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Poličští prvňáčci korunováni
Korunkami Královských věnných měst byli korunováni všichni poličští prvňáčci ve slavnostní
den svého prvního vysvědčení. Místostarosta Pavel Štefka společně se zástupci odboru školství
obdarovali děti také knihami o dopravní výchově
a nechyběla ani sladká odměna. Děti odpověděly
na kvízovou otázku výborně a našly město Poličku
v omalovánkách České inspirace. Setkání proběhlo v pěti prvních třídách obou základních škol na-

šeho města. Blahopřání dětem k jejich vysvědčení
má již několikaletou tradici a je vždy milou příležitostí k návštěvě poličských prvních tříd. Vedení
města bude i nadále v této tradici pokračovat.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Poděkování
rodiny postižené
požárem
Chtěli bychom touto cestou z celého srdce poděkovat panu starostovi, radě města Poličky, chlapům ze zimního stadionu, vedení masokombinátu
a všem úžasným lidem, kteří nám v naší nelehké
situaci neskutečně pomohli. Zároveň bychom
chtěli ještě jednou poděkovat hasičům za jejich
úžasnou práci a panu Přemkovi Zobačovi, který
nám nabídnul pomoc při opravě našeho domu.
Je vás opravdu strašná spousta, všichni byste
si zasloužili být jmenovaní, ale věříme, že každý
ví, komu náš dík patří. Děkujeme za krásné věci,
nádherné hračky pro děti a také za to, jak jste nás
neuvěřitelně podpořili na transparentním účtu
i mimo něj. Opravdu si vaší pomoci strašně moc
vážíme a nevíme, jak vám dostatečně poděkovat.
Pro nás jste všichni naprosto úžasní.
Rodina Luňáčkova

Vyfoťte se jako
královna!

Knihovna zůstává uzavřena
Vážení návštěvníci a uživatelé knihovny,
je nám to líto, ale budova knihovny bude z důvodu rekonstrukce ještě nejméně v březnu a v dubnu
uzavřena. V obvyklé půjčovní době nás tedy nadále najdete v dočasné pobočce v Tyršově ulici (vedle
Biokrámku). Všechny výpůjčky budou prodlouženy do 30. června 2019.

O termínu otevření vás budeme informovat
v Jitřence a formou SMS. Za významné omezení našich služeb se vám omlouváme a věříme, že
nám zachováte přízeň, a že se nejpozději o prázdninách všichni vrátíme do budovy na Palackého
náměstí č. p. 64, která bude moci dobře sloužit
Poličce i v 21. století.

Báseň k Mezinárodnímu dni žen

Královská věnná města mívají v rámci své prezentace na veletrhu cestovního ruchu Infotour
v Hradci Králové vždy nějaké překvapení a novinku. Je tomu tak i letos. Kromě nabídky jednotlivých měst včetně ochutnávek regionálních
specialit Vás zveme na focení v roli královny. Opět
hledejte 9 stánků s červenou střechou a vyfoťte se
jako královnička věnných měst! Více o naší královně prozrazovat nebudeme, těšíme se ve dnech
8.–9. března 2019 v Aldisu na Vás.
Naděžda Šauerová, Královská věnná města

Tylův dům hledá
nové vedení
Město Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky Tylova domu, Vrchlického 53, Polička. Podrobnosti najdete na úřední desce města
Poličky na webových stránkách www.policka.org.
Termín podání přihlášek je do 31. března 2019.

Svět saunových žen

Tu do ledové vody pomalu se noří
jsou klidné, jak by v Grónsku žily
možná že v životech minulých
s tulením stádem závodily

Do sauny chodí staré ženy
jsou ohnuté a křehké
kdo ví čím vším byly zasaženy
však držet s nimi krok není lehké

V růžových tělech všech těch žen
je tolik něhy,krásy
mažou se medem po stehnech
a mají hebké vlasy

příštího čísla Jitřenky
17. března

Sedí tam v přítmí a špitají
a úsměv horkem taje
do jejich těl se vlévají
pocity blaha jak z ráje

Odpluje starost,strach a splín
vrásky jsou vymazané
předají recept na závin
a odcházejí lehké

e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
tel. 773 606 718

Pro poličské ženy a o poličských ženách napsala
báseň Zita Voříšková, saunařka poličského bazénu.

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

Uzávěrka

www.policka.org/jitrenka
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Pomoc
ohroženým dětem

Ředitelství silnic a dálnic ČR
obchvat města Poličky nepodpoří

Jak vypadá síť služeb péče o ohrožené děti a jejich rodiny na Poličsku? Co se podařilo a kde je
prostor pro její rozvoj, aby dokázala včas zachytit
ohrožení dítěte? Nejen s těmito podněty se můžete
seznámit v materiálu „Analýza místní sítě služeb
pro ohrožené děti a návrh její optimální podoby
(dále jen analýza).“
Analýza je založena na rozhovorech s místními
aktéry (zástupci služeb, škol, úřadů atp.) a jejich
hodnocení kvality spolupráce a provázání sítě služeb pro ohrožené děti. Byla dokončena v září 2018
a na konci roku byla diskutována na půdě místního
orgánu pro sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD)
se zástupci úřadu, sociálních služeb a pobytových
zařízení pro děti v regionu.
Dokument obsahuje rozbor kvality místních služeb pro ohrožené děti v oblastech vztahů, bezpečí,
zdraví, učení se, chování a materiálního zajištění.
Zabývá se tím, kdo a jak je schopen naplnit potřeby dětí a jejich rodin ve výše uvedených oblastech v regionu. Zároveň představuje škálu aktérů
sítě pomoci, ať už jsou dítěti nablízku či se jedná
o sousedskou pomoc – najdete zde vymezení přímé podpory dítěte a samotné rodiny, širší podpory
a podpory v rámci komunity.
Obyvatelé Poličky mohou z dokumentu získat
podrobnou představu o tom, kdo všechno je součástí sítě služeb pro ohrožené děti. Nejedná se
však o adresář služeb, ale o materiál, který reflektuje zjištěné potřeby v lokalitě a popisuje možnosti
rozvoje sítě, aby mohla pružně reagovat na měnící
se potřeby dětí a jejich rodin. Je tak možné dozvědět se, jaká doporučení pro představitele města
a poskytovatele služeb z analýzy vzešla.
Kde je prostor pro rozvoj sítě?
Výstupem analýzy jsou konkrétní doporučení
pro rozvoj sítě služeb, a to v oblasti spolupráce, bydlení a dostupnosti služeb. V oblasti spolupráce je
důležité nadále strategicky pracovat na propojování aktérů z různých oblastí (školství, zdravotnictví,
sociální služby), pro tyto potřeby je vhodné rozvíjet také komunitní plánování. Pro zlepšení situace
místních obyvatel v oblasti bydlení se doporučuje
nadále pracovat s vytvořenou koncepcí dostupného bydlení v Poličce. Zlepšení v oblasti dostupnosti služeb pak vyžaduje širokou spolupráci zástupců
sociálních služeb a především vedení města tak,
aby došlo ke zmapování potřebnosti a následnému
zpřístupnění specifických služeb (například mediace, psychologické péče, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) přímo v Poličce.
Analýza je dostupná na stránkách města, případně na webu www.pravonadetstvi.cz, kde jsou
i veškeré informace o projektu, který končí v červnu 2019.
Mgr. Anita Stanislavová,
www.pravonadetstvi.cz

Obec Pomezí vyhlašuje
konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

I. Mateřské školy Pomezí 283
okres Svitavy.
Předpokládaný nástup na pracovní pozici:
1. 5. 2019
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V návaznosti na informace, které jsem k obchvatu města Poličky uvedl v měsíčníku Jitřenka v roce
2017 a následně i v roce 2018, si touto cestou dovoluji informovat občany našeho města o skutečnosti,
že koncem minulého roku bylo vedení města seznámeno s výsledky směrového průzkumu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále
jen „ŘSD“). Jeho cílem bylo zpracování směrového
dopravního průzkumu, který by zachytil přepravní
proudy směrované městem Poličkou, a to především v jeho severní části, v souvislosti s vybudováním severního obchvatu města. Zejména se jednalo o zátěž na silnici I/34, kde bylo zapotřebí zjistit
podíl tranzitní dopravy, která by v budoucnu tento
severní obchvat využívala.
Dopravní průzkum byl plně hrazen z finančních
prostředků ŘSD a byl realizován dne 6. 6. 2018
(středa) v čase od 5.30–10.00 a 12.30–17.00 hodin.
Čas měření byl vybrán na základě konzultace se zástupci města, konkrétně se zaměstnanci odboru dopravy. Tento čas byl potvrzen i daty získanými z automatického sčítače, která poskytlo ŘSD. Dopravní
průzkum byl primárně zaměřen na intenzitu tranzitní dopravy vedenou skrz město Polička. Během
akce byla sledována také skladba dopravního proudu. Vzhledem k umístnění plánovaného obchvatu
byla vytipována celkem 4 stanoviště, na kterých
bylo osmi pracovníky provedeno sčítání dopravy.
Sčítací stanoviště, byla umístěna na silnici I/34
západ, před vjezdem do města Polička, na silnici
III/36029, ul. Střítežská v blízkosti železničního
přejezdu na silnici II/360, na ul. T. Novákové, a poslední pak na silnici I/34 východ, ul. Hegerova před
výjezdem z města. Data získaná z dopravního průzkumu pak byla doplněna a přepočtena na celodenní intenzitu dopravy podle odborné metodiky.
Z provedeného měření vyšlo najevo, že nejsilnější
tranzitní směry jsou v Poličce na sil. I/34 východ –
I/34 západ s intenzitou 1 293 vozidel/den, následně
pak v opačném směru, tj. na sil. I/34 západ – I/34
východ s intenzitou 1 202 vozidel/den a konečně
pak třetí nejsilnější směr je na sil. I/34 východ –
sil. II/360 s intenzitou 388 vozidel/den. Ze směrového průzkumu, vyplynulo, že komunikační síť
města Poličky je zatížena nezanedbatelným objemem tranzitní dopravy, přičemž silný podíl tranzitní dopravy je především na průtahu města na silnici
I/34 a celkově největší naměřený tranzitní vztah je
mezi směry I/34 východ – I/34 západ s intenzitou
dopravy 1 293 vozidel/den.
Vzhledem k tomu, že závěr směrového průzkumu hovořil o nezanedbatelném objemu tranzitní
dopravy, což bylo mimo jiné v přímém rozporu se
závěrem ŘSD, které vyhodnotilo výsledky směrového průzkumu za nepříznivé pro možnou přípravu
obchvatu města Poličky, neboť průzkum podle něj
ukázal, že silnice I/34 není příliš tranzitní a že měs-

to Polička je regionální zdroj a cíl dopravy, požádalo město Polička vedení ŘSD o sdělení hodnotících
kritérií vedoucích k jimi učiněnému závěru.
Na základě tohoto požadavku obdrželo vedení
města Poličky vyjádření ŘSD, že výše tranzitní dopravy pro ŘSD není jediným kritériem pro rozhodování o přípravě a realizaci obchvatu města. Podle
ŘSD není možné přesně určit limitní hodnotu tranzitní dopravy, při které je možné o obchvatu města uvažovat. Směrový průzkum podle ŘSD ukázal,
že tranzitní doprava projíždějící městem Poličkou
není nezanedbatelná, nicméně zároveň není v celkové výši dopravy dominantní. Přes město Poličku
podle něj tranzituje ve směru silnice I/34 cca 2,5 tis.
vozidel/pracovní den. Při přepočtu na průměr
všech dnů je toto číslo o něco menší. Z celkové intenzity dopravy na vstupech do města (cca 6 tis.
vozidel/den od Hlinska a cca 9 tis. vozidel/den od
Svitav) se jedná o méně než polovinu. Z toho tedy
pramení tvrzení ŘSD, že Polička je významný zdroj
a cíl dopravy, který převládá nad tranzitem. Zároveň je však podle nich absolutní výše tranzitní
dopravy velmi malá a při srovnání se pohybuje na
úrovni průměrně až podprůměrně zatížené silnice
II. třídy. Aby se podle ŘSD dalo uvažovat o investici
do obchvatu, muselo by po něm jezdit významně
více než 5 tis. vozidel denně. I při zahrnutí tranzitní dopravy ve směru ze silnice I/34 na III/36029
a II/360 by však po obchvatu města Poličky jezdilo cca 3–3,5 tis. vozidel denně. Intenzita dopravy,
která na obchvatu bude jezdit, je pro ŘSD velmi
zásadní parametr pro jeho efektivitu. Dle metodiky hodnocení ŘSD se pak porovnávají vynaložené
náklady (včetně provozních) s přínosy (především
časové úspory z titulu zkrácení jízdní doby). Podle
dosavadních zkušeností ŘSD projekty s nízkou intenzitou dopravy v rámci zpracovávaných hodnocení nevykazují dostatečnou efektivitu, a tudíž jejich
realizaci ŘSD nepodporuje.
Z výše uvedeného tedy plyne, že ze strany Ministerstva dopravy, potažmo ŘSD nelze očekávat
jakoukoliv podporu při realizaci obchvatu našeho
města alespoň do doby, než budou splněna jimi
výše uvedená hodnotící kritéria.
Jelikož stavbu obchvatu našeho města nelze
s ohledem na velmi vysoké finanční náklady realizovat z městského rozpočtu, nezbývá než doufat, že
v budoucnu dojde ke změně stávajících hodnotících
kritérií ve prospěch města Poličky. Ačkoli se zdá,
že veškeré dostupné možnosti, které by v nejbližší
době umožnily realizaci obchvatu města, byly prozatím vyčerpány, město nehodlá ustoupit od snahy
upozorňovat příslušné instituce na neuspokojivou
dopravní situaci v našem městě. Věříme, že vytrvalým tlakem a předkládáním rozumných argumentů
nakonec svého cíle můžeme dosáhnout.
Jaroslav Martinů, starosta města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků

Bližší informace získáte na Obecním úřadě
Pomezí a na webových stánkách obce Pomezí
www.obecpomezi.cz. Přihlášku včetně všech
příloh zašlete nejpozději do 13. 3. 2018 na adresu:

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.

Obec Pomezí, 569 71 Pomezí 4
Obálku označte heslem:
KONKURS – I. MŠ – NEOTVÍRAT

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.

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

Hrad Svojanov otevírá v březnu brány návštěvníkům
Svojanov – oblíbené historické sídlo je připra- víme návštěvníkům víc jak 120 vyšívaných návené na novou turistickou sezonu. Brány pro ve- stěnek a kuchařek Petry Totuškové,“ uvádí kasřejnost otevírá už 2. března 2019.
telán. První část výstavy se na Svojanově konala
Výletníci se mohou těšit na zrestaurované
před čtyřmi lety. Výtěžek z vyšívané expozice
pokoje v dámské části, a to na salonek a ložnici. také letos podpoří Záchrannou stanici opuště„Na podzim jsme nechali zrestaurovat nástrop- ných zvířat Zelené Vendolí.
ní malby, v zimních měsících pak byly obnovené
Druhá výstava, nazvaná „Flóra očima autisty“,
výmalby na stěnách, které jsou tvořené deko- naváže od 27. července. Jedná se o prezentaci
rativními rámy,“ popisuje kastelán hradu Miloš
fotografií klienta Rodinného Integračního CenDempír. Zásadní změnou prošlo hlavní schodi- tra, studenta pardubického anglického gymnázia, který trpí poruchou autistického spektra
ště hradního paláce. Je rovněž nadekorované
malbami ve stylu 2. poloviny 19. století. V letoš- - Aspergerovým syndromem. Mladíkovým koníčkem a současně spojením se sociálním prostřením roce budou na hradě s restaurováním stropů
dím je fotografování. Výsledkem jsou barevné
pokračovat v jídelně a v přípravně.
snímky, které budou v nové hradní galerii k viPoprvé v historii památky nahlédne široká
dění do konce prázdnin.
veřejnost do bývalých koníren v předhradí. Část
Na závěr sezony je pro návštěvníky připravený
byla v loňském roce zrekonstruovaná a vznikla
bonbonek. Od 7. září budou na hradě vystavené
prostorná galerie. Správa hradu ji využije ke
krátkodobým výstavám. „Od 4. května předsta- české korunovační klenoty. Výletníci tak nebu-

dou muset jezdit až do Prahy, ale jejich mistrovské repliky z dílny světoznámého šperkaře Jiřího Urbana si budou moci zblízka prohlédnout
na Svojanově. Expozice bude doplněná zajímavostmi z mnohasetleté historie českého pokladu.
Projekt připomene také našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Období středověku doplní kopie zbraní, repliky oděvů a obuvi, mince,
miniatury a 3D modely.

První občánek roku 2019
Oliver Navrátil je prvním občánkem města Poličky roku 2019. Narodil se 2. ledna 2019 ve Svitavách, váha 3100 g a výška 48 cm.
„Blýská se na lepší fotbalové časy,“ tak komentuje příchod malého Olivera do rodiny, která bydlí
přímo u fotbalového stadionu a kde jsou již dva
starší bratři, starosta města Jaroslav Martinů.

Ten společně s místostarostou Pavlem Štefkou
předal dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě
1 500 Kč a poblahopřál rodičům a pyšnému bratru
Filípkovi k narození Olivera.
Přejeme rodině hodně zdraví a štěstí, a to nejen
toho fotbalového.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Návštěvníci oblíbené památky se opět mají
na co těšit. Správa hradu nachystala celou řadu
kulturních akcí. Tou první budou Velikonoce
na Svojanově ve dnech 20. a 21. dubna. Výletníci se mohou těšit na květnový hradní jarmark,
červencové královské slavnosti, týden s řezbáři
a oživenou mučírnu, srpnovou divadelní pouť
a třicetiletou válku i dušičkové svojanovské stíny. Zcela nové zážitky slibují dny pohádek a noci
běsů 8. a 9. června. Denní program bude určený
hlavně pro malé návštěvníky. Ten večerní naláká otrlejší povahy, které mají pro strach uděláno.
Na hradě se bude samozřejmě také pracovat.
„Na letošní rok je naplánovaná obnova ústřední části bývalých koníren, kde posléze vznikne
galerie barokních soch z mariánského sloupu
v Poličce,“ informuje Miloš Dempír. Návštěvníci
budou mít možnost podívat se nejen na unikátní
díla, ale dočtou se i spoustu informací o historii
a obnově této unikátní poličské památky. V plánu je také vydláždění parkoviště, které je v současné době vysypané jílem a štěrkem. „V souladu
s obnovou povrchů komunikací v hradním areálu bude i na parkoviště položená žulová dlažba, která pochází z historického centra Poličky,“
dodává kastelán. Řemeslníky budou návštěvníci
na hradě potkávat v podzimních měsících.
Hrad Svojanov má v březnu brány dokořán
vždy o víkendech od 10 do 17 hodin, v dubnu pak
od úterka do neděle od 9 do 17 hodin. K dispozici
je rovněž hradní restaurace.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Bydlení pro lidi v těžké životní situaci
Polička potřebuje 40 sociálních bytů
Do šesti nových bytů se v nejbližší době budou
stěhovat obyvatelé Poličky v těžké životní situaci.
Specifický typ bydlení, tzv. sociální, byl vystavěn
s podporou Evropské Unie a je určen pro rodiny
a páry, které z různých důvodů nezvládnou bydlet
v klasickém nájemním bydlení.
Dle pravidel nastavených Evropským sociálním
fondem (který se z 90 % podílel na financování
rekonstrukce bytového domu) nesmí úspěšní žadatelé o byt vlastnit žádnou nemovitost, nesmí
mít v současné době platnou nájemní smlouvu
a hodnocen bude také jejich čistý měsíční příjem
v posledním roce.
Byty jsou tedy určeny pro velmi specifickou cílovou skupinu lidí, kteří v současné době žijí na-

příklad v ubytovnách, azylových domech či u příbuzných.
Výstavba těchto bytů zároveň naplňuje jedno
z opatření definovaných v Koncepci dostupného
bydlení města Poličky, tedy výstavbu či rekonstrukci bytů v režimu sociálního bydlení. Dle dat
z června 2018 je takových bytů v Poličce potřeba
zhruba dvacet větší velikosti (pro rodiny s dětmi)
a dvacet menších (pro jednotlivce).
Členové zdravotně sociální komise by tímto
chtěli poděkovat městu Polička za vstřícný přístup
v řešení bytové situace těch nejohroženějších skupin obyvatel a za první krok v rozšíření bytového
fondu města. Věříme, že tato cesta povede ke zkvalitnění života v Poličce.
Anita Stanislavová, Zdravotně sociální komise
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému
zdravotnímu personálu ldn v poličce - oddělení b1 za obětavou péči o pana miloslava bednáře
v jeho posledních dnech života.
Rodina Benešova

Oprava
V Jitřence 2/2019 byla v článku o uctění památky Jana Palacha chybná informace. A to, že se lidé
nakonec vydali k „památníku obětí druhé světové války“. Skutečný název je „Pomník obětem
druhého a třetího odboje“. Za chybu se omlouvá
autorka.
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50 000
návštěvníků IC

Z Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 3. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 28. ledna 2019
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA, spol. s r. o., se
sídlem Hradec Králové na akci „Stavba bytových
domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní
související projektová a inženýrská činnost“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička s účinností
od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov a Městská
knihovna Polička s účinností od 1. 1. 2019 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s. p., se sídlem Praha 1, dle důvodové zprávy.

