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Potkat souseda v sukni a sousedku
s knírkem? Tradice masopustů se vrací
Slavení masopustu získává i u nás stále větší oblibu – letos vyšly průvody maškar do ulic v Poličce,
Lezníku, Kamenci i dalších obcích. První zmínka
o slavení masopustu v Poličce byla v Jitřence z roku
1895, kde popisuje merendu, neboli pochování basy:
„Merenda pořádaná 26. února t. r. sborem dobrovolných hasičů na střelnici byla navštívena neobyčej-

se basa pochovává, je to symbolické,“ vysvětluje
Stanislava Cafourková z Centra B. Martinů. Právě
to letošní masopust v Poličce uspořádalo. Předtím
zde byl v roce 2004, poté 2014. Zapojili se poličští
divadelníci a Petr Erbes složil písně. Takže o zábavu
bylo postaráno. Cílem bylo pobavení všech Poličáků.
Vše začalo v muzeu, kde se Policejní rada Ouchce-
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Polička hledá
nové fotografie
Fotíte rádi a máte rádi Poličku ve všech ročních
obdobích? Pošlete nám své fotografie památek,
přírody, ale i sportovišť či momentek z našeho
města a akcí. Fotit a posílat fotografie můžete po
celý tento rok na adresu: nsauerova@policka.org.
Posílejte fotografie nejlépe ve formátu JPG, velké soubory raději přes úschovnu.
Město Polička připravuje spuštění nových
webových stránek a pro ně, ale i pro další propagaci města budou nové snímky použity. Fotografie, které obohatí fotobanku města Poličky, rádi
zveřejníme se jménem autora nejen na našich
webových stránkách, ale i v měsíčníku Jitřenka.
Přejeme dobré světlo a dobré oko.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Trump i Zeman
v Lezníku

ně četně. Asi 500 osob. V čele průvodu kráčel vážně
s velikou svící a v rouchu p. Karel Náhlík jako pochovavač basy, za ním přisluhovači a čtyry družičky, které na nosítkách nesly ověnčenou basu, a když
ji postavily, vystoupil průvodčí a v dlouhé řeči líčil
zásluhy basy za vzlykotu přítomných… načež basa
k delšímu odpočinku uložena.“
A proč se basa pochovává? „Masopust není vázaný na církevní svátky. Masopusty slouží k pobavení
lidí v hluchém období, kdy se toho moc neděje. Užít
si masa, dokud to jde. Protože pak začíná půst spojený s Velikonocemi. Všechny masopustní průvody
by se tak měly konat před popeleční středou. Čtyřicetidenní půst je doba k rozjímání, kdy už se nemají
konat žádné tancovačky, svatby a zábavy. Proto

pek, Lolan Divoký, drsňák Daneček, Franta Dobrák
a mlátička Olafson Bjerbeg ujali vyšetřování prapodivné krádeže. Rozruch v muzeu způsobil nešťastný
divadelník, který plakal nad dvěma sty zlatými lety
poličského divadla. Nářky byly špatně pochopeny
a vznikla tak fáma, že bylo ukradeno dvě stě zlatých mincí… „Odhadem zde prošlo okolo devítiset
návštěvníků. Kdo chtěl, mohl si vyrobit škrabošku,
prohlédnout si jarní výstavu, ochutnat pravé masopustní koblihy a jiné sladké dobroty z pekárny
Agro Vysočina Bystré či zabíjačkové pochoutky od
řezníků Jiřího Makovského a Miloslava Drašara.
O to, aby návštěvníci mohli pochutiny řádně zapít,
se postaral stánek Hotelu Pivovar,“ uvádí kurátorka
akce Mgr. Simona Valachová.
Markéta Kutilová

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

Třetí sezóna. Rekordní počet masek. Laskaví
sousedé. Tradice oslav masopustu v Lezníku sahá
daleko do minulosti, pomyslná nit byla však přerušena někdy v 80. letech. Před třemi roky jsme
netušili, jak bude průvod maškar v obci přijat, byly
známy historky z minulých let, kdy bandy masopustníků vtrhly do domu a vyplenily hospodářům
celou spíž, takže za sebou nechávaly rozpačité
reakce sousedů. Naše obavy se však ukázaly zbytečné a každý rok byly naše maškary velmi vlídně
přijaty. Také my se snažíme připravit sousedům
speciální zážitek v kladném slova smyslu. To, že
na něj nikdy nezapomenou, zajišťujeme dárkem
ve formě fotografie celého ansamblu před domem
i s jeho majiteli. Zdánlivou nevýhodou leznického
masopustu je, že máme na máloco navazovat. Nikde se nedochovaly návody na výrobu masek, lidé
si nepředávali texty masopustních říkadel. I toto
se však ukazuje jako výhoda, tradice vzniká postupně za chodu tak, jak to mohlo být před 150 lety.
Kromě klasických masek jako kůň, medvěd, kominík, cikánka, bába, která nese dědka v nůši, a podobně, byly už k vidění i Jaromír Jágr, Gabriela
Koukalová, Gérard Depardieu v roli Obelixe, rodina Škopkova, nebo voják Švejk s paní Müllerovou.
V roce 2017 k nám zavítal americký prezident Donald Trump, který neváhal v Lezníku vybírat daně.
Loni nás zase poctil přítomností prezident Miloš
Zeman i se svým věrným Jiřím Ovčáčkem.
Mnozí z nás se nejvíc těší na masopustní spe
ciality a svařený mošt. Je pro nás taky důležitá
ekologická udržitelnost akce, tak se snažíme používat lokální suroviny a vyhýbáme se jednorázovému plastovému nádobí a obalům. Leznický
masopust je skvělá příležitost jak potkat souseda
v sukni a sousedku s knírkem, dobře se najíst, zasmát se, zazpívat si s harmonikou, vystřelit růži
z papíru, zažít ohňovou show, nebo vyhrát prase
v jízdě na trakaři.
Za Okrašlovací spolek Anna Hebronová
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Konec splatnosti
poplatku ze psů

Finanční dar předán rodině Luňáčkově

Připomínáme, že 31. března 2019 vypršela splatnost místního poplatku ze psů. Vyzýváme držitele
psů, kteří uvedený poplatek dosud neuhradili, aby
tak neprodleně učinili. Včas nezaplacené poplatky
mohou být zvýšeny až na trojnásobek, v souladu
s § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Odbor finanční a plánovací

Symbolický šek veřejné sbírky ve výši
459 574,36 Kč předali manželům Luňáčkovým
a jejich dětem starosta města Jaroslav Martinů
společně s místostarostou Pavlem Štefkou v pondělí 11. března 2019. Částku ve výši téměř půl mili-

středně po události mimořádné usnesení o pomoci
poškozené rodině, a to ve formě finančního daru
města ve výši 100 tisíc korun.
Rodina Luňáčkova velmi děkuje všem za podporu. „Chceme se domů vrátit co nejdříve, če-

onu korun poslali občané šestičlenné rodině, které
dne 28. prosince 2018 zničil požár rodinný dům.
Veřejná sbírka, kterou město vyhlásilo, probíhala od 3. ledna do 27. února 2019. Lidé přispívali
na transparentní účet speciálně zřízený k tomuto
účelu. Rada města Poličky zároveň přijala bezpro-

káme na hezké počasí, abychom mohli začít na
opravách domu pracovat,“ komentují Luňáčkovi.
„Jsme hrdí na naše spoluobčany a patří jim velký
dík za finanční podporu,“ vyjadřuje poděkování
starosta města.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Z Rady města
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady
města Poličky konané dne 4. března 2019
RM schvaluje zadání projektové dokumentace
stavebních úprav lávky v parku v Poličce dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela
a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám.
v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 101, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se
sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající
nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 4. 2019
dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného
činí 1.247 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Danielem Bartošem, DiS., se sídlem Svitavy, k zajištění zakázky „Výměna nápisové desky na pomníku padlých ve Stříteži“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Luďkem Špatenkou k zajištění zakázky „Restaurátorská oprava náhrobku Bohuslava Martinů na
hřbitově sv. Michala v Poličce“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se
v I. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička,
a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1 m².
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se
v III. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1 m².
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se
v III. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 11. 3. 2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1 m²
podlahové plochy bytu.
RM jmenuje předsedkyní komise pro zahraničí
a cestovní ruch Ing. Naděždu Šauerovou dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
konzultačních služeb ve věci projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička,
I. etapa (Bílý potok)“ s firmou ŠINDLAR, s. r. o.,
Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních
kontrol uskutečněných v roce 2018 dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a Farmou Nedvězí, spol. s r. o., jako pachtýřem, jejímž předmětem jsou zemědělské pozemky
p. č. 690/1 o výměře cca 12896 m2.
RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 693/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Modřec, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje zplnomocnění pana Jaroslava
Zavorala, Polička, k zastupování města v záležitostech připojení nových odběrných míst na distribuční soustavy elektrické energie a zemního plynu,
dle důvodové zprávy.
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Nové domy pro sociální bydlení
Zrekonstruovaný dům na ulici 9. května zaujme
nápaditou fasádou a celkovým novým vzhledem.
Tento dům město Polička koupilo za účelem výstavby sociálních bytů, vzniklo zde 6 nových bytů
o velikosti 2+kk. Rekonstrukce domu je v hodnotě
9,4 mil. Kč, z dotace bylo pokryto 7,1 mil. Kč.
Město vybíralo z cca 60 žádostí, přičemž muselo vycházet z přísných podmínek přidělené dotace.
Všichni zájemci musí spadat do cílové skupiny dotačního titulu a zároveň musí splňovat další specifické podmínky (např. bytová nouze, nemajetnost,
příjem do určité výšky, sociální nouze…).
Smlouvy s nájemníky jsou uzavírány na jeden
rok. Ti první se do nového domu nastěhovali za-

čátkem měsíce března. „Cílem projektu je nastavit
fungování sociálních bytů tak, aby se rodiny staly
součástí běžné komunity a měly možnost důstojného bydlení,“ komentuje vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Bc. Martina Černíková. „Všem
rodinám je zároveň dostupná sociální práce a pomoc, kterou bude vykonávat sociální pracovník
města a také pracovníci Oblastní charity Polička.“
Město Polička letos naváže opravou dalšího
domu za účelem sociálního bydlení. Jedná se o sousední dům na ulici 9. května. I zde bude vybudováno 6 sociálních bytů o velikosti 1+kk. Rekonstrukce
by měla být dokončena do konce roku 2019.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli
městu Poličce. Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny
po schválení převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů
spojených s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Nová vyhláška omezuje pití
alkoholu na veřejnosti
Dnem 26. března 2019 nabyla účinnosti Obecně
závazná vyhláška města Poličky č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích.
Tato vyhláška zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích nebo
jejich částech konkrétně určených a vymezených přímo v textu vyhlášky nebo v jejích přílohách.
V textu vyhlášky je zákaz stanoven
• v okruhu 30 metrů od škol a školských zařízení
• v okruhu 30 metrů od zdravotnických zařízení
• na dětských hřištích a pískovištích a přístupových cestách k nim v lokalitách Mánesova,
B. Němcové, Sídliště Hegerova, M. Bureše
a Švermova
• na autobusových zastávkách.
V přílohách je zákaz stanoven v lokalitách
• „Centrum města v památkové zóně (uvnitř hradebního okruhu) a městský park“ – příloha 1

• „Parkoviště u Penny Market v ulici Tyršova“ –
příloha 2a
• „Parkoviště u Penny Market v ulici Hegerova“
– příloha 2 b
• „Parkoviště u Tesco v ulici Hegerova“ – příloha 2c.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, na veřejná prostranství v okruhu 5 metrů od
stánků s občerstvením, na noc z 31. prosince na
1. ledna a na konání veřejnosti přístupných akcí –
Festival Polička 555, Čas pro neobyčejné zážitky,
Multižánrový festival „Colour Meeting“, Bitva Na
Políčkách, Běh kolem poličských hradeb, Setkání
s čerty, Rozsvěcení vánočního stromu.
Text vyhlášky včetně příloh je k dispozici na internetových stránkách města v sekci městský úřad,
nařízení a vyhlášky města.

Vyjádření místostarosty města
Město Polička přistoupilo k přijetí obecně závazné
vyhlášky, která reaguje na zhoršující se situaci především v městském parku a centru města. V posledních letech zde opakovaně docházelo k porušování
veřejného pořádku a znečišťováni prostranství. Jednotlivci a skupiny nepřizpůsobivých občanů svým
chováním obtěžují místní obyvatele i návštěvníky
města. Na neutěšenou situaci bylo město mnohokrát
upozorňováno občany, např. matkami s dětmi, které
navštěvují dětské hřiště v parku, rodiči, jejichž děti
chodí přes městský park do Masarykovy školy i samotnými učiteli.
Městská Policie i Policie ČR řešila zejména v letních měsících tyto případy prakticky každý týden.
Přijetí vyhlášky předcházela podrobná diskuze
s Městskou Policií, Policií ČR i okolními městy, kde

podobná vyhláška platí a dalšími subjekty, kterých
se bezprostředně dotkne. Chtěl bych zdůraznit, že
v posledních letech město investovalo do oprav historického centra i městského parku nemalé finanční
prostředky s cílem vytvořit příjemné a pěkné prostředí. Zmíněná vyhláška je jedním z opatření, která má pomoci tento záměr realizovat. Ve spolupráci
s Policií ČR také vyjednáváme vhodné rozšíření kamerového systému ve městě.
Vyhláška není v žádném případě represí, jak ji
možná někdo mylně interpretuje. Nechceme občany šikanovat, ba naopak, jde o preventivní opatření,
které dává do rukou policie nové pravomoci pro zajištění veřejného pořádku v centru města.
Pavel Štefka, místostarosta

Proč jsem hlasoval proti vyhlášce
Řeč je o tzv. protialkoholní vyhlášce, kterou Zastupitelstvo většinově schválilo na svém zasedání
koncem února. Dovolte mi zmínit hlavní důvody pro
můj odmítavý postoj.
• Předkladatelé označili za hlavní důvod pro přijetí
vyhlášky možnost zasáhnout proti pohoršujícímu chování alkohol popíjejících lidí. Legislativa
však na přestupky proti veřejnému pořádku pamatuje, takže i bez vyhlášky lze dle mého názoru
toto účinně postihovat. Myslím si tedy, že vyhláška pouze omezuje práva a svobody slušných
občanů.
• Na jednání bohužel nebyli pozváni zástupci
městské či státní policie, ani zástupci komisí. Jejich stanoviska byla pouze poměrně vágně tlumočena, v podkladových materiálech se neobjevila
vůbec.

• Výjimku mají pouze některé veřejné akce uvedené ve vyhlášce. Při všech ostatních (vzpomeňme
např. nedávný masopust) bude nutné vyhlášku
novelizovat, nebo se budou muset akce konat „na
sucho”.
• O tom, že nová vyhláška přinese zlepšení bezpečnostní situace v parku, a tedy, že je vyhláška pro
město potřebná, mě vedení města nedokázalo
svou argumentací přesvědčit.

Názor občana na
zákaz alkoholu
ve městě
Využil jsem možnost sledovat jednání Zastupitelstva z domova při starostech o rodinu. Vřele
online jednání Zastupitelstva doporučuji. Škoda
jen, že není možné pustit si záznam.
Zaujalo mě projednávání vyhlášky o zákazu
alkoholu ve městě. Kvůli několika popíječům
(podle vyjádření starosty 5 lidí) se omezí všichni
v Poličce včetně turistů. Viděl jsem absolutní nezájem předkladatelů vyhlášky o zamyšlení se nad
argumenty proč je tato vyhláška protispolečenská, demokracii a osobní zodpovědnost poškozující. Nedostatečná důvodová zpráva, žádná diskuse s městskými i státními policisty, žádný zájem
o veřejný názor, žádné podklady podporující vyhlášku. A na závěr krátké diskuse, když bylo zřejmé, že celá vyhláška je neopodstatněný nesmysl,
si předkladatelé odhlasovali, že se již diskutovat
nebude – „Už nic poslouchat proti naší vyhlášce
nebudeme a schválíme to! Máme na to!“
Argumenty zastánců jsou jednak, že i v některých jiných městech takovou omezující vyhlášku
mají a za druhé, že Policie ČR vyhlášku doporučuje. Nebylo ale řečeno, zda to doporučení vychází z poznatků Ministerstva vnitra, či je to jen
názor některého místního policisty.
Kdyby byli předkladatelé lépe připraveni, kdyby jen nechtěli udělat populistické gesto, museli
by si všimnout, že pohoršující jednání v souvislostech s alkoholem na veřejnosti je řešeno zákonem. Je zajímavé, že vymáhání zákona v Poličce nefunguje, když popíjení popíječů někoho
uráží a nedá se očekávat, že bude fungovat tato
vyhláška.
Přehlížení porušování zákonů a vyhlášek snižuje a podrývá naše právní vědomí a zejména
mládež a tím i naši budoucí společnost vede k nerespektování zákonů.
Ivan Šrek

Velký zájem
o Poličku
Informace o našem městě a okolí, atraktivní
výstavy pro rok 2019 v městském muzeu, to vše
lákalo návštěvníky veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 8.–9. března 2019 k našemu
stánku.

Neprošel ani návrh na odložení hlasování na další
zasedání, na kterém by mohla být vyhláška znovu
projednána za přítomnosti zástupců dotčených orgánů.
Na další diskuzi s Vámi se těší
Štěpán Vlček, zastupitel

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
16. dubna
www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
tel. 773 606 718

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

Polička se prezentovala tradičně společně s dalšími Královskými věnnými městy. A že byl o naše
město velký zájem! V pátek patřily hlavní informace z Poličky městskému muzeu a v sobotu se zde
prezentoval hrad Svojanov.
Polička však byla zastoupena i na dalších místech veletrhu, a to ve stánku České inspirace a také
Českomoravského pomezí.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Poličský
demografický
vývoj v roce 2018

Rozpočet města Poličky
2019 schválen

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
velice rád bych navázal na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017 a 2018 a opětovně
Vás informoval o demografickém vývoji v roce 2018
v našem městě.
Rok 2018 je již v pořadí druhým rokem, kdy se celkový úbytek občanů ve srovnání s minulým dvacetiletím výrazně zmenšil. Za poslední 2 roky v Poličce
ubylo „pouhých“ 15 lidí. Když se podíváme na minulé období 20 let, kdy v roce 1997 bylo dosaženo nejvyššího počtu 9 319 lidí a poté na rok 2016, kdy bylo
dosaženo 8 682 lidí, činil celkový úbytek 637 občanů,
tj. roční průměrný úbytek cca 30 lidí.
V roce 2018 se narodilo 92 dětí. Ve srovnání s rokem 2016, kdy se narodilo pouhých 69 dětí, se jedná
o radostný nárůst. Počet zemřelých dosáhl počtu 80
lidí, odstěhovaných 162 a přistěhovaných 138; došlo tedy k meziročnímu úbytku 12 osob, v roce 2017
k úbytku pouhých 3 lidí, tj. tedy za poslední 2 roky
již zmíněných 15 lidí. Tento úbytek posledních dvou
let je ve srovnání s minulým dvacetiletím již pouze
čtvrtinový.
Jsem přesvědčen, že se v tomto vývoji odráží reálná situace v našem městě – dostatek pracovních pozic a rozsáhlá výstavba domů a bytů. Za posledních
15 let naše město připravilo cca 200 parcel pro výstavbu rodinných domů a došlo k významné výstavbě bytových domů, a to za vydatné pomoci developerských aktivit firmy ŠVANDA PRIMA, s. r. o. pana
Petra Švandy a také za výrazného přispění pana Radima Totuška.
Musím však konstatovat, že jsem za rok 2018
očekával lepší výsledek. Nicméně po realistickém
vyhodnocení současného životního stylu, kdy celá
jedna třetina domácností v ČR je pouze jednočlenná
a nejinak tomu bude i v Poličce, je třeba vidět situaci
pozitivně. V letošním roce v Poličce přibude dalších
cca 100 bytových jednotek! Naše město dokončí
60 bytů, 16 bytů staví R. Totušek, 3 byty SO AZASS
a odhadem se dokončí 20 domků v oblasti Bezručova.
Tato zásadní nová výstavba dává naději na zastavení
poklesu počtu občanů žijících v Poličce a zároveň naději k posílení počtu obyvatel zde žijících.
Vážení a milí, stále platí, že naše město stojí o kaž
dého jednoho z Vás a že největší kapitál a bohatství
jsou právě lidé a jejich práce. Děkuji za přečtení.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta
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Rozpočet města Poličky je schválen, nové zastupitelstvo projednalo a schválilo svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již
měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva,
které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města,
který jej doporučil ke schválení. Celkové výdaje
jsou navrženy ve výši 362 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje jsou ve výši 145 mil. Kč.
„Rozpočet města je nejdůležitějším dokumentem
roku, ukazuje, jakým směrem se chceme rozvíjet,“
komentuje význam rozpočtu starosta města Jaroslav Martinů.
Jak se bude Polička rozvíjet v roce 2019? Zde několik největších investičních akcí tohoto roku.
Rekonstrukce ulice Pálená,
Fortna a Štěpničná
I. etapa – 12 mil. Kč – jedná se o další, konkrétně 9. etapu velkého projektu revitalizace
historického centra města. K úplnému dokončení
oprav ulic v této části města zbývají 2 etapy, a to
právě 9. etapa, která zahrnuje výše zmíněné ulice
a 10. etapa – ulice Otakarova a Václavská. Ulice
budou předlážděny, asfalt bude nahrazen dlažbou,
dojde k výměně kanalizace, vodovodu i osvětlení.
Park
Oprava lávky přes Bílý potok u dětského hřiště – 1,5 mil. Kč. Město Polička v roce 2020 opraví
i velký nýtovaný most. Abychom mohli čerpat dotace z Programu regenerace, podalo město žádost
o zápis mostu na seznam kulturních památek. Na
vyjádření čekáme. Historický most je z roku 1901
a jedná se o významnou technickou památku.
Most bude opraven tak, aby byla jeho historická
hodnota zachována.
Nová dřevěná cesta procházející parkem se dočká i nového osvětlení – předpokládané náklady
600 tis. Kč. Zároveň bude v tomto roce zpracována
studie na osvětlení gotických hradeb.
Památky
Na opravu hradeb je v rozpočtu vyčleněno
4 mil. Kč, budou pokračovat sanační práce zahrnující nové střechy bašt, spárování zdiva a další
odborné zásahy. Dojde k rekonstrukci hradeb Na
Valech – od parkoviště u Tylova domu k soukromé
bráně u hotelu Pivovar.
I v roce 2019 bude město Polička pokračovat
v opravě svých cenných barokních památek na
Palackého náměstí. Opravy navazují na rozsáhlou a zásadní rekonstrukci Mariánského morové-

