu vodních
atrakcí tobogán a vířivka:
• Tobogán uzavíráme 30 min. před koncem otevírací doby.
• V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen.
Upozorňujeme návštěvníky, že vstup v bermudách
je na bazén zakázán. Návštěvníkům je povolen vstup
pouze v klasických plavkách nebo v plavkách s nohavičkami.
Wellness program ve vířivce je zregulován na
10 minut všechny hydromasáže a 2 minuty vypnuto.
1. a 8. května nebudou probíhat kurzy.
Nový ceník
veřejné plavání:
dospělí 
50 Kč/h
děti od 3 let do 15 let
25 Kč/h
děti do 3 let 
zdarma
permanentka:
dospělí 15 vstupů	
640 Kč
dospělí 10 vstupů 
425 Kč
dospělí 5 vstupů
215 Kč
děti (3 – 15 let) 15 vstupů
300 Kč
děti (3 – 15 let) 10 vstupů
200 Kč
děti (3 – 15 let) 5 vstupů
100 Kč
držitel ZTP nebo ZTP/P:
dospělí
25 Kč/h
děti
13 Kč/h
Návštěvníci fitcentra, který jde po cvičení plavat,
uhradí předem 15 Kč/15 min. plavání. Kupony na
15 min. plavání dostane návštěvník při platbě v pokladně.

Turnaj přípravek
7. dubna
L. Bohdaneč
Po vydařené halové sezoně jsme vyjeli k prvnímu mistrovskému turnaji jara do L. Bohdaneč.
V turnaji jsme navázali na herní i výsledkovou
pohodu z halových turnajů, což je potěšující, jelikož poslední tréninky tomu moc nenasvědčovaly.
Hráči byli dobře nažhaveni do zápasů a navíc se
nám podařilo vynechat úvodní spací zápas. Věřím, že si všichni zahráli s chutí, většina vstřelila nějakou branku a těm, co to nevyšlo, to vyjde
příště.
Skvělé představení našim fanouškům hráči
ukázali v posledním zápase. K zápasu s nejtěžším soupeřem jsme přistoupili velmi zodpovědně
a až na chvilkový výpadek jsme měli hru ve své
moci. Nejen za tento zápas zaslouží tým velkou
pochvalu.
Doufejme, že i příští týden bude tým opět natěšený a předvede to nej, co umí.
Gratulace i pro kolegy ze starší přípravky, kteří
také ovládli úvodní turnaj jara.
Polička – L. Bohdaneč 10:4 Husák 2 x, Šedajová, Šimek, Roušar 4 x, Hájek 2 x
– Žamberk 13:1 Husák 3 x, Jandera, Hájek, Roušar 3 x, Šedajová 5 x
– Slatiňany 5:2 Hájek, Šedajová 4 x
Sestava: Chorvatovič, Husák, Hájek, Šimek,
Sotona, Jandera, Drobný, Roušar, Šedajová
trenéři: Mlynář, Pavlík

Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který jde
plavat před saunováním, uhradí 25 Kč za každou započatou ½ hodinu.
Permanentky zakoupené v roce 2017 si zachovávají svoji platnost až do vypršení termínu na jeden rok.
Permanentky zakoupené do 31. 3. 2018 si zachovávají svoji platnost do vypršení termínu na jeden rok.
Ostatních provozů, např. sauny, výuky plaveckých škol, kurzů se zvýšení cen v roce 2018 netýká.
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 hod. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste
svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 hod. Po
zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
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.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provoz sauny
muži – středa a pátek
ženy – čtvrtek
ženy – sobota
společná – sobota

16.00–20.00 h
16.00–20.00 h
14.30–16.55 h
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
Od 2. května bude v provozu in-line plocha.
Úterý
17.30-18.30 hod.
Pátek
16.30-17.30 hod.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost objednat in-line plochu pro kolektivy u pana
Grubhoffera na telefonních číslech 461 725 427,
605 246 743. Bruslení pro kolektivy je možné ve
dnech úterý a pátek.

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893. Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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