Návštěvnost v Informačním centru (IC) nepřetržitě stoupá a v roce 2018 dosáhla opět rekordu
v počtu 51 208 návštěvníků. Též vnímáme přímo
úměrný nárůst zahraničních turistů. Znamená
to, že oproti loňskému roku se zvýšil počet návštěvníků o 17 %. Pro úplnost a dokreslení stavu
uvádíme, že v roce 2013 (začátek provozování IC)
Informační centrum navštívilo 33 062 návštěvníků, takže za pět let nárůst o takřka 55 %. Od července 2018 nám návštěvnost v IC zaznamenává
elektronické počítadlo.
Soutěž o nejlepší IC. Stoupající návštěvnost
svědčí o dobré práci pracovníků IC. V rámci letní
soutěže o nejlepší IC jsme se v rámci Pardubického kraje umístili na 4. místě.
Nové pohlednice. V průběhu roku IC díky šikovnosti zaměstnanců vydalo v rámci podpory propagace města vlastní pohlednice a magnetky s Poličkou a nalepovací turistickou vizitku a fotonálepku
s Bohuslavem Martinů.
Vstupenkové centrum. Oznamujeme rozšíření
Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady
nabídky „Vstupenkového centra“ o nové portáměsta Poličky konané dne 4. února 2019
RM bere na vědomí zprávu Pardubického inly, jmenovitě Ticketmaster a ColosseumTicket+,
spektorátu České školní inspekce o výsledku šets rozšířenou nabídkou kulturních akcí, např. ve
Vysokém Mýtě (M Klub, Šemberovo divadlo)
ření stížnosti v Masarykově základní škole Polička,
a v Litomyšli. Novinky tak doplňují již tradiční
která byla vyhodnocená jako nedůvodná, dle důTicketportal, Ticketlive, TicketArt, Tickestream. vodové zprávy.
Výhoda „vstupenkového centra“ je zejména v doRM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled
sažitelnosti vstupenek z celé České republiky z na- rozpočtu na období 2020–2022 příspěvkových orbídky kulturních, volnočasových a sportovních
ganizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička; Maakcí. Tip na zajímavé koncerty v Tylově domě – teřská škola Polička, Hegerova 427; Mateřská škola
7. 5. 2019 akustický koncert Janka Ledeckého
Polička, Palackého nám. 181; Mateřská škola Čtyřa 16. 5. 2019 koncert Petra Spáleného s Miluškou
lístek Polička; Mateřská škola Luční Polička; MasaVoborníkovou, vstupenky zakoupíte u nás v IC.
rykova základní škola Polička; Základní škola Na
Jízdenky Flixbus, Regiojet. Pro rozšíření do- Lukách Polička; Školní jídelna Polička, Rumunská
stupnosti dopravy jsme zařídili prodej jízdenek
646; Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
společnosti Flixbus, která nabízí široké spektrum
Polička; Středisko volného času Mozaika Polička;
nástupních míst v celé ČR, s návazným propoje- Městská knihovna Polička; Městské muzeum a ganím do turisticky zajímavých měst v celé Evropě. lerie Polička; Hrad Svojanov; Tylův dům Polička;
Od dopravní společnosti Regiojet (dříve Student
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Agency) nabízíme prodej vnitrostátních vlakoRM projednala a doporučuje ZM schválit smlouvých jízdenek a mezinárodních autobusových
vu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
jízdenek.
Poličky č. 001/2019 se společností T.E.S., s. r. o.,
Nové propagační materiály. Pro nadcházející
Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého
turistickou sezonu jsme ve spolupráci s firmou
bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zpráEden připravili bohatou nabídku turistických
vy.
předmětů, z nichž nejzajímavější bude zejména
RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavřepestrá paleta magnetů, zápisníků a suvenýrů
ní dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné
v oblasti dnes tak populární pivní turistiky. Velké
finanční výpomoci Městské knihovně Polička, ve
popularity se dočkaly též Poličské oplatky, které
výši finanční výpomoci až do výše 12.000.000 Kč
máme v trvalé nabídce.
se splatností do pěti dnů po obdržení dotace, dle
FLORA Olomouc + prohlídka Olomouce s prů- důvodové zprávy.
vodcem, v sobotu 27. 4. 2019 se uskuteční tradiční
RM schvaluje likvidaci 9 ks nalezených nezájezd na zahrádkářskou výstavu Flora. Odpole- funkčních jízdních kol z roku 2015 a převedení
dne bude následovat autobusová i pěší prohlídka
1 ks jízdního kola pro potřeby organizační složky
historického centra města s místním průvodcem. „Veřejné práce“ dle důvodové zprávy.
Lahůdkou bude prohlídka barokních varhan
RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně
v universitní katedrále, s výkladem a ukázkou
závaznou vyhlášku č. 1/2019, o zákazu konzumace
hraní místního varhaníka. Při cestě zpět tradiční
alkoholických nápojů na některých veřejných prozastávka na nákup syrečků v Lošticích.
stranstvích, dle důvodové zprávy.
Lednicko-valtický areál, UNESCO, jednodenní
RM doporučuje ZM schválit záměr zařadit výzájezd, květen 2019. Více informací v Informač- stavbu chodníků v Poličce Stříteži do dotačního
ním centru a v CK KO-TOUR.
programu Státního fondu dopravní infrastruktury
Výběr peněz air bank. Klienti banky AIR bank
s realizací v roce 2020, včetně způsobu financovási u nás ve směnárně mohou vybírat peníze v ho- ní projektové dokumentace v roce 2019, dle důvotovosti.
dové zprávy.
Nabídka knih místních autorů – představujeRM bere na vědomí informace o průběhu akce
me a doporučujeme knihu Vojta z Poličky, která „Centrum technického vzdělávání“ v Městské
se stále těší velké oblibě a novou dokumentární
knihu Ve válce od novinářky a publicistky Markéty Kutilové.
Výdejna balíků zásilkové firmy DPD. Jako další
novou službu pro občany jsme zřídili výdejnu zasílaných balíčků, které doručuje firma DPD.
Dovolená, zájezdy. V IC máme k dispozici katalogy s nabídkou pobytových i poznávacích zájezdů.
Přijďte k nám, poradíme Vám.
Kolektiv Informačního centra,
www.ic.policka.org
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knihovně Polička listopad/prosinec 2018 dle důvodové zprávy.
RM ruší své usnesení č. 475 ze dne 3. 12. 2018
v bodě 475/m a 475/p. dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova III“ takto:
• Ondřej Dostál, bytem Boženy Němcové 1488/2,
789 01 Zábřeh – pozemek p. č. 6643/15 o výměře 713 m2;
• Michal Nespěšný, bytem 9. května 875, 572 01
Polička – pozemek p. č. 6643/18 o výměře
1 515 m2.
Kupní cena činí 1 370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 1. 2007 mezi městem Polička, jako pronajímatelem a Řeznictvím
Libra, s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, jehož
předmětem je změna výše nájemného v pronajatých nebytových prostorách domu č. p. 9 ul. Masarykova v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy číslo 92
na dodávku tepelné energie z domovní předávací
stanice, umístěné v objektu DPS č. 11 Hegerova
969,974-976 a DPS č. 12 Hegerova 1010-1013 v Poličce, mezi společností T.E.S., s. r. o., Polička, jako
prodávajícím a městem Polička jako kupujícím,
a to na dobu určitou do 31. 12. 2034, dle důvodové
zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
rozpočtu města Poličky na rok 2019.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na
období 2020–2022 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/1I“ v tomto složení:
• členové: Mgr. Aleš Mlynář, RNDr. Mgr. Jiří
Coufal, Mgr. Stanislav Holomek
• náhradníci: Ing. Marta Mastná, Jiří Mach,
Ing. Radek Klein.

Co jste hasiči,
co jste dělali?
Zřizovatelem výjezdové jednotky kategorie JPO
II je město Polička. Jednotka má svoji základnu
na ulici Starohradská, vedle stanice HZS Polička.
V roce 2018 byla povolána k sedmdesáti událostem.
Zasahovala u čtrnácti požárů, u pěti dopravních
nehod, u čtyřiceti technických pomocí, u pěti úniků nebezpečné látky. Účastnila se čtyř taktických
cvičení, jedna událost byla klasifikována jako planý
poplach a jednou byla povolána do zálohy na stanici. Mezi technickou pomoc patří např. odstranění
spadlých stromů, likvidace nebezpečného hmyzu,
transport pacienta, dovoz vody apod. Jednotka
byla také využívána na práce pro město – mytí
koupaliště, dovoz vody a čerpání vody do dojezdu
tobogánu na plaveckém bazénu.
Největší požár, u kterého v roce 2018 zasahovala,
byl požár statku 28. 12. 2018 v Poličce. Poplach byl
vyhlášen před půl šestou ráno a zpátky na základnu se hasiči vrátili po více než dvanácti hodinách.
Na místě zasahovalo deset jednotek, včetně hasičů z Modřece a Lezníka. Na zásahu se podílelo na
80 hasičů. Během požáru byla jednotka odvolána
k dopravní nehodě do Korouhve.
30. 9. 2018 dobrovolní hasiči zasahovali také ve
Svitavách u požáru sila u vlakového nádraží. O měsíc později, 30. 10. 2018, se republikou prohnala
vichřice. Naše jednotka zasahovala u pěti událostí,
kdy odstraňovala popadané stromy ze silnic.
JSDH Polička

Kalendář akcí
březen 2019

Pozvánka do Českomoravského pomezí
Moravská Třebová
Večer nejkrásnějších operních árií
9. 3. v 18.00 h., obřadní síň radnice, vstupné:
dobrovolné, účinkují: Lucie Mičková – mezzosoprán, Marianna Pillárová – soprán, Marie Horáčková – klavírní doprovod
KAMELOT & Roman Horký,
TONY JOCH & PŘÁTELÉ
12. 3. v 18.00 h., dvorana muzea, vstupné: 150 Kč
Otevření zámecké sezóny
23. 3. 14.00–18.00 h., nádvoří moravskotřebovského zámku
Program
• 14.00 h. – Písničky středověku
• 14.30 h. – Bujaré tance renesančních krčem a veselic
• 15.00 h. – Ceremonie a zahájení zámecké sezóny
• 15.30 h. – Právo útrpné… aneb… vyprávění mistra kata
• 16.00 h. – Alioquin – historická kapela
• 16.30 h. – Tance zámků i podzámčí - móda renesance
• 17.00 h. – Vůně orientu – fakirské kousky
• 17.30 h. – Muzika napříč věků
• 18.00 h. – Ukončení slavností
Koncert Chanson Trio Coucou
8. 3. v 19.00 h., dvorana muzea
Trio, které je vlastně kvartetem přináší na českou scénu francouzské šansony a hudbu první poloviny 20. století.
Koncert KAMELOT & Roman Horký,
TONY JOCH & PŘÁTELÉ
12. 3. v 18.00 h., vstupné: 150 Kč
Divadlo Kdo se bojí postele
18. 3. v 19.00 h., kinosál muzea. Komedie z pera
Patricia Villabolose. Hrají: Kristýna Podzimková
a Karel Zima. Vstupné: 250 Kč
Vysoké Mýto
KRUCIPUSK
15. 3. 2019, 20.00 h. Krucipusk po roce opět
v M-klubu! Vstupenky v prodeji na IC v Mejtě, Litomyšli, Poličce a ONLINE. www.mklub.cz
UDG – 20 let tour + Jakub Děkan & band
22. 3. 2019, 20.00 h. Tak už jsme tady 20 let. Neuvěřitelný? Pro nás taky! www.mklub.cz
Polička
2. 3. 2019 – POLIČSKÝ MASOPUST
13–17 hod. Srdečně zveme všechny na masopustní veselici pod taktovkou Divadelního spolku Tyl
a muzejníků. Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří, včetně tradičního průvodu masek po náměstí! Přijďte v masce a zapojte se také! V areálu
muzea bude plno masopustních pochoutek s ukázkou jejich výroby. Děti si mohou vyrobit papírové

škrabošky, hodit jelitem a vyzkoušet další zábavné
aktivity.
13. 3. 2019 – Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18.00 hod. Filmový
festival outdoorových filmů
21. 3. 2019 – koncert Marty Jandové – Barvy
Tylův dům od 19.00 hod.
Svitavy
4. 3., 19.00 h. Fabrika
Happy Tour – Prague Cello Quartet
Mladí, neformální, dynamičtí a inovativní – tak
se dá charakterizovat čtveřice violoncellistů. Skvělá show s vtipnými momenty i originálním zhudebněním jazzových a popových skladeb, filmových
melodií, nebo nejznámějších děl klasických mistrů.
Vstupné: 290–380 Kč (podle místa v sále), prodej:
www.ticketportal.cz., www.pcq.cz.
25. 3., 19.00 h. Fabrika
Trabantem napříč kontinenty – Dan Přibáň
Cestovatelský rokenrol, stovky videí a historek,
které prostě nevymyslíš… Vstupné: 190 Kč. Předprodej vstupenek na www.smsticket.cz.
28. 3., 19.00 h. Fabrika
Jožka Černý a Cimbálová Muzika Gracia
Jožka Černý je zpěvákem nazývaným „Král lidovek“, zpívá melodie předávané z generace na generaci, doprovázené dynamickou Cimbálovou Muzikou Gracia. Vstupné: 250 Kč v předprodeji (300 Kč
na místě). Předprodej vstupenek od 1. 3. 2019 v recepci Fabriky a on-line na www.kultura-svitavy.cz
Litomyšl
Zámecký pivovar 3. 3. 2019, 14.30 h.
Velký dětský karneval
7. ročník oblíbeného dětského karnevalu. Zábavné odpoledne v maskách plné soutěží a her.
Kostel Povýšení sv. Kříže 20. 3. 2019, 18.00 h.
Zpíváme pro UNICEF
Koncert v rámci celorepublikové charitativní
akce.
Zámecká jízdárna 6. 3. 2019, 17.00 h.
Kam kráčíš, Česká republiko
Panelová diskuze. Účast přislíbili: Jiří Pehe (politolog), Pavel Fischer (senátor), Martin Řezníček
(moderátor ČT), Tomáš Pojar (prorektor, CEVRO
Institut). Moderátorem bude Daniel Kvasnička
(kazatel Církve bratrské v Litomyšli).

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec králové
8.–9. 3. 2019 – Veletrh
Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci opět najdou inspiraci na dovolenou a výlety
v expozicích vystavovatelů. Tradiční součástí je
zajímavý doprovodný program.
Cheb
15., 16., 19. a 20. 3. 2019 – Škola základ života /
Jaroslav Žák – premiéra
Hudební retro komedie o študácích, kantorech,
rodičích a ideálech. Tak kdo zvítězí tentokrát?
Kantoři nebo študáci? S živou kapelou!
Západočeské divadlo Cheb
Jindřichův Hradec
3. 3. 2019 – Masopustní průvod městem
Masky, hudba, občerstvení – v centru města.
Kutná Hora
20. 3. 2019 – Rovnodennost v Sedlecké
katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku
zapadajícího slunce spojené s hudebním zážitkem.
Litomyšl
Do 12. 5. 2019 – Barbaři v pohybu
Regionální muzeum v Litomyšli. Život Germánů
v době římské na pomezí Čech a Moravy.
Polička
13. 3. 2019 – Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička, 18.00 hod.
Filmový festival outdoorových filmů.
Telč
2. 3. 2019 – Masopust v Telči
V 11.00 hod. přivítáme na náměstí průvod masek v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.
Třeboň
16.–17. 3. 2019 – Třeboň poetická
Přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu v divadle J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Soutěž čtenářů
Jitřenky
Milí čtenáři, dík všem, kdo se zapojili do únorové soutěže. Tři z vás obdrželi propagační předměty
města Polička. V březnu vám nabízíme dvě vstupenky na festival Expediční kamera.
Soutěžní otázka: Na čem jede borec na plakátu
letošní Expediční kamery?
Odpovědi zasílejte prosím do 10. března na
email jitrenkapolicka@gmail.com nebo pište sms
na 773 606 718.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY:
Jeden den
ve středověku
2. 2.–10. 4. 2019
Chcete prožít jeden den ve
středověku? Tak se přijďte
podívat na stejnojmennou
interaktivní výstavu, kde si můžete vše sami
vyzkoušet, osahat a očichat. Čeká vás „den“
plný zajímavých aktivit od ranního oblékání až po
večerní modlitbu. Obléknete si gotický oděv nebo
kroužkovou košili, ozdobíte se čelenkou se závojem
nebo nasadíte rytířskou přilbu, potěžkáte meče a bijáky, přičichnete si k dobové voňavce a zjistíte, jak
„voněla“ středověká ulička. A to není zdaleka vše!
Můžete si zahrát na zakladatele měst, stát se písařem ve scriptoriu, vyzkoušet si pečetění a náročnou
práci iluminátora, vytvořit vlastní mozaiku ve vitrážovém okně, nasednout na koně nebo si zazpívat
chvalozpěv s ponocným. A samozřejmě se dozvíte
mnoho zajímavostí z každodenního života ve středověkém městě.