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

ho sloupu, která byla po třech letech dokončena
v roce 2018. Komplexní restaurátorský zásah bude
proveden na dvou kamenných kašnách se sochami
sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla a také na soše
sv. Jana Nepomuckého. Všechny uvedené sochy
jsou na seznamu Národních kulturních památek
ČR. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,5 mil. Kč.
Na uvedené opravy město Polička požádalo o dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
přidělená dotace je ve výši 1,8 mil. Kč.
Hrad Svojanov
– rekonstrukce čistírny
1,5 mil. Kč

odpadních

vod

–

Dům na ulici Hegerova
Stavební úpravy v hodnotě 7 mil. Kč, vznikne
zde 6 nových bytů za účelem sociálního bydlení,
oprava domu hrazena z velké části dotací IROP.
Školství
Nová vzduchotechnika v pavilonu Masarykovy
ZŠ – cca 6 mil Kč
Oprava chodníků a komunikací –
cca 6 mil. Kč
Opravy chodníků v částech těchto ulic: Družstevní – 700 tis. Kč, Hegerova – 1 mil. Kč, ulice ČSLA – 3 mil. Kč (od budovy policie nahoru
směr Bystré – levá strana ulice), ulice Jiráskova –
300 tis. Kč. Chodníky dostanou novou betonovou zámkovou dlažbu. Opravy na ulici Hegerova
a ČSLA částečně hrazeny z dotace SFDI ČR.
Parkoviště – 4,5 mil. Kč – budování
nových parkovacích míst
a rozšíření stávajících parkovišť.
Ulice Luční – 500 tis. Kč, v nové lokalitě Bezručova – 700 tis. Kč, Na Bídě u hradeb – 1 mil. Kč
(mezi stávajícím parkovištěm a restaurací), nové
parkoviště – Betlém, Havlíčkova, Svépomoc –
1,2 mil. Kč, rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova – 1 mil. Kč.
Lokalita Bezručova
Nové povrchy komunikací, nová technická a dopravní infrastruktura v různých částech lokality – 7 mil. Kč. Dokončení nových bytových domů
v Lokalitě Bezručova – z rozpočtu tohoto roku
14 mil. Kč.
Dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod
v celkové hodnotě 40 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Kalendář akcí
duben 2019

Kino v Tylově domě
Pondělí 1. dubna v 19.00 h.
Zraněná srdce
Drama/romantický,
USA/VB/Německo,
109 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném
městě. Keira Knightley v roli spořádané
manželky britského důstojníka přijíždí do
vybombardovaného Hamburku…
Středa 3. dubna v 19.00 h.
Arctic: Ledové peklo
Drama, Island, 97 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje
rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Neděle 7. dubna v 18.00 h.
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Animovaný, ČR, 75 min, přístupný, vstupné
110 Kč děti / 130 Kč dospělí
Čtyřlístek slaví 50. Roku 1969 vyšel první
příběh této legendární čtveřice z Třeskopr-

sk. Součástí oslav je i premiéra nového celovečerního animovaného filmu.
Pondělí 8. dubna v 19.00 h.
Teroristka
Komedie/drama, ČR/SK, 95 min, přístupný
od 12 let, vstupné 130 Kč
Komedie je příběhem učitelky (Iva Janžurová) v důchodu, která celý život učila
žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší.
Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají.
Neděle 28. dubna v 19.00 h.
Avangers: Endgame
3D akční/dobrodružný, USA, 97 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Hrozivé události způsobené Thanosem,
který vyhladil polovinu života ve vesmíru
a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22
filmů studia Marvel sebrali poslední síly
a pokusili se vrátit úder.

Tylův dům
Pátek 5. dubna v 8.15 a 10.30 h.
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů
pro osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich přátelé z OCH
Polička.
Pořádá Domov na zámku Bystré ve spolupráci s Tylovým domem.
Sobota 6. dubna v 19.00 h.
Progres
Slovenská hudební skupina, kterou zajisté
znají diváci TV Šlágr.
Vstupné 150 Kč
Středa 10. dubna ve 20.00 h. stolová úprava
Polička Jazz Festival 2019
SWING BAND Jana Matouška Praha
Swingová hudba legendárních orchestrů
30. a 40. let 20. století.
Vstupné: 160 Kč (předprodej 130 Kč), studenti 50 Kč
Pátek 12. dubna v 19.30 h.
Polička Jazz Festival 2019
David Dorůžka Trio • Milan Svoboda & Big
Band Voš Konzervatoře J. Ježka • Marta
Kloučková Quartet & Dorůžka & Clarinet
Factory
Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej
230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)

konoční dárek pro své blízké nebo jen tak –
sobě pro radost.
Úterý 16. dubna od 10.00 do 16.00 h.
Dny slovenské kultury
Celorepubliková soutěž mladých baristů
zaměřená na dovednosti žáků z oboru Gastronomie, Kuchař-číšník, Číšník spojena
s ochutnávkou více i méně tradičních slovenských pokrmů. ZUŠ Bystré připravila
se žáky hudební pásma, ve kterých zazní
písně v podání sólistů i pěveckého sboru,
zahraje dechový soubor a hudební skupina,
zatančí taneční obor.
Akci pořádají: Tylův dům, SOŠ a SOU Polička a ZUŠ Bystré.
24.–26. dubna
Mládí a Bohuslav Martinů 2019
11. ročník soutěžní přehlídky pro žáky ZUŠ,
hudebních gymnázií a konzervatoří.
Sobota 27. dubna od 14 do 18 h. / stolová úprava
Odpoledne s dechovkou
Sobotní odpoledne přiláká do velkého sálu
všechny milovníky dechovky, dobré zábavy
a tance.
Vstupné 70 Kč

Sobota 13. dubna v 19.30 h.
Polička Jazz Festival 2019
Dorota Barová Trio • Kryštof Marek • Jan
Hasenöhrl & Former Beginners
Vstupné: sezení 270 Kč (předprodej
230 Kč), stání 210 Kč (předprodej 170 Kč)

Pondělí 29. dubna v 19.00 h.
Rybárik kráĺovský
Pokud se sejdou herci jako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko v jeden
večer na jednom jevišti v excelentní komedii, nemůže se jednat o setkání jiné, než
nezapomenutelné… Hru uvádíme v rámci
abonmá jaro 2019.
Vstupné 300, 330, 360 Kč

Neděle 14. dubna od 13.00 do 17.00 h.
Velikonoční inspirace
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na
Velikonoce a možná si i koupit nějaký veli-

Více informací o jednotlivých akcích na
www.tyluvdum.cz
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Polička (tel. 461 724 326) a hodinu před začátkem
akce v pokladně Tylova domu (468 000 540).

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

Pozvánky z měst
České inspirace
Hradec králové
27. 4. 2019 – Festival dětského
tance
Klub Denoche, Celostátní
přehlídka Street Dance a soutěž
Break Dance FLOORMASTER
2019, více než 200 tanečníků a 20 tanečních skupin z Česka, Slovenska, Polska a Ukrajiny.
Cheb
7. 4. 2019 – Boryš umí po skalinách – Z. Bartoš,
I. Dukić – matinée
Jindřichův Hradec
20. 4. 2019 – Velikonoční veselice
Oslava příchodu jara a Velikonoc, průvod městem, velikonoční tradice, výtvarné dílny, hudba,
tradiční jarmark. Místo konání: centrum města
a minoritský klášter, Štítného ul.
Kutná Hora
13.–14. 4. 2019 – Kutná Hora Spartan sprint
a super. Ideální pro sportovce všech výkonnostních úrovní.
Litomyšl
24.–28. 4. 2019 – Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – Lázně ducha, různá místa v Litomyšli: lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy…
Mňága a Žďorp, 100 zvířat, Dasha & PajkyPajk
a mnoho dalších
Polička
20.–21. 4. 2019 – Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních zvyků,
šerm a zábava, to vše na jednom z nejstarších gotických hradů u nás
Telč
13. 4. 2019 – Vítání svátků jara od 13.30 hod.
Vítání svátků jara s folklorním souborem Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan Telč a tradičním
předváděním řemesel. Pro děti připraví Dům dětí
a mládeže tvořivé dílničky.
Třeboň
Velikonoce v Třeboni
18. 4. – Koncert sboru BONI PUERI v Divadle
J. K. Tyla; 20. 4. – Květinová slavnost s trhem na
Masarykově náměstí (9–17 hod.); 13.–22. 4. 2019 –
Amarylis na zámku – výstava květin, taneční
a šermířská vystoupení
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

TYLŮV DŮM V POLIČCE
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
která se koná v neděli 14. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat
inspiraci na Velikonoce a možná si i koupit nějaký velikonoční dárek
pro své blízké nebo jen tak – sobě pro radost.
Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako prodejce řemeslného zboží
s velikonoční a jarní tématikou, přihlaste se na níže uvedené adrese.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Lichožroutka
Galina Miklínová
27. 4. – 1. 9. 2019, výstavní
sály Městské galerie, Palackého
nám.
Letošní ilustrátorská scéna,
která je již v galerijních prostorách radnice tradicí,
představí Galinu Miklínovou. Autorka je českou
režisérkou, ilustrátorkou a výtvarnicí animovaných
filmů. Vytvořila svou autorskou knihu a posléze
večerníček O Kanafáskovi, zpracovala ilustrace ke
knihám od J. K. Rowlingové – Harry Potter I. až IV.
Spolupracovala s Pavlem Šrutem na řadě knih – Pavouček Pája, Veliký tůdle, Verunka a kokosový dědek, Příšerky a příšeři a samozřejmě nesmíme opomenout tolik známé Lichožrouty. Ti vznikli nejdříve
v knižní podobě a posléze byl vytvořen celovečerní
film Lichožrouti, který získal ocenění nejen v České
republice. Ilustrovala pro děti více než 30 knih a získala desítky ocenění nejen díky Lichožroutům.
Dozvíte se, kdo je Vombat Jirka a čím je tento savec tak výjimečný. Poznáte svět Lichožroutů, zapojíte se do návrhů nových vzorů ponožek, vyzkoušíte Kanafáska, jak šikovnou uspávací peřinou je,
zhlédnete „nebe“ plné knih. Hravou formou
poznáte knihy, které ve svém ateliéru vytvořila tato sympatická autorka, na kterou
se společně můžeme těšit na vernisáži. Ta
se koná v sobotu 27. 4. 2019 ve 14.00 hod.
v prostorách radnice. Prosíme, dle počasí
zvolte vhodné a především chutné ponožky
pro naše Lichožrouty.

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.
Od rozpustilých maškar
po veselé Velikonoce
– jarní výstava o zvycích veselých i vážných z minula i dneška
26. února – 28. dubna 2019
V koloběhu života je člověk stále na cestě. Ani
naši předkové ve vzácném volném čase v období
zimy a chladného začátku jara neseděli za pecí.
Provozovali lidové zábavy a zvyky, v nichž různými formami chtěli zajistit dobrou úrodu a zdar
nového hospodářského roku pro celou venkovskou
pospolitost.
Jarní výstava ve třídě B. Martinů ukáže, že vznešeně se lidé oblékali na krásné bály a do rozpustilých maškar se zase strojili při karnevalech a do
masopustního průvodu. Seznámí vás s prastarými obchůzkami vynášení smrti, s honěním Jidáše i s velikonočním koledováním, zmíněno bude
pálení čarodějnic. Připomene vážný a náboženský
charakter postu a Velikonoc.
Na výstavě proto například uvidíte: masopustní
masky zapůjčené z Kamence, fotografie venkovní
křížové cesty „na Jelínku“ u Poličky nebo záběry
z pašijové hry ze Žďáru nad Sázavou.
Pro obveselení návštěvníků bude připraveno
mnoho karnevalových masek a kostýmů, které si
budou moci vyzkoušet. Ve výtvarné dílničce si děti
vyrobí dekoraci v podobě pestrého koníka nebo
kytičky.
AKCE:
Jarní vrkoče
neděle 7. dubna 2019
od 14.00 do 16.00 hodin
Zveme každého z vás, kdo si chce svůj domov
rozjasnit barevnou jarní dekorací. Naaranžujete
si zápich zelených větviček a proutků do vašeho

Rozloučení
s Masopustem

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Poslední den Masopustu tradičně přišly do budovy městského úřadu potěšit svými masopustními převleky, tanečky i koblížky děti z MŠ Palackého nám. V kostýmech přišly i ty, které se o děti ve
školce starají.
Všem z MŠ Palackého nám. děkujeme!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

podzim 2019
Základní kurz tance a společenské výchovy bude probíhat
od září do prosince 2019 vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin
ve velkém sále Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce
a dívky od 16 let. Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce
nebo v Informačním centru Polička a ke stažení na webových
stránkách Tylova domu od pondělí 29. 4. 2019.
Podání přihlášky a platba:
od 13. do 23. května 2019
Podrobnější informace naleznete v květnovém čísle Jitřenky
a na webových stránkách Tylova domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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oblíbeného hrníčku nebo květináče a ozdobíte
jej stuhami, barevnými skořápkami a květinami
nebo motýly z různých materiálů. Na výrobu
vrkoče si nezapomeňte přinést svůj oblíbený hrneček. Cena: 60 Kč/vrkoč. Součástí dílny
je i prohlídka jarní výstavy o zvycích veselých
i vážných z minula i dneška ve třídě B. Martinů
s názvem Od rozpustilých maškar po veselé
Velikonoce.
„Stoletý“ výlet po stopách
Bohuslava Martinů – Kácov
sobota 6. dubna 2019
„Po Bohoušových stopách, ale pohodlně!“
Tak zní motto výletu, organizovaného téměř na
den přesně 100 let od legendárního putování skladatele B. Martinů z Kácova do Poličky. O co jde?
Dne 8. dubna 1919 ve 14.00 hod. odpoledne nastoupil Martinů v malém městečku Kácov na vlak
a chtěl se dopravit domů do Poličky. Shodou okolností se mu však cesta nepovedla a namísto původních cca 6 hodin se protáhla na neskutečných
26 hodin a vrcholem byla jízda z České Třebové do
Svitav dobytčákem plným prasat!
Kácov je půvabné malé městečko ve Středočeském kraji ležící na řece Sázavě. Jeho dominantou
je barokní zámek s kaplí. I když je oficiálně uzavřen, pro naši výpravu bude učiněna výjimka
a bude nám umožněno si prohlídnout část zámku s výstavou o kácovské historii. Půjdeme-li po
stopách skladatele, podíváme se také na kácovské
nádraží a k domku, kde bydlela dívka, kterou jel
skladatel navštívit. Výlet zakončíme prohlídkou
místního pivovaru Hubertus s možností následného občerstvení.
Odjezd v 8.00 hod. z nádraží v Poličce. Cena
(jízdné + vstup na zámek a exkurze do pivovaru)
dospělí 380 Kč, důchodci a studenti 300 Kč. Cenu
je třeba uhradit předem v muzeu. Možnost návštěvy Malého muzea techniky Jawy od Sázavy –
vstupné 50 Kč (není zahrnuto v ceně výpravy).
Připravujeme:
Cesty za uměním 2019
sobota 25. května
Mikuláš Medek – Jedovnice, Senetářov /
Jan Blažej Santini – Křtiny. Moderna a baroko – setkání na nejvyšší úrovni.
Novostavba kostela v Senetářově a výzdoba
kostela v Jedovnici patří k ikonám špičkového
moderního umění 60. let.
Obce se staly doslova poutním místem pro milovníky moderního a přitom duchovního a nadčasového umění. Nedaleký barokní kostel ve
Křtinách byl poutním od pradávna. Santiniho
génius uspořádal prostor a potlačil hmotu světlem. Chrám měl šířit světlo víry.
Odjezd autobusu v 7.30 hod. od pošty v Poličce. Cena (jízdné a vstupy): dospělí 370 Kč; důchodci a studenti 330 Kč. Cenu je třeba uhradit
v muzeu.
Čas pro neobyčejné žážitky 2019
1. června 2019 (19.00–24.00 hod.)
Poličské noční putování bude zahájeno úderem
sedmé hodiny večerní v barokní radnici na Palackého náměstí. Kromě prohlídky interiéru, stálých
expozic a výstavy na radnici, vám muzejní noc nabídne také řadu mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
Náš Martinů:
Pojďme na Martinů
Fest 2019
Hudebně zábavný pořad v podobě průvodce letošním Martinů
festem, který představí jednotlivá díla, jejich autory i zajímavé souvislosti. Akce se koná v úterý
30. dubna 2019 od 19.00 hod. v hudebním
sále centra. Vstupné: 50 Kč. Pořádá Spolek
NÁŠ MARTINŮ.

Jeden svět Polička 2019 – festival
dokumentárních filmů o lidských právech
Čtvrtek 11. dubna, Divadelní klub,
Vstupné 80 Kč, 18.00 hod.
Anoteho archa / Matthieu Rytz / Kanada / 2018
/ 57 min.
+ debata s Danielem Pitkem, soukromým zemědělcem a členem odborné skupiny, která připravuje
podklady pro politiky ve sněmovně v otázkách boje
se suchem a zlepšením kvality půdy.
Prezident Kiribati dělá maximum pro záchranu
svého lidu, ale ví, že osud neodvrátí. Objíždí světová
fóra, aby upozornil na klimatické hrozby. S trpkou
věcností vysvětluje, jak a proč jeho stát mizí. I když
tomu nezabrání, cítí povinnost varovat druhé. Část
obyvatel už Kiribati opouští. Jednou z nich je Sermary, která hledá nový domov u své sestry na Novém
Zélandu.
21.00 hod.
Bohové z Molenbeeku / Reetta Huhtanen / Finsko / 2018 / 72 min.
Dny tří nerozlučných kamarádů, dvou chlapců a jejich kamarádky, sousedů v bruselské čtvrti
Molenbeek, jsou naplněny bohatou dětskou fantazií a bezstarostným hraním. Zatímco v ulicích se
demonstruje proti terorismu a Evropa je otřesena,
mysl věřících chlapců nezaměstnává nic menšího
než přemítání o Bohu.
Pátek 12. dubna, Divadelní klub,
Vstupné 80 Kč, 18.00 hod.
Český žurnál: Bratři Okamurové / Filip Remunda / Česko / 2018 / 92 min.
+ debata s Markem Wollnerem, publicistou, dramaturgem a moderátorem pořadu Reportéři ČT
Tomio Okamura se z podnikatele v cestovním ruchu proměnil v úspěšného politika, který rozděluje
společnost svými extrémními postoji. Starší bratr
Hayato Okamura je přesvědčeným křesťanským demokratem, pro něhož je slušnost nade vše. Nejmladší Osamu Okamura se věnuje urbanismu a snaží se
mít pochopení pro různé názory. Jak nesourodou
bratrskou trojici formovalo nelehké česko-japonské
dětství?
21.00 hod.
EXIT – Dát extremismu sbohem / Karen Winther / Norsko, Německo, Švédsko / 2018 / 52 min.
Norská dokumentaristka s extremistickými zkušenostmi se po více než dvaceti letech vydává na cestu do minulosti. V Německu, Dánsku, Francii i USA

nachází lidi s podobným osudem. Někdejší členy
extremistických hnutí, kteří se v jednom okamžiku
rozhodli, že nenávist by neměla být jejich životním
programem. V sérii intimních rozhovorů se s ní dělí
o vzpomínky na své zločiny, bolestné prožitky, strach
i odvahu změnit radikálně svůj život.
Sobota 13. dubna, Divadelní klub,
Vstupné 80 Kč, 17.00 hod.
Na jejích bedrech / Alexandria Bombach / USA /
2018 / 94 min.
Držitelka Nobelovy ceny míru Nadja Muradová
se vrací do roku 2014, kdy tzv. Islámský stát páchal
genocidu jezídů v severním Iráku a ji držel jako sexuální otrokyni. Znovu si připomíná všechna zvěrstva
a vraždy svých nejbližších. Je to silná žena, bojovnice za práva jezídů, na které svět pomalu zapomíná.
Režisérka ovšem s Nadjou byla i ve chvílích, kdy
opustila budovu OSN nebo televizní studio. Natočila tak příběh o citlivé dívce, která se obětovala pro
vyšší zájmy.
19.00 hod.
Všechno v pořádku / Tuki Jencquel / Německo,
Venezuela / 2018 / 70 min.
+ debata o aktuální situaci ve Venezuele
Venezuela je už několik let v hluboké krizi. Zhroucení ekonomiky vyvolalo mimo jiné i kolaps zdravotnictví. „Nemám na výběr, jsem nucena zavřít,“
vysvětluje klidným hlasem Rosalía svému muži,
předtím než definitivně zavře svoji lékárnu, ve které jednoduše nemá léky. Většina lékařů, stejně jako
miliony dalších obyvatel, už ze země odešla. Mladý
lékař Efraím je jedním z mála, kteří zatím zůstali,
přestože jeho plat nestačí ani na jídlo.
21.00 hod.
Vesnice plavajících krav / Zygizaga Zygmuntowski / Německo, Polsko / 2018 / 78 min.
Trojice třicátníků z Berlína se rozhodla vyměnit
svoji ranní jógu za pasení krav a štípání dřeva v malé
vesničce na východě Polska. Od místního farmáře si
muži pronajali dřevěnou chatičku a začali se zde zabydlovat. Postupem času zjišťují, že souznění s přírodou znamená pro starousedlíky něco jiného než
snaha omezit používání plastů či přestat jíst maso.
Akci pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci s Člověkem v tísni díky podpoře města Poličky a Pardubického kraje.

