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Květen – čas lásky a majálesů
Už jsi oslavil příchod jara? Dovolujeme si vás
srdečně pozvat na tradiční oblíbenou akci majáles,
jehož 26. ročník pořádají poličské střední školy.
Celá událost vypukne v podvečer 9. 5. divadelním
představením William a Pub Quizem v Divadel
ním klubu. Hlavní program začíná 10. 5. slavnost
ním majálesovým průvodem v 8:30 od místního
gymnázia, který povede kolem Tylova domu až
na náměstí. Zpestřením budou každoroční mas
ky, které si pro vás přichystali studenti společně

s učiteli. Dopolední program je připraven nejen
pro dospělé, ale i pro děti. Vystoupí zde Drop The
Flow Parkour Svitavy, Magic Paulo, Hybrids Crew
s následným workshopem, oblíbené soutěže dvojic
a další. Letošní majáles bude obohacen i o večerní
program, kde proběhne koncert kapely WxP od
18 hodin a poté bude následovat promítání letní
ho kina v CBM od 21 hodin. Občerstvení zajištěno.
Máš se na co těšit, tak neváhej a přijď se podívat!
Studenti Gymnázia Polička
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Vzpomínka na
květen 1945
Zveme Vás na tradiční pietní vzpomínkový akt při
příležitosti 74. výročí osvobození naší republiky. Se
tkání se bude konat na centrálním hřbitově v Polič
ce dne 8. května od 13:30 hod. Společně tak uctíme
památku těch, kteří padli za osvobození naší vlasti.
Město Polička

Cyklobusy
Českomoravským
pomezím
I letos bude územím turis
tické oblasti Českomoravské
pomezí projíždět několik cyklo
busů, které vás přiblíží k mnoha
atraktivitám tohoto regionu i na
řadu oblíbených míst v okolí. Velkou novinkou
je sjednocení a výrazné prodloužení období, kdy
budou všechny cyklobusové linky v provozu. Nově
vyjedou turistické autobusy už v sobotu 1. června
a svůj provoz ukončí až v neděli 29. září. Cyklisté
i pěší turisté tak budou moci využít služeb všech
cyklobusů nejen o letních prázdninách, ale také po
celý červen a září.
Podrobné informace přineseme v červnovém vy
dání Jitřenky. Jízdní řády jsou k dispozici již nyní
na www.ceskomoravskepomezi.cz/cyklobusy.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Průzkum zájmu
o startovací
bydlení
Vážení občané,
v současné době mapujeme zájem o startovací
nájemní bydlení.
Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce
a páry, které je časově omezeno. Kritérii pro vy
užití startovacího bydlení je maximální věk 35 let
a založené spoření na bydlení v jakékoliv formě.
Nájemní smlouvy v tomto typu bytů budou uza
vřeny maximálně na dobu 3 let.
V současné době mapujeme především zájem
mladých párů o byty velikosti 1+kk. Ačkoliv se
nyní zaměřujeme na byty pro mladé páry, prefe
rence „single“ žadatelů budeme nadále monitoro
vat.
V případě vašeho zájmu chceme tuto formu byd
lení v dlouhodobém výhledu nadále podpořit.
Pokud máte o startovací bydlení zájem a splňu
jete podmínky zmíněné výše, napište nám, prosím,
nezávazně na mail startovaci.byty@policka.org
O dalším vývoji vás budeme informovat.
Jménem bytové komise Anita Stanislavová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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ČMP se
prezentovalo
na veletrzích
cestovního ruchu

Velká rekonstrukce čističky
v Poličce se blíží do finále

Také letos se před zahájením turistické sezóny
uskutečnila řada veletrhů cestovního ruchu urče
ných pro odborníky a širokou veřejnost. Hned na
pěti z nich se představilo i Českomoravské pomezí,
region vymezený městy Svitavy, Litomyšl, Polička,
Moravská Třebová a Vysoké Mýto.