Po Bohoušových
stopách
aneb Muzeum zve na „stoletý“
výlet po vzoru Martinů
„Po Bohoušových stopách, ale pohodlně!“ – tak zní
motto chystaného výletu poličského muzea. Akce je
plánována sice až na duben, ale protože od vydání
dubnové Jitřenky do konání výletu bude zbývat jen
necelý týden, upozorňujeme na ni již nyní.
Téměř na den přesně 100 let od legendárního
putování skladatele Bohuslava Martinů z Kácova
do Poličky organizujeme pro zájemce obdobnou
cestu. O co jde? 8. dubna 1919 ve 14 hodin odpoledne nastoupil Bohuslav Martinů v malém městečku
Kácov na vlak a chtěl se dopravit domů do Poličky.
Shodou okolností se mu však cesta tak trochu nepovedla: nejen že se z původních cca 6 hodin protáhla na neskutečných 26 hodin!, ale vrcholem byla
jízda z České Třebové do Svitav dobytčákem plným prasat! Martinů celou cestu zaznamenal jako
vzpomínku v podobě vtipného kresleného komiksu,
který je uložen v poličském muzeu. – Na rozdíl od
nezdarů skladatele v současnosti garantujeme pohodlný průběh plánované cesty. Jízda proběhne autobusem: jednak by vlakové spojení předpokládalo
řadu přestupů a s nimi spojeného čekání, a především – a v tom můžeme spatřovat jistou symboliku s nezdařenou cestou Martinů před 100 lety – je
v současnosti vzhledem k havarijnímu stavu kolejí
v Kácově část železnice dlouhodobě uzavřena.
Výlet „Po Bohoušových stopách, ale pohodlně!“
do Kácova a zpět do Poličky proběhne v sobotu
6. dubna 2019. Bližší informace spolu s možností
přihlásit se na výlet budou v průběhu března k dispozici na pokladně muzea nebo na muzejních Facebookových a webových stránkách.
doc. Monika Holá, Ph.D., muzikoložka CBM
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Od rozpustilých maškar
Legendární figurka IGRÁČEK, která vznikla
po veselé Velikonoce
v roce 1976, chce potěšit děti a dojmout dospělé. Vý– jarní výstava o zvycích veselých i vážných z mi- stava návštěvníkům představí historii, bohatou sounula i dneška
časnost i výrobu oblíbené české hračky. Prohlédnete
26. února – 28. dubna 2019
si desítky figurek nejrůznějších povolání a charakteV koloběhu života je člověk stále na cestě. Střídá
rů s typickým náčiním, nářadím, dopravními prodny sváteční a všední, zábavu s přemýšlením, výji- středky apod. Současnou tvorbu budou zastupovat
mečné okamžiky s těmi běžnými. Ani naši předkové
také nové herní řady, např. auta MultiGO. Chybět
ve vzácném volném čase v období zimy a chladného
nebudou ani ostatní výrobky od českého výrobce
začátku jara neseděli za pecí. Provozovali lidové zá- společenských her a hraček firmy EFKO. Mnohé
bavy a zvyky, v nichž různými formami chtěli zajis- z nich již 10 let využívá Společnost pro ranou péči
tit dobrou úrodu a zdar nového hospodářského roku
pro podporu zdárného vývoje postižených malých
pro celou venkovskou pospolitost.
dětí.
Jarní výstava ve třídě Bohuslava Martinů ukáVýstava vzniká ve spolupráci s firmou EFKOže, že vznešeně se lidé oblékali na krásné bály a do -karton, s. r. o., Inspirací Zlín z. s. a soukromým
rozpustilých maškar se zase strojili při karnevalech
Muzeem hraček z Rychnova nad Kněžnou.
a do masopustního průvodu. Seznámí vás s prastaVe druhé částí výstavy se podíváme do starší hisrými obchůzkami vynášení smrti, s honěním Jidá- torie (1880–1980). Představeny budou celky hraček
še i s velikonočním koledováním, zmíněno bude
vážících se k jednotlivým povoláním. Bude na nich
pálení čarodějnic. Připomene vážný a náboženský
patrné, jak se skladba řemesel a zaměstnání měnicharakter postu a Velikonoc, kdy lidé procházeli
la s dobou a s pohlavím dítěte. Uvidíte například
křížové cesty v kostele nebo v přírodě a kdy rozjí- truhlářské dílny, různé dopravními prostředky
mali nad utrpením Ježíše Krista při sledování pa- i stroje, ordinaci lékaře a zdravotní sestry. Děti
šijových her.
dostanou na výstavě mnoho prostoru ke hře.
V posledních letech v našich obcích tyto zvyky
Bude zde připraveno několik zákoutí, která
nevážné i vážné ožívají a přinášejí společný prožitek
se promění třeba v dílnu, stavební parcevšem obyvatelům. Na výstavě proto například uvi- lu nebo kuchyni. Samostatná bude herna
díte: masopustní masky zapůjčené z Kamence, foto- s IGRÁČKY.
grafie venkovní křížové cesty „na Jelínku“ u Poličky
nebo záběry z pašijové hry ze Žďáru nad Sázavou.
Lichožroutka Galina Miklínová
Pro obveselení návštěvníků bude připraveno
Od 27. dubna budou pro návštěvníky otevřeny
mnoho karnevalových masek a kostýmů, které si
brány galerijních prostor na radnici s výstavou Gabudou moci vyzkoušet. Ve výtvarné dílničce si děti
liny Miklínové. Tato ilustrátorka doprovodila svými
vyrobí dekoraci v podobě pestrého koníka nebo ky- kresbami například Kanafáska, Lichožrouty, české
tičky.
vydání Harryho Pottra a mnoho dalších knih. Výstava, jako již tradičně, bude zaměřena především
Šárka Hrouzková
na hravé poznávání světa ilustrace této autorky. Víte,
– výběr z tvorby 2008–2018
kdo je Vombat Jirka? A že tento tvor žije v jižní Aus12. 1. – 31. 3. 2019
trálii? Více se o tomto zvířátku dozvíte právě na této
Šárka Hrouzková začala s vlastní tvorbou v 80. le- výstavě.
tech minulého století. Je členkou Unie výtvarných
umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů
Čas pro neobyčejné zážitky 2019
KK3. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity
20. ročník je naplánován na sobotní večer
Palackého v Olomouci, obor Výtvarná teorie, výcho- 1. června 2019 (19.00–24.00 hod.). Pojďme
va a bohemistika.
společně oslavit dokončení již druhé dekáInspiraci k svým obrazům a materiálovým asam- dy nočních toulek Poličkou. Letos se vám
blážím čerpá z okolní krajiny a neopomíná ani své
otevřou brány městské galerie, jejíž patra
rodné Ostravsko. Dalším inspiračním zdrojem je
skrývají nejeden klenot, záhadu, kouzlo či
období baroka, především tvorba Santiniho a po- tajemství… Akce se zúčastní i několik dalznatky z cest do Číny, Tibetu a Latinské Ameriky. ších místních institucí, organizací a spolků,
Z umělců ji inspirovali a inspirují Karel Malich, které spolu s námi budou oslavovat.
Václav Boštík, Adriena Šimotová a Stanislav Kolíbal.
Úkolem muzea je koordinovat připravené aktiviV dílech této autorky nalézáme hlubokou empatii
ty a zajistit kompletní propagaci akce a distribuci
k živému i neživému světu.
plakátů a letáků. Každá instituce, skupina či jednotV současné době žije a tvoří v Dolním Újezdu
livec si připraví kulturní program, který představí
u Poličky, kde vede od roku 2000 úspěšné výtvar- v průběhu večera ve vlastních nebo vypůjčených
né studio pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné
prostorách. Pro případ deště je nutné zajistit náumění.
hradní místo. Náklady na realizaci programu si hradí každý účastník sám.
Akce:
Drátěná dílna k výstavě
Pokud máte zájem se zúčastnit, zašlete vyplněný
Šárky Hrouzkové
formulář poštou, prostřednictvím emailu nebo doMáte strach z umění? Co se vám při tomto slově
ručte osobně nejpozději do 31. března 2019.
vybaví? Umění může být i hra a právě tato dílna
Kontakt: Alena Zavoralová, tel: 461 723 864,
bude hrou s uměním. Hrát si budeme především
zavoralova@muzeum.policka.org.
se rzí kovových materiálů a drátů. Vytvoříte si své
Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz
výtvarné dílo, které bude mít nápadnou podobu
v odkazu Formuláře / Akce a výstavy / Formuláře
s díly Šárky Hrouzkové. Dílna není věkově omezena, pro přihlášky na akce a výstavy.
hrát si lze v každém věku.
Těšíme se na vás ve středu 6. března 2019
Náš Martinů:
od 14.30 do 16.00 hodin. Cena: 40 Kč / souHudební paleta
částí ceny jsou pomůcky a materiály i proKarla Mácala
hlídka výstavy.
Netradiční vernisáž obrazů inspirovaných hudebními zážitky
PŘIPRAVUJEME:
jejich autora, spojená s hudbou
Fenomén igráček a různá
(nejen) Bohuslava Martinů a průvodním slovem Japovolání dříve i nyní
roslava Novotného.
11. května – 25. srpna 2019
Akce se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od
– výstava o minulosti i současnosti známé
18.00 hod. v hudebním sále centra při přílečeské figurky a o různých profesích předsta- žitosti 9. výročí vzniku Spolku NÁŠ MARTIvených skrze historické hračky
NŮ. Vstupné: 30 Kč.

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

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
10. 3. 2019 – DIVADLO
Technická pohádka aneb Jak
si postavit auto
Pro děti od 8 let, vstupné
dobrovolné, Divadelní soubor Eduarda Vojana Brněnec, sokolovna Borová v 16.00 hod.
16. 3. 2019 – MAŠKARNÍ MERENDA
k poslechu a tanci bude hrát kapela Rytmik
sokolovna Borová od 20.00 hod.
17. 3. 2019 – Cestou necestou okolo českých hranic
Ve 14.00 hod. Povídání o cestě kolem českých
hranic, kterou podnikli čtyři borovští dobrodruzi na
Simsonech.
Bystré
2. 3. 2019 – Masopust
Prodej zabijačkových pochoutek od 12.00 před
prodejnou masny. Myslivecká kuchyně se otevře ve
13.00 v Sokolovně. Sraz masek je ve 13.30 před Sokolovnou, ve 13.45 odchází průvodem k radnici. Až
do pohřbení basy, které proběhne ve 20.00, je volný
program, který můžete strávit v Sokolovně.
15. 3. 2019 – Promítání filmu Všichni dobří rodáci
V rámci oslav 670 let od první písemné zmínky
o Bystrém. Vstupné zdarma.
23. 3. 2019 – Bez obřadu
Francouzská komedie od 19 hodin v divadelním
sále Sokolovny. Vystoupí divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim. Vstupné v předprodeji na IC 60 Kč,
na místě 70 Kč.
Dolní Újezd
2. 3. 2019 – Masopust
Sokolovna Dolní Újezd, od 14.30 průvod masek od
Koruny, občerstvení zajištěno
23. 3. 2019 – Josefovské posezení s estrádou
Sokolovna Dolní Újezd. Od 18.00 bude připravena výborná teplá kuchyně, od 20.00 proběhne tra-

diční vystoupení souboru Jožina Janouška. Vstupné 80 Kč
Litomyšl
20. 3. 2019 – Expediční kamera
Zámecká jízdárna, 18.00
Klenutý sál zámeckého pivovaru (Jiráskova 133,
Litomyšl 570 01). Po celou dobu akce k dispozici bar
s drobným občerstvením a nápoji. Vstupné: 70 Kč
15. 3. 2019 – Mandrage v klubu
Music Club Kotelna od 20.00 hod. Vstupné:
420 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na www.ticketstream.cz)
31. 3. 2019 – Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers: Rhapsodie v modrém pokoji
Smetanův dům, 19.00. Aneb George Gershwin
a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem.
Slavné evergreeny neméně slavných autorů. Česko – americká bitva o posluchačovu přízeň. Obstojí
Ježkův Bugatti Step vedle Gershwinovy Rhapsodie
v modrém? Vstupné: 480 a 520 Kč (předprodej v IC
Litomyšl a na www.smetanuvdum.cz)
Oldřiš
13. 3. 2019 – Beseda s Markétou Kutilovou na
téma válečný konflikt v Sýrii a migrační trasy do
Evropy Bude doplněno fotografiemi a promítáním
reportáží. V 18.00 hod v nové hasičské zbrojnici v Oldřiši (1. patro)
1. 3. 2019 – Dětská diskotéka
Zasedací místnost OÚ od 16.30 hod do 18.30 hod.
Polička
2. 3. 2019 – Poličský masopust
13–17 hod. Srdečně zveme všechny na masopustní veselici pod taktovkou Divadelního spolku Tyl
a muzejníků. Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří, včetně tradičního průvodu masek po
náměstí! Přijďte v masce a zapojte se také! V areálu

MartiNoviny
Před rovnými 100 lety: hra se záhrobím
vyvolávat duchy. Martinů svoje obrázky doplňuje
Dle svědectví současníků byl Bohuslav Martinů
téměř výlučně francouzskými komentáři a ani jedtichý a málomluvný. Přitom měl výborný pozorovací
nu z postav neuvádí jménem. Označuje je jako „La
smysl a schopnost duchaplné reakce. To, co by slo- veritable Med(i)um“ (skutečné médium) nebo „novy nevyjádřil, se leckdy objevilo jako vtipná kresba
tre chef de spiritismus V. P.“ (náš spiritistický vůdce
v jeho deníku, kam si v desátých a na počátku dva- V. P.) – pouze u své postavy byl konkrétnější: moicátých let 20. století tímto způsobem zaznamená- -mêm (já sám). Můžeme se tak jen dohadovat, zda
val zajímavé momenty ze života. Jedním z nich je
šlo o společnost přátel poličských či pražských. – Po
i trojice na sebe navazujících obrázků, kterou Mar- nuceném dlouhodobém pobytu v Poličce v době
tinů nazval Naše spiritistická seance, provedená
první světové války skladatele totiž v jarních měsís malým úspěchem 28. března 1919. Se čtveřicí přá- cích roku 1919 Praha opět začala přitahovat. A i když
tel se pokoušeli u kulatého stolku spojením rukou
z korespondence víme, že se ještě týden před danou
„spiritistickou seancí“ nacházel v Poličce, současně je
znám jeho výlet do hlavního města, kde v té době navštívil několik koncertních a divadelních představení. V každém případě měla přátelská akce humorné
vyústění, které Martinů kresbou vtipně zaznamenal.
Intenzita duchařského snažení přítomných byla tak
velká, že postupně všichni měnili barvu obličeje
z růžové na žlutou, některým vstávaly vlasy na hlavě a médiu-dívce se podlomily nohy židle, na které
seděla. Výsledkem seance pak byl shozený stoleček,
na němž se přátelé dotykem rukou propojovali do
magického kruhu a nakonec pád všech aktérů. Jelikož se v duchařských návodech uvádí, že duch svou
přítomnost může prokázat mj. pohybem nějakého
předmětu, Martinů svržení stolku okomentoval
slovy: Už se hýbá! C‘est famós, ce spiritysmus! (to
je skvělé, to je spiritismus!). Nicméně karikaturně
vedené kresby, řada dle všeho úmyslných slovních
chyb ve francouzských komentářích, a koneckonců
i obsah nadpisu samého (spiritistická seance, provedená s malým úspěchem), jsou dokladem toho, že
autor bral celou akci s velkým nadhledem.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

muzea bude plno masopustních pochoutek s ukázkou jejich výroby. Děti si mohou vyrobit papírové
škrabošky, hodit jelitem a vyzkoušet další zábavné
aktivity.
13. 3. 2019 – Expediční kamera 2019
Divadelní klub Polička od 18.00 hod. Filmový festival outdoorových filmů
21. 3. 2019 – koncert Marty Jandové – Barvy
Tylův dům od 19.00 hod.
Pomezí
2. 3. 2019 – Dětský karneval
od 13.00 hodin na sále kulturního domu
Sebranice
2. 3. 2019 – Masopustní hody
U kapličky na Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení,
od 13.30 hod. maškarní rej. K tanci a poslechu zahraje venkovská kapela pod vedením Jana Pohorského.
9. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj
8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek turnaje. Přihlášky na tel. čísle: 728 710 151, počet
účastníků je omezen. Startovné 150 Kč. Turnaj je určen pro neregistrované hráče od 15 let výše.
16. 3. 2019 – Ping-pongový turnaj
8.30–9.00 hod. prezence hráčů, 9.00 hod. začátek
turnaje. Rozdělení hráčů do kategorií: 1. kategorie:
1.–5. třída ZŠ, 2. kategorie: 6.–9. třída ZŠ. S sebou:
obuv do tělocvičny, pálku, svačinu. Turnaj je určen
pouze pro neregistrované hráče.
24. 3. 2019 – Pouť po kaplích ve Vysokém Lese
Začátek ve 14 hodin od Killerovy kaple
Svojanov
22. 3. 2019 – Noc s Andersenem
Od 17 hod. na přírodním hřišti a poté v knihovně
ve Starém Svojanově
23. 3. 2019 – ve 14 hod. Dětský karneval na radnici ve Svojanově
24. 3. 2019 – ve 14 hod. Vzpomínka u kapličky
sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí jeho
svatořečení
Telecí
9. 3. 2019 – Dětský karneval
13.30 – Kulturní dům

Festival
MOMENTUM
Festival MOMENTUM se po dvouleté odmlce
vrací na scénu. Od 29. do 31. března 2019 proběhne v Divadelním klubu a v Tylově domě jeho
pátý ročník. Festival zahájí představení Ferdinande! souboru Lachende Bestien, které si hraje
s motivy Havlovy hry Audience a zabývá se smyslem intelektuála ve dnešním veřejném prostoru.
Páteční program bude pokračovat promítáním
filmu Iluze studentky FAMU Kateřiny Turečkové
o stavu demokracie v Maďarsku. V sobotu festival naváže představením Šírání čirého jasného
dne studentů DAMU o vztahu skladatelů Marina
Maraise a pana Saint Colomba, ve kterém čtveřici herců doplňuje klavírista a skladatel Vratislav
Šrámek a hráčka na violu di gamba Melusine de
Pas. Barokní hudbu vystřídá improvizovaný scénický koncert Safari Jazz. V průběhu festivalu
budou v cyklech probíhat drobné performance
určené malým skupinám diváků. V neděli proběhne v Tylově domě promítání tanečního hororu Climax. Součástí festivalu je také workshop
pro studenty gymnázia na téma propojení vědy
a umění.
Permanentku na oba dny je možné zakoupit
v předprodeji v Divadelním klubu za 250 Kč.
Více informací na stránkách Divadelního klubu
a na Facebooku.
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Program RC MaTami
Rodinné centrum MaTami je
otevřeno nejen pro rodiny s malými dětmi, ale i pro širokou veřejnost. Naše bezplatné poradny
vedené odborníky jsou hrazeny z projektu Čas pro
rodinu a není nutné se na ně objednávat. Tento
měsíc nabízíme zajímavá témata besed a svépomocných skupin a také velké množství oblečení
a hraček na již tradičním Bazárku na Jordáně.
Tým MaTami se těší na Vaši návštěvu.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí
9.00–12.00 h. Přijďte si s Vašimi dětmi do
Klubíku něco malého vyrobit.
• Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 h
• Co-working: každou středu 12.30–15.30 h
• Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 h. Drobci s Lídou (2–3 roky)
každý pátek 9.00–12.00 h
Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 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 9.00–12.00 h., čtvrtek 9.00–12.00 h., 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 Vaší potřeby (večer,
ráno, kterýkoliv den). Cena: 90 Kč/dítě/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:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 23. 3. (sobota)
13.00–15.00 h.
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková): 25. 3. (pondělí) 16.00–18.00 h.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 7. 3. (čtvrtek) 10.30–11.30 h.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová): 29. 3. (pátek) 10.30–11.30 h.
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 28. 3. (čtvrtek) 15.30–16.30 h.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 11. 3. (pondělí) 16.00–18.00 h.
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 14. 3. (čtvrtek) 13.30–14.30 h.

• Speciálně – pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková): 21. 3. 2019 (čtvrtek) od
16.00 do 18.00 h.
Beseda – Nástup dítěte do MŠ
1. 3. 2019 (pátek) od 9.30 do 11.30 h.
Nástup dítěte do Mateřské školy je prvním velkým životním mezníkem dítěte. Změna je náročná na psychiku, ale i fyzickou stránku dítěte a je
dobré děti na ni pomalu připravit. Každé dítě
reaguje na odloučení od rodiny, především matky, zcela jinak – pláčem, steskem, nepozorností, rušením harmonogramu školky, agresí atd.
Přijďte si poslechnout, případně se poradit, jak
lze dítě na změnu připravit. Beseda proběhne
v rámci dopolední aktivity. Povede: Mgr. Bc. Iva
Sedláčková
Semínkaření
6. 3. 2019 (středa) od 17.00 do 18.30 h.
Slyšeli jste o semínkovně, která je uložena
v Městské knihovně v Poličce? Chcete se o ní dozvědět více, i o tom, jak semínka sbírat a uchovávat? Přijďte na naši besedu.
Cena: 30 Kč
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
13. 3. 2019 (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.
Tréninková aktivita
s Mgr. Monikou Čuhelovou
14. 3. 2019 (čtvrtek, v rámci Drobečků) od
10.00 do 12.00 h.
První hodinu bude psycholožka Mgr. Monika
Čuhelová mluvit na téma Co nejvíce trápí rodiče
malých dětí. Co je to respekt, principy, na kterých stavíme, a jakými metodami toho můžeme
dosahovat. Druhou hodinu budou následovat individuální konzultace.
Speciálně – pedagogická poradna
21. 3. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h.
Poradna je určena pro rodiče i pedagogy, kteří
potřebují konzultovat s odborníkem problémy
dětí s ADHD, PAS, problémy se zařazením ve
školním kolektivu apod. Poradenství skupinové
i individuální. Poradnu povede paní Mgr. Romana Jurečková, speciální pedagožka.
Možnost přihlášení na prihlasse@matami.cz.
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
21. 3. 2019 (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.
Tvořivý večer pro ženy –
arteterapeutický večer
29. 3. 2019 (pátek) od 18.00 do 20.00 h.
Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných
technik zažijete zajímavý večer a možná se
o sobě dozvíte i něco nového. Přihlašujte se na
prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
a studentka arteterapie
Cena: 140 Kč
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tam také proběhne příjem i výdej věcí.
• Prodej: 20. 3. 2019 (středa 9.00–17.00 h.)
a 21. 3. 2019 (čtvrtek 8.00–12.00 h.)
• Příjem věcí: 18. 3. (pondělí) 9.00–17.00 h. (Jordán)
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

• Výdej věcí: 22. 3. (pátek) 9.00–16.00 h. (Jordán)
Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého oblečení, dětského oblečení a obuvi na
období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hračky aj.
V době konání Bazárku, ve dnech 18.–22. 3.,
bude většina pravidelných aktivit centra zrušena.
Besedy – Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně, březen – květen 2019, kaž
dý čtvrtek
Předporodní povídání je sestaveno ze šesti
samostatných besed, které jsou věnované tématům souvisejících s těhotenstvím, porodem
a péčí o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče a jejich blízké.
• 7. 3. (čtvrtek) 15.00–17.00 h. – povídání s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou, která
pracuje na Gynekologicko-porodnickém odd.
ve Svitavách. Poslední měsíc před porodem
a porod – na co se připravit a co vše Vás může
potkat.
• 14. 3. (čtvrtek) 15.00–17.00 h. – povídání
s dětskou lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Péče o novorozence – výbavička pro
novorozence, základní péče o miminko v porodnici a doma (koupel, oblékání, první vycházka, očkovací kalendář), spánek, syndrom
náhlého úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou
v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání, bolení bříška aj.)
• 28. 3. (čtvrtek) 17.00–19.00 h. – povídání s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou.
Správné kojení – příprava na kojení, význam
kontaktu kůže na kůži, samopřisátí, první
dny po porodu, správná technika kojení, vliv
porodu na kojení (po přirozeném porodu
nebo po císařském řezu).
• 4. 4. (čtvrtek) 16.00–18.00 h. – povídání
s porodní asistentkou Zuzanou Vocáskovou.
Porod – období kolem porodu i o porodu samotném.
• 11. 4. (čtvrtek) 16.00–18.00 h. – povídání
s porodní asistentkou Zuzanou Vocáskovou.
Šestinedělí – jak probíhá, co očekávat, a proč
jsou první týdny s miminkem tak důležité.
• Termín v jednání – povídání s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou, DiS., která se zabývá
mj. léčbou dětí s vadným držením těla a skoliózou. Správné držení těla a skolióza – jak
těmto problémům předejít správnou manipulací s miminkem.
Cena celého kurzu: 400 Kč (os.) / 500 Kč (pár),
Cena za jednotlivé besedy: 80 Kč (os.) / 90 Kč
(pár).
Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Na předporodní povídání navážou i další zajímavé besedy a svépomocné skupiny jako Moje
pánevní dno, Šátkování, Látkové pleny nebo Výživové problémy u dětí.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 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

Festival Jeden svět se zaměří
na rozdělenou společnost
Čtvrtek 11. – neděle 14. dubna
v Divadelním klubu a Centru Pontopolis
Již desátým rokem míří do Poličky mezinárodní filmový festival Jeden svět. Polička je jedním ze
30 českých měst, kde festival pro školy i veřejnost
probíhá. Jaká budou letos témata filmů a debat? Na
otázky Jitřenky odpovídaly organizátorky ze spolku
Pontopolis – Simona Cacková, Marie Jílková a Petra
Jílková.

politických krizí, rozdělené společnosti a na prahu
nevratné klimatické změny stále složitější. O to
více potřebujeme najít vlastní identitu, která nám
dává pocit jistoty a bezpečí. Jak chápat sebe sama,
odlišit se od ostatních a nevytvořit přitom ve společnosti hlubokou propast? Tato témata a otázky se
budou odrážet ve filmových snímcích i následných
debatách.