Tylův dům v Poličce hledá nové

UVADĚČKY / UVADĚČE
a

ŠATNÁŘKY / ŠATNÁŘE
Jste studenti, zajímáte se o kulturu a patříte mezi její příznivce?
Pak přijďte osobně do Tylova domu pro podrobnější informace.
Požadujeme: příjemné vystupování, kultivovaný projev, zájem o kulturu; smysl pro odpovědnost a časovou flexibilitu; věk od 18 let – pro
práci v šatně; věk od 17 let – pro uvaděčky / uvaděče
Spolupráce: Dohoda o provedení práce – nejedná se o práci na plný
úvazek.
V případě zájmu
volejte: tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
pište: e-mail: kurzy@tyluvdum.cz,
osobně přijďte do kanceláře
Tylova domu, Vrchlického 53, Polička.
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Hosté Jednoho
světa
Daniel Pitek – sedlák pod Milešovkou
Hospodaří v samém srdci Českého středohoří na 600 hektarech půdy, v souladu s přírodou
a krajinou, s úctou k odkazu a dědictví předchozích generací. Chová ovce, krávy a koně, zakládá
ovocné sady se starými a krajovými odrůdami.
Protože voda je základ života, vytváří mokřady,
tůně a rybníky. Vedle toho je členem skupiny odborníků, která připravuje podklady pro politiky
ve sněmovně v otázkách boje se suchem, zlepšením kvality půdy a struktury krajiny jako takové.
Angažuje se v Asociaci soukromého zemědělství,
České společnosti ornitologické či v Pro-bio svazu.
Marek Wollner
Je známý především jako moderátor pořadu
Reportéři ČT, kterému vtiskl jeho investigativní
charakter. Je šéfredaktorem reportážní publicistiky České televize, kam vedle Reportérů ČT patří pořady 168 hodin a Černé ovce. V reportážích
se kromě jiného odráží také jeho záliba v historii.
Byl prvním, kdo zpracoval televizní reportáž o poválečném masakru Sudetských Němců v českém
pohraničí. V únoru 2016 získal Cenu Ferdinanda
Peroutky.

Dny slovenské
kultury v Poličce
Letošní 7. ročník odstartujeme v sobotu 6. dubna koncertem plným lidovek v podání slovenské
kapely Progres, která vznikla na jaře v roce 1995
v obci Čereňany, okres Prievidza. Tedy v kraji, který je přímo nasáklý emotivní, hlubokou muzikou.
Pokračovat budeme v úterý 16. dubna, celý úterní den bude provoněný slovenskými specialitami,
které si pro přítomné připraví žáci SŠ a SOU Polička. V rámci Dnů slovenské kultury nabídnou návštěvníkům Tylova domu ochutnávku více i méně
tradičních slovenských pokrmů, především ze
severní části Slovenska, kde čerpají z poznatků nabitých na družebních cestách po spišském
kraji. Slovensko a především kraj pod krásnými
Tatrami nebyl nikdy příliš bohatý region. Základem byly ovesné kaše slané i sladké, pohankové
výrobky, zelí a později především brambory, které
se doplňovaly špekem, uzeninou a při slavnostních příležitostech vepřovým, skopovým a drůbežím masem. Slavnostní jídlo doplňovaly sladké výrobky z kynutého těsta ochucené ovocnými
náplněmi, popřípadě mákem. Návštěvníci budou
moci ochutnat halušky připravované jako hlavní
pokrm i dezert, další z ochutnávek bude typická
spišská kelová polievka, tatranské lokše, bryndzová nátierka a spišské sladké pirohy. Připraví
i moderní míchané nápoje, jejichž hlavní složkou
budou alkoholické i nealkoholické nápoje. Od
13. do 15. hodiny bude vše prokládáno hudebním
pásmem, které si připravili žáci ZUŠ Bystré. Představí se s lidovou tvořivostí z Čech, Moravy a Slovenska, zazní písně v podání sólistů i pěveckého
sboru, zahraje dechový soubor a hudební skupina.
Taneční obor zatančí Slovenské, České a Moravské lidové tance.
Dubnové Dny slovenské kultury 2019 důstojně
zakončí slovenská divadelní komedie ze Štúdia
Lasica & Satinský Bratislava „Rybárik kráĺovský
(pondělí 29. dubna). Pokud se sejdou herci jako
Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko
v jeden večer na jednom jevišti v excelentní komedii, nemůže se jednat o setkání jiné, než nezapomenutelné…
V lednu uplynulo již 26 let od rozdělení federace, přesto nás slovenská kultura oslovuje, má nám
stále co předávat.
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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.
Během měsíce dubna jsou napříč celou Českou
republikou již tradičně pořádány akce seznamující veřejnost s problematikou autismu. Proto
jsme pozvali Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS.,
aby nám povídala na téma Dítě s PAS a škola. Seminář se uskuteční v sále CBM Polička
25. 4. 2019.
Těšíme se 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.

Městská knihovna
Středa 10. dubna – dočasná pobočka knihovny v ulici
Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška o českých
dějinách – Sňatek v zájmu
království
Středověk byl dobou mužů, kteří však často
k majetku a moci docházeli prostřednictvím
bohatých dědiček. O sňatku v zájmu království
popovídá Dr. I. Fridrichová–Sýkorová. Vstupné
zdarma
Středa 24. dubna – dočasná pobočka knihovny
v ulici Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška o českých dějinách – Otec vlasti se
žení čtyřikrát
Být úspěšným vládcem znamenalo vždy sloužit,
a to nejenom sobě a rodině, ale hlavně státu. Výběr partnerek Karla IV. o tom vypovídá mnohé.
Těžko říci, zda bychom s ním měnili. Více v přednášce Dr. I. Fridrichové–Sýkorové. Vstupné zdarma

Pozvánka na
křest knihy

• 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.

Velikonoční dílnička pro dětičky
18. 4. 2019 (čtvrtek) 9.00–12.00 h.
Přijďte si s námi vyrobit velikonoční zápichy
ze zažehlovacích korálků HAMA, domů si odnesete i vzrostlé obilí, které Vám krásně ozdobí
stůl či parapet.
Cena 80 Kč – v ceně veškerý materiál.

Odborné poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
Seminář Dítě s PAS a škola
• Poradna psychomotorického vývoje
25. 4. 2019 (čtvrtek) 16.00–19.00 h.
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 27. 4. (sobota)
Seminář zaměřený na děti s tzv. vysoce13.00–15.00 h.
-funkčním autismem a Aspergerovým syndro• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
mem v běžných základních školách a víceletých
29. 4. (pondělí) 16.00–18.00 h.
gymnáziích. Seminář povede Mgr. Jaromíra
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
Staňková, DiS. z Rodinného integračního cent4. 4. (čtvrtek) 10.30–11.30 h.
ra v Pardubicích. Paní Staňková je absolventkou
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
magisterského oboru pedagogika – sociální prá23. 4. (úterý) 10.30–11.30 h.
ce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Celý
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusosvůj profesní život se pohybuje v oblasti sociální
ňová): 11. 4. (čtvrtek) 15.00–16.00 h.
práce a školství. Cílovou skupinou byly většinou
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
děti s poruchami chování, komunikace a s poru15. 4. (pondělí) 16.00–18.00 h.
chami autistického spektra. Seminář proběhne
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderov sále CBM v Poličce.
vá, DiS.): 11. 4. (čtvrtek) 13.30–14.30 h.
Určeno pro rodiče, pedagogy, asistenty a širokou veřejnost.
Předporodní beseda – Porod
z pohledu porodní asistentky
Tvořivý večer pro ženy –
4. 4. 2019 (čtvrtek) 16.00–18.00 h.
arteterapeutický večer
Beseda s porodní asistentkou Zuzkou Vocásko26. 4. 2019 (pátek) 18.00–20.00 h.
vou o porodu.
Přijďte si odpočinout od každodenních poPřihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
vinností a starostí. Pomocí různých výtvarných
Cena: 80 Kč /90 Kč pár
technik zažijete zajímavý večer a možná se
o sobě dozvíte i něco nového.
Tréninková aktivita
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
s Mgr. Monikou Čuhelovou
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
5. 4. 2019 (pátek, v rámci Drobků) 10.00–12.00 h. a studentka arteterapie
První hodinu bude psycholožka Mgr. Monika
Cena: 140 Kč
Čuhelová mluvit na téma „Nastavování hranic“.
Druhou hodinu budou následovat individuální
Změna programu vyhrazena, pro aktuální inkonzultace.
formace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Šátkování
• Pravidelné dopolední aktivity
50 Kč
5. 4. (pátek) 15.00–17.00 h.

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalo• Odborné poradny 
zdarma
vá, aby Vás seznámila s různými technikami vázání
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Inforšátků a nošení dětí. K dispozici budou šátky a nosít- mace o členství získáte od lektorek aktivit.
ka na vyzkoušení.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpoPřihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
řeny z dotačního programu Rodina a ochrana
Cena: 80 Kč
práv dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou
a CBM.“
Členská schůze
Více informací o nás, našich aktivitách a člen8. 4. (pondělí) od 16.00 h.
ství najdete na webových stránkách:
Vážení členové centra MaTami, tímto Vás všechwww.matami.cz
ny srdečně zveme na každoroční Členskou schůzi.
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami
Látkové pleny
11. 4. 2016 (čtvrtek) 16.00–18.00 h
Povídání o látkových plenách – základní výbava,
ukázka různých druhů plenek jak moderních tak
klasických, uskladnění špinavých plen a jejich praní, užitečné odkazy a obchody.
Přihlašujte se na email: prihlasse@matami.cz
Povedou maminky, které s dětmi látkovaly
Cena: 50 Kč

Dovolujeme si vás pozvat ve středu 17. dubna
v 19 hodin do Divadelního klubu na křest knížky
s názvem Vyhrát může jenom jeden s podtitulem
První závod, kterou napsal začínající spisovatel
Daniel Kotalík. Knížku bude možno zakoupit v Divadelním klubu.
Po prezentaci bude promítnut film s názvem Můj
auťák brouk. Vstupné zdarma.
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Potravinové alergie –
svépomocná skupina
17. 4. 2019 (středa) 15.30–17.00 h.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor
pro sdílení zkušeností, receptů a rad.

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

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Středa 3. 4. v 18.00 hod.
Hudební kino
Své 20. narozeniny oslavila světoznámá kapela původem z Teplic – Už jsme doma – nejen velkým koncertem v pražském Divadle
Archa, ale také vydáním live CD z tohoto
koncertu. Jedná se o určitou formu rodinného shledání kapely Už Jsme Doma s bývalými členy. Jedná se o záznam epické oslavy
20. výročí založení kapely, které se konalo
13. 10. v divadle Archa v Praze roku 2005
a na kterém bylo možno vidět dosti promíchanou směsici právě s bývalými členy
kapely, mezi kterými nechyběli saxofonista
Jindra Dolánský, Alice Flešerová, Romek
Hanzlík, Jarda Cvach, Honza Čejka, Petr
Bohm, Jirka Závodný, Ota Chlupsa, Roman
Kolařík, Míla Nový a Jula Horvát. Skupina
hraje svoje best of a přearanžované klasické
kusy podpořené velkým sborem.
Vstupné 30 Kč
Pátek 5. 4. v 19.00 hod.
Stromy umírají vstoje
Lyrické komediální drama španělského autora Alejandra Casony v podání poličských ochotníků. Režie: Ing. Ladislav Vrabec.
V hlavních rolích Zdena Pávková, Ladislav
Vrabec, Jitka Boháčová, Jaromír Běhoun,
Lulu Zrůst a další…
Vstupné 100 Kč/50 Kč SD
Sobota 6. 4. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání SAX & CRIME (A)
Další z řady vystoupení extravagantního
rakouského saxofonisty Haralda Kräutera
a kytaristy Thomase Vigla. www.saxandcrime.xlnet.at Vstupné 130 Kč/80 Kč SD
8. 4.–12. 4.
JEDEN SVĚT na školách
11. 4.–13. 4.
JEDEN SVĚT 2019
Program uvedený samostatně na str. 7
Neděle 14. 4. v 15.00 hod.
DAMÚZA: Superkluk
Loutková pohádka pro děti od 5 let. 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…
Délka představení: 35 minut. Projekt vznikl
s laskavou podporou: Hlavního města Prahy a MKČR. Loutky: Michaela Ruská. Režie:
Jiří Jelínek. Hrají: Vítek Maštalíř a Tomsa
Legierski
Vstupné 50 Kč
Neděle 14. 4. v 18.00 hod.
MANASLU 2018
Na vyprávění o podzimní expedici na 8. nejvyšší horu světa Vás zvou Martin Mazal a Vítek Pučálek.
Vstupné dobrovolné
Středa 17. 4. v 19.00 hod.
Představení knihy Vyhrát může jenom
jeden
Křest knížky s názvem Vyhrát může jenom
jeden, kterou napsal začínající spisovatel
Daniel Kotalík z Poličky. Po prezentaci bude
promítnut film s názvem Můj auťák brouk.
Vstupné zdarma
Pátek 19. 4. ve 21.00 hod.
so FREE jam
Třetí díl klubového jamování, tentokrát
ještě mnohem víc free… Kdo přijde, aniž by
cokoliv čekal, neodejde zklamán. Přineseš-li vlastní nástroj, máš vstup zdarma. Několik upřesňujících podrobností – od 21 do
01.00 hod. zcela neprogramované, neřízené
a neukotvené živelné vystoupení anonymních hejsků a haterií. Od 01.00 hod. do rozbřesku dj set.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 25. 4. v 19.00 hod.
Urinoterapie
Přednáška o léčbě vlastní močí v denním
životě. Moč je praktická lékárnička uložená
v močovém měchýři používaná odedávna.
Své zkušenosti nám předá Jiřina Vepřeková
(79 let) z Olomouce.
Vstupné 80 Kč
Sobota 27. 4. ve 20.00 hod.
Petra Boštíková a hosté
Komponovaný večer s klavírní šansoniérkou
a jejími hosty.
Vstupné 80 Kč

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

Divadýlka
v Divadelním klubu
DUBEN:
Neděle 14. 4. od 15 hod. Superkluk od Damúzy!
KVĚTEN:
Neděle 5. května od 15 hod.
TOY MACHINE: Šťastný kovboj
Vstupné 50 Kč
Loutková pohádka na motivy a počest poctivých
kovbojů, Indiánů, šerifů a dalších jiných osadníků
nebo obyvatel Divokého západu a neobjevených
zemí našeho Světa. Neboj se kamaráde, řeknu ti
příběh o Šťastném kovbojovi. Většího hrdinu Divoký západ nepoznal. Člověk se srdcem na pravém
místě brázdí na své věrné kobylce nekonečné prérie a koná dobro. Největší postrach všech banditů,
lumpů, nepoctivců a jiných kakrholtů. Ochránce
žen, přírody a práva. Až tenhle příběh uslyšíš, přestaneš se bát a tahle noc přeletí jako sokol v lovu.
Hrají a připravili: Tomáš Podrazil a Tomáš Běhal. Loutky a výprava: Tomáš Běhal
Pořadatelem akce je Divadelní klub

Rockoupání 2019
Koller, Langerová,
Kapitán Demo, Mňága,
Baumaxa… a nejen oni
Letošní Rockoupání proběhne
24.–25. 5. Opět musím připomenout, že Divadelní spolek Tyl, který je pořadatelem tohoto festivalu, letos slaví velké
výročí – 200 let ochotničení v Poličce. Vězte, že tenkrát to nebylo jen tak si zahrát ochotnické divadlo.
Jak progresivní tehdy naši předci byli, ukazují dva
údaje: ochotnické divadlo jsme hráli o 7 let později
než Pražané, avšak o 23 let dříve než divadelníci v Litomyšli. O tom ale jindy.
Jak progresivní je Polička dnes se ukáže během festivalu, neboť celou polovinu kapel, kterých je 200:10,
tvoří poličská zkušebně blízká seskupení. Ne každý
si uvědomuje, že zde máme více než 10 aktivních
kapel. Hle: HLEHLEN a DOTT s kořeny v gymnáziu,
CRY ROOM s Bohdanou Sýkorovou, GORILLA PATRIK jakožto poličský raper, Bolek Houdek a druhý
krásný princ v PRINZESSCHEN, totálně „trešdetalový“ SCREAMING, tři veselí bratranci v NAVRÁTILBANDU, táta, strýc a syn v novákovské REVOLUCI, klasikové z OMAKALAMUHOPOTAJMU
a k tomu ještě Poličce blízcí WXP. V sobotu úplně na
konci, tak trochu navíc, zahraje seskupení v počtu
1–30 lidí s názvem THE(atre) SONGS, jakožto připomínka divadelního výročí. K tomu všemu existuje
(alespoň co já vím) ještě dalších minimálně 5 kapel,
které na festivalu nebudou. Škoda. Ne v každém
městě se takto muzicíruje. Posoudit, kolik k tomuto
boomu přispěla existence našeho Divadelního klubu
a zkušebny, nechám na každém…
Moc se na všechny těším (nejen na ty poličské),
protože vězte, že pamatuji časy, kdy zde existovala
kapela jedna či dvě a o nějakém festivalu se nikomu
ani nezdálo… Definitivní program dvou scén a jednoho stanu najdete ledaskde na Internetu a v příští
Jitřence.
Za všechny organizátory sepsal
P. Erbes
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Pozvánka do Českomoravského pomezí
Polička
6. 4. – koncert skupiny Progres (známá z TV
Šlágr), velký sál Tylova domu, od 19.00 hod.
6.–13. 4. 2019 – Festival Polička Jazz
Oblíbený jazzový festival, velký sál Tylova domu,
začátek vždy od 19.30 hod. Divadelní klub Polička,
www.jazz.policka.org
14. 4. 2019 – Velikonoční inspirace
Od 13.00 hod. Tylův dům. Přijďte k nám strávit
příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce.
20.–21. 4. 2019 – Jarní slavnosti na Svojanově
Oslava jara, připomínka velikonočních zvyků,
šerm a zábava, to vše na jednom z nejstarších gotických hradů u nás.
29. 4. – Rybárik Královský – divadelní představení, velký sál Tylova domu, od 19.00 hod.
Vysoké Mýto
13. 4. – Jarní kujebácký jarmark
náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.
cz. Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tématikou, kulturní program.
24. 4. – Koncert Gabriely Beňačkové a Lubomíra
Brabce v rámci festivalu Pardubického jara – chrám
sv. Vavřince
27. 4. – Kujebácký šmajd
Gymnázium Vysoké Mýto, www.gvmyto.cz
27. 4. – Jarní dálkový pochod pro zdraví. Od 6.00
do 17.00 hod.
Litomyšl
24.–28. 4. – Zahájení 8. litomyšlské lázeňské sezóny – Lázně ducha. Různá místa v Litomyšli lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy… Mňága
a Žďorp, 100 zvířat, Dasha & Pajky Pajk a mnoho
dalších
4.–6. 4. – Postavme v Litomyšli Lego město!
Nový kostel Církve bratrské, 16.00–19.00 hod.
Akce pro děti od 6 do 13 let, aneb co vznikne, když
se spojí dětská fantazie + 400 000 kostiček Lega +
3 dny hraní.
do 12. 5. – Barbaři v pohybu
Regionální muzeum v Litomyšli, Út–Pá: 9–12
a 13–17, So–Ne: 9–17. Život Germánů v době římské
na pomezí Čech a Moravy. Prezentace nejnovějších
archeologických poznatků v našem regionu.
Moravská Třebová
11. 4. v 19.00 – Návštěva z ordinace – Martin
Zounar a Martina Randová
Vstupné: 300 Kč, dvorana muzea, předprodej zahajujeme 1. 4. v 16 hodin. Představitelé doktora Bohdana „Boba“ Švarce a jeho manželky Helgy „Heluš“
Švarcové z televizního seriálu Ordinace v růžové
zahradě 2. Martin Zounar a Martina Randová vzpomínají živě na všechny historky z natáčení a další
veselé zážitky, které jim účast v nekonečném seriálu
přinesla.
25.–29. 4. – Festival Dny slovenské kultury
24. ročník festivalu Dnů slovenské kultury v Moravské Třebové. 25. 4. v 19.00 – Slavnostní zahájení –
dvorana muzea, vstupné: 400 Kč.
Během programu vystoupí slovenská kapela THE
BACKARDS – Beatles revival, jeden z nejlepších
Beatles revivalů na světě. Součástí večera bude křest
fotoknihy Portréty 2019 Antona Diváckého. Po skončení koncertu následuje slavnostní raut.
26. 4. – Den s partnerským městem Banská
Štiavnica, 10.00 a 17.00 – Sokolníci Svatého Bavona – park u muzea, vstup volný; 19.00 – Divadelní
představení souboru PARADAJZ PIKČR – kinosál
muzea, vstupné: 100 Kč
27. 4. v 19.00 – Koncert Vašo Patejdl & Band –
dvorana muzea, vstupné: 450 Kč
28. 4. v 15.00 – Slovenský deň s najmenšími
Kinosál muzea, vstupné: 50 Kč
Emulienka – nedělní odpoledne se slovenskou
pohádkou Bruško, bruško, kto v tebe býva? – Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí? – prezentace česko-slovenských dvojjazyčných knih s CD z produkce
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BONA FIDE. Hosté : Miriam Pešková, spisovatelka
a překladatelka, Iva Dražská, ilustrátorka, Vladimír
Rusko, rozhlasový režisér a Viera Kučerová, autorka
dvojjazyčných projektů pro děti. Celý pořad je koncipován tak, aby mu rozuměly i ty nejmenší děti.
29. 4. – Vlado Kulíšek dětem 8.30 a 10.00, Kinosál
muzea, vstupné: 50 Kč. Oblíbený slovenský mim se
svým pořadem Popelnice
29. 4. v 19.00 – Ostrým nožom
Kinosál muzea, vstupné: 120 Kč. Každá generace
má svoji oběť. Inspirací tohoto filmu se stal skutečný
případ z r. 2005 z Bratislavy. Příběh otce, kterému
zavraždili syna a pro spravedlnost si musí dojít sám.
Režie: Teodor Kuhn. Hrají: R. Luknár, E. Lehotská,
D. Hartl, M. Krobot (89 min.)
12. 4. – 12. 5. Výstavy: Anton Divácký – Portréty
2019 fotografie; Víťazoslav Chrenko – Grafiky. Předprodej na všechny akce v rámci Dnů slovenské kultury zahajujeme 1. 4. v 16 hodin.
13. 4. – 52. ročník DP Vandr skrz Maló Hanó – trasy: pěší 13, 24, 32 a 44 km a trasa vycházky v délce
6 km pro rodiče s dětmi do 7 roků, tzv. Dětský vandr; cyklo cca 50 km s terénními úseky. Prezence
účastníků od 7 do 9.30 hod. ve vstupní hale radnice (nám. TGM); cíl jednotlivých tras i cyklojízdy na
nádvoří zámku v M. Třebové do 17 hod. Nově trasy
12 a 23 km z Jevíčka. Start na náměstí od 8.30 do
9.00 hod. Podrobnější informace na plakátech.
14. 4. Pěší vycházka spojená s úklidem nejfrekventovanější trasy vandru. Sraz účastníků ve
13 hod. u prodejny Lidl. Zajišťuje: J. Kuncová.
Svitavy
11. 4. v 17.00 – Ptáci
Městské muzeum a galerie. Vernisáž hravé výstava o ptactvu přiblíží vedle historie a řemesel návštěvníkům muzea přírodu našeho regionu. Zavede vás
do pestrého a různorodého světa našich létajících
sousedů.
12.–13. 4. – Svitavský dýchánek
Fabrika – Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Pardubického kraje. Krajská postupová přehlídka
dětského divadla Pardubického kraje – Dětská scéna
2019, krajská postupová přehlídka pro Loutkářskou
Chrudim 2019. Pořádá Středisko kulturních služeb
města Svitavy za finančního přispění Pardubického
kraje a Ministerstva kultury ČR.
26. 4. – Český videosalon 2019
65. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby. Krajské kolo pardubického a olomouckého kraje. Uvidíte filmové snímky nadšených amatérských filmařů i práci porotců. Kino Vesmír, vstup
volný.
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|