oprava a vybavení uskladňovací nádrže provzdušňovacím systémem a rekonstrukce nádrže kalu. To
povede ke zvýšení kvality kalu, snížení jeho objemu,
a tím i nákladů na jeho likvidaci. Současně byla
provedena výměna dožívajícího technologického
vybavení mechanického předčištění i biologického
čištění ČOV, modernizace měření a regulace a systému řízení provozu a rekonstrukce rozvodů silnoproudu,“ popisuje stavbu RNDr. Jiří Coufal, vedoucí
oddělení ŽP MěÚ Polička.
„Tato stavba je příspěvkem města ke zlepšení kvality vypouštěných vod do Bílého potoka. To je jeden
z cílů města, ke kterému směřuje v letošním roce
i aktualizace generelu kanalizace, od které si město
slibuje návrh technických opatření na stokové síti,
směřujících k omezení znečištění při deštích vypouštěného z kanalizace do vodního toku,“ uzavírá
J. Coufal.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Jedna z největších staveb města Poličky součas
nosti v hodnotě 46,2 mil. Kč bude dokončena o tři
měsíce dříve! Tato stavba je příspěvkem města ke
zlepšení kvality vypouštěných vod do Bílého potoka.
Poměrně ve skrytosti probíhá jedna z největších
městských staveb, jejíž konečná cena je 46,2 mil. Kč.
Stavba byla zahájena v září roku 2017 a termín do
končení předpokládáme o 3 měsíce dříve, než bylo
v harmonogramu, tj. už v červnu letošního roku.
Dodavatelem je Společnost pro ČOV Polička s ve
doucím společníkem KVIS Pardubice, a. s.
Nejvýznamnější je výstavba nové kapacitnější do
sazovací nádrže, která zvyšuje ochranu čistírny od
padních vod (ČOV) před nárazy zvýšeného znečiš
tění přitékajícího na ČOV, stabilizuje čistící proces
a vylučuje vypouštění nečištěné vody přímo do toku
při provádění oprav na dosud jediné nádrži. Součas
ně byla provedena rekonstrukce stávající dosazovací
nádrže. „Součástí stavby bylo i doplnění kalového
hospodářství o objekt zahuštění přebytečného kalu,

Čestní měšťané a občané Poličky
k článku Profesor Jaroslav Mihule
se stane čestným občanem