Co je festival Jeden svět?
Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Dokumenty mají
široké tematické zaměření od politických kauz a nedemokratických režimů přes rozvojová témata až po
sociální otázky, životní prostředí a životní styl. Stejně důležité jako projekce filmů jsou i následné debaty
s hosty z řad filmařů, filmových protagonistů, lidskoprávních aktivistů či jiných specialistů.
Proč je v Poličce a jak dlouho?
V Poličce se festival uskuteční již pojedenácté pro
školy a podesáté pro veřejnost. Festival každoročně
proběhne v třech desítkách měst po celé České republice. Jedná se o vysoce prestižní a mezinárodně
uznávaný festival, proto není úplnou samozřejmostí,
že se festival může konat i u nás. Když se v roce 2008
zakládal spolek Pontopolis, bylo jedním z hlavních
cílů dostat festival Jeden svět i do Poličky. K tomu ale
bylo zapotřebí přesvědčit pražské organizátory, že
festival dokážeme organizačně i finančně zajistit. To,
že se to povedlo hned v prvním roce naší existence,
považujeme za velký úspěch.
Těší se festival v Poličce oblibě?
V Poličce se festival těší velké oblibě, každoročně
jej navštíví stovky lidí. Velmi oblíbené jsou především debaty, které na dokumenty navazují. V souvislosti s tím nutno také podotknout, že festival nemá
úspěch pouze u diváků, ale každoročně si jej chválí
i hosté, kteří přijíždějí debatovat k jednotlivým dokumentům. Líbí se jim přátelská atmosféra i kultivovanost debat.
Na co se zaměří letos?
Festival Jeden svět má každý rok nějaké motto,
tím letošním je „bezpečná blízkost“ – kdo jsem
a kam patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou v době

DOPRČic!
Máte pocit, že to v naší společnosti nějak skřípe?
Vaše názory jsou jasné a pevné, přesto umíte naslouchat i těm cizím? Má smysl o důležitých věcech
diskutovat? Přijde doba, kdy budeme zase všichni
hrát za jeden nároďák? Naivita a iluze nemohou
v přiměřeném množství uškodit? Pokud jsou vaše
odpovědi ano, přijďte 12. března v 19 hodin do Divadelního klubu.

Setkání
harmonikářů
Klub žen Korouhev vás zve na 11. setkání harmonikářů, které se koná v sobotu 30. března 2019
v kulturním domě v Korouhvi. Kromě pravidelných účastníků setkání vystoupí také Veselá muzika Zdeňka France a skupina Chlapci z Moravy. Vstupné je 70 Kč. Pro milovníky tance bude
místo i na parketu. Vydanou energii bude možné
doplnit ve výčepu a v kuchyni. Hrát začínáme ve
14.00 h. Na viděnou se těší za Klub žen Korouhev
Marie Petrásová.

Jaká budou hlavní lákadla letošního JS v Poličce?
Při výběru filmů jsme se snažili zařadit i pozitivně
laděné dokumenty. Tím je třeba dokument Bohové s Molenbeeku, který získal řadu mezinárodních
ocenění. Je to nádherně poetický film o přátelství
tří dětí uprostřed bruselské čtvrti Molenbeek, místě
soužití mnoha kultur a vyznání. Nebo snímek Vesnice plavajících krav vypráví o tom, co se stane, když
berlínští hipíci dorazí na polský venkov.
Hosté debat jsou zatím v jednání, ale jejich témata
prozradit můžeme. Těmi budou například rozdělená společnost – její příčiny a možná východiska.
Vzhledem k loňskému parnému létu s minimem
srážek, které nás zřejmě čeká i letos, se chceme
věnovat i klimatickým změnám, úbytku vody a jak
z toho ven.
JS je i pro školy? Kolik dětí vám chodí každý rok
a proč to děláte pro školy a s jakým ohlasem?
Jeden svět na školách má u žáků i učitelů velký
ohlas, každoročně jej navštíví více jak tisíc žáků základních a středních škol. Letos proběhne v Poličce
a ve Svitavách.
Projekce pro 1. a 2. stupeň ve třech krátkých dokumentech přibližují život jejich vrstevníků v různých koutech světa. Ukazuje příběhy dětí žijících
v chudobě, válečných zónách, odlišných kulturách
či životní situace, se kterými se žáci setkávají i ve
svém životě – šikana, život s handicapem, důležitost
přátelství apod.
Dokument pro žáky 8.–9. tříd a pro střední školy letos přinášejí opravdu silná a jim blízká témata.
Žákům bude určitě velmi blízký dokument #FollowMe, který odhaluje pozadí fungování sociální sítě
Instagram. Chladnými je nenechá ani snímek Exit
o fungování extremistických hnutí.
Markéta Kutilová

Městská knihovna
Středa 13. března – dočasná pobočka knihovny v ulici
Tyršova od 17.30 hod.
Královny se vdávají jenom
jednou (Přemysl Otakar II.,
Kunhuta Haličská, Záviš z Falkenštejna) – přednáška Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové
Královny vdovy neměly na růžích ustláno. Jejich role byla přesně daná. Některé se vzepřely
svému osudu, riskovaly mnohé. Ale staly se nezapomenutelnými. O životě našich předků se více
dozvíte v přednášce Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové. Vstupné zdarma
Neděle 24. března – Divadelní klub Polička od
19.30 hod.
LiStOVáNí – Český ráj (Jaroslav Rudiš)
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je
nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být
těmi, kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný
svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost
i nejistota z vlastní budoucnosti. Novelu o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí
na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy, odehraje oblíbené trio Pavel Oubram,
Tomáš Drápela a Alan Novotný. Vstupné 50 Kč/
100 Kč
Středa 27. března – dočasná pobočka knihovny
v ulici Tyršova od 17.30 hod.
Zapomenutý král a osudy jeho manželek (Václav II., Guta Habsburská, Alžběta Rejčka, Rudolf Habsburský a Jindřich z Lipé) – přednáška
Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové
Přemyslovský stát na vrcholu své moci nebyl
místem pro klidný rodinný život svých vládců.
Za místo nahoře se tvrdě platilo a peníze nebyly
až na prvním místě. Více o zapomenutém králi v přednášce Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové.
Vstupné zdarma

Nedělní divadla
pro děti
Neděle 14. 4. od 15 hod. v Divadelním klubu
Studio Damúza – Superkluk
Vstupné 50 Kč
Loutková pohádka pro děti
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman
nebo Batman. Stát se superhrdinou může úplně
každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka
pro děti od 5 let vypráví příběh jedné supertřídy,
ve které superspolužáci prožívají superdobrodružství. Až do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není tak úplně super…

Pozvánka do
evangelického
kostela
V neděli 24. března bude hostem v evangelickém kostele synodní senior Daniel Ženatý, hlavní
představitel českobratrské církve. Po bohoslužbách od 8.30 bude společná beseda při občerstvení. V 11.45 ve městě odhalíme pamětní desku na
domě, kde se původně nacházela evangelická modlitebna. Všichni jsou srdečně zváni.
J. Tengler, farář

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

Délka představení: 35 minut
loutky: Michaela Ruská, režie: Jiří Jelínek
Hrají: Vítek Maštalíř a Tomsa Legierski
Pořadatelem akce je Divadelní klub
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Jazz přede dveřmi

Polička Jazz Festival 2019 (23. ročník)

Sezónu hudebních festivalů, kterých je každoročně v Poličce celkem pět, zahájí tradičně začátkem dubna festival jazzový. Letmý pohled do
jeho programu napovídá, že ani letos nezůstane
nic dlužen svému renomé a že se můžeme těšit na
opravdové hudební lahůdky.
Hlavní festivalové koncerty 23. ročníku proběhnou v pátek a v sobotu 12. a 13. dubna v Tylově
domě, prvním koncertem však bude už o týden
dříve vystoupení charizmatického saxofonového
mága Haralda Kräutera a jeho Sax & Crime v Divadelním klubu.
Ve středu 10. dubna si přijdou na své milovníci
autentické swingové hudby 30. a 40. let minulého
století v podání jednoho z našich nejlepších big
bandů – pražského Swing Bandu Jana Matouška.
Šest hudebních uskupení, z nichž každé má své
nepřehlédnutelné místo na české hudební scéně,
se pak vystřídá v průběhu hlavních festivalových
koncertů. Sobotní finále bude patřit zakladateli
Českého národního symfonického orchestru Janu
Hasenöhrlovi a jeho projektu Jazz on Screen, ve
kterém zazní slavné melodie z kultovních filmů.
Tradiční festivalová výstava představí světově
uznávaného výtvarníka a karikaturistu Josefa
Blechu a jeho osobité portréty nejen jazzových
hudebníků. Jeho karikatury otiskly mj. The New
York Times, The New York Times Review, The New
Yorker a jsou zastoupeny v řadě sbírek po celém
světě. Výstava bude přístupná po celý duben v Tylově domě.
J. M.

Vychází román
o automobilových
závodech
Dovolujeme si vás upozornit na knihu Vyhrát
může jenom jeden, kterou napsal začínající poličský autor Daniel Kotalík. Úvodní část plánované trilogie, s podtitulem První závod, vychází
v druhé půlce března a bude k dostání v knihovně,
u poličských knihkupců, na dubnovém křtu knihy v Divadelním klubu a v internetovém obchodě
www.vecizpolicky.cz. Svůj první román vydává
autor vlastním nákladem ve spolupráci s poličskou
knihovnou.

Dan Kotalík se narodil v roce 1995 v Prostějově.
V současnosti žije v Poličce, od roku 2018 pracuje ve firmě Ravensburger. Má rád filmy a seriály,
hlavně ty z 80. a 90. let minulého století, baví ho
sport. Psaní mu přináší radost z rozvíjení příběhů,
které ho napadají. O své první knížce autor říká:
„Je to o automobilových závodech a o dvou závodnících, jeden z nich je populární a veleúspěšný.
Ten druhý není závodník, ale závodit umí a povahově je pravý opak než ten první, proto budou mít
spolu časté incidenty. Michal ale nezažije jenom
incidenty, potká také skvělou holku, do které se
zamiluje, a ona do něho. Její otec je bývalý automobilový závodník, který bude Michala trénovat.“
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sobota 6. 4. 2019, Divadelní klub, 20.00
SAX & CRIME
http://www.saxandcrime.xlnet.at/
Harald Kräuter – saxofony, zpěv; Thomas Vigl –
kytary, zpěv
Charizmatický saxofonový mág Harald Kräuter
se po sedmé vrací do Poličky. Díky neuvěřitelnému
hudebnímu nasazení, humoru a strhující atmosféře jeho koncertů si zde získal trvalou přízeň.
Vstupné (pouze na místě): 130 Kč, studenti 80 Kč
středa 10. 4. 2019, velký sál
Tylova domu, 20.00
SWING BAND JANA MATOUŠKA
https://www.facebook.com/m.swingband
Swing band Jana Matouška navazuje na legendární Pražský swingový orchestr a nabízí posluchačům autentické provedení americké swingové
hudby 30. a 40. let minulého století. Díky zachování původních aranžmá, použití originálních hráčských technik a dobovému nástrojovému obsazení
ožijí před posluchači orchestry swingových velikánů Bennyho Goodmana, Artieho Shawa, Counta
Basieho a mnoha dalších.
vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti
50 Kč
pátek 12. 4. 2019, velký sál
Tylova domu, 19.30
DORŮŽKA – SLAVÍK – NOVÁK TRIO
http://www.daviddoruzka.com/
David Dorůžka – kytara; Jiří Slavík – kontrabas;
Martin Novák – bicí, perkuse
Přední jazzový kytarista David Dorůžka se po
letech vrací do Poličky s triem, které v roce 2016
nahrálo oceňovanou desku Autumn Tales (jazzová
deska roku 2016 podle ČR Jazz, cena Anděl v kategorii Jazz & Blues). Na albu najdeme Dorůžkovy
autorské skladby, melodie vycházející z židovské písňové tvorby, meziválečný šlágr a dokonce
i jazzovou úpravu miniatury Bohuslava Martinů
Opuštěný milý. Hra tria vychází z jazzové tradice,
ale je zároveň otevřená experimentům a propojování s jinými hudebními žánry. O interpretační
dokonalosti a výrazném autorském vkladu nemůže
být pochyb.
MILAN SVOBODA A BIG BAND VOŠ KJJ
http://www.milansvoboda.com/cz
Moderní jazzový big band sestavený ze studentů
jazzové katedry VOŠ při Konzervatoři Jaroslava
Ježka je vedený skladatelem, dirigentem a pedagogem Milanem Svobodou. Orchestr má za sebou
úspěšná vystoupení v Americe, Asii i na řadě evropských festivalů, odkud si přivezl prestižní ocenění. Specializuje se na původní repertoár, v němž
převažují kompozice Milana Svobody a členů souboru. Big bandem dříve prošli např. saxofonisté
Štveráček a Soukup, trumpetisté Hloucal a Török,
pianista Pivec a další muzikanti, ze kterých se
později staly přední osobnosti jazzové scény. Seznamme se tedy s nastupující generací studentů
“ježkárny”.
MARTA KLOUČKOVÁ QUARTET & DAVID DORŮŽKA & CLARINET FACTORY
http://martaklouckova.cz/
Marta Kloučková – zpěv; Vít Křišťan – piano;
Jan Fečo – kontrabas; Marek Urbánek – bicí;
hosté: David Dorůžka – kytara; Clarinet Factory: Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl,
Petr Valášek
Marta Kloučková, multižánrová zpěvačka a skladatelka, sestavila svou kapelu z mladých muzikantů etablovaných na jazzové scéně v roce 2013. V jejich repertoáru můžeme slyšet jazzové standardy,
soul-jazzové písně i vlastní tvorbu. S tímto kvartetem nahrála v roce 2018 Marta Kloučková autorské
album Loving Season, věnované tématu lásky v jejích různých podobách. Velkou inspirací byly pro
zpěvačku verše americké básnířky Sary Teasdale,

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

z nichž některé zhudebnila. Album vzniklo ve spolupráci s Davidem Dorůžkou a členy Clarinet Factory, kteří společně s kvartetem v Poličce vystoupí.
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
sobota 13. 4. 2019, velký sál
Tylova domu, 19.30
DOROTA BAROVÁ TRIO
Dorota Barová – zpěv, violoncello; Miroslav Chyška – kytary; Jakub Vejnar – kontrabas, baskytara
Dorota Barová působí jako violoncellistka,
baskytaristka a zpěvačka v několika kapelách
různých žánrů. Známe ji z dua Tara Fuki, z jazzového Vertiga, z kapel Kuzmich Orchestra a Tugriki. V roce 2018 jí vyšlo první sólové album Iluzja,
které na festivalu v Poličce představí. Vedle autorských textů jsou na desce zhudebněné básně
polského básníka Krzysztofa Kamila Baczyńského,
texty hudební publicistky Teresy Drozdy i skladba
klavíristky Beaty Hlavenkové. Díky spolupráci se
špičkovými hráči, autorčině nezaměnitelnému sametovému hlasu i originálnímu autorskému rukopisu je album pestrou hudební mozaikou.
KRYŠTOF MAREK – TICHÁ CESTA NOCI
http://www.krystofmarek.com/
Kryštof Marek – piano, klávesy; David Fárek –
saxofony, flétna, perkuse, zpěv; Petr Valášek –
basklarinet, zpěv; Peter Strenáčik – zpěv, perkuse,
beatbox
Tichá cesta noci je již třetí jazzovou suitou
Kryštofa Marka, dirigenta, skladatele, klavíristy
a textaře působícího v mnoha projektech širokého
spektra hudebních a divadelních žánrů. První dvě
díla, Sinael Jazz Symphony a Midnight Pictures,
byla poličskému publiku v premiéře představena
na festivalech v roce 2012 a 2016. Nová skladba
měla premiéru v květnu 2018 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, kterému je věnována.
Jak je u tvorby Kryštofa Marka tradicí, jde o propracovanou jazzovou skladbu s improvizovanými
plochami, přesahy do klasické hudby, neotřelou
kombinací nástrojů s lidským hlasem a skvělými
jazzovými sóly všech hráčů.
JAN HASENÖHRL & FORMER BEGINNERS –
JAZZ ON SCREEN
http://www.cnso.czhttps://jazzef.com/
Jan Hasenöhrl – trubka; Theresa Davis – zpěv;
Vít Pospíšil – klávesy; Lukáš Chejn – kytara; David
Fárek – saxofon; Tomáš Uhlík – baskytara; Ondřej
Pomajsl – bicí; Camilo Caller – perkuse
Jan Hasenöhrl je významnou osobností naší
hudební scény. Založil Český národní symfonický orchestr, spolupořádá hudební festival Prague
Proms a vedle vážné hudby se věnuje swingu a jazzu. O tom, že má rád i filmovou hudbu, svědčí například série koncertů s legendárním dirigentem
a tvůrcem filmové hudby Enniem Morriconem
nebo nahrávka hudby z filmů Výtah na popraviště a Mo‘ s Better Blues. V projektu Jazz On Screen
se Jan Hasenöhrl setkává se členy kapely Jazz
Efterrätt, aby zazněly společně vybrané melodie
z kultovních filmů.
vstupné: sezení 270 Kč (předprodej 230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)
Výstava obrazů:
JOSEF BLECHA – KARIKATURY
HUDEBNÍCH OSOBNOSTÍ
Tradiční výstava tentokrát představí světově
uznávaného výtvarníka a karikaturistu Josefa
Blechu a jeho osobité portréty nejen jazzových hudebníků.
https://www.josefblecha.eu/
Tylův dům 1. 4.–30. 4. 2019
Předprodej: Informační centrum Polička,
tel. 461 724 326 (pouze pro pořady v Tylově domě)
On-line rezervace: http://www.tyluvdum.cz/
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Čas Název akce – popis
9.30 Nástup dítěte do MŠ
19.00 Věra Martinová se skupinou – Tour 2019 / JAKO DŘÍV
16.00 / 18.00 Jak vycvičit draka / 3D
19.00 Úhoři mají nabito
13.30 Šikovné ručičky
13.30 Šikovné ručičky
14.30 Drátěná dílna k výstavě Šárky Hrouzkové
17.00 Semínkaření
19.00 Colette: Příběh vášně
10.30 / 15.00 Zdravotní poradna / Předporodní povídání na téma Péče o novorozence
|16.00 / 18.00 Jarní keramika – Keramická dílna pro děti od 1. třídy / Keramika – dospělí
19.00 Divočina v hledáčku
16.30 / 19.00 Captain Marvel / 3D
16.00 Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
18.00 Psí veličenstvo
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Daniel Klánský & Lukáš Klánský
9.00 Jarní věneček – Tvořivá dílna pro dospělé
13.30 Trénování paměti
15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina
17.30 Královny se vdávají jenom jednou
19.00 Bohemian Rhapsody
10.00 / 13.30 / 15.00 Tréninková aktivita / Ekonomická poradna / Předporodní povídání
17.00 Mozaika v pohybu
15.00 Koncert mužského pěveckého sboru Vocatus ecumenicus
19.00 Skleněný pokoj
19.00 Ženy v běhu
13.30 Šikovné ručičky
14.00 Šperkování
9.00 Bazárek
17.00 Kožený obal na knihu – Řemeslná dílna pro dospělé
19.00 Alita: Bojový anděl / 3D
14.00 Jarní probuzení
16.00 Speciálně-pedagogická poradna / Porucha autistického spektra
19.00 Marta Jandová / Barvy
13.00 Poradna psychomotorického vývoje s Mgr. Bc. Ivou Sedláčkovou
19.00 Sex pro pokročilé
19.00 LOVEní
19.30 LiStOVáNí – Český ráj /Jaroslav Rudiš/
16.00 Logopedický seminář s Mgr. Hanou Dalíkovou
19.00 Pašerák
19.00 Muzika s vůní botanické zahrádky
13.30 Budeme tvořit sukulentní zahrádky
17.00 Kožený opasek – Řemeslná dílna pro dospělé
17.30 Zapomenutý král a osudy jeho manželek
19.00 Kouzelný park
14.00 Narozeninové zpívání
15.30 / 17.00 Homeopatická poradna / Předporodní povídání na téma Správné kojení
18.00 Hudební paleta Karla Mácala
18.00 Keramika – dospělí
10.30 / 18.00 Právní poradna / Arteterapeutický večer
14.00 Odpoledne s dechovkou

Místo konání
MaTami (CBM)
Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Polička
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
DPS Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička
MaTami (CBM)
Městská knihovna
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
DPS Polička
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Polička
SVČ Mozaika
Dům Jordán
Soukromá brašnářská dílna
KINO Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
Tylův dům
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
Tylův dům
DPS Polička
Soukromá brašnářská dílna
Městská knihovna
KINO Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
Tylův dům

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
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Zábavný i závažný
William

Sto let poličského gymnázia

Na Shakespeara do klubu? Studenti hrají? Proč
ne, připomenout si slavná díla a podpořit mladé
herce Divadelní školy při Divadelním spolku TYL
Polička pod vedením Veroniky Jílkové-Hrčkové.
Premiéra představení William skýtala pro mě
mnoho překvapení. Klub do posledního místa nabitý diváky, atmosféra plná očekávání, žádné otálení se začátkem, především dobré herecké výkony
a skvělé nápady.