17.30

|

19.00

Název akce – popis
Místo konání
Zraněná srdce – Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě.
KINO Tylův dům
Kachel – Keramická dílna pro dospělé
SVČ Mozaika
Kavárnička – Přes mosty, mostky a lávky
DPS Polička
Hudební kino – Už jsme doma 20 let
Divadelní Klub
Arctic: Ledové peklo – Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny… KINO Tylův dům
Zdravotní poradna – Odborné poradenství s MUDr. Danielou Juklovou.
MaTami (CBM)
Předporodní povídání – na téma Porod z pohledu porodní asistentky
MaTami (CBM)
Jarní věneček – Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
Život je jen náhoda – Pořádá Domov na zámku Bystré ve spolupráci s Tylovým domem Tylův dům
Tréninková aktivita s Mgr. Monikou Čuhelovou – Téma aktivity – Nastavování hrani MaTami (CBM)
Šátkování – Seznámení s různými technikami vázání šátků a nošení dětí
MaTami (CBM)
Stromy umírají vstoje – Lyrické komediální drama španělského autora
Divadelní Klub
„Stoletý“ výlet po stopách Bohuslava Martinů – Kácov
Kácov
Progres – Slovenská hudební skupina, kterou zajisté znají diváci TV Šlágr
Tylův dům
Jazzové setkání SAX & CRIME (A) – Harald Kräuter – saxofon, zpěv, show,
Thomas Vigl – kytara, baskytara, mašinky, show. www.saxandcrime.xlnet.at
Divadelní Klub
Velké dobrodružství Čtyřlístku – Čtyřlístek slaví 50. výročí, roku 1969 vyšel první
příběh této legendární čtveřice
KINO Tylův dům
Členská schůze – Srdečně zveme všechny členy MaTami na každoroční Členskou schůzi MaTami (CBM)
Teroristka – Komedie je příběhem učitelky (Iva Janžurová) v důchodu.
KINO Tylův dům
Šikovné ručičky – jarní tvoření
DPS Polička
Šikovné ručičky – jarní tvoření
DPS Polička
Přednáška o českých dějinách – Sňatek v zájmu království – Středověk byl dobou mužů,
kteří však často k majetku a moci docházeli prostřednictvím bohatých dědiček.
Městská knihovna
Festival Polička Jazz – Swing band Jana Matouška – velký sál TD
Velký sál Tylova domu
Ekonomická poradna – Odborné poradenství s Bc. Evou Pazderovou, DiS.
MaTami (CBM)
Homeopatická poradna – Odborné poradenství s Mgr. Dagmar Klusoňovou.
MaTami (CBM)
Látkové pleny – Povídání o látkových plenách
MaTami (CBM)
Festival Polička Jazz
Velký sál Tylova domu
Mandala na plátně – Výtvarný čtyřhodinový seminář s umělkyní Týnou.
Malba obrazu o velikosti 30x30 cm. Malovat budeme technikou „tečkování“, která
pochází z aboridžinské kultury a malby.
SVČ Mozaika
Festival Polička Jazz
Velký sál Tylova domu
Velikonoční inspirace – Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit,
načerpat inspiraci.
Tylův dům
Damúza: Superkluk – Loutkové divadlo pro děti
Divadelní Klub
Manaslu 2018 – Na vyprávění o podzimní expedici na 8 nejvyšší horu světa Vás
zvou Martin Mazal a Vítek Pučálek
Divadelní Klub
Logopedická poradna – Odborné poradenství s Mgr. Hanou Dalíkovou.
MaTami (CBM)
Dny slovenské kultury – Ochutnávka slovenských pokrmů.
Tylův dům
Pedigový košík – Tvořivá dílna pro dospělé.
SVČ Mozaika
Setkání se vzpomínkami – Velikonoce
DPS Polička
Potravinové alergie – svépomocná skupina – Nabízíme Vám prostor pro sdílení
zkušeností, receptů a rad.
MaTami (CBM)
Přednáška o autopatii – Autopatie je celostní léčebná metoda založená
na principech homeopatie, která k léčbě využívá homeopaticky naředěnou
vlastní slinu nebo dech.
SVČ Mozaika
Představení knihy Vyhrát může jenom jeden – Křest knížky s názvem Vyhrát může
jenom jeden, kterou napsal začínající spisovatel Daniel Kotalík z Poličky.
Po prezentaci bude promítnut film s názvem Můj auťák brouk.
Divadelní Klub

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
MaTami
MaTami
Divadelní spolek Tyl
CBM (Muzeum)
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Tylův dům
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz

Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
MaTami
MaTami
MaTami
Divadelní spolek Tyl

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

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

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

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz

Divadelní spolek Tyl
MaTami
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

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

MaTami

matami@matami.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
18. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
|
|

Čas
9.00
21.00
10.30
14.00
17.00
17.30

25. 4. 14.00
|
16.00
|
17.00
|

19.00

26. 4. 18.00
|
18.00
27. 4. 13.00
|
|

14.00
14.00

|
28. 4.
29. 4.
|

20.00
19.00
16.00
19.00

30. 4. 16.00
|
19.00
1. 5. 18.00

Název akce – popis
Velikonoční dílnička pro dětičky – Velikonoční zápichy ze zažehlovacích korálků HAMA.
So FREE jam
Právní poradna – Odborné poradenství s JUDr. Veronikou Mazalovou
Trénování paměti
Tvorba Jaroslava Ježka – MgA. Robert Koubek představí artificiální hudbu J. Ježka
Otec vlasti se žení čtyřikrát – přednáška o českých dějinách
– Přednáška o životě Karla IV.
Narozeninové zpívání
Dítě s PAS a škola – Přednáška o problematice dětí s PAS s Mgr. Staňkovou
I motýli pláčou – beseda se spisovatelkou Marky Volf – O životě se zákeřnou nemocí
povypráví spisovatelka Marky Volf.
Urinoterapie – Přednáška o léčbě vlastní močí. Moč je praktická lékárnička uložená
v močovém měchýři používaná odedávna
Koncert nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer – Přijďte si odpočinout
od každodenních povinností a starostí
Poradna psychomotorického vývoje – Mgr. Iva Sedláčková poskytuje individuální
poradenství ve vývoji dítěte do 1 roku.
Odpoledne s dechovkou
Vernisáž: Lichožroutka Galina Miklínová – Výstava české režisérky, ilustrátorky
a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových
festivalů animované tvorby.
Petra Boštíková a hosté – Komponovaný večer s klavírní šansoniérkou a jejímy hosty.
Avengers: Endgame – 3D akční film studia Marvel.
Logopedický seminář – Odborné poradenství s Mgr. Hanou Dalíkovou.
Rybárik kráĺovský – Emília Vášáryová, Milan Lasica a Milan Kňažko
v jeden večer na jednom jevišti.
Čarodějnický rej – Přijďte oslavit tradiční pálení čarodějnic.
Pojďme na Martinů fest 2019
Dumbo – Disney dál rozšiřuje řadu hraných filmů s oblíbeným klasickým příběhem.

Název akce – popis
2. 2. – 10. 4. Jeden den ve středověku – Chtěli byste prožít jeden den ve středověku?
26. 2. – 28. 4. Od rozpustilých maškar po veselé Velikonoce – jarní výstava o zvycích
veselých i vážných z minula i dneška
18.–20. 4.
Spaní na Mozaice – Pro holky ze ZK Jehlou a nití. Otevřeme kufřík plný tvoření,
zábavy, legrace a tajemna.
18.–21. 4.
Jarní pobytová výprava – Pobytový výlet pro děti od 2. třídy. Hry, tvoření,
zábava, noční hra, diskotéka.
23.–26. 4.
Mládí a Bohuslav Martinů 2019 – 11. ročník soutěžní přehlídky pro žáky ZUŠ,
hudebních gymnázií a konzervatoří
27. 4. – 1. 9. Výstava: Lichožroutka Galina Miklínová – Výstava české režisérky, ilustrátorky
a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů
animované tvorby.

duben 2019

Místo konání
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
DPS Polička
Gymnázium Polička

Pořadatel akce
MaTami
Divadelní spolek Tyl
MaTami
DPS Penzion Polička
Gymnázium Polička

Kontakt, informace, rezervace
matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz
matami@matami.cz
www.dpspolicka.cz
www.gympolicka.cz

Městská knihovna
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami

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

Oldřiš – hasičská zbrojnice

Městská knihovna Polička

www.knihovna.policka.org

Divadelní Klub
Velký sál Tylova domu

Ekocentrum Skřítek
ZUŠ Bohuslava Martinů

www.ekocentrumskritek.cz
www.zusbmpolicka.cz

MaTami (CBM)

MaTami

matami@matami.cz

MaTami (CBM)
Tylův dům

MaTami
Tylův dům

matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz

Radnice
Divadelní Klub
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)

CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
MaTami

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

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

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

rekreační zařízení Mladočov

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Tylův dům

ZUŠ Bohuslava Martinů

Radnice

CBM (Muzeum)

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

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

www.zusbmpolicka.cz

muzeum@muzeum.policka.org

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

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
14. 4. – Jarní trhy od
14 hodin před budovou IC.
11. 4. – Baronka Arnoštka z Langetu – beseda
s PhDr. Jaroslavem Zezulčíkem, kastelánem kunínského zámku, o poslední člence rodu Hohenemsů
na zámku v Bystrém. Beseda proběhne od 18 hod.
v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
27. 4. – Upokojenkyně
Černá komedie z domova seniorů, se kterou vystoupí vírští ochotníci. Od 19 hodin v divadelním
sále Sokolovny. Vstupné na místě 70 Kč.
28. 4. – Přehlídka vodních mlýnků – První jarní
dny a vodní mlýnky patří k již tradičně k sobě. Kromě mlýnků, opékání buřtů a dalších atrakcí jsou
připraveny soutěže pro děti. Od 13 hod.
Dolní Újezd
14. 4. Velikonoční výstava 9.00–17.00 v Muzeu
Dolní Újezd
26.–27. 4. – Tradiční stavění máje
Litomyšl
6.–22. 4. – Múzy mezi květinami, So-Ne a svátky
10.00–16.00, Státní zámek Litomyšl, květinová výstava na zámku
13.–14. 4. – Astrovíkend – esoterický festival,
Zámecký pivovar, Litomyšl, dny tajemna a poznání.
15. 4. 2019 – Duše se ptá: proč? Ďábel se ptá: jak?
18.00, Zámecký pivovar, Litomyšl, přednáška Pjéra
La Šé’ze. Vstupné: 300 Kč
26. 4. – Sto zvířat – koncert, 20.00, Music Club
Kotelna, Litomyšl. Vstupné: 200 Kč v předprodeji
(IC Litomyšl) a 270 Kč na místě
Oldřiš
16. 4. – Beseda a přednáška s odborníkem na
téma rizika online světa pro děti a online závislosti

(internet, počítačové hry, tablet, mobilní telefon).
Od 17.00 hod v prostorách školní družiny v Základní škole Oldřiš
25. 4. – I motýli pláčou, beseda s autogramiádou
nad knihou Marky Volf. Od 17.00 hodin v hasičské
zbrojnici Oldřiš.
Polička
6.–13. 4. 2019 – Festival Polička Jazz
Oblíbený jazzový festival, velký sál Tylova domu,
Divadelní klub Polička, www.jazz.policka.org
14. 4. – Velikonoční inspirace, od 13.00 hod. Tylův dům.
20.–21. 4. – Jarní slavnosti na Svojanově, oslava
jara, připomínka velikonočních zvyků, šerm a zábava.
Pomezí
27. 4 – Pouťová zábava – KD Pomezí
Sebranice
3. 4. – Kurz zpracování lnu, 15–19 hodin, Sebranice, Světnice č. p. 8, vede Lenka a Jiří Kmoškovi,
pořádá SAN
4. 4. – Přednáška o paměti a jejím trénování –
v 9.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Sebranice. Vstup zdarma.
21. 4. – Velikonoční zábava – od 20.00 hod. na
sále kulturního domu. Pořádá Tělovýchovná jednota Sebranice.

Pozvánka na
výstavu
Víc než desítku let mohou návštěvníci Tylova
domu v průběhu dubna vidět výtvarné výstavy, které provází hudební festival Polička Jazz. Ta letošní
představí Josefa Blechu, kterého odborníci označují
za pokračovatele odkazu velkých portrétních karikaturistů, jakými byli František Bidlo, Antonín Pelc
či Adolf Hoffmeister.
Ve svých karikaturách zachycuje především osobnosti ze světa hudby, ale i z oblasti výtvarného umění, literatury či filmu. Jednoduchou linkou umí ve
zkratce zachytit podstatné – vnější podobu, charakter i životní příběh. Naplňuje tedy vše, co tato složitá
výtvarná disciplína vyžaduje: suverénní kreslířské
nadání, specifický postřeh, vtip a nadhled.
Realizoval desítky autorských výstav, jeho portréty byly publikovány mj. v The New York Times,
The New Yorker, Playboy a jsou zastoupeny v mnoha
sbírkách v Evropě, Kanadě a Spojených státech.
Dílo Josefa Blechy zaujme náročné návštěvníky
výtvarných výstav stejně jako ty, kteří podobné akce
obvykle míjejí. Velkoformátové kresby budou k vidění v přísálí Tylova domu do konce dubna.
Jaroslav Mareš

Svojanov
14. 4. – Nesmíme zapomenout, ve 14 hod. na hřbitově ve Svojanově, vzpomínkové setkání k 45. výročí smrti Marie Živné, studentky Filosofické fakulty tehdejší University Jana Evangelisty Purkyně
v Brně.
30. 4. 2019 – Tradiční pálení čarodějnic u rybníka Šindelky

Jaro na Svojanově
Svojanov – někdejší královské sídlo je připravené na první letošní slavnosti. Přijeďte si užít Velikonoce na hradě.
Pro návštěvníky je na Bílou sobotu a na Velikonoční neděli připravený celodenní program na
hradním nádvoří. Jednotlivá představení se budou střídat zhruba v půlhodinových intervalech.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kejklíře,
na hrané scénky, šermířské souboje a ukázky zbraní, ale také na bubeníky či sličné tanečnice.
Výletníci se také budou moci podívat, jak dříve
lidé vyháněli paní Zimu, či jak se pletou pomlázky
nebo spřádá příze. Lidé se dozvědí mnohé nejen
o Velikonocích, ale také o Hromnicích, či čarodějnicích. V programu se představí šermířský spolek
Honorata z Letohradu, znojemský kejklíř Jonáš
a bubeníci Mortem z Ústí nad Orlicí. Nebudou chybět ani hry pro děti a tradiční jarmark.
Milovníci historie nepřijdou samozřejmě ani
o komentované prohlídky jarně vyzdobené památky zpestřené vyprávěním o velikonočních zvyklostech. Hrad bude mít brány dokořán i na Velký
pátek a Velikonoční pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Urinoterapie

Galerie Kabinet Chaos – Chaosbox

Ve čtvrtek 28. 4. v Divadelním
Otevření výstavní sezony 2019
klubu v 19 hodin proběhne předMarie Hladíková_Nepovedený teleport
náška o Urinoterapii v denním
13. 4. 2019 v 17.00 hod.
životě aneb léčba vlastní močí.
Po kratké měsíční přestávce během ještě chladSvé dlouholeté zkušenosti nám
ného března se opět otevřou alternativní prostopředá Jiřina Vepřeková (79 let) z Olomouce. Jiřina
ry Galerie Kabinet Chaos – Chaosbox, v prostoru
Vepřeková do 65 let vedla kondiční cvičení se zdra- v podstatě klasického čistého výstavního formátu
votním zaměřením a nyní je cvičitelka taiji a qigongu. „white cube“, „bílá kostka“, o velikosti 5,5 x 9 m,
K urinoterapii se dostala v roce 1994, když nepočítá
kde se seznámíte s tvorbou intermediální sochařléta útlého dětství, kdy u babičky to byla běžná léč- ky mladší střední generace MgA. Marie Hladíkové
ba. Léta spolupracovala s MUDr. Tatianou Kozlo- (*1978, Praha).
vovou, která se na svých seminářích o urinoterapii
Marie ukončila v roce 2004 studia na prestižní
vždy zmiňovala, a tak si Jiřina opět vzpomněla na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v Atesvou babičku a nastoupila na tuto přerušenou cestu. liéru veškerého sochařství pod vedením legenA říká: „Nelituji.“
dárního prof. Kurta Gebauera, (jehož tvorbu jste
Moč je praktická lékárnička uložená v močovém
u nás mohli vidět před čtyřmi lety).
měchýři. Účinné látky, které moč obsahuje, se pouMarie svými slovy: „V posledních zhruba desežívají ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu, ti letech jsem přešla od objektové tvorby k siteaniž si toho někdo všimne. Moč se používá odedávna. -specific instalacím, které stále zjednodušuji, co
Mnohdy to byl jediný dostupný léčebný prostředek. se do formy, materiálu i nákladů týče. Abych
Používala se nejen k léčení, ale i k barvení látek, ke
se vyhnula vytváření objektů, které po výstazrání sýrů, na popraskanou kůži, k desinfekci, ke
vě budou zabalené do bublinkové fólie zabírat
klíčení rostlin a v mnoha dalších oborech. Moč není
místo a chytat prach ve skladišti, recykluji mapouze odpadní tekutina, která odvádí z těla nepo- teriál a vozím jej od výstavy k výstavě sbalený
třebné látky. Pro člověka může být i dobrým pomoc- v krabici a pár igelitkách. Vybalím, rozmotám,
níkem při diagnostice vlastního zdravotního stavu.
pospojuji, navěsím, zmuchlám, doplním o větve
Vlastnosti a použití moče jsou široké. Moč očišťuje
nebo další na místě dostupný materiál a po výorganismus, odstraňuje usazeniny, obnovuje životně
stavě opět rozeberu a sbalím, než bude mít šanci
důležité orgány a další a další. Pokud se nad touto
si zahrát jinde.
tekutinou ošklíbáme, ošklíbáme se vlastně sami
Vedle volné vizuální tvorby se podílím na pronad sebou. Není třeba hned vnitřní užívání. Zkusme
dukci porcelánových světýlek s designérským
potírání a budeme překvapeni, jak nám brzy zjemní
pokožka. Stačí jedno – vyzkoušet ji. Moč je medicína
pro odvážné. Vstupné 80 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek Ing. Eva Janečková

studiem Hidden Factory a mám značku kosmetiky pro příšery Fenomena.“
Tvorba Marie Hladíkové je nám sympatická
svou variabilitou, tendencí pracovat s málem, recyklovat, vytvářet magické a tajuplné, imaginativní světy z nezvyklých materiálů, je výraznou,
charismatickou, inspirativní a respektovanou postavou v rámci své generace, zachovává si svůj osobitý styl a výraz. Kromě toho se zabývá počítačovou animací a pravidelně spolupracuje s několika
zajímavými módními návrhářkami své generace:
s LazyEye a Hanele Poislovou jako modelka. Je
součástí volného performančně divadelního uskupení hobbistických modelek Kolouchův sen. V roce
2003 byla na stáži na Athens School of Fine Arts.
Marie Hladíková je také zkušenou pedagožkou na
střední škole, ráda s batohem cestuje do zapomenutých končin.
Na setkání s Vámi za Spolek Planeta Chaos
z.s. se těší, M.A. Veronika Šrek Bromová a umělkyně MgA. Marie Hladíková. Za podporu celoročního výstavního a kulturního programu děkujeme
MKČR a městu Polička (doufáme).
Najdete nás na adrese: Střítež 68, Polička, 572 01. Ideální destinace na výlet z Poličky
i okolí. Aktuální informace na Facebooku: Galerie Kabinet Chaos, na Artmap: Galerie Kabinet
Chaos – Chaosbox, na našem webu: http://planeta-chaos.cz/, kontakt: verbrom@gmail.com,
tel.: 602 315 215. Otevřeno po domluvě a pravidelně v den vernisáží a v neděli mezi 13.–18. hod.