V lednu prezentovali zástupci jednotlivých měst
to nejzajímavější ze své nabídky na veletrhu Region
tour v Brně. Díky spolupráci se sdružením České dě
dictví UNESCO se Českomoravské pomezí předsta
vilo také na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě, kde se
prezentace českých regionů pravidelně těší velkému
zájmu návštěvníků. V únoru následovala účast na
největším středoevropském veletrhu cestovního
ruchu Holiday World v Praze. Stovky potenciálních
návštěvníků se s atraktivní nabídkou regionu na po
mezí Čech a Moravy seznámily i na veletrhu Infotour
v Hradci Králové, který proběhl začátkem března.
Historicky poprvé se pak poslední březnový víkend
zástupci Českomoravského pomezí zúčastnili veletr
hu For Bikes v Praze. Na akci, která je určena pře
devším fanouškům aktivního trávení volného času,
byla prezentována široká škála možností, které regi
on nabízí v oblasti cyklistiky, pěší turistiky a dalšího
sportovního vyžití.
Kromě pestré nabídky informačních a propagač
ních materiálů přilákala mnoho návštěvníků na
stánek Českomoravského pomezí také možnost za
soutěžit si o zajímavé ceny v rámci kvízu, který blíže
představil jednotlivá města regionu. Během veletrhů
byly rovněž předány ceny výhercům loňského roč
níku soutěže„Kouzelné putování Českomoravským
pomezím“. Vylosovaní soutěžící si s sebou domů od
vezli například mobilní telefon, tablet, vouchery na
víkendové pobyty nebo vstupenky do památek a na
kulturní akce. O spoustu hodnotných cen si v letoš
ním roce můžete zahrát i vy. Stačí vyrazit na výlet
a navštívit vybrané turistické atraktivity našeho re
gionu. Více informací o soutěži a hrací kartu získáte
v informačním centru nebo na internetovém portálu
Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. května
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
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Úvodem několik snad nudných, leč pravděpodob
ně nutných slov.
„Předchůdcem“ čestného občanství byl institut
čestného měšťanství (Ehrenbürgerrecht) udělova
ný v Rakousku zhruba od poloviny 19. století městy
za „zvláštní zásluhy o veřejnost, zvláště pak o obec
samu“. Ocenění bylo chápáno jako skutečné občan
ství města se všemi právy a výhodami, nebylo však
již zatíženo povinnostmi (dotyčný kupř. neplatil ob
vyklou taxu za udělení měšťanského práva ani další
„městské“ poplatky). Udělení či neudělení bylo zcela
na vůli té které obce. V určitých obdobích se však do
udělování měšťanství/občanství promítaly i udá
losti bez přímého vztahu k obci, avšak s dobovým
politickým či ideovým kontextem. Tak se přihodilo,
že v některých městech mají dnes čestné občanství
osoby, jejichž jména upadla do zapomnění, takže
mnohdy již ani není možno zjistit důvod udělení, pří
padně i osoby, jejichž jména naopak zapomenout ne
lze (viz kupř. Adolf Hitler, který je dodnes čestným
občanem Lanškrouna i jiných měst České republiky).
Přesto, že tato skutečnost někoho vcelku oprávněně
pobuřuje, jiný ji zase stejně oprávněně považuje za
„obraz tehdejší doby“.
V Poličce bylo čestné měšťanství, pokud se mi po
dařilo zjistit, uděleno celkem jedenácti lidem:
Jako první je získal dne 15. ledna 1887 profesor
lékařské fakulty v Praze Bohumil Eiselt; 16. čer

vence 1901 poslanec zemského sněmu a říšské rady
JUDr. Boleslav Plaček za „činnost v zájmu českého
národa“ a s ním současně c. k. ministr pro české zá
ležitosti Antonín Rezek za „činnost politickou a při
činění se o zájmy města“; 14. května 1905 nejvyšší
zemský maršálek Království českého a poslanec
zemského sněmu Jiří Kristián kníže Lobkovic za
„zásluhy o českou samosprávu a český národ vůbec“;
28. července 1906 poličský sklenář a obchodník Ka
rel Baiza a 15. června 1918 Alois Jirásek a současně
čtyři poslanci říšského sněmu Gustav Habrmann,
Václav Klofáč, Karel Kramář a František Staněk.
Se zánikem Rakouska-Uherska a vznikem Česko
slovenska začal být v intencích „republikánské“ filo
zofie používán termín čestné občanství.
Polička je udělila celkem sedmi osobám, resp.
osobnostem:
Jako první je 6. března 1935 získal prezident To
máš Garrigue Masaryk; jako další 28. května 1938
prezident Edvard Beneš a současně s ním i předseda
vlády Milan Hodža – oběma bylo na potupu odebrá
no 27. října 1939 (E. Benešovi však bylo, na rozdíl od
M. Hodži, který v roce 1944 zemřel, opět uděleno
16. srpna 1945); 4. října 1944 předseda Správní ko
mise v Poličce František Smejkal za „vynikající zá
sluhy o zdejší město“, jemuž však bylo 16. srpna 1945
odňato; 13. září 1945 hudební skladatel Bohuslav
Martinů; 21. září 1948 Klement Gottwald – zde se mi
nepodařilo zjistit, bylo-li čestné občanství odebráno,
a 16. října 1975 Charlotta Martinů.
Stanislav Konečný