Nevěděla jsem, co mě čeká. O to víc mě bavil
nápad propojit příběhy známých postav Shakespearovských her a vložit je do prostředí současné
firemní struktury. A zároveň jim nevzít nic z jejich
charakteristiky. Vtipné odpočinkové scénky byly
osvěžující a nápadité. Mé nezkušené divadelní oko
se příjemně bavilo. Za výkony mladých herců jsem
viděla snahu a soustředěnost, energii a hravost. Po
premiéře jsem měla radost, že jsem zhlédla tyto šikovné mladé lidi v tak krásných rolích a v tak vyrovnaném představení.
Kdyby na Williama zavítalo více studentů středních škol, jistě by je upoutalo svým moderním
přístupem ke klasickému dílu mistra Shakespeara a stylem vyprávění z úst vrstevníků. I já jsem
se nechala zlákat a toužím si přečíst nějaké méně
známé dílo tohoto autora. S jakou knihou v ruce od
Shakespeara se mám chránit před světem?
Adéla Homolová

Mozaika – Mít
kam jít!
V pondělí kopaná pro kluky, pro holky šití,
v úterý malování, vaření nebo jumping, ve středu
florbal, gymnastika, keramika, čtvrtek patří parkouristům, v pátek karate a kytara.
Tak takhle bych mohla pokračovat ještě pěkně dlouho, protože v letošním roce se můžeme
pochlubit 64 zájmovými kroužky pro všechny
věkové kategorie. Celkem to dělá 834 budoucích
sportovců, švadlenek, kutilů, kuchařů, malířů,
keramiků nebo i kytaristů.
Ani dopoledne Mozaika nezahálí. Když děti nejsou u nás, jdeme za nimi do škol a školek s keramikou, dopravní výchovou, výukovými programy
i výtvarnými dílnami.
A co s volným časem o víkendech nebo o prázdninách? Hurá na akce! Od září do ledna jsme
uspořádali 29 akcí s neuvěřitelným počtem
6 391 spokojených dětí, rodičů i prarodičů. Nejvíce frčí keramické dílny a po nich hned sportovní
akce všeho druhu.
Rok od roku stoupá i návštěvnost velkých akcí
pro veřejnost jako je Broučkování, Mikuláš nebo
Vánoce v Mozaice, což nás velmi těší.
Kdo zná Mozaiku, ví, o čem píšu. Kdo Mozaiku neznáte, počkejte si na příští číslo, kde budu
pokračovat o tom, co ještě všechno se u nás děje.
Z Mozaiky zdraví
Irena Chroustovská
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Vzpomínky jednoho primána
Poličské gymnázium letos oslaví sté výročí založení. Strávil jsem na něm osm nezapomenutelných
let hned po druhé světové válce, kdy vstalo doslova z mrtvých. V posledních letech okupace už se
do nových tříd nepřijímalo, a tak bylo osvobození
pro gymnázium kapkou živé vody. Ještě o prázdninách se před budovou válela spousta harampádí –
bodejť ne, když v květnových dnech sloužila jako
prozatímní velitelství Místního národního výboru.
Na haldě papírů jsem po kratším prohrabávání
našel své výkresy ze čtvrté třídy obecné školy, kam
byly některé ročníky vystěhovány z bývalých Masarykových škol. Povalovaly se tam i píšťaly varhan z auly v prvním poschodí. Pan profesor Talanda, jehož jsem tehdy neznal a neměl nejmenší
tušení, že s ním budu následujících osm let takřka
v každodenním styku, nám vynadal, když viděl,
že se na ty menší píšťaly pokoušíme pískat a šaškujeme s nimi. Ještě, že si mne nezapamatoval.
Prázdniny byly u konce a ze mne byl primán. Než
jsem se rozkoukal, bylo 14. září a v aule gymnázia
vzpomínková slavnost osmého výročí úmrtí TGM.
Sextánka Eva Břeňová, pro mne slečna, přednesla báseň Jaroslava Seiferta s ústředním motivem
To kalné ráno, to si zapamatuj, mé dítě a my byli
všichni dojati – její přednes byl strhující. Pak se
rozezněly housle septimána Václava Holase, pozdějšího doktora práv. Tehdy jsem si jako primán
uvědomil, co to je, být studentem gymnázia.
V roce 1947 jsme jeli do Prahy na předsletové hry,
když jsme prostná nacvičovali téměř celý předešlý
rok. Bydleli jsme ve staré škole na Žižkově v Jeseniově ulici a dodnes ji vídám v různých televizních
inscenacích; zůstala totiž do dnešních dnů dlážděna velkými kostkami a její strmost je pro filmaře
fotogenická. Jeli s námi profesorka Marie Žahourková a pan profesor Eduard Vencovský. Ten, jako
znalec Prahy, nás vzal na Vítkov, kde se prováděly
opravy v Památníku. Byli jsme svědky toho, jak
jsou sundávány omítnuté silné papírové tapety
a pod nimi se v celé kráse objevují mozaiky od
Maxe Švabinského, ukryté tak po celou válku před
Němci. Bylo to překvapení pro všechny. Nebyl to
jediný zážitek z Prahy. Na pražském Hradě jsme
byli v době, kdy tam stovky studentů provolávaly
slávu prezidentovi. Ať žije prezident Beneš! Potom
se pan prezident objevil v okně a s úsměvem nám
kynul.
Než jsme se pořádně zorientovali, byl tu rok
1948 a 25. únor. Pan profesor František Vaníček
přišel do naší třídy a řekl: „Je generální stávka,
kdo chce jít ze třídy, může.“ Zůstal sedět za katedrou a my, nadšeni z volného dne, jsme bláhově šli
ven, vstříc šťastné budoucnosti. Ta nás pak spoutala na dlouhých 41 let.
Za odměnu jsme pak chodili na bramborové
brigády, chytat amerického brouka – rozuměj,
mandelinku bramborovou. V lesní školce jsme sázeli smrčkovou sadbu. Ty vzrostlé smrky po pravé
straně úvozu k rybářské přehradě číslo jedna, to
je naše dílo. Stejně tak jsme brigádničili při rekonstrukci Husovy ulice. Městský architekt nás
pověřil přemístit dlažební kostky z jedné strany
na druhou, abychom pak ty samé přemisťovali za
týden z druhé strany na prvou. Navrhovali jsme
přejmenovat ulici z Husovy na Adamovu. Tak se
městský architekt jmenoval. Ještě jedna neviditelná památka po nás zbyla. Na korbě náklaďáku
jsme jezdili odkorovávat poražené stromy v údolí
Svratky, které se za pár let přeměnilo na Vírskou
přehradu.
Krásné byly hodiny latiny. Paní profesorka
Vlasta Dvořáková nás učila nejen časování. Quam
cecidero, surgam – Když upadnu, vstanu. A také:
Až upadnu, vstanu, kdybych upadl, vstal bych,
kdybych byl býval upadl, tak bych býval vstal atd.
Od presenta přes perfektum k plusquamperfektu.
Ve vyšších ročnících jsme už překládali Caesarovy Zápisky o válce galské a pak četli Ovidiovy
Proměny, Vergiliovu Aenas či Catulla a nechali se
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okouzlovat jejich verši. V reáliích jsme se seznamovali nejen s dějinami starého Říma, ale i Řecka
a vnímali tu dokonalost antického světa. Profesorka Vlasta Dvořáková či pan profesor Bedřich
Půža nás seznamovali s výtvarným, dramatickým
uměním, filosofií a dramaty Aischyla, Sofokla, Euripida a Aristofana. Prohlíželi jsme vyobrazení děl
sochařů Feidia, Myrona, Polykleita, Praxitela, poznali Cicera, Plinia či filozofické traktáty Hérakleitovy, Sokrata, Platona, Aristotela, Seneku.
V dějepise jsme se však dozvěděli, že v nižších
ročnících vyučovaná období jako Čechy za vlády
Přemysla Otakara II. či Karla IV. byla učena špatně, neboť nově šlo o období raného feudalismu
a období pozdního feudalismu a dějiny tvoří nikoliv panovníci, ale lid. Ve fyzice jsme se pak dozvídali, že většina rozhodujících objevů či vynálezů
pocházela z ducha ruského.
Profesor hudby a regenschori pan Jaroslav Maděra nás vzal na výlet do Nízkých Tater, aby nám
ukázal, kde v železničním tunelu při likvidaci
zbytků banderovců v roce 1947 přišel o zub. Musel
nám to místo ukázat, protože jednou ve chvílích
pohody při hudební výchově líčil, jak mu puška
sjela z ramene a vyrazila zub, což komentoval slovy: „To jsem věděl, že jsou všechny ideály v kýblu.“
Tunel profesor Maděra našel, kýbl tam ale nebyl.
Ubytování v hotelu u Demänovských jeskyní,
pochod do Ľadovej jaskyně a túra na Chopok se
staly nezapomenutelnými perlami našich školních
výletů.
Když jsme byli v septimě, přišla školská reforma
ministra Zdeňka Nejedlého. Najednou jsme nebyli studenti, ale žáci třetího ročníku střední školy.
Tento ministr zahájil éru nekončících školských
reforem a jeho dědictví trvá dodnes. Za rok jsme
kráčeli k maturitám, aby o rok mladší žáci dokončili za měsíc taktéž čtvrtý ročník a vlastně maturovali jako absolventi jedenáctiletky s námi současně. Na přijímací zkoušky na vysoké školy nás bylo
tedy dvojnásobné množství.
Dne 1. června 1953 jsem ráno šel k maturitní
zkoušce. Prezident Zápotocký nám k tomuto datu
nadělil měnovou reformu. V této náladě absolvovala maturity celá maturitní komise i my. Naše
třída hodlala maturity oslavit, a tak jsme pro tuto
příležitost v třídním fondu měli nastřádáno poměrně slušných 700 korun. Po reformním přepočtu jsme měli celých korun čtrnáct, což vystačilo
na sedm vstupenek do kina po dvou kačkách na
stání. Nebyla to však jediná maturitní radost. Neuposlechli jsme příkazu vedení školské svazácké organizace být fotografováni na tablo ve svazáckých
košilích, a tak jsme je nesměli vystavit. Taktéž
k maturitě jsme měli jít ve svazáckém, což většina
z nás ignorovala.
V této chmurné atmosféře jsme se pak rozprchli
bez kolektivního rozloučení a trvalo deset let, než
jsme se už v poměrně lepších časech poprvé setkali na třídním srazu.
Co je osm let, prožitých na gymnáziu v Poličce,
proti jeho stovce!
Adolf Klein

Jarní móda pro
poličské ženy
Přijměte pozvání na jarní výstavu oděvů ATOL
Jany Štursové, která se bude konat v obchodním
domě PONAS ve dnech 21.–28. 3. V jarní kolekci jsou pro ženy a dívky připraveny variabilní
kostýmy, vesty, halenky a šaty z nových mate
riálů. Oděvní výstava bude doplněna hedvábnými
a dřevěnými ručně vytvářenými šperky Terezie
Uherkové.
Otevírací doba:
po–pá: 10–13 h., 14–17 h.; so: 9–12 h.

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
Jarní keramika
Keramická dílna pro děti od 1. třídy.
Termín: čtvrtek 7. 3., 21. 3., 28. 3. 2019
Čas:
16. 00–17. 30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 5. 3. 2019
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Keramika
Keramická dílna pro dospělé. Výroba jarní keramiky.
Termín: čtvrtek 7. 3., 21. 3. 2019
Čas:
18. 00–20. 30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Jarní věneček
Tvořivá dílna pro dospělé. Výroba
keramických dekorací, aranžování
jarního věnce.
Termín: středa 13. 3., 20.3, 27. 3. 2019
Čas:
9. 00–11. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Mozaika v pohybu
Srdečně Vás zveme na přehlídku
sportovních, tanečních a pohybových zájmových činností. Součástí
bude i prezentace výtvarných, keramických a rukodělných činností.
Vstupné: 60 Kč/dospělí, 30 Kč/děti a důchodci
Termín: čtvrtek 14. 3. 2019
Čas:
od 17 hod.
Místo:
Velký sál Tylova domu Polička
Info:
Blanka Faltýnková tel: 461 725 352,
736 761 281
Šperkování
Tvořivá dílna pro děti od 3. třídy.
Ketlovaný set (náramek + náušnice)
Termín: úterý 19. 3. 2019
Čas:
14.00–16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč
Lektorka: Žaneta Knotková
Přihlášky: do 12. 3. 2019
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Kožený obal na knihu
Řemeslná dílna pro dospělé – práce
s pravou hovězí kůží. Vyrobíte si
krásný ručně šitý obal zdobený
raznicemi.
Termín: středa 20. 3. 2019
Čas:
17.00–19.00 hod.
Místo:
brašnářská dílna pana Frkáně
Cena:
570 Kč
Lektor:
Ján Frkáň
Přihlášky: do 15. 3. 2019
Info:
Švecová Zdeňka, tel.: 461 725 352
Kožený opasek
Řemeslná dílna pro dospělé – práce
s pravou hovězí kůží
Termín: středa 27. 3. 2019
Čas:
17.00–19.00 hod.
Místo:
brašnářská dílna pana Frkáně

Cena:
600 Kč
Lektor:
Ján Frkáň
Přihlášky: do 24. 3. 2019
Info:
Švecová Zdeňka, tel.: 461 725 352
Keramika
Keramická dílna pro dospělé. Výroba
keramické dekorace.
Termín: čtvrtek 28. 3., 4. 4., 11. 4. 2019
Čas:
18.00–20.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Kachel

Keramická dílna pro dospělé.
Termín: středa 3. 4., 10. 4., 17. 4. 2019
Čas:
9.00–11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 29. 3. 2019
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Jarní věneček
Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy. Výroba
jarní dekorace.
Termín: čtvrtek 4. 4., 11. 4. 2019
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 29. 3. 2019
Info:
SVČ Mozaika tel.: 461 725 352
Jarní tvoření v Kamenci
Jarní tvoření z přírodnin a živých květin
pro dospělé a pro děti tvoření s Irčou.
Termín: pátek 12. 4. 2019
Čas:
17.30–20.00 hod.
Místo:
Obecní dům Kamenec
Cena:
60 Kč
S sebou: zahradní nůžky, přírodniny
Lektorka: Alena Hejduková, Irena Chroustovská
Přihlášky: do 8. 4. 2019
Info:
Alena Hejduková, Irena Chroustovská,
tel.: 461 725 352
Jarní pobytová výprava
Pobytový výlet pro děti od 2. třídy.
Hry, tvoření, zábava, noční hra, diskotéka,
Termín: čtvrtek 18. 4. – neděle 21. 4. 2019
Odjezd: 9.00 hod. autobusové nádraží Polička
Příjezd: cca 12.00 hod. autobusové nádraží
Polička 21. 4. 2019
Místo:
rekreační zařízení Mladočov
Cena:
1 690 Kč (v ceně je doprava, 5x denně
strava, vstup do krytého bazénu Litomyšl, materiál na tvoření)
Program: dopolední tvoření, odpoledne hry,
návštěva krytého bazénu Litomyšl
S sebou: spací pytel, karimatka, hygienické
pomůcky, vhodné oblečení a obuv na
ven, přezůvky, láhev na pití, bílé tričko,
hudební nástroj, jednu deskovou hru,
plavky, kopie kartičky ZP, drobné na
své náklady.
Lektorka: Alena Hejduková, Žaneta Knotková
Přihlášky: do 12. 4. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Čarodějnický rej
Přijďte oslavit tradiční pálení čaroděj-
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nic. Hry pro děti i dospělé, upálení
čarodějnice, grilování, opékání buřtů,
k poslechu a k tanci nám zahraje
DJ, kostýmy vítány. Večerní zábava
s kapelou
Termín: úterý 30. 4. 2019
Místo:
Ski Areál Polička
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Hlavní organizátoři akce SVČ
Mozaika a Radim Totušek. Akce ve
spolupráci s městem Polička a Spolkem přátel SVČ Mozaika. Bližší
informace v měsíci dubnu.
Kde se berou peníze
Výukový program pro předškolní
děti v SVČ Mozaika Polička. Hravou
formou se děti seznámí se základy
finanční gramotnosti.
Volná místa v letních
táborech a zájezdech
Příměstský tábor s florbalem – novinka.
Soustředění pro účastníky ZK Florbal
Věk:
ročník 2007–2010
Termín: 15. 7.–19. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
Sportovní hala Na Lukách
Cena:
1 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Radek Dudek
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor – Mrňouskové
Týden plný tvoření a her pro PŘEDŠKOLNÍ děti.
Termín: 15. 7.–19. 7. 2019
Letní tábor Maděra 2019
Termín: 13. 7.–21. 7. 2019
Náchodsko – Broumovsko 2019
Zájezd pro dospělé.
Termín: 30. 7.–3. 8. 2019
Dámy v sedle – pobyt u koní
v js jitřenka Stašov
Termíny: 30. 6.–5. 7., 14. 7.–19. 7., 4. 8.–9. 8.,
18. 8.–23. 8. 2019
Vodácký tábor – Slovensko, řeka Hron
Termín: 20. 7.–29. 7. 2019
SVČ Mozaika hledá vedoucí těchto zájmových kroužků:
Jóga pro děti i dospělé, Bojová umění, Freestyle koloběžky, Kin – Ball, Nordic walking,
Snowboarding, Lyžování, Žonglování, Break
dance, Capoeira, Funky, Animovaný film, Roztleskávačky, Břišní tance pro děti a dospělé,
Beatbox, Modelování z Lega, Deskové a karetní
hry, Strategické hry, Mažoretky, You tubering,
Fotografický, Přírodovědný, Sportovní, Míčové
hry, Parkour a jiné.
Pokud jsi příznivcem nové moderní volnočasové aktivity a chceš se v ní realizovat, přijď
mezi nás! Ozvi se nejpozději do 30. 4. 2019 a domluvíme podrobnosti. Rádi uhradíme potřebný
vzdělávací kurz.
Info: Faltýnková Blanka tel: 461 725 352,
736 761 281
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Reakce na článek
o živém betlému

Záchrana přírody výkupem pozemků

Živý betlém byl v Poličce na náměstí naposledy
v roce 2014. V letech 2011–2012–2013 se konal na
zahradě DPS Polička. Postavy představovaly dámy
ze spolku Poupata. A průvod doprovázeli tři králové na koních. Průvod vedl pan Jandl s doprovodem.
Tudíž letos tu byl živý betlém po 5 letech a ne po
18 letech.
Iva Teplá

Vzpomínáme
V březnových dnech uplyne třicet let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná, laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní
Irena Vrabcová. Nikdy na ni
nezapomeneme, protože stále
žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
Kdo tě znal, ten zná naši
bolest, ten ví, co jsme v sobě
ztratili. V našem srdci žiješ
věčně dál. S láskou vzpomíná
manželka
Anna, synové a vnoučata.

Dne 5. 3. uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás opustil náš
milovaný syn, bratr a strýc
Tomáš Fuksa. V našich srdcích žije stále. S láskou vzpomíná
rodina.
Dne 10. 3. 2019 uplyne
sedm let od chvíle, kdy odešel
milovaný člověk pan Zdeněk
Přiklopil. Kdo žije v srdcích
těch, které opustil, ten neodešel. Vzpomíná
rodina.