Pro zájemce o památky lidové architektury
v regionu vyšla kniha Nejstarší venkovské domy
ve východních Čechách. Autoři prof. Jiří Škabrada a arch. Zuzana Syrová v ní představují
výsledky postupného objevování nejstarších vesnických domů, jimiž se naše vědomosti o těchto
památkách posunuly hlouběji do minulosti – do
17. i 16. století.
Z okolí Poličky jsou v knize uvedeny někdejší
rychta v Sádku, známý dům č. p. 16 v Telecí, tři
nejstarší domy v Korouhvi, dům č. p. 22 v Lezníku (o kterém jsme již před časem informovali v Jitřence), nejstarší objekty v Lubné, Širokém Dole
a Vidlaté Seči.

Přímo z Poličky je nejstarší stodola z Horního
Předměstí, dále z okolí Litomyšle a Vysokého
Mýta jsou nejstarší domy v Trstěnici, Čisté, Benátkách, Cerekvici a Vračovicích. Kniha informuje o tom, co všechno se dá dnes zjistit o historické stavbě, včetně přesného určení jejího stáří či
jednotlivých stavebních etap, a také určení jmen
jejich stavebníků. Křest knihy se konal 15. března
v nejstarším objektu – roubené obytné místnosti
domu č. p. 2015 na předměstí Havlíčkova Brodu,
postaveném na počátku 16. století. Publikace se
prodává v Poličce v obou knihkupectvích a v Galerii Vysočina na náměstí. Lze ji koupit i v prodejně vydavatelství Univerzity Pardubice.

Kniha o nejstarších vesnických domech

Senioři slavili
MDŽ tancem
V pátek 8. března se ve velkém sále Tylova domu
sešli členové poličské organizace Senioři České republiky, z. s., aby společně oslavili Mezinárodní den
žen. Přivítali mezi sebou místostarostu Pavla Štefku a další hosty. O příjemný úvod se postaraly děti
z Mateřské školy na Luční, které pod vedením svých
učitelek předvedly několik tanečků a pohybových
kreací. Zahanbit se nenechaly ani členky taneční
skupiny Pohoda, vedené manželi Šimonovými, které
zaujaly svými řeckými tanci.
Setkání zahájil předseda Jaroslav Koráb, který
připomněl historii Mezinárodního dne žen a vyjádřil podiv nad současným úsilím tento mezinárodní
svátek diskreditovat. Seznámil přítomné s programem a popřál všem příjemné odpoledne. Pavel Štefka přítomné pozdravil jménem vedení města a ocenil
jejich aktivní přístup k životu, svým rodinám i potřebám města.
Dlužno říci, že oslavenkyně neponechaly nic náhodě. Aby se cítily spokojeně nejen duševně při vzájemných konverzacích, besedách, chválách i kritikách,
připravily i ledasco na zub. A protože jsou to duše
poetické, citlivé a přející, každá toho připravila tolik,
že zbylo i na ostatní, o mužích nemluvě. Ti se spokojeností jen tetelili. Takže suma sumárum – hlad
během odpoledne nepanoval a nálada byla skvostná.
Přispěla k tomu i trojčlenná „kutálka“, která hrála
do roztrhání těla k tanci i poslechu. Aparaturu, která
vydá za celý orchestr, obsluhoval a na klávesy živě
hrál Pavel Hegr (také zpíval), heligonku „pobízel“
Ing. Jan Vosmek a hlasem „jako zvon“ zpívala Marie
Biberlová. Po prvotním ostychu se pak parket hemžil
tanečníky až do samého konce. Nebylo možné si nevšimnout, že totální převahu měly ženy, takže tvořily
hodně tanečních „párů“. Potvrdily se prostě výpočty
statistiků, že ženy žijí déle... Zpestřením programu
byla i bohatá vzájemná výměna dárků.
L. Vrabec
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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
Kachel

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 (vceně je doprava, 5x denně strava, vstup do krytého bazénu
Litomyšl, materiál na tvoření)
Program: dopolední tvoření, odpoledne hry,
návštěva krytého bazénu Litomyšl
Lektorka: Alena Hejduková, Žaneta Knotková
Přihlášky: 12. 4. 2019

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 2. 4. 2019
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 2. 4. 2019
Mandala na plátně
Výtvarný čtyřhodinový seminář
s umělkyní Týnou.
Malba obrazu o velikosti 30x30 cm.
Malovat budeme technikou „tečkování“, která pochází z aboridžinské
kultury a malby.
Termín: sobota 13. 4. 2019
Čas:
10.00–14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
900 Kč
Lektorka: Kristýna Žabžovská
Přihlášky: do 11. 4. 2019
Pedigový košík
Tvořivá dílna pro dospělé.
Termín: středa 17. 4. 2019
Čas:
8.30–11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přednáška o autopatii
Autopatie je celostní léčebná
metoda založená na principech
homeopatie, která k léčbě využívá
homeopaticky naředěnou vlastní
slinu nebo dech.
Termín: středa 17. 4. 2019
Čas:
17.30–19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Lektorka: Mgr. Helena Žďárová,
tel: 724 057 690
Spaní na mozaice
Pro holky ze ZK Jehlou a nití.
Otevřeme kufřík plný tvoření,
zábavy, legrace a tajemna.
Termín: 18. 4. – 20. 4. 2019
Čas:
sejdeme se 18. 4. v 8.30 hodin,
smutně se budeme loučit v 10.00
v pátek
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 11. 4. 2019
Info:
Zdeňka Švecová, 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

Čarodějnický rej
Přijďte oslavit tradiční pálení
čarodějnic.
Hry pro děti i dospělé, upálení čarodějnice, grilování, opékání buřtů,
k poslechu a k tanci nám zahraje DJ,
kostýmy vítány.
Lanové aktivity z lanáče PROUD
BRNO – Swing by choice. Večerní
zábava s kapelami REVOLUCE
a FORTS BLUES
Program: 16.00 hod. – start čarodějné cesty
u fotbalového stadionu
16.00 hod. – 18.30 hod. – aktivity
pro děti
18.30 hod. – zapálení fatry s čarodějnicí
18.30 hod. – zábava pro dospělé
Termín: úterý 30. 4. 2019
Čas:
16.00 hod.
Místo:
Ski Areál Polička
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Hlavní organizátoři akce SVČ
Mozaika a Radim Totušek.
Akce je podporována městem Polička a Spolkem přátel SVČ Mozaika.
O víkendu na dopravko
SVČ MOZAIKA na měsíc květen
připravuje víkendové aktivity na
dopravním hřišti.
Přijďte si procvičit pravidla silničního provozu.
K dispozici budou zkušení lektoři,
kteří vám zapůjčí motokáry, kola,
koloběžky.
Možnost i zamluvení dopravního
hřiště s celým vybavením minimálně pro 10 zájemců.
Bližší informace a termíny otevření
hřiště pro veřejnost v květnové
Jitřence, nebo na tel: 605 431 034

Děti z Mozaiky
ukázaly, co umí
V roce 2014 to bylo poprvé, co jsme pořádali
přehlídku zájmových kroužků pod názvem „Ukážeme, co dokážeme“.
Letos v březnu, přesně po pěti letech, jsme do
toho šli znovu a obsadili na dva dny celý Tylův
dům i s Divadelním klubem.
Od nového roku se tak většina zájmových
kroužků s vervou pustila do přípravy na akci
s názvem „Mozaika v pohybu“.

Přípravy vrcholily na zkoušce den před premiérou. Souhra 19 jevištních vystoupení o 250 účinkujících vyžadovala jistou dávku odvahy i trpělivosti všech zúčastněných.
Ale po čtyřech hodinách nácviku a přenášení
všeho zleva doprava a zase zpátky jsme usoudili,
že premiéru určitě zvládneme na výbornou.
A tak se i stalo!
V 17.00 hodin nebylo v sále Tylova domu jediné
místo volné. Ve všech šatnách i přilehlých prostorách pódia to vřelo. Moderátor ohlásil začátek
a rozjela se skvělá dvouhodinová show. Vystoupení šla za sebou v naprostém souladu, děti byly
úžasné a publikum odměňovalo jejich nasazení
bouřlivým potleskem. Snaha trenérů a vedoucích
tak nebyla marná. Rodiče dětí byli dojati i nadšeni zároveň.
Bylo na co koukat i mimo pódium, protože výtvarné kroužky připravily jarní výstavu, která
celou akci zdobila.
Když fotbalisté ukončili svým výkopem míčů
do jeviště tento úžasný večer, všichni jsme si vydechli. Bylo to krásné, ale jsme rádi, že to máme
za sebou, že to všichni přežili ve zdraví a hlavně,
že se to všem moc líbilo.
Z Mozaiky zdraví
Irena Chroustovská

Připravované akce
Čas pro neobyčejné zážitky
– večer plný her pro děti a jejich
rodiče
Můžete se těšit na večer plný her
deskových i zahradních.
Náchodsko – Broumovsko 2019
– VOLNÁ MÍSTA!
Zájezd pro dospělé.
Termín: 30. 7.–3. 8. 2019
Místo:
Východočeský kraj
Cena:
3 700 Kč
Vedoucí tábora: Milan Matouš

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání…
Utichlo srdce znavené, přestalo bít, budiž Ti maminko
za všechno dík… V dubnu
tomu budou 4 roky, co odešla naše milovaná maminka,
babička, sestra, manželka,
paní Marta Karasová. Věnujte
jí prosím, vzpomínku s námi.
Manžel a dcery s rodinami
Dne 1. dubna si připomeneme 9. výročí úmrtí paní Milady Janhubové.

A 8. dubna 5 let od úmrtí
pana Jana Janhuby. Kdo jste
je znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Syn a dcery
s rodinami
Dne 9. 4. by se dožil 100 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Miloslav Pražan, který nás navždy opustil
30. 3. před 34 lety. S láskou
stále vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 27. 4. by se dožila 90 let
naše drahá a obětavá maminka, babička a prababička paní
Marie Klozová. Všem, kdo na
ni vzpomenou s námi, děkujeme. S láskou stále vzpomínají
dcery Marie a Hana
s manželem a vnoučata
s rodinami.
Dne 27. 4. 2019 by se dožila
100 let naše drahá maminka,
babička a prababička paní
Anna Dřínovská ze Širokého
Dolu. Děkujeme všem přátelům a známým za tichou
vzpomínku. Se vzpomínkou
na maminku
dcera Anna s rodinami
a syn Zdeněk s rodinami.

Blahopřejeme
3. duben rok co rok je výjimečný den. Narozeniny slaví
paní Věra Luňáčková.
Ke krásným 85. narozeninám Ti přeje celá rodina
hlavně pevné zdraví.
Dne 18.4 oslaví životní jubileum 80 let pan František
Filipi. Do dalších let přejeme
především zdraví, spokojenost, štěstí a pohodu a děkujeme také za velikou lásku.
Manželka Milada a děti
s rodinami
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Zprávy ze ZUŠ
ZUŠ oslavující a soutěžící
Letos 20. února naše škola
Slavnostním
představením
oslavila 70. výročí svého založení. Po první části večera, kdy
jsme přivítali vzácné hosty –
především bývalé žáky, pedagogy a ředitele školy – přišla na řadu koncertní část
večera. S potěšením jsme vyslechli bývalé žáky
naší školy, kteří se hudbě již věnují profesionálně.
Zazpívala Helena Hozová za klavírního doprovodu Jarmily Mrazíkové Češkové, na klavír hrála
také Jaroslava Filipová a Kateřina Grubhofferová,
na trombon pak David Coufal. Mezi benjamínky
koncertní části večera patřily slečny studující na
konzervatořích – flétnistka Veronika Stodolová,
akordeonistky Ester Tomášková a Kateřina Tůmová a také hráč na tubu, studující na brněnské
JAMU, Metoděj Dvořák. Všem patří náš velký dík
za to, že vážili cestu do Poličky a škole svým uměním předali ten nejkrásnější dárek.
Po přestávce, během níž si hosté mohli prohlédnout kroniky a fotografie zachycující existenci školy od jejích počátků až po současnost,
zazněla kantáta Bohuslava Martinů – Otvírání
studánek v podání hostů, žáků a pedagogů ZUŠ.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na
přípravě a nastudování tohoto díla, které rozhodně není běžným repertoárem na základních
uměleckých školách. Zejména bych se s vámi moc
ráda podělila o nadšení a radost, již jsme mohli
vidět ve tvářích dětí, které se v kantátě představily ať už v taneční, pěvecké nebo hudební složce.
Tyto děti si snad navždy budou pamatovat zážitek
z tohoto večera i z práce, kterou přípravy provázely. Věřím však, že si do života ponesou především sílu a kouzlo, které Otvírání studánek prostřednictvím veršů M. Bureše a hudby B. Martinů
tak významně promlouvá o životě v našem kraji…
Děkujeme, že jste byli s námi a věříme, že i pro
vás byl slavnostní večer příjemným zážitkem. Ti
z vás, kterým představení uniklo, se mohou těšit
na další provedení na slavnosti Otvírání studánek v obci Tři Studně 25. 5. 2019 a v jednání jsou
ještě další termíny, o kterých budeme informovat.
Úspěchy v soutěžích
Žáci ZUŠ se účastní mnoha okresních i krajských soutěží. Jsem velice potěšena, že se našim
žákům a jejich pedagogům daří v soutěžích dosahovat na stupně vítězů a probojovávají se do dalších kol. Dokazují tak nejen to, že jsou skvělými
muzikanty, ale i to, že poctivě pracují… Okresní
kolo akordeonů proběhlo v Litomyšli 19. 2. První místa s postupem si ve svých kategoriích vybojovali: Tereza Šolcová, Jan Vraspír, Kateřina
Grubhofferová a také akordeonové duo Vanda
Klusoňová a Magdaléna Andrlíková. Martina
Macháčková si pak odváží první místo. 15. 3. byla
naše škola organizátorem krajského kola v tomto oboru. Do Poličky přijelo téměř 60 hráčů na
akordeon a v této konkurenci si vedli naši žáci následovně: Třetí místo získala Tereza Šolcová, druhou pozici pak obsadilo akordeonové duo Vanda
Klusoňová a Magdaléna Andrlíková. Na prvních
místech se umístili Kateřina Grubhofferová a Jan
Vraspír, přičemž Honza si vybojoval dokonce
postup do ústředního kola soutěže, k čemuž mu
velmi blahopřeji! Děkuji tímto paní učitelce Jitce
Nackové za vynikající přípravu všech žáků.
Dechové soubory se sešly v okresním kole ve
Svitavách 27. 2. a všechny čtyři soubory z naší
ZUŠ postoupily do krajského kola. Trio nejmladších klarinetistů ClaTrio ve složení Štěpán Jandl
(vyučující – Š. Jandlová), Žaneta Navrátilová
(Š. Jandlová), Lucie Zerzánková (T. Jandl). Dále
Trio Triple, ve kterém hraje na příčnou flétnu
Magdalena Teplá (P. Mazal), na klarinet Tereza
Přívětivá (Š. Jandlová), a na klavír Natálie Hegrová (I. Komárková). Slečny získaly ocenění poroty
za výbornou stylovou interpretaci. Oba soubory
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

pod vedením p. uč. Šárky Jandlové. Dále dva soubory pod vedením Petra Mazala. Trio dvou zobcových fléten s klavírem ve složení Šárka Roušarová
(P. Mazal), Anna Pešinová (P. Mazal) a Bára Slavíková (K. Grubhofferová). A také trio příčných
fléten – Magdalena Teplá, Lenka Feltlová, Vendula Ptáčková (všechny ze třídy P. Mazala).
Okresní kolo smyčcových souborů se konalo
28. 2. v Letohradě, kde naši školu reprezentovaly
celkem tři soubory. První místo si odváží houslové duo Sára Vraspírová a Johana Jelínková. Taktéž první místo získává houslový kvartet ve složení Miriam Kašparová, Rozálie Jánová, Zuzana
Stodolová a Štěpán Šafář (oba soubory pod vedením Anety Kladivové). První místo s postupem
do krajského kola si vybojoval smyčcový kvartet –
Lada Kincová, Vendula Pucharová, Aneta Kastnerová a Radim Šafář. Zároveň si také odvážejí
nejvyšší bodové ohodnocení z celého soutěžního
dne. Soubor připravila Pavlína Kempná (spolupráce Alena Kincová, Aneta Kladivová a Michal
Hromádko). Všem žákům i pedagogům patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci, zároveň všem postupujícím přejeme mnoho
zdaru a hlavně dobré muziky v dalších kolech
soutěže.
Pozvánka na duben
Krátký pohled do dubnového kalendáře zve na
vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru a také
prací pedagogů nejen výtvarného oboru naší školy – 13. 4. ve 14 hod. v sálech Centra B. Martinů
Polička. Výstava potrvá do 28. 4. Dále ve dnech
23.–26. 4. pořádá naše škola 11. ročník celostátní
přehlídky zaměřené na interpretaci díla našeho
rodáka, Mládí a Bohuslav Martinů. Celá přehlídka je otevřena veřejnosti, odborné poroty budou
hodnotit výkony mladých umělců z celé republiky jak v sálku ZUŠ (23. 4. – kategorie klavír),
tak v sálech Tylova domu (24.–26. 4. – kategorie
housle, violoncello, klavír). Koncert nejlepších
účastníků proběhne 26. 4. v 18 hod. ve velkém
sále Tylova domu. Upozorňuji, že vzhledem k náročnosti organizace celé akce a naplněnosti budovy školy, výuka (kromě tanečního a literárně
dramatického oboru) v době konání přehlídky
neprobíhá a náhradou je individuální návštěva
závěrečného koncertu nebo přehlídky samotné.
Bližší informace o všech akcích školy naleznete
na www.zusbmpolicka.cz
Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Místostarosta poznal těžké životní osudy
Celé úterní dopoledne 26. února 2019 strávil místostarosta Poličky Pavel Štefka s pracovníky
Oblastní charity Polička a jejími
klienty. „Turné“ po charitních
terénních službách nově zvolenému představiteli města nabídla
ředitelka Charity Markéta Šafářová. Umožnila
mu tím seznámit se s méně viditelnou a velmi významnou složkou charitních sociálních a zdravotních služeb.