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli
městu Poličce. Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny
po schválení převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů
spojených s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Ze zasedání Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města
Poličky konané dne 18. března 2019
RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ře
ditelky příspěvkové organizace Masarykova základ
ní škola Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plyná
renského zařízení na akci „plynovod ve III. etapě
lok. Bezručova v Poličce“, se společností GridServi
ces, s. r. o., se sídlem Brno.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávku
tepelné energie do bytových domů v lok. Bezručova
v Poličce se společností T. E. S., s. r. o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění údržby
klimatizačních jednotek v bytových domech v lok.
Bezručova v Poličce se společností airMaT, s. r. o., se
sídlem Jaroměř, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření servisní smlouvy o dílo na
servisní péči o výtahy v bytových domech v lok. Bez
ručova v Poličce se společností KONE, a. s., se sídlem
Praha 6.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 102018 na akci „Revitalizace hradebního
okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. eta
pa“ – II. část, se společností GEOGARD s r. o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s r. o., se sídlem
Chrudim, na zakázku „Obnova bývalé konírny pro
galerijní účely, č. p. 46, areál hradu Svojanov“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na
akci „Život je jen náhoda“ mezi příspěvkovou orga
nizací Tylův dům, se sídlem Polička, a organizací Do
mov na zámku Bystré, se sídlem Bystré.
RM schvaluje doplatek roční odměny za rok 2018
ředitelům příspěvkových organizací:
• paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, se síd
lem Polička
• Mgr. Pavle Juklové, ředitelce Městského muzea
a galerie Polička, se sídlem Polička
• PhDr. Davidu Junkovi, pověřenému řízením
Městského muzea a galerie Polička, se sídlem
Polička
• panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svo
janov, se sídlem Svojanov
• Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Po
lička, se sídlem Polička
RM schvaluje mimořádnou odměnu za rok 2018
panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové
organizace Hrad Svojanov.
RM schvaluje v souladu s čl. IX odst. 2 směrnice
Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu zadání zakázky „Přístupové systé
my do mateřských škol“ v uzavřené výzvě, dle důvo
dové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele k veřejné za
kázce „Revitalizace hradebního okruhu městského
opevnění v Poličce – 3. etapa“ takto: vybraným do
davatelem je firma GEOGARD s r. o.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Restaurování dvou ka