Dnes již je faktem, že přírody ubývá, stejně jako
chovu, život komunity…) a dále být pozitivním příprostoru pro ni i pro lidi. Místo pro přírodu je kam- kladem lidem v okolí. Činnost pozemkových spolků
paň zaměřená na výkup pozemků za účelem záchra- bývá dobrým příkladem ostatním vlastníkům, jak
ny ohrožených přírodních lokalit, případně návrat
o pozemek či objekt pečovat v souladu s principy
biologické rozmanitosti, která, jak víme, nám z kra- ochrany přírodního či kulturního dědictví. V přípajiny mizí. Často se jedná o jediný způsob, jak dosáh- dě dohody o spolupráci vlastníky podobných pozemnout ochrany území nebo odstranění škod způsobe- ků do ochrany přírody přímo aktivně zapojují, aniž
ných na přírodě člověkem. Výkupy jsou financovány
by to vlastník cítil jako nějakou újmu. Dlouhodobá
z veřejné sbírky. Sbírka je trvalá a přispívají do ní
péče o konkrétní lokality umožňuje pozemkovým
i lidé, kteří mají zájem o přírodu, ale často nemají
spolkům ukázat konkrétní výsledky v terénu. Veřejčas, síly nebo možnosti se na ochraně přírody fyzic- ná správa, ostatní vlastníci i veřejnost přijímá lépe
ky podílet. Podobné kampaně existují i mimo ČR. “rady a připomínky“ od někoho, za nímž jsou výsledU nás kampaň zastřešuje Český svaz ochránců pří- ky vidět, než od organizace, která vše řeší pouze na
teoretické (neřku-li ideologické) úrovni.
rody. Výkup je doprovázen následnou správnou péčí
Místo pro přírodu a pozemkové spolky jsou jen
o dané území zajišťovanou Pozemkovými spolky.
dva díly z mozaiky správné péče o krajinu a její
Cílem pozemkových spolků je chránit přírodní
ochranu před nepříznivými vlivy moderního způsoa kulturní dědictví, a to nikoliv před lidmi, ale pro
lidi. Navazují na tradici předválečných okrašlova- bu života společnosti na přírodu. Taková malá splátcích spolků u nás. Z toho plynou i hlavní cíle: ucho- ka dluhu, kteří všichni k přírodě máme.
Více informací a seznam konkrétních lokalit na
vat (případně obnovit) cenné přírodní a kulturní
www.mistoproprirodu.cz
hodnoty, v maximální možné míře je přiblížit lidem
Milan Beneš, ČSOP Polička
(využít je pro “měkkou” turistiku, ekologickou vý-

Spalujte listí bezpečně!
Topná sezona pomalu končí a přes velký počet
požárů způsobených žhavým popelem vysypaným
do popelnic a následným požárem, s velkými škodami na majetku i na zdraví, tu máme jaro. Teplé
počasí láká k úklidu zahrady po zimě. Pálení shrabaného listí, trávy či pálení lesní hrabanky vždy navyšuje počty zásahů požárníků. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy!
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování
shrabaných porostů, může mít neblahé následky.
Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno
vymknout kontrole, třeba při silném větru a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na
majetku, ale také závažné ekologické následky, jako
například úhyn zvířat při lesním požáru. Stačí jen
neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické
osoby, ale také právnické či podnikající fyzické
osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření
proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole

Dne 15. 3. uplyne rok, co
nás navždy opustila naše maminka paní Jiřina Bednářová. Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínáme, děti
Milena a Josef s rodinami
Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne
31. 3. 2019 uplyne 10 let, co
nás opustil pan Bohuslav Dolák. Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
Kučerovi a Hermonovi.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout...
Dne 16. února uplynuly 4 roky od úmrtí
Doc. Ing. Vlasty Jančové, CSc. a dne 12. března uplyne 1 rok od úmrtí Ing. Evy Jančové.
Vzpomínají
přátelé a známí

14

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

a nevznikl z něj požár. Navíc, právnické osoby
a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé
spalování hořlavých látek na volném prostranství,
včetně přijatých protipožárních opatření, předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V ohlášení uvést datum, místo
pálení a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt
na tuto osobu. Dále při pálení dbát těchto zásad: při
náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné
pálení přerušit, oheň uhasit, místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným
množstvím hasebních látek. Opustit místo pálení
je možné až po úplném uhašení ohně, místo pálení
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny, spalování se může
provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů.
Nezapomeňte, že plošné vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno!
Jiří Bulva, preventista požární ochrany

Zprávy z Charity

ZUŠ jarní

Lidé v Poličce mají rádi
mentálně postižené
V našem městě je potkáváte každodenně. Jsou nepřehlédnutelní
svou jinakostí – lidé s mentálním
postižením. Docházejí k nám
do Oblastní Charity do Denního
stacionáře nebo AC dílen, bydlí zde v chráněných
bytech provozovaných Domovem na zámku nebo
doma s rodinou. Žijí mezi námi a naštěstí se tomu
už vůbec nedivíme.
Je to obrovský pokrok. Mentální handicap se pro
majoritní společnost stal přijímaným omezením.
Při našich procházkách Poličkou, když tyto lidi doprovázíme, jsme dokonce postřehli jejich až jakési
blahosklonné „protěžování“. Jsme překvapeni, kolik
lidí jim dovolí to, co by u jiných, zdravých, důrazně
odmítli: pokřikování, narušování osobní hranice
(objímání, doteky…), nepřípustné vyjednávání a požadavky (žebrání o drobnosti, výhody).
„Někdy se na veřejnosti skoro obáváme proti
takovému chování důrazněji zasáhnout, protože
cítíme, jak to okolní lidé špatně přijímají,“ přiznala osobní asistentka Martina Zámečníková. „Jen
ho nechte,“ skoro mě napomene třeba prodavačka,
když chci zabránit klientovi, aby si z kupičky nabíral
štosy letáčků. „Mě to nevadí,“ tvrdí paní z klientova objetí, do něhož ji z radosti sevřel. „Myslím, že
to často není pravda, jen jsou ochotni mentálně
postiženým podobné projevy tolerovat,“ domnívá
se pracovnice.
„U nás v Charitě se ke klientům snažíme přistupovat jako k dospělým lidem a učíme je chovat se
podle toho,“ říká vedoucí služeb pro mentálně postižené Jaroslava Trmačová. „Mnozí to umí dobře,
ale tam, kde mají rezervy, zasahujeme. A někdy
ten důraz musí být i dostatečně asertivní, aby byl
účinný.“ Vysvětluje, že u mentálně postižených lidí,
kde nad nízkým intelektem vládne velmi rozvinutá
emocionalita, je obzvlášť důležité nastavit a pečlivě
dbát na dodržování hranic. Jen tak se z handicapovaného člověka nestane jedinec, který si dělá takřka,
co chce, který se obtížně usměrňuje, a v konečném
výsledku odmítá i to základní: dodržovat osobní
hygienu, denní režim jídla a spánku, brát léky, či se
nechat ošetřit u lékaře.
„Jsem moc ráda, že poličská veřejnost lidi s mentálním postižením tak dobře přijímá. Jsou to milí
lidé, na nichž obdivuji především schopnost užívat
si přítomnost a prožívat radost ze života. Jejich
handicap však nikoho z nás nenutí nechat si od
nich líbit to, co je nám nepříjemné, nebo je spole-

čensky mimo normu. V tu chvíli je právem každého
člověka se bez agrese, ale důrazně proti takovému
chování ohradit,“ dodává Trmačová.
Štěpánka Dvořáková
Občanská poradna nově v Bystrém
Od 1. 4. 2019 otevíráme ve městě Bystrém nové
kontaktní místo Občanské poradny (středisko Oblastní charity Polička).
Každou středu tam budeme mít pro zájemce otevřeno od 13,00 do 16,00 hodin na adrese Bystré,
náměstí Na podkově 68 (2. poschodí multifunkčního domu). I v Poličce však chceme vyjít občanům
vstříc – prodlužujeme hodiny poradny pro veřejnost.
A navíc službu poradny rozšiřujeme i o možnost terénních výjezdů. Nemocní, staří lidé nebo osoby
omezené těžkou invaliditou si mohou naši návštěvu
objednat přímo do své domácnosti.
Úřední hodiny poradny od 1. 4. 2019
v Poličce:
pondělí
8,00–12,00; 14,00–16,30
čtvrtek
8,00–12,00; 13,00–16,00
v Litomyšli: úterý
13,00–16,00
v Bystrém: středa 
13,00–16,00
Poradenství je poskytováno bezplatně a diskrétně.
Abych čtenářům poněkud lidsky přiblížila, co u nás
lidé například řeší, dovoluji si vám nabídnout jeden
příběh našeho klienta.
Jména a časový kontext jsou samozřejmě pozměněny. Ale dotyčný člověk tyto těžké věci prožil.
Jana Flídrová
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V měsíci únoru se nám po půlroční přestávce podařilo v nově
zprovozněném sálku školy opět
rozběhnout stále více vyhledávaný projekt pro nejmenší děti,
Hrátky s uměním. Z loňska pokračuje celkem sedm dětí a skupinka nováčků čítá rekordních dvanáct dětí. Velký
zájem o tuto aktivitu nás velmi těší a věříme, že děti
si v rámci tohoto prvního setkávání s různými uměleckými obory najdou svůj oblíbený.
Školní kola soutěže ZUŠ v oborech hra na akordeon, komorní hra smyčcových a dechových nástrojů proběhla koncem ledna a v průběhu února. Do
okresních kol postoupilo houslové duo a houslové
kvarteto (vyuč. A. Kladivová), dále smyčcové kvarteto (vyuč. P. Kempná), také čtyři soutěžící v sólové
hře na akordeon a jedno akordeonové duo (vyuč.
J. Nacková). V kategorii dechových souborů nás
pak v rozmanitém složení bude v okresním klání
reprezentovat celkem šest souborů pod vedením
pedagogů V. Čermáka, K. Grubhofferové, Š. Jandlové, T. Jandla, I. Komárkové, P. Mazala, L. Mazalové
a G. Vraspírové Vorbové. O výsledcích, kterých naši
žáci dosáhli, vás budeme informovat v dalším vydání Jitřenky.
V měsíci březnu nás čeká organizace krajského
kola soutěže ve hře na akordeon (15. 3. v sálku ZUŠ)
a v druhé půli měsíce potěšíme všechny příznivce
rodinného muzicírování tradičním Jarním koncertem (21. 3. v 17 hod., Divadelní klub). Den učitelů se
jistě nemůže obejít bez oblíbeného Koncertu učitelů – i v letošním roce se učitelé představí v bohatém
programu (28. 3. v 17 hod. ve velkém sále Tylova
domu).
Bližší informace o všech akcích školy naleznete na
www.zusbmpolicka.cz
Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
ZUŠ zve na koncerty
• 21. 3. 2019 – Jarní koncert (aneb zpívá a hraje
celá rodina…), 17 hodin, Divadelní klub
• 28. 3. 2019 – Učitelský koncert (tradiční koncert
pedagogů ZUŠ B. Martinů Polička), 17 hodin, Tylův dům
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Poličská semínkovna

Pozvánka do MŠ
Luční Polička
Vážení rodiče, zveme Vás k návštěvě naší mateřské školy s Vaším malým předškoláčkem.
V současné době pracujeme s prvky programu
Začít spolu. Každou třídu máme rozdělenou do
tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly. Centra
aktivit jsou uspořádána tak, aby se vzájemně nerušila a děti mohly v klidu pracovat. Úkoly v centrech
aktivit vždy souvisí s daným týdenním tématem.
Děti úkoly plní samostatně a můžou si vybrat, ve
kterém centru aktivit budou pracovat. Důležité je
však to, že během daného týdne musí splnit úkoly
ve všech centrech aktivit. Díky tomu mají děti svobodu volby, ale zároveň jsou vedeny k odpovědnosti.
Pokud máte zájem o bližší informace a seznámení s programem přímo v praxi, můžete využít dnů
otevřených dveří a navštívit nás vždy ve čtvrtek –
28. března a 4. dubna v době od 9.00 do 10.30 hod.
dopoledne nebo odpoledne od 14.00 do 15.30 hod.
na jednotlivých pavilonech MŠ. Bližší informace
můžete získat na telefonním čísle 774 489 515.
Na Vaši návštěvu se těší děti a učitelky z Mateřské
školy Luční Polička.

Je to už třetí sezóna, co v Poličce existuje SEMÍNKOVNA.
Co to vlastně je semínkovna? Stručně řečeno je
to prostor pro volné sdílení nehybridních semínek
rostlin, které rovněž nebyly chemicky ošetřovány.
Jedná se nejčastěji o nějakou krabici, kam místní
pěstitelé nosí semínka ze svých výpěstků a mohou
si tam rovněž nabídnout osivo, které přinesl někdo
jiný. Celé je to zdarma. České semínkovny sdružuje například projekt seminkovny.com a poličská
semínkovna sídlí s laskavým svolením personálu
v poličské knihovně.
Proč semenařit? Semínka zeleniny se především
na jaře dají koupit snad v každém supermarketu,
některé dokonce v bio kvalitě. Tak proč složitě dolovat semínka z plodů a někde si je schovávat na další
sezónu?
Kromě finančního hlediska vidím ještě dva hlavní
důvody. Jednak je to stále se zmenšující počet odrůd kulturních plodin. Během posledních 100 let
zmizelo až 75 % odrůd zahradních plodin! A to je
přinejmenším škoda. Velký úbytek zaznamenaly
nehybridní odrůdy, jejichž potomstvo je geneticky
stálé a plody rostliny tak vypadají stejně jako plody matečné rostliny. Hybridní (označované jako F1)

Program
Začít spolu
Program Začít spolu, který od roku 2016 úspěšně
realizujeme na ZŠ Na Lukách, bude pokračovat i ve
školním roce 2019/2020.
Co je program Začít spolu? Jedná se o vzdělávací
program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, jenž má 3 hlavní cíle:
dítě je tvůrcem svého vzdělání, učitel je průvodcem
po jeho vzdělávací cestě a rodič je vítaným partnerem školy. V současné době je realizován ve 32
zemích světa a v České republice, kde se program
poprvé objevil v roce 1994, je do něho zapojeno 100
mateřských a 80 základních škol.
A jak to vypadá v praxi? Vezměte svého předškoláka a přijďte se podívat ve čtvrtek 21. března
od 16 hodin do konkrétní třídy, do 3. A, kde je program realizován od roku 2016. Průvodkyněmi vám
budou Zdenka Vomočilová, Zuzana Ptáčková a Iva
Mičková, učitelky, které u nás ve škole podle tohoto
programu s dětmi pracují.
Budeme se na vás těšit také 5. dubna, kdy bude od
14 h. probíhat zápis dětí do prvních tříd (klasické
i Začít spolu).
Zdenka Vomočilová, ZŠ Na Lukách Polička

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 3.
9.–10. 3.

16.–17. 3.
23.–24. 3.
30.–31. 3.

6.–7. 4.

MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr., MBA Feltlová Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MDDr. Kotlárová Michaela
Sarah, Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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odrůdy tyto vlastnosti nemají, a tak by jejich semenaření nemělo valný výsledek.
Druhým důvodem je původ semen. Osivo je většinou produkováno v poměrně sterilním prostředí
s ideálními klimatickými podmínkami, nemluvě
o chemickém ošetřování rostlin. A tak se nelze divit,
když nám například některé odrůdy papriky v nadm.
výšce 550 m úplně neprospívají. Pokud semenaříte,
můžete si během let „vyšlechtit“ odrůdu, která bude
nejlépe přizpůsobena právě Vašemu pozemku.
Jak se zapojit? Pokud semenaříte, budeme rádi
za Vaše semínka zeleniny, bylinek, nebo okrasných
květů. Ale i pokud jste ještě nezačali semenařit, můžete si přijít nabídnout z nashromážděných semínek
a třeba se Vám pak podaří nějaká semínka vyprodukovat a obohatíte pak pěstitele na další sezónu.
Pokud Vás tato problematika zajímá, doporučuji
již výše zmíněnou webovou adresu www.seminkovny.com, nebo knihu Pěstujeme si vlastní semínka od
Petra Dostálka. A pokud se chcete navíc ještě potkat
se zahrádkáři z Poličska a získat některé nově přidané odrůdy, přijďte na besedu o semenaření do RC
Matami ve středu 6. 3. 2019 v 17.00.
Těší se
Mgr. Anna Hebronová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Lezení na umělou stěnu
V pátek 18. ledna 2019 se konalo okresní kolo v lezení na umělou
stěnu v základní škole Na Lukách
v Poličce. Naši školu reprezentovali po umístění v oblastním
kole: Zuzana Stodolová, Adéla
Biberlová, Marie Mourová a Tomáš Mlynář. Největší úspěch zaznamenala Zuzka Stodolová z 5. C, která se umístila v rychlosti i obtížnosti na 1. místě ve
své kategorii. Adéla Biberlová z 5. A byla na 2. místě
v rychlosti. Marie Mourová z 9. A obsadila 2. místo
v rychlosti i obtížnosti.
Krajské kolo šachy
Ve středu 23. ledna 2019 se konalo krajské kolo
přeboru v šachu ve Svitavách v kulturním domě
Fabrika. Naši školu reprezentovalo družstvo: Pavel
a Petr Bouškovi z 3. C, Michal Kössler z 3. B a Adam
Šafář z 2. B. Chlapci vybojovali 5. místo z osmi zúčastněných družstev.
Krajské kolo v přehazované
V letošním roce v kategorii II. ASŠK uspořádalo
překvapivě přehazovanou 4.–5. tříd. Naše škola se
stala pořadatelem tohoto kola. Z původně přihlášených pěti družstev se sešla družstva čtyři.

ZŠ Palackého náměstí M. Třebová, ZŠ Třebařov
a dva naše týmy. Masarykova A, B byla složena
dle výběru kabinetu TV. Sešli se zde volejbalistky,
hokejisté fotbalisté a florbalisté. Taktice a herním
kombinacím věnovali jednu hodinu před turnajem.
Velká pochvala pro všechny zúčastněné. Polička
A bez větších problémů nepoznala hořkost porážky
a B tým velmi bojoval a makal, a tak si zasloužil celkové druhé místo.
Školu reprezentovali: Šícha, Karlík, Klouzal, Husák, Král, Petrák, Krištof, Sodomková, Stýblová,
Bulvová, Zelendová, Langrová, Dospíšilová, Tobiášová, Šimonová.
Tým Masarykovy školy má možnost reprezentovat školu v celorepublikovém finále 28.–29. 3. v Liberci.
KET FOR SCHOOLS
V sobotu 15. 12. 2018 vybraní žáci z 9. A a jedna
žákyně z 9. C skládali v Brně mezinárodní jazykovou zkoušku v angličtině KET FOR SCHOOLS. Tato
zkouška se skládá ze tří částí: writing and reading,
listening a speaking.
Na tuto zkoušku se připravovali pravidelně hodinu týdně navíc od šestého ročníku. V běžných hodinách angličtiny plnili také navíc různé úkoly a cvičení, které rozšiřovaly jejich znalosti a schopnost
komunikovat v angličtině. Strávili spoustu času
studiem různých materiálů, poslechů a konverzace.
Jejich obrovské úsilí se nakonec vyplatilo, neboť
všichni žáci zkoušku úspěšně složili. Šest žáků dosáhlo požadované jazykové úrovně A2, tři z nich dokonce za vynikající výsledek získali úroveň B1.

vého projektu finanční podpory škol a školských
zařízení pod názvem Moderní formy výuky II. Projekt bude postupně realizován během dvou let již
od 1. února 2019 a je koncipován pro základní školu
a školní družinu.
V tomto projektu budeme nadále podporovat společné vzdělávání a vzájemnou spolupráci pedagogů.
Personálně budou podpořeny pozice školních asistentů a speciálního pedagoga. Naši učitelé se dále
budou vzdělávat v oblasti čtenářské a matematické
gramotnosti, využití ICT, v oblasti cizích jazyků,
polytechnických znalostech, osobnostním rozvoji
a dalších tématech.
Dále bude pokračovat oblíbená metoda výuky
cizích jazyků metodou CLIL. Díky této metodě se
mohou ve výukových blocích žáci I. a II. stupně
vzdělávat v anglickém jazyce například v učivu matematiky, světa poznání, dějepisu či zeměpisu. Tím
si žáci rozšiřují nejen slovní zásobu v angličtině, ale
hlavně získávají schopnost využívat cizí jazyk jako
běžný komunikační prostředek, což děti nesmírně
baví a učí se velmi intenzivně.
Projekt také zahrnuje rozšíření spolupráce s rodiči a veřejností. Po dlouholeté spolupráci s učiteli
a rodiči v mateřských školách organizujeme pro
rodiče též odborná setkávání a besedy na témata
z pedagogiky a psychologie, která jsou pro danou
třídu či skupinu aktuální.
Novým prvkem projektu bude zapojení odborníků z praxe do výuky formou projektových dnů na
obou stupních školy.
Pokračovat bude i podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a začleňování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami formou doučování, pedagogické intervence, výuky s asistenty pedagogů
a samozřejmě s podporou Školského poradenského
pracoviště a spoluprací s naším školním speciálním
pedagogem. Nepřetržitě také nabízíme kroužek logopedie. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou Ústní nad
Orlicí, Speciálním pedagogickým centrem Bystré
a Střediskem výchovné péče Alfa Svitavy.
Péči o nadané žáky zajišťují učitelé formou přípravy na vědomostní soutěže, jako je Klokánek,
Bobřík informatiky, Matýsek, matematické, fyzikální a chemické olympiády, olympiáda z českého
jazyka a dějepisná soutěž. V anglickém jazyce mají
žáci na základě spolupráce školy s Autorizovaným
centrem zkoušek Cambridge English možnost složit
mezinárodní zkoušku KET for schools.
Žáci mohou navštěvovat zájmové kluby, například badatelský klub Broučci, kluby Robotiky pro
malé programátory, klub deskových her a Scrabble
pro rozvoj jazykových schopností, kombinatoriky,
strategie, paměti a představivosti, v 1. ročníku pak
kroužek angličtiny a v 5. ročníku kroužek anglické
konverzace.
Anglický jazyk vyučujeme dále od 2. ročníku jako
povinný předmět v rámci výuky. Pohybově nadaní
žáci mají možnost sportovního vyžití v kroužcích
atletiky a sportovních kroužcích ve školní družině.
K dispozici mají děti nová sportoviště pro atletiku
a míčové hry na zahradě školy. Jejich součástí je
také workoutové hřiště a hřiště pro školní družinu.
Učitelé i žáci mohou pro plnění vzdělávacího
programu „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ vy-

užívat učebny, které jsou vybaveny interaktivními
tabulemi nebo datovými projektory, IT učebny, dvě
tělocvičny, zrcadlový sálek či nově vybavenou školní knihovnu.
Na I. stupni školy, v 1. a 2. ročnících umístěných
na budově pavilonu, žáci v každé třídě využívají
interaktivní tabule. Učí se v blocích podle potřeb
a zájmů s využitím projektové a tematické výuky
ve spojení s učebními předměty bez zvonění na
hodiny.
Inspiraci pro svoji práci získávají učitelé také
účastí na vzdělávacích akcích a kurzech, které navštěvují jednotlivě podle své odbornosti a zaměření,
nebo jsou směřovány pro celý pedagogický sbor –
například projektová výuka, Učení může být příjemnou hrou – znalosti a dovednosti pro přípravu
a tvoření programů pro interaktivní tabuli, klima
školy, chování žáků, inkluze, Sfumato – splývavé
čtení, výuka matematiky podle profesora Hejného apod.
Mezi nejrozsáhlejší školní projekty patří vrstevnický program Prvňáci a deváťáci jsou kamarádi,
Země našich spolužáků, Školní olympiáda, Na zelenou bezpečně do školy a Pohlazení pro maminky.
V průběhu celého roku děti pracují v dalších školních nebo třídních projektech, připravených aktuálně pro potřeby výuky. Naši žáci I. stupně a ŠD se
také aktivně účastní přípravy zápisu do 1. tříd pro
své nové spolužáky a jejich rodiče.
V letošním roce již tradičně probíhají besedy s rodiči předškoláků v mateřských školách. Na čtvrtek 14. března 2019 od 10 h. do 11 h. a od 14 h. do
15.30 h. je připraven Den otevřených dveří pavilonu Masarykovy základní školy Polička pro zájemce
z řad budoucích prvňáčků a jejich rodičů, aby mohli
nahlédnout do výuky i učeben 1. a 2. tříd i školní
družiny a seznámit se tak s prostředím školy.
5. dubna 2019 proběhne od 13 h. do 17 h. v pavilonu naší školy zápis dětí do budoucích prvních tříd.
Děti si projdou, v doprovodu svých rodičů a paní učitelky, třídy, vyzkouší si, jak se sedí v lavici, práci s interaktivní tabulí a mohou zhlédnout pohádku O Budulínkovi, kterou si pro ně připravili žáci 4. ročníku.
21.–23. května 2019 je pro budoucí prvňáčky připravena Škola nanečisto, kde se rodiče budoucích
žáčků dozví všechny potřebné informace týkající se
zahájení a průběhu školního roku a děti si vyzkouší
jednu hodinu školního vyučování.
Další informace o naší škole, o organizaci výuky, kalendáři akcí, projektech a školním vzdělávacím programu naleznete na stránkách školy www.
zsmaspolicka.cz.