Z podnětu pracovníků Charity někteří její
klienti dovolili místostarostovi nahlédnout do
svých domovů a tím i do systému terénní práce ve
střediscích Charitní ošetřovatelská služba, Pečovatelská služba, Osobní asistence, Šance pro rodinu a Otevřené dveře. Setkal se s mentálně svižným
seniorem, který s obětavou pomocí rodiny a charitní osobní asistence houževnatě zápasí s progresivní degenerativní chorobou, navštívil osamělou
starou ženu z velmi skromných sociálních poměrů

opírající se o pomoc pečovatelky, hovořil s mladou
ženou s duševním onemocněním a sociálním pracovníkem Otevřených dveří, bez něhož by jen stěží dokázala samostatně fungovat. Životní příběh
a roli, jakou v něm hrají charitní zdravotní sestry
a pečovatelky, vyprávěl muž po úraze upoutaný na
invalidní vozík. V závěru se pan Štefka podíval do
rodiny s nezletilými dětmi zápasící se sociálními
problémy, jež jim pomáhá řešit Šance pro rodinu.
Čtyři hodiny strávené buď v charitním autě,
nebo v domácnostech klientů mu umožnily nahlédnout a odhalit střípek z lidských problémů,
které pomáhá Charita řešit. Poznal kontrast mezi
zvládáním velkých těžkostí člověkem ekonomicky
zajištěným a omezenými možnostmi osoby sociálně slabé. Pochopil rozdíl mezi stonáním člověka
psychicky zdravého a limity duševně nemocného.
Viděl, co je to chudoba. V přejezdech mezi návštěvami se ptal pracovníků a dostával odpovědi.
„Jsem rád, že jsem s vámi mohl jezdit. Tolik
těžkých životních příběhů v tak zhuštěné podobě
jsem dosud nepoznal,“ loučil se s námi místostarosta.
„Při naší práci se setkáváme s ledasčím. Pan
místostarosta viděl hodně, ale rozhodně neviděl
všechno a nebylo to to nejhorší. Dostal se pouze
tam, kde to klienti Charity dovolili,“ řekla Markéta Šafářová. Dodala, že si cení jeho zájmu, protože
kdo se s něčím podobným jako pan Štefka seznámil, bude jen těžko nahlížet na lidské potřeby
pouze prizmatem malebných fasád, opravených
chodníků a fungující infrastruktury. Už navždy
bude tušit, že i pod sebelépe vypadající vnější
skořápkou se mohou skrývat těžko představitelné
směsice bezmoci, bolesti a beznaděje, s nimiž je
třeba také něco dělat.
Štěpánka Dvořáková

Občanskáporadna – Táta Novák
Čtení na pokračování. Navazuje na minulé číslo
Jitřenky na článek „Zprávy z Charity“ na straně 15.
Zimní slunce prozářilo povzbudivě místnost, dívám se oknem ven. Za chvíli se objeví pan Novák.
Skončí směnu v továrně a přijde si popovídat o tom,
co dál. Pár let po padesátce, šest dětí, žije s rodinou v hospodářské usedlosti na vysočině. Dělá mu
starosti syn Toník. Zatím ho nevyhodil z domu, ale
mnoho k tomu neschází.
Kluk se vyučil, ale nikde oficiálně nepracoval. Je
šikovný řemeslník, ale vždycky dělá jen načerno.
Chytil se party „dobrých“ kamarádů. Nepracují, pijí,
zlí jazykové říkají, že prodávají drogy a z toho žijí.
Táta Novák je z Toníka nešťastný. Ostatní dospělé
děti mu nadávají, že měl toho prevíta dávno vyhodit.
S manželkou se rozhádali, protože si kvůli synovi na
sebe vzala bez vědomí manžela půjčky, aby mu pomohla s dluhy. Vždycky se ho zastávala. Opravdu mu
„pomohla“. Hlavně rodinnému rozpočtu – ještě několik let budou manželé splácet věřitelům manželčiny
půjčky, které jí kluk samozřejmě nechal na starosti.
Vždyť se pod ně podepsala! Sama je nyní nemocná
a vyřizuje si invalidní důchod. Syna litovala.
Před pár měsíci sehnal pan Novák klukovi místo
v továrně. Syn dělal osm týdnů, výdělek by byl slušný.
Pracovní rytmus však mladík nevydržel. Zpočátku si
pan Novák myslel, že syn nastartuje, začne vydělávat

a pomocí osobního bankrotu se dostane z nebezpečných dluhů. Toník se dokonce – díky tátovi – ocitl
i u nás v poradně. Hoch jak obrázek…
Všechno jsme propočítali – při pravidelném placení splátek a za předpokladu práce a výdělku by Toník
oddlužení jako svobodný muž bez problému zvládl.
Objednal se tedy do poradny znovu – s předstihem,
než si sežene všechnu možnou dokumentaci. Nepřišel.
Dostavil se až na náhradní termín, který mu
sjednal táta. S milým úsměvem mi sdělil, že celou
výplatu proházel automaty a že se mu v té blbé fabrice dělat nechce… Koně přivedeš k brodu, ale pít ho
nedonutíš…
A tak Toník nepracuje, ale doma bydlí. Znejisťuje
všechny členy početné rodiny svými dluhy a následnými exekucemi. To víte, exekutor se v domácnosti
porozhlédne, co by se všechno dalo zařadit do seznamu zabavených věcí a zpeněžit. Ti, které neoprávněné zabavení majetku postihne, se samozřejmě podle
zákona mohou bránit, ale je to nepříjemné a pracné.
Možná by bylo jednodušší kluka z domu vyhodit.
Už jsme s panem Novákem na toto téma vedli rozhovor, ale on je táta příliš milosrdný…
Dopisuji později: Pan Novák navečer řešil jak sepsat se sousedem řádnou písemnou smlouvu o výpůjčce motorové pily. Obává se, že by exekutorský
pracovník mohl zařadit do seznamu i věc hodného
souseda. Proč by nemohl? Nebylo by to poprvé. Písemná smlouva je jen na místě. A kolotoč problémů
a starostí nekončí… Nezdárný syn zdárně likviduje
rodinu.
Přeji vám dobré rodinné vztahy založené na poctivosti a vzájemné úctě. Vždyť po nich všichni toužíme.
Pokud si však od vás bude chtít někdo půjčit, zastavte se třeba u nás v poradně. Rádi s vámi bezpečné
možnosti i případná rizika probereme.
Jana Flídrová

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

DPS Penzion zve
3. 4. Kavárnička – Přes
mosty, mostky a lávky.
Povídání při fotografiích
ze Seniorské stopy 2017, kdy tématem byly mosty
v Poličce. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
9. a 10. 4. Šikovné ručičky – jarní tvoření od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
17. 4. Setkání se vzpomínkami – téma velikonoce. Zavzpomínáme na doby minulé, kdy jsme jako
mladí slavili tento svátek, připomeneme si zvyky
a obyčeje. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
24. 4. Trénování paměti od 14.00 hod.
25. 4. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.

DPS „Penzion“ Polička přijme na dobu určitou

KUCHAŘE/KU
na plný nebo i zkrácený pracovní úvazek, na
dobu určitou (po dobu nemoci, asi na 3–4 měs.)
Prac. doba: pondělí–pátek, 5.30–14.00 hod.
případně i kratší. Vzdělání: vyučení v oboru
(není podmínkou), plat. zařazení: 5. plat. třída
(16.000–21.000 Kč), požadovaný zdravotní průkaz,
praxe v oboru vhodná, nástup od 1. 5. 2019 (možné i dříve), zhotovování běžných druhů hlavních
jídel včetně polévek
Nabídky: pí. Milena Cupalová tel: 461 753 151, 152,
email: kuchyne@dpspolicka.cz

Z činnosti
DPS Penzion
Venku vánice, že by psa nevyhnal, zprávy hlásí
kalamitu na silnicích a pro seniory zimní odpoledne jako stvořené pro společenské hry. A hrály se
i karty. Oblíbená hra seniorů, při které někdo vyhraje i nějaký ten halíř, někdo lamentuje, že stále
prohrává a ostatní ho ujišťují, že má zase štěstí
v lásce a všichni dohromady se výborně baví.
Lidová písnička nás provází během našeho života.
Zpíváme si ji s rodiči, ve školce, ve škole a zpívají si
ji i senioři v DPS Penzion. Při společném muzicírování měl každý v ruce nějaký rytmický nástroj, při
vzpomínkách na názvy a slova písní si také trénoval
paměť, ale hlavně se zpívalo. A to pěkně zvesela. Pořad se velmi líbil a určitě budeme setkání s lidovou
písničkou opakovat.
Polička v čase byl název kavárničky, kde si senioři
připomněli Seniorskou stopu a své prvorepublikové
kroky Poličkou. Fotografie, které při cestě pořídili,
porovnávali se starými fotografiemi.
Šikovné ručičky se věnovaly prastaré výtvarné
technice – mozaice. Nejdříve si připravily návrh
a potom se lepilo a za pár dnů spárovalo a čistilo.

Poděkování
V sobotu 9. 3. u nás v Korouhvi proběhla beseda
s Charitou Polička, zastoupenou Ing. Štěpánkou
Dvořákovou a vrchní sestrou Želmírou Plecháčkovou. Jejich prezentace byla perfektně a profesionálně připravena, všechny přítomné oslovila
a měli jsme z tohoto setkání moc dobrý pocit.
Chtěli bychom paní Štěpánce a paní Želmíře ještě
jednou moc poděkovat.
Magda Cermanová
a Naďa Novotná
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Aby nebyl
nikdo sám

Obchod pro farmáře a výrobce z regionu

Vážení senioři, nastal nám jarní čas a s ním
také více sluníčka, které nám přináší více tepla
pro naši pohodu. Měsíc březen byl velmi zajímavý
a plný naší činnosti. A nyní se již připravujeme na
činnost v měsíci dubnu, která bude rovněž velmi
bohatá a pestrá. Zároveň chystáme některé akce
pro další období.
Začátkem měsíce se sejdeme společně s Vlaštovkami k upřesnění programu jednotlivých akcí. Již
od 2. dubna budou přijímány přihlášky na zájezd
do Moravské Třebové, který se bude konat v červnu 2019.
3. dubna se uskuteční společenské odpoledne
v obecním domě v Kamenci. Program začíná ve
14.00 hodin. Doprava je možná autobusem nebo
vlastní. Organizační zajištění má na starosti paní
Marie Pospíšilová.
11. dubna se uskuteční zájezd do Jindřichova
Hradce, na návštěvu některých kulturních památek a při zpáteční cestě v Pelhřimově do Muzea kuriozit. Odjezd autobusu je ze zastávky u Stratílka
v 6.30 hodin, zajišťuje Slávek Vaněk.
17. dubna se koná ve středisku volného času Mozaice zájmová činnost – pletení košíků z pedigu,
začíná se v 8.30 hodin, zajištuje Iva Červená.
25. dubna jedeme do Oldříše hrát kuželky, možno použít vlakového spojení nebo vlastní dopravu.
Začínáme hrát ve 14.00 hodin, organizuje Jaromír
Faiman.
Vítáme mezi námi nové členy spolku. Věříme, že
se aktivně zapojí.
Přeji všem seniorům a důchodcům hodně zdraví
a bohatou pomlázku.
Za výbor SČR MO Polička
Jaroslav Koráb

V dubnu v Poličce otevře „farmářský obchod”. Zákazníkům nabídne čerstvé potraviny a výrobky z regionu a místní producenti tak získají důležité místo,
kde mohou svoje zboží nabízet. Jak to celé bude fungovat? Jitřence odpovídala Anna Anrlová, žena která
za celým nápadem stojí.
Co budete v ve farmářském obchodě nabízet?
Hlavním produktem budou mléčné výrobky, drůbeží maso, hovězí maso včetně bio masa od farmářů z regionu. Dalším sortimentem budou domácí
kečupy, hořčice, marmelády, koření, mouka mletá
na kamenech, sušené ovoce, ořechy, ořechové pasty,
čokoláda z kakaových bobů,valašské frgály, minizákusky a další druhy pečiva,dále budeme mít luštěniny a rýži volnou v pytlích, bio kosmetiku a možnost
šampónu či mýdla si napumpovat do vlastního obalu.
Takže u vás bude možné nakoupit bez obalu, tedy
do vlastních nádob?
Určitě budeme prodávat i tento druh zboží, českou
kosmetiku a to šampóny a tekutá mýdla dále různé
druhy čočky, hrách, fazole, několik druhů rýže.
Mají regionální producenti vůbec zájem o takovou možnost ?
Mnozí producenti ani nestačí vyrábět. Tak polovina určitě bude velice ráda spolupracovat. Problémem
je doprava a chlazení. Polička je trochu mimo trasu.
Ale i tak s některými jsem se domluvila a vyšli mi
vstříc,abychom kvalitní a dobré výrobky dostali
k nám do Poličky.
Jaké regionální produkty budete v obchodě nabízet?
Regionální budou mléčné výrobky - mléko, kefíry,
máslo, šlehačka selská, tvaroh, selské sýry, jogurty,

hovězí bio maso z Angusu a uzenářské výrobky, hovězí maso Charolais, Limousine, Highland.
Bude ve vašem obchodě jen BIO zboží?
Bio výrobky budou samozřejmě součástí našeho
sortimentu.Většina produktů jenž je od farmářů,
nemá označení Bio.
Mohou se na vás obrátit regionální producenti?
Určitě ano, každou spolupráci velice ráda přivítám.
Budete zboží i rozvážet? Třeba tak populární bedýnky ?
Ano zboží budeme rozvážet, jak po Poličce tak i jejím okolí. Pokud bude zájem, určitě zavezeme zboží
do Svitav a Litomyšle a jinam v přilehlém okolí.

Kardiaci zvou
V sobotu 16. února 2019 jsme uspořádali zimní
procházku po Poličce spojenou s návštěvou zimního stadionu a tenisové haly. Vycházku jsme zakončili velmi zajímavou přednáškou Mgr. R. Tomanové.
Akce byla hodnocena jako velmi zdařilá.
Pozvánka na duben: V sobotu 13. 4. se společně
vypravíme vlakem do Pusté Kamenice a půjdeme
pěší procházkou do Borové. Odjezd je plánovaný vlakem ze Svitav v 8.00 hod a z Poličky v 8.29 hod.
Další společnou akcí bude 27. 4. pálení čarodějnic na hasičské zahradě v Poličce. Odjezd vlakem ze
Svitav je plánován v 10.00 hod. Sraz v 10.30 hod. na
nádraží v Poličce. Občerstvení zajištěno.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
Vaše zdraví. Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

6.–7. 4.
13.–14. 4.
19. 4.

20.–21. 4.
22. 4.

27.–28. 4.
1. 5.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Novák Peter, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Nováková Lenka, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Klub zdraví zve na „Pět jazyků lásky“
Jsou lidé, kterým nedělá problémy učit se cizí
jazyky. Jsou schopni se naučit v krátké době cizí
řeč, pokud jsou správně motivováni. Není nic horšího, než se učit cizí řeč bez možnosti si ověřit své
znalosti v praxi. Výuka cizích jazyků je dnes přirozenou součástí vzdělávání dětí i dospělých nejen
v České republice. Tvrdívá se, že s angličtinou si
všude vystačíme. Existují ale země, kde bychom
s angličtinou neuspěli. A mohou nastat situace,
kde nám žádný světový jazyk nepodá pomocnou
ruku. Co dělat v takovém případě?
Přijďte dne 10. dubna 2019 v 18.00 hodin na
speciální jazykový kurz, který v horní místnosti
SVČ Mozaika pořádá Klub zdraví. Na téma „Pět
jazyků lásky“ bude přednášet lektor KZ Jan LiInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

botovský. Budete možná překvapeni, kde všude se
těmito pěti jazyky můžete bez problémů a vysedávání nad učebnicemi domluvit. K přednášce vám
nabídneme lahodný čaj a po přednášce diskuzi
a ochutnávku dalších zdravých jídel, jejichž recepty pro vás budou připraveny.
„Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj
výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.“ Blaise Pascal, francouzský filozof, matematik, fyzik,
spisovatel (1623–1662).
Těšíme se na všechny účastníky našeho dubnového jazykového kurzu, určitě své nabyté znalosti
využijete nejen v květnu, měsíci lásky.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Nakopněte svoji školu
Nakopněte svoji školu, festival vzdělávání pořádaný Zámeckým návrším, zamířil do třetího
ročníku. Uskutečnil se ve dnech
24.–26. 2. 2019 v zámeckém
areálu v Litomyšli. Nabídl prostředí, které inspirovalo, motivovalo a vyjádřilo
hodnotu společenské role učitele.
V neděli proběhla série krátkých inspirativních
přednášek. Do pondělního programu byl zahrnut
rozhovor Martina Veselovského z internetové televize DVTV.
Každý účastník se mohl přihlásit na sérii přednášek a workshopů.
Tři dny vzdělávání a inspirace přinesly: setkání a nová přátelství s kolegy, pedagogy a rodiči,
prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré
praxe základních škol, možnost osobní konzultace s profesionály, tipy a podpora v řízení a dalším
rozvoji školy, praktické návody pro spolupráci
v kolektivu, inspirace pro výuku matematiky, českého jazyka a kritického myšlení, čas plný naslouchání inspirativním osobnostem, místo přednášek, workshopů, panelových diskusí a zajímavých
námětů v doprovodném programu.
Z naší školy se zúčastnila paní ředitelka a metodička prevence, obě si dle nabídky vybraly své
workshopy. Letošní téma: Jak vést školu budoucnosti? Vztahy ve škole jako nástroj podpůrného
klimatu a Inspirace do výuky.
I-KAP
Naše škola se zapojila do krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Cílem projektu je zvýšení kvality
a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu
pak přenést na žáky. Přináší propojení různých
kompetencí do výuky – čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou
kompetenci, kompetence jazykové a v neposlední
řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní
vybavení, nové počítače a vybavení knihovny pro
český jazyk, matematiku, biologii, fyziku a jiné
předměty.
Současně probíhá i testování žáků 6. respektive
7. ročníků v různé úrovni čtenářské a matematické gramotnosti. Žáci mohou dosáhnout několika levelů, a to od začátečníka, přes badatele až
k Profíkovi. Sleduje se zlepšení v obou oblastech
gramotnosti. Škola má proškolené dva mentory,
Mgr. Věru Mrkosovou a Mgr. Ludmilu Haraštovou. Obě spolupracují vzájemně v tandemové výuce a předávají náměty a nápady svým kolegům.
Velmi zajímavý je I-KAP v oblasti polytechnického vzdělávání. Tato aktivita si staví za cíl vznik
sítě základních a středních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického
vzdělávání pedagogů prostřednictvím projektových dnů připravených pro žáky základních škol
na školách středních. S vybranými žáky 7. tříd
jsme již navštívili Gymnázium v Moravské Třebové, kde si žáci vyzkoušeli práci s mikroskopem,
nebo si mimo jiné vytvořili jednoduché animace
na počítačích.
Nadaní žáci
Nadané dítě či nadaný žák je jedinec, který prokázal v určitém oboru větší znalosti a schopnosti
než jeho vrstevníci. Nemusí být úspěšný ve všech
školních oblastech, naopak může být v jiných oblastech podprůměrný.
Již od prvního ročníku základní školy má mít
nadaný žák možnost rozvíjet své schopnosti, usilovat o překonání nejedné překážky a zažít pocit
radosti z vynaloženého úsilí na cestě k cíli.
Práce s nadanými žáky je prioritou prvního
i druhého stupně naší základní školy. Je třeba
vědět, jak pracovat s nadanými žáky a jak se tato
práce liší od práce s ostatními žáky. Používáme

aktivizační metody, tedy metody situační a inscenační
• škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu žáka,
• výuka žáků napomáhá rozvoji potenciálu žáka,
• škola využívá podpůrných opatření,
• je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Velmi důležitá je role pedagoga při práci s nadanými žáky. Učitel se zaměřuje na vzdělávací skupiny, specializované třídy, lze-li nadaného žáka vyučovat ve vyšším ročníku, zadává specifické úkoly
a připravuje žáka na účast v soutěžích.
Návštěva ve školní jídelně
a v biokrámku v Poličce
Třída 2. C zahájila roční projekt ŘEMESLA
A ZAMĚSTNÁNÍ, ve kterém se děti seznámí
s různými druhy lidské práce, navštíví zajímavá
pracoviště a poznají odborníky ve své profesi.
Chtěla bych, aby v tomto projektu děti získaly
úctu k práci, šikovnosti, oživily si vztah k tradicím a byly hrdé na to, co umí! Dne 28. února se
nám v Biokrámku věnovali p. Svatošová a p. Kopecký. Děti se od nich dozvěděly zajímavosti o obchodu, obchodování všeobecně a jeho historii,
také o zboží v jejich obchůdku, o zdravé stravě
a přírodní kosmetice. Děti také mohly ochutnat
kakaové boby, mandle a jiné produkty, ale nejvíce jim chutnal perník z pohankové mouky s bio
čokoládou, který pro ně paní Svatošová s láskou
upekla. V pátek jsme navštívili naši školní jídelnu, kde jsme mohli vidět paní kuchařky při práci,
projít si všechny místnosti a vidět vybavení, stroje a přístroje, které jsou v jídelně potřeba. Dětem se věnovala paní ředitelka ŠJ Jana Žďárová,
která je školní jídelnou provedla. V kanceláři si
děti povídaly s p. Cihlářovou a paní kuchařky jim
pomáhaly při výrobě perníčků a jejich zdobení.
Děti získaly nové poznatky a ještě navíc spousty
dárečků.
Okresní kolo chemické olympiády
V pondělí 4. 3. se na Gymnáziu v Poličce konalo okresní kolo Chemické olympiády. Ze školního
kola postoupilo a naši školu reprezentovalo pět
žáků z 9. A – Michal Jílek, Jindřich Jelínek, Tomáš Kocanda, Daniel Prchal a Anežka Vargová.
V letošním 55. ročníku se nám velmi dařilo. Získali jsme první, druhé i třetí místo. Vítězem se
stal Tomáš Kocanda, 2. místo obsadila Anežka
Vargová a třetí příčku Michal Jílek. Tomáš, Anežka a Michal postupují do krajského kola soutěže.