menných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Micha vy. ZM podmiňuje uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo s firmou PRIMA, spol. s r. o., se sídlem Hradec
ela a sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého
Králové, v odsouhlasené výši narovnáním vztahů
nám. v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je
zaručujícím, že se jedná o konečné vypořádání fi
Mgr. BcA. Petr Gláser, se sídlem Kopidlno.
nančních požadavků zhotovitele souvisejících s rea
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
lizací stavby bytových domů v lokalitě Bezručova.
č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
ZM schvaluje snížení kapitálových výdajů
v 1. podlaží domu č. p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polič
o 100 tis. Kč v kapitole 16 – Kultura a sport, Městská
ka, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na
knihovna projekt „Centrum technického vzdělávání
dobu určitou, a to na tři měsíce – do 30. 6. 2019, dle
Polička“ v návrhu rozpočtového opatření
důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí
1.773 Kč.
Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
města Poličky konané dne 15. dubna 2019
č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě
se v 1. podlaží domu č. p. 218, ul. Střítežská, 572 01
o dílo se společností PRIMA, spol. s r. o., se sídlem
Polička, se stávajícími nájemci, majícími společné
nájemní právo, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů
a to na dva roky – do 31. 3. 2021, dle důvodové zprávy. v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav,
I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související pro
Výše měsíčního nájemného činí 1.534 Kč.
jektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
provedení stavby na akci „Osvětlení spojovacího
ve 4. podlaží domu č. p. 806, ul. M. Bureše, 572 01
chodníku mezi sídl. Hegerova a tenisovými kurty
Polička, se stávajícím nájemcem, majícím společné
nájemní právo, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, v Poličce“ se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, se
a to na tři měsíce – do 30. 6. 2019, dle důvodové zprá sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního
vy. Výše měsíčního nájemného činí 2.144 Kč.
řešení stavebních úprav komunikací a zpevněných
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
ploch na centrálním hřbitově v Poličce a dále schva
č. 20, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
luje způsob zadání PD na I. etapu stavebních úprav
v 8. podlaží domu č. p. 932, Sídliště Hegerova, 572 01
komunikací a zpevněných ploch.
Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět
RM schvaluje zprávu o přijatých opatřeních k ná
na dobu určitou, a to na jeden rok do 31. 3. 2020, dle
pravě uložených Středisku volného času Mozaika Po
důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí
lička, se sídlem Polička, po poslední veřejnosprávní
1.277 Kč.
kontrole zřizovatele.
RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 19 9 104
p. č. 275/13 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Polička.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
se společností Vodní zdroje Chrudim s r. o., se sídlem
o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem
Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl.
Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, se
RM schvaluje „Kritéria pro posuzování žádostí
sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem
o obecní byt v majetku města Poličky“ s tím, že tato
je souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav „Kritéria“ nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2019, dle dů
objektu hájenky č. p. 74 v obci a k. ú. Pustá Rybná.
vodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
RM schvaluje záměr výkupu pozemku p. č. 1550/9
o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem
o výměře 16 m2 a pozemku p. č. 1623/6 o výměře
Poličkou jako půjčitelem a Pontopolis z. s., se sídlem
859 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní
Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je sou cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička
hlas vlastníka s výstavbou pergoly ve dvoře domu
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemo
č. p. 52 ul. Riegrova.
vitosti.
RM schvaluje vyčlenění bytu č. 4, č. 9 a č. 20 o ve
Usnesení přijatá na 2. zasedání
likosti 1+kk v bytovém domě B v lokalitě pro bydlení
Zastupitelstva města Poličky
Bezručova v Poličce pro účely startovacího bydlení.
konaném dne 4. dubna 2019
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bid p. č. 296/1 o výměře cca 500 m2 a části pozemku
lovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška. p. č. 297/26 o výměře cca 300 m2, dle důvodové
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
zprávy. Kupní cena pozemků činí 40 Kč/m2, cena po
Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Ša rostů nacházejících se na pozemcích bude stanovena
fářovou a Jiřího Hejtmánka.
soudním znalcem. Kupující uhradí veškeré náklady
ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadav spojené s převodem nemovitostí.
ků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pa
RM schvaluje výši nájemného pro bytový dům
sivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, B na ul. Bezručova v Poličce v částce 130 Kč/m2 dle
I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související
důvodové zprávy.
projektová a inženýrská činnost“ dle důvodové zprá

Soutěž pro
čtenáře Jitřenky
Vážení čtenáři, restaurace Střelnice věnovala
pět poukázek na polední menu. Chcete-li poukáz
ku získat, pošlete nám odpověď na otázku: Kolik
pytlů odpadků se sebralo na cyklostezce do Modřece během akce Ukliďme svět? Odpovědi posílej
te na jitrenkapolicka@seznam.cz nebo 773 606 718