Masarykova škola v roce 2019
Po úspěšném završení dvouletého projektu
MŠMT ČR Moderní formy výuky I., ve kterém rozvíjeli své schopnosti a organizovali aktivity učitelé
a žáci naší školy, se Masarykova ZŠ zapojila do noInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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S kardiaky
na bledule

Poličští senioři stále aktivní

V sobotu 19. ledna se společně členové našeho
klubu vydali na výlet do Třeště u Jihlavy. Cílem
byla návštěva tradiční výstavy lidových betlémů, tak jak je vytvořili někteří tamní obyvatelé.
Všech padesát účastníků výletu mělo příležitost
se po městečku projít, navštívit expozice v domech a tím prospět pohybem k posílení svého
zdraví. Mnohotvárnost a pestrost jednotlivých
setkání a vřelost domácností, vystavujících díla
schraňovaná po generace, byla inspirativním
a obohacujícím poznáním radosti z udržování
historických tradic a obyčejů.
Další společnou akcí v letošním roce byla
2. února vycházka do Borové na Memoriál Jaroslava Hamerníka „Přes střechu Evropy“. V evangelickém kostele se uskutečnila vzpomínka k nedožitým 100. narozeninám Jaroslava Hamerníka.
Někteří účastníci i přes nepřízeň počasí pokračovali pěší vycházkou na Lucký vrch. Vycházka
byla zakončena společným obědem a předáním
diplomů účastníkům pochodu.
V březnu se společně vypravíme na výlet do
Svitav spojený s vycházkou po městě a návštěvou masopustu. Odjezd vlakem z Poličky bude
2. března v 9.30.
V pondělí 18. března od 14.30 se koná členská
schůze ve Fabrice ve Svitavách. Všichni členové
jsou srdečně zváni.
V sobotu 30. března se vydáme vlakem z Poličky v 7.30 na výlet do Semanína, kde navštívíme
přírodní rezervaci Králova zahrada s bohatým
výskytem bledule jarní, kde právě koberce bledulí jsou na jaře hlavním cílem všech milovníků
přírody.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí
vám prospěje! Těšíme se na Vás.
Pavel Brokl
předseda

Žáci SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o. měli možnost ukázat své kadeřnické
a kosmetické umění na 4. svatebním veletrhu v Litomyšli, který se uskutečnil v krásných prostorách
Zámeckého návrší v termínu 19.–20. 1. 2019. Po
loňské zkušenosti jsme na tuto významnou akci
vyslali pětičlenný tým žáků oborů Kadeřník
a Kosmetické služby v doprovodu učitelek odborného výcviku. Naším úkolem bylo nalíčit a učesat
modelky na pět přehlídek svatebních a společenských šatů.
Žáci se svého úkolu ujali zodpovědně a pustili
se do práce s elánem a plným nasazením. Bylo
potěšením sledovat, jak se pod rukama žáků druhého, třetího a čtvrtého ročníku mění modelky
ve svatební nevěsty a malé slečny ve družičky.
Novinkou pro nás byla úprava modelů, mužů
a chlapců, kteří tvořili doprovod nevěstám. Celá
akce se nesla v příjemné atmosféře. Modelky
i organizátoři byli přátelští a s naší prací velice
spokojeni. Z veletrhu jsme odjížděli s hezkým
pocitem, že jsme nezklamali a mohli si otestovat
naše získané dovednosti na prknech přehlídkových mol.
Žákyním A. Dubské, R. Moravcové, K. Dušilové,
N. Pavlíkové, L. Petrové, M. Rybové, M. Seklovi,
N. Hurychové, A. Švancarové patří velká pochvala za profesionální výkony na této akci. Budeme
potěšeni, když se budeme moci zúčastnit dalšího
ročníku tohoto veletrhu.
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základních životních potřeb – potravin, energií,
služeb, což vlastně pohltí celý přídavek k důchodům.
Městská organizace Seniorů spolupracuje s vedením města a prosazuje náměty ku prospěchu
starých občanů. Jde například o bezplatnou městskou dopravu pro důchodce starší 65 let, celkovou

problematiku dopravy ve městě a jeho průjezdnost, řešení otázek sociálního bydlení atd. Kromě
toho senioři spolupracují s dalšími organizacemi,
například s Domem pečovatelské služby, odborným učilištěm, Střediskem volného času, se všemi
kulturními zařízeními. Na adresu všech zazněla
chvála.
Pokud jde o vlastní aktivity, důraz je kladen na
vzdělávání, rozšiřování znalostí v oblasti kultury,
historie. Během minulého roku se uskutečnilo
několik cyklovýletů do blízkého okolí, ale také zájezdů do vzdálenějších míst v republice. Celkem
to bylo přes 20 akcí za účasti zuhruba 700 členů.
Organizace uspořádala i několik vlastních akcí.
Jednou z významných oblastí činnosti je péče
o zdraví při sportovní činnosti. Největší akcí jsou
seniorské Sportovní hry (z pražského finále loni
přivezli manželé Vaňkovi a M. Střítežský medaile).
Oblíbené je rekondiční plavání ve Velkých Losinách a Velkém Mederu, dále kuželky, bowling, tenis, petangue, šipky, stolní tenis, jízda na koních aj.
Jelikož se občas ozvou hlasy „kde na to ti důchodci berou“, je nutno zdůraznit, že „nerozhazují
státní peníze“. Z větší části se na finančním krytí
akcí podílejí sami, z vlastních finančních prostředků. Dokládá to i finanční zpráva, kde je na straně
příjmů částka 91 042 Kč, na výdajové 156 778 Kč.
Všem, kteří se na této bohaté činnosti podíleli,
předseda Koráb poděkoval, neboť jen tak lze naplňovat heslo „Aby nebyl nikdo sám“. V tom smyslu je třeba zapojovat do aktivní práce především
mladé členy.
Následovala diskuse, v níž místostarosta P. Štefka ocenil široké aktivity a činorodost zdejších
důchodců, jejich zájem o dění ve městě a pomoc
při řešení úkolů ve prospěch občanů. J. Medunová předala pozdravy chrudimských seniorů
a Ing. E. Efler poličským poděkoval za činnost
v minulém roce a vyjádřil přesvědčení, že stejný
„tah na branku“ udrží i letos.
Text a foto. L. Vrabec

Naši rybáři sucho zvládli

Svatba
na zkoušku

Bc. Martina Jurášová

Ve středu 23. ledna se v Tylově domě konala výroční členská schůze Městské organizace Seniorů
Polička. Jako hosté se jí zúčastnili místostarosta
Pavel Štefka, předseda krajské organizace krajské
rady seniorů Ing. Emil Efler a a předsedkyně chrudimské seniorské organizace Jaroslava Medunová.
V úvodu přítomní uctili minutou ticha památku
členů, kteří loni zemřeli.
Zprávu o činnosti v minulém roce a plánech na
rok 2019 pak přednesl předseda Jaroslav Koráb.
Konstatoval, že hlavním mottem loňské činnosti
bylo sté výročí vzniku Československé republiky.
Počet členů se pohybuje kolem 300 a stále přibývají noví. Posteskl si, že teprve po mnoha „hubených“ letech došlo až nyní ke zvýšení důchodů
o výraznější částku, nicméně ti, kteří nedosáhnou
na průměrný důchod, nemají ani 40 % současné
průměrné mzdy. Navíc dochází k navyšování cen

Rok 2018 probíhal ve znamení nebývalého sucha, které způsobilo mnoho problémů a napáchalo řadu škod. Pocítili to i rybáři, jejichž mnohdy
celoroční úsilí přišlo během nemnoha hodin vniveč – hladiny vod se pokryly udušenými rybami.
Smutným příkladem je rybník Rosnička, kde hospodaří svitavští rybáři.
Jak si loni vedli členové Rybářského sdružení
Vysočina Polička zhodnotila jejich výroční schůze
9. února 2019, která současně vytyčila úkoly pro
letošek. V úvodu přítomní vzdali hold členům,
kteří loni navždy opustili jejich řady.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů ve svém
vystoupení konstatoval, že loňský rok lze hodnotit jako velice úspěšný. Úspěšně se dařilo zarybňovat revíry dle plánu, vše zvládnout finančně
a nenadělat žádné dluhy. Výsledkem je zůstatek
přes půl milionu korun na účtu. Takové hospodaření je zásadní podmínkou další existence
a prosperity. Celkem bylo vysazeno 106 000 ryb
o váze 990 q (kapři, pstruzi, siveni, štiky, okouni,
candáti, sumci, líni, cejni). Očekává se, že domů
si rybáři odnesli kolem 870 q ryb, z toho mnohé
trofejní (pstruzi kolem 70 cm (5 kg), štiky kolem
100 cm (5 kg), kapři 10 kg). Cena zarybnění činí 9
milionů korun, tržba za povolenky 5 448 720. Připomeňme si, že před 30 lety, před vznikem RS Vysočina, činilo zarybnění 20 q. Rozpočet se zvedl
z 80 000 Kč na 10 000 000 Kč.
Je logické, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je nutné vyrovnat vlastními aktivitami. V té souvislosti
zaznělo mnoho jmen těch, kteří odvedli největší
kus práce při dopravě ryb, jejich krmení, vypouštění rybníků, výlovech, organizaci závodů, výko-
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nu funkce rozhodčích, rybářské stráže, zpracovávání výsledků závodů, prodej povolenek, údržbu
rybníků, fotografickou dokumentaci akcí, sběr
uhynulých ryb, vánoční prodej kaprů na pěti místech v okrese (což za uplynulých 30 let přispělo
do pokladny 40 mil. Kč). Tito „tahouni“ sdružení
byli odměněni potleskem.
Od roku 1990 Rybářské sdružení Vysočina
vybudovalo rybníky Lačnov, Stašov, Rohozná,
Peklíčko, přehrady II. a 0. Pod Kopcem, koupilo
základní přehradu I. A, další rybníky pronajalo.
Za uplynulé období byly opraveny téměř všechny
rybníky. Skromným odhadem bylo za tu dobu vybudováno dílo v hodnotě 60–70 milionů korun.
Pokud jde o úkoly v roce 2019, nebudou se od
loňských příliš lišit. Bude to opět kvalitní zarybnění revírů na úrovni 990 q, nezabřednout
do dluhů, i nadále udržet dobré, kamarádské
mezilidské vztahy a pokračovat v cestě slušnosti, poctivosti a hospodárnosti. Mezi velké investiční cíle patří pořídit nové nákladní auto, nové
sociální zázemí na PK1 a oprava Nového rybníka.
Brigádnická povinnost se nemění. Přistoupilo
107 nových členů.
V další části výroční schůze řešili účastníci
technické záležitosti (ceny povolenek, začátek
rybářské sezóny na jednotlivých revírech), jarní
startovací zarybnění. Převážná část diskuse byla
věnována úbytku vody v krajině, nastávajícímu
suchu, které nabývá hrozivých rozměrů. Vzhledem k zeměpisné poloze ČR jsou další prognózy
velmi skeptické. Tomu je třeba čelit všemi dostupnými prostředky.
L. Vrabec

Vícebojařský titul míří opět do Poličky
V hale Otakara Jandery odstartovalo v pátek
8. 2. mistrovství České republiky ve vícebojích.
O medailové sady bojovaly dorostenky a žákyně.
Po loňském roce jela obhajovat titul i poličská
rodačka Eliška Červená. Svoji obhajobu začala
na 60 m překážek. Přestože na startu trochu zaspala, trať proběhla v novém osobním rekordu
9,05 s. Poté přišel na řadu skok vysoký, kde zdolala 165 cm. Následovala koule, disciplína, která se
jí moc nevyvedla, ale nakonec byla ráda za výkon
9,69 cm. Nejsilnější byla ve skoku dalekém, kde
potvrdila jasnou roli favoritky a po výkonu 554 cm
získala velké množství bodů. Do závěrečné osmi-

stovky nastupovala s náskokem 190 bodů na zatím
druhou Kristýnu Prokešovou z Nymburka. Ovšem
do finálního pořadí ještě mohla promluvit i Jitka Maršálkova z Českých Budějovic. A to se také
potvrdilo v konečném součtu bodů. Maršálková
předstihla Prokešovou o pouhých 23 bodů a s celkovým součtem 3 325 bodů získala 2. místo. Eliška
Červená získala 3 533 bodů a obhájila titul halové
mistryně ČR. Uvidíme, co přinese březnové mistrovsví ČR jednotlivců, které se koná v Ostravě.
I tam svěřenkyně trenéra Milana Boučka potvrdí,
že patří do žákovské atletické špičky.
zč

Sportovec města
Poličky 2018
Letos již sedmý ročník tradičního slavnostního
vyhlášení ankety „Sportovec města Poličky za rok
2018“ proběhne v pátek 15. března od 18.00 hodin
v sokolovně. Sportovní komise Rady města Poličky zve všechny sportovce a jejich příznivce.
Každoročně nominují jednotlivé sportovní kluby a oddíly své sportovce pro tuto anketu, z navržených kandidátů poté vybírá sportovní komise
vítěze. Soutěže se účastní pouze žáci a dorost, dospělí jsou ze soutěže vyřazeni. „Anketou chceme
podpořit zájem dětí a mládeže o sport v Poličce,
společenský večer a vyhlášení vítězů zároveň
umožňuje, aby se poličští sportovci vzájemně
setkali a předali si informace o své činnosti,“ komentuje předseda sportovní komise a hlavní organizátor akce Bc. Antonín Kadlec.
Pro tento rok budou odměněni mladí sportovci
v těchto kategoriích: kolektiv žáci, kolektiv dorost,
jednotlivci žáci a jednotlivci dorost.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Aby nikdo
nebyl sám
Zdravím seniory, důchodce i ostatní příznivce SČR
Polička. Na začátek jedno přísloví: „Máš-li málo, dej
málo, ale dej!“ Určitě čekáte, co zajímavého vám nabídneme v březnu. Již 5. března na společném výboru s Vlaštovkami v hostinci U Mrštíků od 9.30 hod.
je možné se přihlásit na společenské jarní odpoledne,
které se bude konat 3. dubna 2019 od 14.00 hod. na
sále v Kamenci.
Osmého března si připomeneme Mezinárodní den
žen. Slaví se od roku 1975, kdy jej ustanovilo OSN
a připomíná shromáždění newyorských švadlenek
v roce 1908 za volební právo žen. Tento den si připomeneme společně od 14.00 hod. v Tylově domě. Po
tanečním vystoupení žen z DPS a dětských souborů
následuje krátká volná zábava s hudbou i zpěvem.
„Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou.“ Tato
pranostika se vztahuje ke svátku sv. Josefa, který
připadá na 19. března. My se pokusíme zimu ukončit
prvním jarním koupáním ve Velkých Losinách. Odjezd v 8.00 hod. od Cyklo Stratílek – zajišťuje Věra
Fialová.
Upozorňuji na kurz keramiky v Mozaice ve
dnech 13. 3. od 10 do 11 hod. 27. 3. od 9 do 10 hod.
a 3. 4. od 9 do 10 hod. Zajišťuje Iva Červená.
Druhou část přednášky o první pomoci budeme
mít možnost navštívit 20. března od 14 hod. v DPS
Penzion. Přednášet bude PhDr. Tomanová.
Poslední březnovou akcí pak bude 26. března zájezd za poznáním města Chrudim. Odjezd v 7 hod. od
Cyklo Stratílek, zajišťuje Slávek Vaněk.
Ač se říká, že březnové slunce má krátké ruce, přeji všem, abychom se přece jen už více ohřáli a měli
veselou mysl.
Za SČR Polička Ing. Petr Lajžner

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Novinky z poličské „horostěny“
Po oblastním kole ve sportovním lezení dětí
na rychlost a obtížnost se 19. 1. 2019 uskutečnilo
i kolo okresní. Pro tuto akci bylo potřeba vytvořit
na umělé horolezecké stěně nové cesty. Tato skutečnost a to, že jsme do nových chytů vložili kolem
sedmi tisíc, je výhodou i pro veřejnost. Mimo jiné
je tím každoročně zajištěna obměna cest „horo
stěny“. Pro návštěvníky je pak využívání tohoto
sportovního zařízení při ZŠ Na Lukách v zimních
měsících o poznání atraktivnější.
Zasloužil se o to především Petr Hartmann,
který čištění chytů vodní tlakovou vapkou a přestavbu drtivé většiny cest organizoval a využil
svou zkušenost a um z výprav, tréninků a závodů.
Cesty pro okresní klání byly zvoleny od následujících stavitelů – Petr Hartmann, Jakub Lorenc, Jan
Pospíšil, Michal Kuda, Jan Chvála, Adéla Štefková,
Michal Janoušek, Vláďa Nepraš, S. Nožka, Jindra

Skvělý úspěch
poličského
šachisty
Historického úspěchu dosáhl mladý nadějný
poličský šachista Ondřej Švanda. Je teprve třetím
poličským šachistou v dlouhodobé historii tohoto
sportu v našem městě a jednoznačně nejmladším,
kterému se to podařilo.

Kinc a Michal Štěpánek. Pokud si uvědomíme,
že je na stěně momentálně přes 30 cest a každé
se musíte okolo 3 hodin věnovat, tak to stojí za
poděkování. Děkujeme však i zástupkyním SVČ
Mozaika za přípravu diplomů a administrativní
pomoc při organizaci samotných závodů. Jsme
samozřejmě rádi za veškerou zodpovědnou výpomoc, práci rozhodčích a zapisovatelů. Šlo o nemálo
dobrovolníků, mezi nimiž mnozí přišli i večer před
závody a od 20.00 h. byli ochotni pomoci s přípravami – Tomové Nykl a Bednář, Vilda Jílek, Kája
Makovská, Eliška Nykodýmová, Valerie Vraspírová, Lucka Němcová, Jindra Kinc, Zuzka Justová,
Adéla Pospíšilová, Venda Hajská, Jakub Lorenc
a Jan Pospíšil.
V rámci příprav byl tento čas označen jako předzávodní minisoustředění, při kterém jsme ještě
ladili stav horostěny kvůli „lezitelnosti“ cest pro
ty nejmenší z 1. stupně základních škol. Protože
rozhodčí hodnotí závodníky podle očíslovaných
chytů zakreslených do speciální mapy znázorňující profil a průběh dané cesty, tak se 12 cest zakreslovalo a znovu kontrolovalo. Závodní cesty
jsme přidělovali jednotlivým věkovým kategoriím
a dále zaznamenávali do soutěžní administrativy.
Lepily se samolepky na medaile, rozdělovaly se
ceny pro vítěze, připravovaly se žoky a žíněnky, zábrany a lavičky, stoly, stolky a židličky, zapojovala
se aparatura. Prostě vše, co je potřeba pro vhodné
klima na soutěžním poli. Ráno se přidružili Síma
Peterková, Verča Vacková, Lucka Jirková, Elišky
Červená a Drahošová. Na jištění dětí se podíleli
Michal Kuda, Jan Chvála, Jakub Lorenc, Jan Po-

spíšil, Jindra Kinc a Standa Nožka. V neposlední
řadě děkujeme sponzorům hmotného i nehmotného zabezpečení – Horoklubu Polička, Městu
Polička, Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Na
Lukách a samozřejmě naší ZŠ Na Lukách. Dalšími
byli T-Mobil J. Jílek, Prima-sport, Kniha Petrová,
Pekárna Borová, Ravensburger, Železářství Andrlík a Elektro Kelvin. Tito všichni svou měrou přispěli, aby závodilo celkem 28 dětí, z toho 14 dívek.
Každé dítě lezlo 2x rychlocestu, kde se započítával lepší výsledný čas, a 2–3x cestu na obtížnost.
Odjištěno bylo přes 120 lezeckých pokusů dětí na
umělých horolezeckých cestách. Výsledky a fotky
si je možno prohlédnout na facebookových stránkách Lezení Polička nebo ZŠ Na Lukách, www.
zsnalukach.cz.
S pozdravem a pádům do lana zdar přeje za Šsk
při ZŠ Na Lukách
S. Nožka.