Historická
evangelická
modlitebna
Když císař Josef II. tolerančním patentem roku
1781 uvolnil náboženské poměry v říši, přihlásil se
v Poličce k nově povolené evangelické víře jediný
měšťan. Četnější přihlášky byly v okolních vesnicích. Samostatné a poměrně silné evangelické
farnosti vznikly v Telecím, Borové a Jimramově.
Postupem času se zejména díky stěhování počet
evangelíků v Poličce zvyšoval. Za bohoslužbami věřící zprvu docházeli do Telecího, později se
začali scházet k domácím pobožnostem přímo
v Poličce. Významnou osobností té doby byl Jozef
Novotný, který setkání organizoval a poskytl jim
i svůj dům.
Protestantský patent (1861) přinesl téměř úplnou náboženskou svobodu a podnítil další rozvoj
evangelického života. V roce 1890 byl v Poličce založen sbor Evangelické církve helvetského vyznání, zkráceně nazývané „reformovaná církev“. Sbor
byl spravován jako dceřiné společenství teleckého
sboru. Později byl přiřazen k Borové kvůli lepší
dopravní dostupnosti, umožněné čerstvě vybudovanou železnicí.
Jelikož dosavadní prostory už shromážděním
nepostačovaly, hledali Poličští jiné možnosti. Dne 30. března 1899 koupili za 7 000 zlatých
dům nedaleko náměstí na rohu dnešní Tylovy
a Spálené ulice (poblíž Centra Bohuslava Martinů). V přízemí vybudovali modlitebnu, kancelář
pro faráře a byt pro kostelníka; byt v patře byl
pronajímán. Slavnostní otevření se konalo v září
téhož roku.
Kazatelé z Borové a z Telecího vedli bohoslužby
každý jedenkrát v měsíci, zbylé neděle zajišťovali
místní.
Již v roce 1903 se pustili do úvah o stavbě
vlastního kostela, ten však byl postaven až v roce
1937. Roku 1946 se evangelický sbor zcela osamostatnil, získal vlastního faráře a přistavěl ke kostelu faru. Dům ve městě se podařilo prodat teprve
v roce 1947. Původní modlitebna v něm sloužila
k bohoslužbám celkem 38 let. Od března 2019 ji
připomíná pamětní deska, kterou u příležitosti
120. výročí otevření modlitebny pořídil evangelický sbor v Poličce.
Jiří Tengler

Florbal
Ve čtvrtek 21. února se konalo okresní kolo žáků
4.–5. tříd ve florbale v Dolním Újezdě. Naši školu reprezentovali: Vojtěch Kukla, Štěpán Šafář,
Daniel Pospíšil, Vojtěch Král, Jakub Petrák, Jiří
Šícha, Tadeáš Jandera, Luboš Džerenga a Lukáš
Martinů. Chlapci vybojovali 1. místo a postupují
do krajského kola, které se koná 28. března v Pardubicích.
Dětská scéna – recitace, zpěv
Již od ledna začali naši žáci od 1. do 5. tříd
připravovat projekt Pohlazení pro maminky.
Všechny děti si společně se svými učiteli a rodiči vybíraly texty a písně k přednesu, se kterými
se zúčastnily třídních a školních kol recitačních
a pěveckých soutěží. Ze školního kola recitační soutěže postoupilo do oblastního kola 9 žáků.
Vedli si velmi dobře a ve všech kategoriích pro
naši školu získali 1. místo: v 0. kat. Anna Šafářová, 1. kat. Adéla Nguyen, 2. kat. Barbora Groulíková a 2. místo v 2. kat. získala Vanda Klusoňová.
Všichni postupují do okresního kola soutěže ve
Svitavách. Také ve zpěvu soutěžili naši malí zpěváci ve školním kole a 15 nejlepších postoupilo do
soutěže Poličský skřivánek.
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Profesor Jaroslav Mihule se stane čestným občanem
Za celoživotní zásluhy
mé korespondence, čerpá dokonce z do té doby nikdy
o propagaci osobnosti a díla
nepublikovaných rukopisů, držených v soukromých
poličského rodáka Bohusla- rukou. A v kontrastu k publikaci z roku 1974, která
va Martinů bude pražskému
svou akcentací odborných analýz může působit pomuzikologovi, profesoru Ja- někud akademicky, je jeho práce z roku 2002 nejen
roslavu Mihulemu uděleno
vysoce fundovaná, ale také čtenářsky přívětivá, čtivá.
čestné občanství města PoličO rovných patnáct let později, na sklonku roku
ka. Čestné občanství v České
2017 – a to dokonce přímo k narozeninám skladatele
republice udělují města či – vyšlo 8. prosince nové přepracované vydání Mihuobce osobnostem, které se
leho knihy Martinů. Osud skladatele. Výpravná pubvýznamnou mírou zasloužily
likace slučuje všechny klady předchozích autorových
o prestiž města. A profesor Mihule takovouto osob- prací, které oživuje četný obrazový materiál (ten
ností bezesporu je.
v předchozí publikaci chyběl). Jaroslav Mihule navíc
Jaroslav Mihule patří k předním českým odborní- text monografie revidoval a doplnil o řadu nových
kům specializujícím se téměř výlučně na život a dílo
informací – ve svém výsledku by se tak dalo hovořit
Bohuslava Martinů. Skladateli zasvětil celý život
téměř o práci nové.
a na svém kontě má přes jedenáct knižních publikaZmíněné publikace patří ke stěžejním, byť ne jedicí věnovaných Martinů a další dvacítku odborných
ným autorským pracem profesora Mihuleho. O prostudií, které se zaobírají buď přímo tímto skladate- pagování osobnosti Bohuslava Martinů se zasloužil
lem, nebo příbuznými tématy. Když v roce 1974 vy- i v dalších oblastech aktivit: stál u zrodu Společnosti
šla první monografie Jaroslava Mihuleho Bohuslav
Bohuslava Martinů (existující dodnes a mající hned
Martinů. Profil života a díla, byla jednoznačně nej- čtyři pobočky: v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně), byl
fundovanější prací o skladateli. Do té doby o Martinů
členem správní rady Fondation Martinů se sídlem
psal pouze Miloš Šafránek, jenž sice skladatele znal
v Basileji ve Švýcarsku a místopředsedou podobné
osobně, ale nebyl profesí muzikolog (jeho texty jsou
rady Nadace Bohuslava Martinů v Praze; byl zván
faktograficky precizní, ale nezasahují do oblasti od- k přednáškové činnosti na univerzitách doslova po
borných rozborů). O to cennější byla Mihuleho mo- celém světě, aktivně se účastnil celosvětových muzinografie, která se naopak soustředila především na
kologických konferencí. Na svém kontě má profesor
tyto rozbory a úmyslně opomíjela podrobnější živo- Mihule i řadu ocenění, mj. Zlatou medaili Univerzity
topisné informace.
Karlovy 1994, cenu Classic ´95 za životní dílo atd.,
V roce 2002 vyšla zcela nová a rozsáhlá monogra- v roce 2015 mu byl udělen Pamětní list Města Poličky
fie Jaroslava Mihuleho pod názvem Martinů. Osud
a také Pamětní list Pedagogické fakulty Univerzity
skladatele. V ní autor pozoruhodně rozšířil svou pů- Karlovy. Nejnověji byl oceněn na sklonku roku 2018
vodní práci. V Osudu skladatele nalezneme každičký
Výroční cenou Bohuslava Martinů za celoživotní
detail ze života i díla Martinů, autor předkládá in- zásluhy při vědeckém zhodnocení, šíření a uplatněformace z kronik, matrik, úředních dokumentů, ze
ní skladatelova díla, udělovanou Nadací Bohuslava
starých ročníků novin a časopisů, ale též ze soukro- Martinů.
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Slavnostní akt udělení čestného občanství proběhne při zahajovacím koncertu festivalu „Martinů
Fest 2019“ v neděli 5. května 2019. Profesor Jaroslav
Mihule se stane v pořadí pátým čestným občanem
města Polička – po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu
Benešovi, Bohuslavu Martinů a jeho ženě Charlotte
Martinů.
Doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM
Reakce profesora Mihuleho:
Vážený pane starosto, vážení,
obdržel jsem od Vás sdělení, že město Polička
má v úmyslu poctít mě udělením čestného občanství. Zpráva mně připadá neuvěřitelná, zvláště
s přihlédnutím k tomu, že se této cti dostalo T. Garrigue Masarykovi, Edvardu Benešovi, Bohuslavu
a Charlotte Martinů! Samozřejmě že první, co
člověka napadne, je otázka, čím si takovou poctu
mohl vysloužit a je-li jí vůbec hoden.
Přijímám ji s pokorou a jen si v duchu připomínám své první cesty do Poličky, mířící v padesátých letech k paní Marii Martinů, skladatelově sestře, a k její přítelkyni a opatrovnici, paní Marušce
Pražanové, které za mého přihlížení na singrovce
obšívaly jednotlivé dopisy skladatele do průsvitného pouzdra na ochranu před nekulturními muzikology. Loučil jsem se s Bohuslavem Martinů při
jeho odchodu v srpnu roku 1959 u rozhlasového
mikrofonu na Vinohradech a hlas se mi třásl dojetím.
Teď tedy přichází tečka za tímto osobním příběhem. Děkuji za vše moc, nemusím snad psát, jak
Poličku miluji a jak jsem během posledních sedmdesáti let (!) do ní vrostl.
S upřímnými pozdravy a díkem Váš
Jaroslav Mihule

ZO ČSCH Polička pořádá

Jarní výstavu

králíků, drůbeže a holubů spojenou s expozicí Českého strakáče
bude i ukázka králičího hopu

4. a 5. května 2019
v chovatelském areálu „Pod Pivovarem“ v Poličce. Výstava bude
otevřena pro veřejnost 4. 5. od 12 do 17 hod.
a 5. 5. od 9 do 15 hod.
Občerstvení, udírna a bohatá tombola
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Turisté zvou

Sportovní trénink vedený
mistry Evropy a světa
Olympijští medailisté v atletickém desetiboji
R. Změlík a R. Šebrle obnovili před pár lety myšlenku odznaku zdatnosti pro školní mládež pod názvem „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“.
I naši studenti plní již osm let deset disciplín, které
prověřují jejich všestrannou zdatnost. Ti nejlepší
měli možnost zúčastnit se celorepublikového finále
v soutěži jednotlivců.
Později převzala záštitu nad tímto projektem společnost Sazka a vznikl největší sportovní projekt pro
školy v ČR s názvem „Sazka Olympijský víceboj“.
Součástí projektu jsou i doplňkové akce, jako například sportovní trénink se známým sportovcem. Letos 7. února proběhlo losování 14 škol z celé České republiky, které se tohoto projektu účastní. Naše škola
byla vylosována jako jedna z nich, a to z celkového

Středa 3. dubna – vycházka
Přes Zkamenělý zámek
Odjezd autobusem v 12.38 hod
na Březiny –U Luňáčků
Od zastávky autobusu půjdeme po zelené tur. značce ke Čtyřem Palicím a odtud po modré
značce k Milovským Perničkům a ke Zkamenělému zámku. Dále budeme pokračovat po červené
značce do Pusté Rybné. Trasa 12 km. Vycházku
vede Jiří Andrle
středa 17 dubna – Moravský kras – Balcarka
Sraz: v 7.15 hod na nádraží ČD, odjezd vlakem
do Blanska. Odtud autobusem na Skalní Mlýn. Ze
Skalního Mlýna k jeskyni Balcarka. Po prohlídce
půjdeme do Jedovnice. Autobusem zpět do Blanska. Trasa asi 11 km. Akci vede Jiří Andrle
Čtvrtek 18. dubna – Den Země – Ukliďme Česko
Připojíme se k celostátní akci a uklidíme jednu
z turistických tras v okolí Poličky. Sraz účastníků
v 15.00 hod na parkovišti pod divadlem. Akci zajišťuje Vlad. Uhlíř
Pondělí 22. dubna – Velikonoční vycházka.
Vlakem v 9.30 hod. do Vendolí, Přes Ostrý Kámen na Javornický hřeben, Kukle k prameni Svitavy. Kolem Rosničky do Svitav. Ze zast., Svitavy
vlakem do Poličky. Vycházku připravila Zdena
Mihulková
27.–28. dubna – Prudkým potokem
Dvoudenní pěší výlet do oblasti Kralického
Sněžníku s přenocováním na chatě Návrší. Výlet
připravil Mil. Štefka.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

počtu kolem 1 300 přihlášených škol. A právě proto
jsme mohli 18. března přivítat na naší škole tým Sazka Olympijského víceboje, složený ze známých sportovních jmen – Štěpán Janáček, Šárka Kašpárková
a jako VIP host krasobruslař Tomáš Verner.
Letos měl organizační tým pro žáky připraven
speciální program s názvem PLAYDAGOGY, jehož
smyslem je seznámit žáky formou pohybových her
se základními olympijskými hodnotami – přátelstvím, respektem, výjimečností. Některé pohybové
aktivity měly také žákům přiblížit život handicapovaných lidí, například absolvování běžeckého slalomu se zavázanýma očima.
Žáky přivítal člen týmu David Novotný a ředitel
školy Josef Dvořák.
Účastníci sportovního tréninku, žáci tříd prima
a sekunda, byli rozděleni do čtyř družstev. Tomáš
Verner provedl úvodní rozcvičku. Počáteční stud
a rozpaky mladých sportovců brzy zmizely a všichni
se snažili provést zadané sportovní aktivity co nejlépe a nejrychleji. Po hodině a půl pohybových aktivit
došlo na zklidnění tepové frekvence při sledování
kouzelnické show. Následovalo předání medailí, autogramiáda a ti odvážní poprosili o společnou fotku
s některým z olympioniků.
Naši nejmladší studenti si sice neodnesli ze školy
nové poznatky z biologie či matematiky, ale jistě odcházeli domů s pocitem aktivně stráveného dopoledne se sportovci, kteří mohou být pro nás příkladem
pevné vůle, cílevědomosti a smyslu pro fair play.
Kabinet TV při Gymnáziu Polička

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.
•
Byt 4 plus 1 v os. vl. V Poličce vyměním za
byt 2 plus 1 v os. vl. v Poličce. S doplatkem. Tel
732 207 582 po 19. hod.
•
Prodám novinový stánek u vlak. nádraží
v Poličce. Tel. 607 538 237. Volat po 16. hod.
•
Nabízím parcelu 1000 m2 k prodeji. Možnost
využití na zahrádku nebo stavební parcelu. Nad
koupalištěm. Tel 731 506 249
•
Sháním od května brigádníka, OSVČ nebo
zaměstnance na práce pomocné, natěračské atd.
Tel 731 506 249
•
Hledáte pěkný přivýdělek nebo plný příjem? Právě doplňuji tým a hledám ženy pro práci
s novými produkty pro krásu a zdraví. Práce on-line nebo v živém světě, žádné běhání s balíčky,
ani objednávání z katalogů. Info 774 765 437
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nejšikovnější
výškaři

Sportovec města Poličky roku 2018

Sedmý ročník tradičního vyhlášení ankety
„Sportovec města Poličky“ proběhl v pátek 15. březDne 8. března se v Poličce konal sedmý, tedy šťast- na od 18.00 hod. v Sokolovně. Pořadatelem je město
ný, ročník turnaje OPEN ZŠ Na Lukách, ve skoku
Polička a Sportovní komise Rady města Poličky.
vysokém, o titul Nejšikovnější výškař. Nad laťku se
Každoročně nominují jednotlivé sportovní klusnažilo dostat 21 dívek a 27 chlapců. Všichni dohro- by a oddíly své sportovce. Z kandidátů poté vybírá
mady uskutečnili sto třicet jedna startů. Ze všech
sportovní komise vítěze. Soutěže se účastní pouze
1274 pokusů překonat laťku bylo o 168 více těch
žáci a dorost. I letošní večer se poličským sporzdařilých. (Matematická úloha pro čtvrťáky – kolik
tovcům a jejich fanouškům povedl na jedničku.
pokusů bylo vyznačeno křížkem?) Nejúspěšnější byli
Celý program excelentně moderoval Ondřej Cihchlapci ročníku 2004 – laťku zdolali úspěšně 165x. lář. O hudební a taneční program se postarala ZUŠ
A naposled nás možná zaujme, kterak letošní ročník
B. Martinů Polička.
rozšířil statistiky nejlepších výkonů. Hned od prvého skákání v listopadu po každém závodu chtěl poKATEGORIE – Kolektiv žáci:
čítač uložit do registru nějaké změny. Nejvíce se o to
Atletika Polička, družstvo nejmladších žáků
zasloužil ten nejšikovnější a ve všech kriteriích nej- (ročník 2007 a mladší): družstvo ve složení Samuel
lepší – Dan Zoicas a to hned osmkrát. Dvakrát pak
Šafář, Štěpán Šafář, Tomáš Mach, Vojtěch Král, JáNatálie Kadidlová a ještě poslední závod Tomáši Ma- chym Švejda, Tomáš Šafář, Jan Krištof, Vít Pavlík
chovi, třetím vylepšením historických zápisů. Získal
a Kristián Pavliš obsadilo druhé místo v Krajském
tak třetí místo v „šikovnosti“. Poslední závod zařadil
finále soutěže družstev nejmladšího žactva. Kluci
Petra Smolíka do „elite“ čtyřky těch, kteří překonali
vybojovali pro oddíl medaile po osmi letech.
výkon 180 cm (Pro informaci, původní trojka – Pepa
TJ Spartak Polička, tenisový oddíl, starší žáci:
Vopařil, David Beneš a Honza Štěpánek).
družstvo ve složení Jan Jelínek, Štěpán Jelínek,
Poslední závod pak zaznamenal i negativní zápis – Matěj Vodák, Dušan Zahradníček, Samuel Šafář,
ještě v žádném závodě neskákalo tak málo skokanů. Šárka a Veronika Uhlířovy a Karolína Vendolská
vybojovalo krásné první místo v meziokresní souPouze sedm dívek a 12 chlapců. Těch devatenáct si
zřejmě své práce váží a vyjádřili tím i poděkování
těži a postoupilo do Krajské soutěže.
pořadatelskému týmu. Ten se „musel“ všech kol zúHC Spartak Polička, lední hokej, družstvo příčastnit, ať pršelo nebo bylo hezky. Tak jako J. Švejda, pravky, ročník 2010: družstvo patří mezi špičku
S. Melezínková, T. Mach, N. Kadidlová, M. Otcovská, Pardubického kraje. V probíhající sezóně z 25 utkáK. Kanovníková, D. Zoicas, J. Jelínek, T. Bednář, ní pouze 2x odešli poražení. Zvítězili na mezinárodT. Nykl, M. Škacha a S. Nožka. Ti všichni nemuseli, ním turnaji ve Vídni za účasti týmů ze Slovenska,
ale byli vždy. Jsem i rád, že čtyřem účastníkům závo- Rakouska, Maďarska a ČR.
dů se nezkazil rozběh v hale Na Lukách a prosadili se
TJ Spartak Polička, oddíl volejbalu, mladší žátéž mezi nejlepšími v ČR – Zoicas, Ammer, Stodola
kyně: jsou přebornicemi Pardubického kraje, tedy
a Smolík. Díky patří i těm devatenácti, že nespěchali
obsadily 1. místo v Krajském přeboru. Dvě první
domů uklízet či psát domácí úkoly a zatleskali nejen
místa na turnajích v Hradci Králové a Kvasinách.
vítězům, nýbrž i těm pod stupni vítězů.
Děvčata nastupovala i v Českém poháru starších
A naposled patří velký dík vedení ZŠ Na Lukách za
žákyň; reprezentovaly Aneta Mlynářová, Eva Šloposkytnutí haly s lukrativním nájmem, Staníkovi za
srová, Veronika Jiráňová, Nela Chvojková, Adéla
přípravu závodní plochy, v posledním závodu i nové
Krušinová, Zuzana Macháčková, Nikola Zapletalolaťky a Tomovi Nyklovi staršímu za operativní opra- vá, Natálie Balzerová.
vu laťky – veteránky. Pro doplnění – pamětní listy,
TJ Spartak Polička, volejbal, přípravka dívek:
medaile i poháry zajistil a financuje spolek Atletika
toto družstvo obsadilo první místo v Krajském přePolička. Na stránkách Www.atletikapolicka.wgz.cz
boru s náskokem devíti bodů před druhým týmem
najdou zájemci přehled celého ročníku.
v pořadí. Reprezentovaly Nela Chvojková, Zuzana
Zdraví a zdraví přeje Miloslav Červ a jako vždy – Macháčková, Adéla Krušinová a Eva Šlosrová. Toto
Kdo neskáče není open.
družstvo ještě zvítězilo v barevném minivolejbale.
HC Spartak Polička, družstvo elévů: družstvo
v sezóně pouze 6x odešlo poraženo. V této kategorii se někteří členové družstva pravidelně účastní
kempů s názvem „Výchova talentované mládeže za
Pardubický kraj“, který pořádá Český hokej.
TJ Spartak Polička, babytenis: družstvo složené
2. 3. Východočeský přebor minitenistů ve Svita- výhradně z ročníku 2010 podávalo výborné výkony
vách. Máťa Kossler obsadil 7. místo a Dorotka Cha- a vyhrálo všechny zápasy, tedy obsadilo první místo
lupníková 8. místo.
v meziokresní soutěži. Družstvo nastupovalo ve slo2. 3. turnaj dorostenek v Hradci Králové. Simča
žení Filip Švejda, Martin Chalupník, Martin Baláš,
Válková získala 3. místo ve čtyřhře.
Anežka Zahradníčková, Štěpánka Odehnalová.
2. 3. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
SK Polička, fotbalový oddíl – starší přípravka:
Žanda Navrátilová vyhrála jeden zápas ve dvouhře. družstvo vyhrálo Krajskou soutěž Pardubického
Šárynka Dostálová tentokrát nebodovala.
kraje a v průběhu celé sezóny podávalo velmi dobré
2. 3. babytenisový turnaj v Hlinsku. Marťa Cha- výkony.
lupník obsadil 5. místo.
9. 3. turnaj mladšího žactva v Poličce. Mezi 32
KATEGORIE – Kolektivy dorost:
účastníky bojovali také naši. Velkou snahu bohužel
Štefanydes Polička, šachy: první místo v první
bez výhry předvedli Fanda Mach, Páťa Slezák, Ba- lize družstev mládeže a postup do extraligy. Složení
ruška Slavíková a Šárinka Dostálová. Jednu výhru
družstva: Ondřej Švanda, Jan Horák, Lukáš Pavlíve dvouhře získaly Kika Benčíková a Nikča Petráso- ček, Adam Švanda, Daniel Zeman, Michal Simon,
vá, 3. místo ve dvouhře obsadil Sam Šafář a nejlepší
Václav Šafář a Ilona Langrová.
umístění po super výkonech a předvedené hře zaTJ Spartak Polička, volejbalový oddíl: třetí mísznamenala Verča Uhlířová, která získala ve dvouhře
to v Krajském přeboru Pardubického kraje, druži ve čtyřhře 1. místa. Gratulace Veru!
stvo se zúčastnilo ČP ve volejbalu.
16. 3. turnaj dorostenek v Žamberku. Simča Válková obsadila 2. místo ve dvouhře. Na turnaji statečně
KATEGORIE – Jednotlivci dorost:
bojovala také Šárka Uhlířová.
Zuzana Šafářová, Cyklo Ski Polička: třetí místo
16. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Tohoto turnaje
ve světovém poháru CJ Langenlois Rakousko. Vínejmenších tenistů se zúčastnili také domácí naděje
tězka KPŽ Nové Město a první místo KPŽ Chrudim,
Dorotka Chalupníková – 7. místo, Máťa Kossler – první místo Lietava Slovensko a třetí místo HC Pol10. místo, Matyášek Trnka – 12. místo a Julinka Vo- sko. Pravidelně se zúčastňovala Českého poháru,
dehnalová – 13. místo.
kde dosahovala velmi dobrých výsledků.
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Šimon Němec, Cyklo Ski Polička: pravidelně se
zúčastňuje závodu Českého poháru. Účastní se závodů ČMV, kde se umisťoval v popředí startovního
pole, na Mistrovství Pardubického kraje obsadil
2. místo a v seriálu závodů Bikové úterky 5. místo.
KATEGORIE – Jednotlivci žáci:
Marek Bukáček, Atletika Polička: druhé místo
v konečném pořadí běžeckého seriálu Pohár ISCAREXU 2018, 10. místo na MČR v běhu na 3000
m a účast na MČR v přespolním běhu.
Ondřej Švanda, Štefanydes Polička: přeborník
jednotlivců PKŠS 2018. Třetí místo v turnaji družstev a čtvrté místo v turnaji starších žáků na hrách