Gratulace ocelovým ženám

Mistr FIDE, zkráceně FM, je šachový titul udělovaný Mezinárodní šachovou federací. Pro zisk
tohoto titulu je nutné překonat hranici 2 300 Elo
bodů. Pro informaci: začínající hráči obdrží startovní počet 1100 a mistr světa Magnus Carlsen má
k dnešnímu dni 2845 bodů. Ondřej je od února 2019
první v žebříčku všech chlapců do 16 let (celkový
počet registrovaných chlapců v České republice
v této kategorii je cca 3400, z toho aktivních kolem
1000). Cesta k tomuto mimořádnému úspěchu započala v červnu v loňském roce na mezinárodním
turnaji dospělých v Teplicích (16. 6. – 24. 6. 2018),
kde Ondra startoval s 2043 Elo body a obsadil
výrazně lepší umístění oproti nasazení. Následovaly turnaje v Klatovech (30. 6. – 8. 7. 2018), největší mezinárodní šachový turnaj CZECH OPEN
v Pardubicích (12. 7. – 28. 7. 2018), OPEN Praha
(3. 8. – 10. 8. 2018) a Chess Festival Innsbruck
(24. 8. – 1. 9. 2018).
Na základě výborných výkonů byl Ondřej nominován do reprezentačního výběru do
16 let na šachovou olympiádu v turecké Konyi
(24. 11. – 3. 12. 2018), což byl neskutečný úspěch
ve vztahu k velmi silné konkurenci v ČR. Po olympiádě následoval vánoční turnaj Open Litomyšl
(26. 12. 2018 – 1. 1. 2019), kde Ondřej obsadil celkové čtvrté místo a zároveň vyhrál svoji kategorii
do 16 let.
Ondřej hraje pravidelně soutěže družstev, za
družstvo dospělých TJ Štefanydes Polička nastupuje na 2. šachovnici v druhé lize, za družstvo dorostenců hraje v extralize mládeže na 1. šachovnici.
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Naše pravidelné cvičenky Pavla Hajská a Iva
Novotná jsou po delší době další dvě ženy, kterým
se podařilo vstoupit do elitní skupiny veslařek
s hodnocením výkonnosti „ocelová kondice“.
Zdravotní sestra Hajská pravidelně běhá, posiluje, vesluje a věnuje se fitboxu. Pavla se zlepšila
po další čtyřměsíční veslařské přípravě z 8. na
5. místo, ze 183 na 263 opakování s 40 kg závažím.
Učitelka a porodní asistentka Novotná pravidelně běhá, posiluje, vesluje, věnuje se fit programům a běhá na lyžích. Iva se po další čtyřměsíční
veslařské přípravě dokázala zlepšit z 9. na 6. místo, ze 155 na 246 opakování se 40 kg závažím.
Obě závodnice jsou tedy nejen pevnou součástí prestižní veslařské TOP 10, ale krásným
5. a 6. místem absolutní veslařskou špičkou této
náročné soutěže, to vše v konkurenci 90 žen. Ne-
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mocnice ve Svitavách může být na své zdravotnice
právem hrdá. Gratuluji vám ke skvělým výkonům!
Po aktualizaci veslování k dalším výsledkům
pouze stručně a jen po hodnocení výkonnosti „výborný výkon“: Mgr. Markéta Hronová – 23. místo, 81 opakování, Eliška Holcová – 35. místo,
62 opakování.
Muži veslují také se 40 kg závažím, konkurence – 360 borců: Josef Peřina – 67. místo, 248 opakování, Jiří Jílek – 77. místo, 227 opakování,
MgA. Vojta Donát – 80. místo, 224 opakování,
Tomáš Dostál – 85. místo, 219 opakování, Dušan
Stelzl – 173 opakování, Daniel Horák – 159 opakování, Filip Čihák – 159 opakování, Petr Perner –
158 opakování, Jan Báča – 153 opakování, Miroslav Kopecký – 152 opakování.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Nejlepší sportovci Svitavska vyhlášeni
Tradiční galavečer vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska proběhl v úterý
22. ledna v Tylově domě. Sportovci, vzácní hosté,
příjemná atmosféra, to vše patřilo poličskému večeru, kterým provázel Radek Šilhan. Během slavnostního vyhlašování bylo oceněno dvaačtyřicet
jednotlivců a kolektivů.

Nové atrakce
bazénu lákají

Mezi oceněnými byli i úspěšní sportovci našeho
města. Jednotlivci žáci – Petr MARTINŮ (skate
slalom, SK8 Slalom Polička), Veteráni – Jitka HOV roce 2018 získal Plavecký bazén v Poličce dvě
DÁŇOVÁ (cyklistika, SK Prima Polička), Zvláštní
zásadní novinky pro veřejnost, a to nový tobocena RSS Svitavy – Karel GEBA, Matěj ŠTEFKA, gán s vizuálními světelnými efekty, jehož délka je
Ondřej TOBIÁŠ (hokejbal, SK Kometa Polička
72,84 m a vířivku s wellness programem pro 11 osob.
a reprezentace ČR), Kolektivy dospělí – VPS No- Město Polička ze svého rozpočtu investovalo do novabrik Polička (sálový fotbal muži), Kolektivy
vých atrakcí 16,5 mil. korun. Díky zatraktivnění nadorost – TJ Štefanydes Polička (šachy), Krajánek
bídky se zvýšila návštěvnost v loňském roce o 54 %.
– Tomáš HOLEŠ (fotbal, FK Jablonec, odchovanec
V roce 2018 to bylo 18 027 návštěvníků, v roce 2017
SK Polička).
– 11 701 návštěvníků. Stále platí i rozšířená provozní
Hvězdou Deníku se díky hlasům čtenářů podru- doba o neděli, poličský bazén mohou tedy milovníci
hé za sebou stala atletka Eliška Červená z Poličky, plavání užívat 7 dní v týdnu.
která závodí za atletiku TJ Svitavy, Eliška se stala
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
zároveň vítězkou kategorie Jednotlivci žáci.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Úklidová firma hledá pracovníka na DPP.
Možnost práce v dopoledních nebo odpoledních
hodinách, jeden až tři dny v týdnu. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci. Vhodné pro aktivní
důchodce nebo jako přivýdělek.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Biatlon na
Damašku

Zprávy oddílu ledního hokeje

O tom, že se biatlon stává v posledních letech
divácky oblíbeným sportem, nemůže být pochyb.
Svědčí o tom nejen sledovanost závodů na obrazovkách, ale také to ohromný věhlas, který s sebou přináší vítězství. Opravdový biatlon, nezatížený touhou
po popularitě a velkých ziscích, ten už není k vidění
nikde. Snad jen na Damašku. Že jste o damaškovských lyžařských závodech ještě neslyšeli? Chyba!
Pravidla jsou jednoduchá a od klasického biatlonu se
liší jen málo. Zaprvé, závodník musí ujet stanovenou
trasu tam a zpět, přičemž na jejím konci je povinen
vhodit lísteček se svým jménem do sklenice k tomu
určené. Zadruhé, po ujetí trasy se musí vzduchovkou
trefit do hrnce, který zdobí hlavu nedalekého sněhuláka a konečně zatřetí, musí vypít panáka libovolné
lihoviny a minimálně deset minut ho v sobě udržet.
Letošní ročník závodů proběhl na konci ledna a my
bychom vám rádi představili závodníky, kteří obsadili přední příčky, na třetím místě se umístil Jan
Punar, druhé místo obsadil Tomáš Roško a vítězem
se stal Štěpán Jílek. V ženské kategorii se na třetí
příčce umístila Kristýna Štursová, druhé místo patřilo Žanetě Martinů a vítěznou pozici zaujala Eliška
Nováková.

Ne 20. 1. 2019 Polička – Žamberk 9:2
(1:0, 3:0, 5:2)
Branky: Kyncl 3, Martinů, J. 2, Skřipský 2,
Boštík, Čapek
Když Kyncl ve 25. minutě otevřel skóre, vypadalo to, že to půjde samo, ale nešlo. Stav 1:0 vydržel až do poloviny druhé třetiny, kdy v rozmezí
tří minut Spartak konečně přidal další dvě branky.
V nepříliš pohledném utkání se nakonec žádné
překvapení nezrodilo a ačkoli byl výsledek poměrně vysoký, předvedená hra tomu neodpovídala.
Pá 25. 1. 2019 Čestice – Polička 5:14
(2:5, 1:3, 2:6)
Branky: Martinů J. 5, Kyncl 2, Čapek 2, Prokopec, Poul M., Cihlář Jakub, Holec, Vostřel
Spartak odjížděl na utkání s Česticemi do
Rychnova nad Kněžnou doslova a do písmene ve
slepené sestavě z důvodů velké marodky. Když
po 20 vteřinách poprvé inkasoval, nevypadalo
to vůbec dobře. Ale rychle vstřelená branka naše
hráče „nakopla“ a již v sedmé minutě bylo vyrovnáno, když celkový účet po první třetině byl 2:5
pro naše barvy. V dalším průběhu utkání už byla
hra pod kontrolou Spartaku, který nakonec zvítězil vysoko 5:14.
Ne 27. 1. 2019 Polička – Litomyšl „B“ 2:0
(0:0, 2:0, 0.0)
Branky: Poul M., Martinů J.
Tento duel postavil proti sobě dvě generačně
rozdílná mužstva. Za domácí Spartak nastoupilo
mládí (8 juniorů v sestavě), naproti tomu Litomyšl měla ve svém mužstvu ostřílené matadory, kde
nejstaršímu Pešinovi bude letos 49 let. Po bezbrankové první třetině se pak rozhodlo ve druhé
části, kde se pořádně jiskřilo a tekla i krev. Vítězství však k domácí radosti na svou stranu strhlo
dvěma góly mládí. Znovu je nutno podotknout, že
naši junioři hráli od pátku třetí utkání v řadě.
Ne 3. 2. 2019 Voděrady – Polička 5:11
(1:5, 1:4, 3:2)
Branky: Kyncl 4, Šerejch 3, Lidmila 3, Štěrba
V předposledním utkání základní části Spartak
ve třetí minutě inkasoval. O minutu později však
vyrovnal a za další minutu šel do vedení. Celkový
účet po první části vyšel jasně pro Spartak 1:5. Po
druhé dvacetiminutovce to bylo 2:9 a zároveň bylo
vlastně i po zápase.

Ne 10. 2. 2019 Polička – Choceň „B“ 7:5
(1:0, 1:3, 5:2)
Branky: Kyncl 2, Martinů J. 2, Holec, Hejtmánek, Boštík
Spartak se hned v úvodu ujal vedení 1:0 a tento
stav vydržel až do konce první třetiny. Soupeř také
hned v úvodu druhé třetiny vyrovnal a následně šel do vedení 1:3, ale na 2:3 se podařilo snížit
1,5 minuty před sirénou. Když pak opět na začátku
třetí třetiny Spartak vyrovnal, vypadalo to na obrat v utkání. Jenže soupeř reagoval rychle a znovu
odskočil o dvě branky 3:5. Snížení na 4:5 přišlo
v šesté minutě a pak dlouho nic. Sladkou tečku
si hráči asi pro diváky nechali až nakonec, kdy se
potvrdilo pravidlo, že hokej se hraje 60 minut. Za
poslední 1,5 minuty utkání soupeř 3x inkasoval
a Polička tak zvítězila 7:5.
Ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 18 hodin bylo na zimním stadionu v Poličce tak jako loni sehráno mistrovské utkání extraligy juniorů mezi HC Dynamo
Pardubice a HC Kometa Brno. 4:2 zvítězilo Dynamo a radost diváků, kterých se sešlo 700, byla
o to větší, jelikož za Pardubice nastoupili dva odchovanci HC Spartaku Polička, a to Vojta Nečas
v brance a Ondra Tobiáš v útoku.
O dva dny později v sobotu 26. 1. 2019 od 9 hodin proběhl další nábor malých hokejistů do našeho oddílu v rámci celorepublikové akce „Pojď hrát
hokej“, do které je HC Spartak Polička zapojen.
Zapsáno bylo 15 chlapců a 5 děvčat.
Junioři:
Nový Bydžov – Polička
Polička – Dvůr Králové n/L
Opočno – Polička 
Polička – Třebechovice 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová 

7:5
8:2
5:11
14:2
8:3
12:4

Dorost:
Polička – Choceň 
Polička – Nové Město n/Metují 
Nové Město n/Metují – Polička 

7:5
11:2
2:5

Žáci:
Polička – Skuteč 
Žamberk – Polička 
Polička – Žamberk 

1:4
5:6
8:7
Výbor oddílu LH

Tenis
26. 1. se konal v Havlíčkově Brodu oblastní přebor Východočeské oblasti v kategorii starších žákyň. Simča Válková jela na turnaj v pozici čtvrté
nasazené hráčky a potvrdila svoji stoupající výkonnost v letošní sezóně. Ve čtyřhře skončila jen
těsně na 2. místě. Vše si vynahradila ve dvouhře,
kde nenašla přemožitelku a celý turnaj po výborné hře zaslouženě vyhrála a získala 1. místo.
Zajistila si tak přímý postup na Halové mistrovství České republiky, které se koná 23. 2. v Plzni.
Velká gratulace.

26. 1. turnaj starších žákyň v Pardubicích. Verča Uhlířová vyhrála jeden zápas ve čtyřhře.
2. 2. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Verča Uhlířová zabodovala 2. místem ve čtyřhře.
9. 2. se konal turnaj AAA za účasti devíti dvojic. Hrálo a bojovalo se ve dvou skupinách a nejvíce štěstí a sil měla na konci vítězná dvojice Petr
Hegr – Martin Buchta. Na druhém místě skončili Alena Pazlarová ml. – Petr Gerišer a třetí příčka patřila rozpůleným manželským dvojicím
Alena Blažková – Ivoš Teplý a Lída Teplá – Pavel
Blažek.
16. 2. východočeský přebor babytenistů
v Poličce. Oba naši zástupci Marťa Chalupník
a Míša Kossler po prohře ve čtvrtfinále obsadili
5.–8. místo.
16. 2. východočeský přebor babytenistek ve
Dvoře Králové. Naše bojovnice Štěpánka Vodehnalová na rozdíl od kluků čtvrtfinále zvládla a po výborném výkonu může slavit konečné
3. místo a radovat se z krásného poháru.
Výbor Tenisového oddílu, oznamuje svým členům, že Výroční členská schůze se uskuteční v pátek 22. 3. od 17 hodin v budově TO.
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
5. úterý
6. středa
7. čtvrtek
8. pátek
9. sobota
10. neděle
11. pondělí
12. úterý
13. středa
14. čtvrtek
15. pátek
16. sobota
17. neděle
18. pondělí
19. úterý
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
24. neděle
25. pondělí
26. úterý
27. středa
28. čtvrtek
28. čtvrtek

xační plavání, 16.00–17.15 h. ORKA (2 dráhy),
19.00–20.00 h. aquafittnes
• 25. 3. pondělí 16.00–18.00 h. kurzy
• 26. 3. úterý 16.00–18.00 h. kurzy
• 27. 3. středa 12.45–14.15 h. plavání kojenců
a batolat – vířivka, 14.30–15.00 h. veřejné
plavání pro rodiče s dětmi, 15.00–16.00 h. relaxační plavání, 16.00–17.15 h. ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 h. aquafittnes

12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7,30, 11.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15-18.30 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00, MDŽ ženy a dívky
vstup ZDARMA!
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15-18.30 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
14.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15-18.30 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
14.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
14.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-12.00,
16.00-17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15-18.30 kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6.00–7.30, 14.30–20.00

NOVINKA! Každou středu od 15.00 do
16.00 h. pořádáme kurz RELAXAČNÍHO PLAVÁNÍ PRO ŽENY.
Informace na tel.: 461 725 631, 731 020 030 nebo
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny v informační vitríně 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, Jolana Kozlová: 731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provozní doba sauny – březen
muži-středa a pátek 16.00–20.00 h.
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 h.
ženy – sobota
14.30–16.55 h.
společná – sobota
17.00–20.00 h.
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je
také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).

POZOR! ZMĚNA!!!
Každý pátek je veřejné plavání s tobogánem do
20.00 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org. Tučně vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době.
Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání
bude tobogán uzavřen.
Rozpis kurzů – březen
• 4. 3. pondělí 16.00–18.00 h. kurzy
• 5. 3. úterý 16.00–18.00 h .kurzy
• 6. 3. středa 12.45–14.15 h .plavání kojenců
a batolat-vířivka, 14.30–15.00 h. veřejné plavání pro rodiče s dětmi, 15.00–16.00 h. relaxační plavání, 16.00–17.15 h. ORKA (2 dráhy),
19.00–20.00 h. aquafittnes
• 11. 3. pondělí 16.00–18.00 h. kurzy
• 12. 3. úterý 16.00–18.00 h. kurzy
• 13. 3. středa 12.45–14.15 h. plavání kojenců
a batolat-vířivka, 14.30–15.00 h. veřejné plavání pro rodiče s dětmi, 15.00–16.00 h. relaxační plavání, 16.00–17.15 h. ORKA (2 dráhy),
19.00–20.00 h. aquafittnes
• 18. 3. pondělí 16.00–18.00 h. kurzy
• 19. 3. úterý 16.00–18.00 h. kurzy
• 20. 3. středa 12.45–14.15 h. plavání kojenců
a batolat-vířivka, 14.30–15.00 h. veřejné plavání pro rodiče s dětmi, 15.00–16.00 h. rela-

Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu – březen
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. Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali konec
otevírací doby bazénu a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00 h. Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování:
Martina Navrátilová tel. 604 342 208.
Provoz zimního stadionu – březen
POZOR! Ve čtvrtek 7. 3. 2019 bude vstup pro
ženy a dívky ZDARMA na veřejné bruslení od
17.30 do 19.00 h.!!!
Veřejné bruslení:
čtvrtek
17.30–19.00 h.
sobota, neděle 14.00–15.30 h.
Dne 17. 3. 2019 bude poslední provozní den na
zimním stadionu. Od 18. 3. bude zimní stadion
uzavřen.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na
vývěsce ZS a na stránkách www.tespolicka.cz.
Možnost zapůjčení bruslí. Sledujte rozpis ledové plochy na stránkách www.tespolicka.cz

a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem ledové plochy je možno rezervovat
u správce ZS.
Kontakt:
Miloš
Grubhoffer
461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.
NOVÝ CENÍK – plavecký
bazén – platný od 1. 2. 2019
Bazén plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 let do 15 let
30 Kč/hod.
děti od 3 let do 15 let
45 Kč/1,5hod.
děti od 3 let do 15 let
60 Kč/2 hod.
ostatní
55 Kč/hod.
ostatní
83 Kč/1,5 hod.
ostatní 
110 Kč/2 hod.
Sauna
děti do 3 let
děti od 3 let do 15let
ostatní

zdarma
50 Kč/hod.
90 Kč/hod.

Permanentky
|
5 vstupů 10 vstupů 15 vstupů
plavání
děti od 3 do 15let 140 Kč
270 Kč 380 Kč
ostatní
260 Kč
495 Kč 700 Kč
sauna
děti od 3 do 15 let 240 Kč
450 Kč 640 Kč
ostatní
430 Kč
810 Kč 1.150 Kč
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Upozornění:
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy
pro děti. Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za permanentky hlaste v pokladně před
zaplacením.
Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Návštěvník za překročení zaplacené doby uhradí 15 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 15 Kč za každou
započatou ¼ hodinu.
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 15 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného (děti 15 Kč/hod.,
ostatní 28 Kč/hod.).
Přijímáme poukázky Sodexo (nedočerpané částky nevracíme).
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost na základě přihlášek
Kurzy:
Aquafitness
80 Kč/60 min
Relaxační plavání
80 Kč/60 min.
Batolata-malý bazének (vířivka) 110 Kč/30 min
Delfínek
60 Kč/60 min
Kosatka
60 Kč/60 min
Přednášky:
Úvodní přednáška
pro těhotné, kurzy
20 Kč za osobu
Veřejné plavání rodičů s dětmi 2–3 roky
velký bazén s vířivkou
80 Kč/45 min
Veřejné plavání rodičů s dětmi 1–2 roky
velký bazén s vířivkou
60 Kč/30 min
Půjčovné:
ručník 10 Kč/hod., osuška 15 Kč/hod., prostěradlo 20 Kč/hod.
Ceny jsou včetně 15 % DPH a půjčovné je včetně
21 % DPH.

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 Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička,
Palackého nám. 160., tel. 773 606 718, e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com. 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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