VIII. Zimní Olympiády dětí a mládeže. Člen reprezentačního družstva ČR na Světové Olympiádě
družstev do 16 let.
Petr Martinů, SK 8 Slalom Polička, starší žák:
4x 1. místo na jednotlivých závodech ČP a celkově
1. místo v ČP ve slalomu. 1. místo mistr ČR ve slalomu, 1. místo na MS ve slalomu.
Karolína Machová, SK 8 Slalom Polička: 2. místo v ČP ve slalomu, 3. místo na MČR ve slalomu,
4. místo na MS ve slalomu.
Simona Válková, TJ Spartak Polička, tenis:
v roce 2018 startovala na 23 turnajích, kde vybojovala 6 prvních míst, dvě druhá a dvě třetí místa.
V celostátním žebříčku jí patří 70. místo. Patří mezi
nejlepší reprezentantky tenisového oddílu.
Eliška Bartošová, TJ Spartak Polička, volejbalový oddíl: kapitánka družstva starších žákyň,
univerzální hráčka, která je tahounem družstva.
V roce 2018 byla vybrána do Krajského výběru
Pardubického kraje, zúčastnila se MR staršího žactva a byla vyhlášena jako nejlépe podávající hráčka. Byla součástí družstva, které obsadilo 1. místo
v Krajském přeboru kadetek.

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

KATEGORIE – Jednotlivci žáci
Jan Kapoun, Atletika Polička: 13. místo na NČR
v běhu na 1500 m překážek, 3. místo v Krajském
přeboru jednotlivců na 1500 m překážek, 4. místo
na 800 m v hale, 2. místo v běžeckém minipoháru
Zemská míle.
Adam Švanda, Štefanydes Polička: přeborník
KP jednotlivců mládeže, 2. místo na Open Praha,
2. místo na Open Insbruck. Člen družstva mládeže
Štefanydes, které v roce 2018 postoupilo do extraligy družstev mládeže.
Lukáš Martinů, SK 8 Slalom Polička: 1. místo
v ČP ve slalomu, 1. místo na MČR ve slalomu, 1. místo na MS ve slalomu a 1. místo ve Světovém poháru
ve slalomu.
Jan Faltýnek, Cyklo Ski Polička: 5. místo Pražský pohár MTB, 14. místo MČR Mladá Boleslav,
28. místo ČP MTB, 2x 14. místo ČP silnice.
Veronika Uhlířová, TJ Spartak Polička, tenis:
v roce 2018 se zúčastnila 15 turnajů, na kterých
získala 3 první, 4 druhá a deset třetích míst. V celostátním užebříčku mladších žákyň je na 230. místě
a mezi staršími žákyněmi 434.
Hana Štrumfová, Karate Polička: 17 prvních
míst na jednotlivých turnajích karate v rámci ČR
i v zahraničí, soutěžila ve sportovním boji ženy, forma, tercie, set, boje FG a v shobu Ipppon Kumite.

Zprávy oddílu ledního hokeje
So 16. 2. 2019 Choceň „B“ – Polička 6:5
(1:2, 2:0, 3:3)
Branky: Boštík 2, Poul M., Kyncl, Martinů J.
Data semifinálových utkání byla jasně předem
dána. Proto oddíl HC Spartak Polička upravoval
utkání juniorů (zhruba polovina doplňuje „A“ mužstvo) tak, aby na tyto termíny měla juniorka volno.
První zápas se měl hrát v neděli 17. 2. 2019 v Chocni. Jenže Choceň si postavila hlavu, zřejmě záměrně, že se bude hrát již v sobotu 16. 2. 2019. To měla
naše juniorka hrát doma s Chrudimí. Po mnoha
telefonátech s tímto rozhodnutím nikdo nehnul
ani na STK. A to v neděli 17. 2. 2019.
V samotném utkání začala Polička dobře. Vedla
0:2, ale domácím se do konce první části podařilo
snížit na 1:2. Oproti první se ta druhá Spartaku
nepovedla a na jejím konci to bylo 3:2. Hned v úvodu poslední dvacetiminutovky J. Martinů vyrovnal a v 50. minutě vedla Polička dvěma rychlými
góly 3:5. Jenže po našich hrubých chybách Choceň
vyrovnala a 15 vteřin před koncem strhla šestou
brankou vítězství na svoji stranu.
Pá. 22. 2. 2019 Polička – Choceň „B“ 7:3
(4:0, 3:1, 0:2)
Branky: Martinů J. 4, Poul O., Kyncl, Augustin
Druhé semifinále odstartovalo v pátek
22. 2. 2019 v 19.00 hodin v Poličce. Ze zdravotních důvodů se po krátké odmlce vrátil do sestavy
Ondra Poul. Hráči Chocně se ani nestačili rozkoukat, když právě Ondra po 13 vteřinách hry otevřel
skóre. I ve druhé dvacetiminutovce to byla pěkná
podívaná až do 15. minuty, to už byl stav 7:0. Jenže
začalo přibývat osobních soubojů a strkanic. Takový obraz hry trval i v závěrečné části, kdy už bylo
po hokeji. Soupeř tak stihl zkorigovat na 7:3. Na
pořadu tak bylo třetí rozhodující utkání. Jen malá
poznámka na závěr. O šest branek se postaral
úderný první útok Pulis, Gugis, Jarušek.
Ne 24. 2. 2019 Choceň „B“ – Polička 2:5
(2:0, 0:3, 0:2)
Branky: Boštík, Geba, Martinů J., Hejtmánek L.,
Lidmila
Rozhodující zápas nezačal pro Poličku dobře.
V 5. minutě Spartak prohrával 1:0 a v 7. minutě 2:0
a tak také skončila první třetina. Jenže ve 4. minutě druhé části Boštík první trefou nastartoval
obrat. Zhruba v půlce zápasu to bylo ještě veselejší, když Geba vyrovnal. Tři minuty po vyrovnání
J. Martinů poslal třetí trefou Poličku do vedení.
Hned v úvodu závěrečného dějství zvyšoval na
2:4 L. Hejtmánek a definitivní gólovou tečku do
prázdné branky zařídil Lidmila.
Znovu je třeba připomenout, že někteří junioři
měli od pátku v nohách čtvrté utkání a někteří dokonce v neděli před tímto duelem odehráli doma
ve své kategorii zápas proti Opočnu, ve kterém
zvítězilo 9:4.

So 8. 3. 2019 Mor. Třebová – Polička
5:4 PP (2:0, 2:1, 0:3 – 1:0)
Branky: Štěrba 2, Martinů J. 2
První finálové střetnutí začalo netradičně
v 11.30 a pro Poličku nezačalo dobře. V úvodní
třetině prohrávala 2:0 a po druhé to bylo ještě horší. To už byl stav 4:1. Jenže Štěrba svým druhým
gólem nastartoval obrat a během dvou minut na
začátku 3. třetiny bylo vyrovnáno. Tento stav vydržel až do konce a šlo se do prodloužení. Hokejové štěstí se přiklonilo k domácím, když střelou
z „mrtvého“ úletu skončil puk na přilbě našeho
golmana a následně mu zapadl do branky.
Pá 8. 3. 2019 Polička – Mor. Třebová 4:1
(0:1, 3:0, 1:0)
Branky: Martinů J. 3, Lidmila
Druhé finálové utkání hrané v Poličce mohlo být
pro naše barvy v případě prohry konečné. Naši
hráči si toho byli dobře vědomi a k tomuto utkání
nastoupili s jasným cílem zvítězit. Ovšem začátek
se nepovedl a soupeř šel velice brzy (čas 2.16 min.)
do vedení.
Ve druhé části přišel čas „matadora Jaruška“.
Ten, vědom si své pracovní povinnosti „pomáhat
a chránit“, nastartoval obrat. V 5. minutě nejdříve vyrovnal, když o chvilku později napnul diváky
tím, že neproměnil trestné střílení. Jenže „pomohl“ znovu 1,5 minuty před koncem druhé třetiny, když poslal svým druhým gólem Poličku do
vedení. Ještě veseleji bylo, když se Jaruškovi do
hactriku o minutu později „namotal“ Lidmila, který zvyšoval už na 3:1. Zhruba od poloviny utkání
se hra přitvrdila a dvakrát musela být přivolána
záchranná služba. Devět minut před koncem „pomohl“ Jarda Martinů svou třetí brankou „ochránit“
Spartak před koncem sezony a uzavřel tak skóre
na 4:1.
Ne 10. 3. 2019 Mor. Třebová – Polička 2:6
(2:0, 0:1, 4:1)
Branky: Lidmila, Poul O.
Rozhodující finálový duel, tak jako v předešlých
zápasech, nezačal pro Poličku dobře a po první
třetině prohrávala 2:0. Ve druhé části se pak také
opakovala skoro tradice, když Lidmila ve 34. minutě snížil na 2:1 a každý doufal, že nastartoval
obrat. Jenže nestalo se. V závěrečném dějství Třebová odskočila až na 4:1. Za toho stavu ještě Ondra Poul snížil na 4:2, ale na obrat zbývalo už jen
velice málo času. Proto přišlo odvolání golmana,
které ovšem využil dvakrát soupeř a zaslouženě
zvítězil 2:6.
Moravská Třebová se tak stala vítězem meziokresního přeboru a Spartak Polička bere stříbro.
Závěrem chceme poděkovat všem fanouškům,
kteří naše hráče v hojném počtu podporovali nejen doma, ale i na hřištích soupeřů.
Výbor oddílu LH

Soutěž pro
čtenáře Jitřenky
Vážení čtenáři, restaurace Střelnice věnovala
pět poukázek na polední menu. Chcete-li poukázku získat, pošlete nám odpověď na otázku:
V jakém roce byla v Jitřence první zmínka o masopustu v Poličce? Odpovědi posílejte na jitrenkapolicka@seznam.cz nebo 773 606 718

Volejbalové zprávy
Mladší žáci
Mladší žáci vyrazili na svůj další turnaj do
Hradce Králové. Hned první zápas svedl do bojů
sousedy z tabulky. Naši žáci předvedli solidní hru
a vyhráli 2:0 nad Letohradem. Povedený byl i zápas s Českou Třebovou, kde jsme nakonec prohráli v tiebreaku. Domácí Slávii jsme také potrápili
a Rychnov nad Kněžnou byl nad naše síly. Před
posledním turnajem máme dobrou pozici ke zlepšení. Zatím 6. místo.
30. března žákům letošní krajský přebor končí,
a to zápasy ve Svitavách.
Starší žáci
Starší žáci naskočili díky svým výkonům na
prosincovém turnaji v Hradci do druhé nadstavbové části krajského přeboru. Kluci ve Dvoře
Králové předvedli solidní výkon. Bojovali proti
Litomyšli, Letohradu, Dvoru Králové a Chocni.
V koncovkách však chybělo štěstí. Druhý turnaj
pořádaný v Poličce znamenal opět posun, chlapci
tentokráte hráli tiebreaky tři, ale třetí sety byly
nad jejich síly.
Starší žákyně
Dalšími koly krajského přeboru pokračovala
tato soutěž a pro nás se stejným schéma. Polička
proti České Třebové B a Svitavám. Polička proti
Pardubicím a České Třebové A. Poslední dvě kola
hrajeme bez naší nemocné kapitánky a bojujeme
i za ni. Stále se lepšíme, soupeř nám dává dost
příležitosti, ale bohužel ztráta na medaile je velká.
A tak i letos brambora, 4. místo.
Chuť do hry roste v Českém poháru. První kolo
zavedlo náš tým do Prahy. Nutno říci, že jsme si to
užily. Cesta vlakem, prohlídka Prahy, tedy hlavně
nákupních center, jasně předčila naši předvedenou hru. Sklonily jsme se před našimi soupeřkami, ale máme na zlepšení. Druhé kolo bylo naší
spanilou jízdou. V Karlových Varech jsme nenechaly nikoho na pochybách, že sice jako nejmenší
městečko mezi Goliáši, ale výkonem před mnohými. Jako jediné jsme porazily pozdějšího vítěze
Karlovy Vary 2:0. S druhým Orionem prohrály až
v tiebreaku 1:2. Další super zápasy s Náchodem
2:1, Klatovy 1:2 a s Olympem Praha 1:2. Prohra
s Olomoucí a Prostějovem příliš nebolela. Nádherné 5. místo ve skupině nás posunulo o krůček
k oddílovému rekordu. Zatím jsme na 23. místě.
Poslední březnový víkend nás čeká poslední
kolo v Hradci Králové.
Mladší žákyně
Jejich nevyrovnané výkony lze přirovnat
k miskám vah. Jednou jsi dole a jednou nahoře.
Obrovská nevyrovnanost, děvčata nečtou hru
a nedbají pokynů. Čeká nás Mistrovství republiky
a je třeba rychle najít ztracenou formu. Poslední
turnaj se hraje 30. března a my ještě musíme zabojovat, abychom zůstaly na dosavadním umístění. Čtvrté, respektive 10. místo.
Přehazovaná
I děvčatům v přehazované pokračovala jejich
soutěž. Třetí lednový víkend se nám zadařilo
a oba naše týmy postoupily z druhých míst do lepších výkonnostních skupin. Přesto nám patří až
15., 26. místo v celkové tabulce.
Kadetky
Kadetky během března odehrají tři svá poslední
utkání a již dnes je jasné, že se stanou přebornicemi Pardubického kraje, a tudíž mají právo pokusit
se v kvalifikaci o 1. ligu kadetek.
Barevný minivolejbal
Na barevném minivolejbalu v Letohradě a České Třebové se dařilo našim oranžovým zástupcům, kluci i holky shodně obsadili 3. místa.
har

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

27

Plavecký bazén
Veřejnost
1. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
2. úterý
6.00–7.30, 14.00–16.00, 18.00–20.00
3. středa
6.00–7.30, 11.00–12.00 bez vířivky,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
4. čtvrtek
6.00–7.30, 14.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
5. pátek
12.00–20.00
6. sobota
14.00–20.00
7. neděle
13.00–19.00
8. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
9. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00
10. středa 6.00–7.30, 11.00–12.00 bez vířivky,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
11. čtvrtek 6.00–7.30, 14.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
12. pátek
12.00–20.00
13. sobota 14.00–20.00
14. neděle 13.00–19.00
15. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
16. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00
17. středa
6.00–7.30, 11.00–12.00 bez vířivky,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
18. čtvrtek 14.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
19. pátek
14.00–20.00
20. sobota 14.00–20.00
21. neděle 13.00–19.00
22. pondělí ZAVŘENO
23. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00
24. středa 6.00–7.30, 11.00–12.00 bez vířivky,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
25. čtvrtek 6.00–7.30, 14.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
26. pátek
12.00–20.00
27. sobota 14.00–20.00
28. neděle 13.00–19.00
29. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
30. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00

rodiče s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání,
16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafittness
• 22. 4. pondělí ZAVŘENO
• 23. 4. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 24. 4. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat–vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání,
16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafittness
NOVINKA! Každou středu od 15.00–16.00 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
muži-středa a pátek 16.00–20.00 h.
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 h.
ženy – sobota
14.30–16.55 h.
společná – sobota
17.00–20.00 h.
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je také
možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny
si může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle
platného ceníku).
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h.
út, čt
14.00–20.00 h.
so
14.00–17.00 h.

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. a facebook: Plavecký bazén Polička.
Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před koncem
provozní doby. V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen.
Rozpis kurzů
• 1. 4. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 2. 4. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 3. 4. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat–vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání,
16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafittness
• 8. 4. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 9. 4. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 10. 4. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat–vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání,
16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafittness
• 15. 4. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 16. 4. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 17. 4. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat–vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro

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:
461 725 631, plbazen@tespolicka.cz.
Provoz zimního stadionu
V měsíci dubnu se bude pokládat in-line plocha.
Otevíráme 2. 5. 2019 in-line bruslení.
Bruslení in-line pro veřejnost:
úterý
17.30–18.30
pátek
16.30–17.30
Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz
a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu.
Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Minivolejbal chlapců
Svůj druhý minivolejbalový turnaj (oranžový) si
2. 3. 2019 v Letohradě zahráli naši nejmladší kluci
(r. 2008/9 – 2011). Svoje první medailové umístění (3. místo) zde získali David Navrátil a Michal
Kössler. 
Jan Matouš

Velký úspěch
inline hokejistů
Poslední únorový týden se tři hráči poličského inline klubu – Cik Lukáš, Vápeník Vratislav a Vápeník
Dušan zúčastnili finálového turnaje nejvyšší íránské
inlineligy v Teheránu. V třídenním turnaji se utkalo
osm nejlepších týmů po základní části.

Na tento turnaj byli pozváni i čtyři Češi – výše
zmiňovaní a brněnský brankář Ondřej Jirkův.
Ondřej Jirkův a Lukáš Cik nastupovali za tým
Y Fit Pro „A“, Vratislav Vápeník a Dušan Vápeník za
tým Y Fit Pro „B“. Po dvoudenních bojích se splnil
sen majitele klubu Y Fit Pro a obě mužstva proti sobě
nastoupila ve finále turnaje.
Bylo tak jasné, že se do Poličky poveze zlatá a stříbrná medaile. Po velkém boji zvítězil favorit Y Fit
Pro „A“ a obhájil tak loňský titul. Obhajobu zlata
slavil i Lukáš Cik, který za toto mužstvo nastupoval
i v minulém roce.
V průběhu pobytu jsme byli pozváni na prohlídku výstavby obrovského obchodního centra, ve kterém je těsně před dokončením i krytý zimní stadion.
Předběžně jsme byli jako výběr hráčů poličského
klubu pozváni na slavnostní otevření a sehrání utkání v ledním hokeji proti íránské reprezentaci.
Dále je v jednání s íránským svazem zajištění soustředění v Poličce pro íránskou inline reprezentaci
před Mistrovstvím světa v inline hokeji organizace
Firs, které se uskuteční v termínu od 6. 7. do 13. 7.
2019 v Barceloně.
IHC Stavoblock Rebels Polička

Halová sezóna
V ostravské atletické hale proběhlo mistrovství
ČR žáků a žákyň. Jednou z nejúspěšnějších atletek
byla závodnice Eliška Červená z Poličky. Po úspěchu
z Mistrovství ČR ve vícebojích jela porovnat své síly
s atletkami, které se specializují na jednotlivé disciplíny. A nevedla si vůbec špatně!
Za což jasně hovoří i její dosažené výsledky. První
den byl na programu skok vysoký, kde vybojovala
stříbrnou medaili výkonem 164 cm. Vítězka Kristýna Pacltová z TJ Beroun zdolala 167 cm a třetí Klára
Klementová z JAC Brno 161 cm. Druhý den čekal
Elišku skok daleký, kde o medaile bojovaly závodnice ze zvučných atletických klubů, ale Eliška svojí
bojovností ukázala, že patří mezi republikovou žákovskou špičku a svým výkonem 563 cm vybojovala
stříbrnou medaili. Vítězka Amelie Hobelantová z AC
Turnov přeskočila Elišku o pouhé 2 cm a výkonem
565 cm se stala mistryní ČR. Na třetím místě skončila výkonem 558 cm Tereza Vlková z AC Tepo Kladno.
S trenérem Milanem Boučkem odjížděli z ostravské atletické haly s pocitem dobře vykonané práce.
Vždyť tři medaile ze dvou republikových mistrovství (jedna zlatá a dvě stříbrné) se nepodařilo získat
žádné jiné atletce v žákovské kategorii. Po náročné
a dlouhé halové sezoně čeká Elišku zasloužený odpočinek.

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.
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