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Dotace schválené Radou města
RM schvaluje poskytnutí následujících dotací
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce ve výši 10.000 Kč na příměstský tábor
s Američany
• Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička
ve výši 4.500 Kč na Zahradní slavnost pro žáky
prvních tříd a dotaci 11.000 Kč na Zahradní slav
nost na druhou
• Česká tábornická unie – T. O. PEKLO Polička, ve
výši 8.000 Kč na setkání se skauty
• Duha Vysočina ve výši 2.000 Kč na nákup desko
vých her a psacích potřeb pro děti
• Tomáš Hořínek, bytem Polička, ve výši 7.500 Kč
na akci „především pro děti – zahájení prázdnin
na koupališti v Poličce“
• Věra Grossmannová, DiS., se sídlem Pomezí, ve
výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů spo
jených s uspořádáním příměstských táborů
• Zdislava Vostřelová ve výši 7.500 Kč na zábavné
odpoledne pro děti a dospělé
• Okrašlovací spolek v Lezníku, se sídlem Lezník,
Polička, ve výši 12.500 Kč na Leznický masopust
• Tomáš Jandl ve výši 20.000 Kč na náklady spoje
né s uspořádáním akce „Poličské čertování“
• Eliška Štaudová ve výši 8.500 Kč na uspořádání
turnajů v badmintonu
• Plavecký oddíl Orka Polička, z.s. ve výši 5.000 Kč
• Sportovní klub PRIMA POLIČKA ve výši
12.000 Kč na cyklistické závody
• ÚAMK – AMK Polička ve výši 6.000 Kč na
činnost mládežnického družstva motokrosařů
a 2.000 Kč na motokrosové závody v Poličce
• Vodácký spolek Neptun ve výši 14.000 Kč na ná
kup vodáckého materiálu, pronájem bazénu
• Zdeněk Červený ve výši 12.000 Kč na činnost
mládežnické atletické skupiny
• Miloslav Zezula Polička, ve výši 8.000 Kč na Běh
naděje
• Rodinné Integrační centrum z.s., se sídlem Par
dubice, ve výši 3.000 Kč na zajištění sociální
služby Raná péče pro rodiny s dětmi s porucha
mi autistického spektra
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.s., základní organizace kardio Svitavy, se síd
lem Svitavy, ve výši 15.000 Kč na dopravu členů
na akce, vstupné do historických a turistických
objektů, spolupráci s dětským domovem a klu
bem seniorů
• AEROKLUB POLIČKA z.s. ve výši 5.000 Kč na
nákup prvků vytyčení ukazatele směru větru
• Český svaz chovatelů, z.s. ve výši 10.000 Kč na
rekonstrukci kanceláře a pokladny
• Český svaz včelařů, z.s. se sídlem Borová, ve výši
2.000 Kč na léčiva na ošetření včelstev
• IHC Rebels Polička, z.s. ve výši 5.000 Kč na čin
nost družstva inline klubu
• Klub českých turistů Jiřího Gutha – Jarkovského
Polička ve výši 2.000 Kč na pořádání turistické
akce, údržbu turistického značení
• Klub českých turistů, odbor Polička, se sídlem
Polička, ve výši 13.000 Kč na značení turistic
kých tras, činnost
• Miroslav Jandera ve výši 2.000 Kč na zajištění
kaskadéra, plakáty, upomínkové a propagační
předměty při motožehnání s knězem
• Myslivecký spolek Polička ve výši 4.000 Kč na
zajištění akce „Norování nováčků“ – zkoušek
pro lovecky upotřebitelné psy, nákup materiálu
na výrobu přikrmovacích zařízení a hnízdících
budek, nákup obilí a minerálních solí pro přikr
mování zvěře
• Opuštěné kočky Polička, z.s. ve výši 3.000 Kč na
péči o opuštěné kočky
• ZO ČSOP Zelené Vendolí ve výši 5.000 Kč na čin
nost záchranné stanice
RM neschvaluje poskytnutí dotace pro:
• Mgr. Josef Kopecký, DiS., bytem Lezník, Polič
ka, ve výši 19.000 Kč na obnovu zaniklého kříže
v Lezníku
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací
pro:
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• Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve
výši 14.000 Kč na environmentální vzdělávací
programy pro MŠ, ZŠ a SŠ a 12.000 Kč na pro
gram „Den stromů 2019“
• Gymnázium, Polička ve výši 5.000 Kč na or
ganizační zajištění besed pro rodiče žáků, pe
dagogy i samotné žáky na témata ve vzdělávání
a 4.500 Kč na uspořádání oblastního kola pěvec
ké soutěže Skřivánek 2019
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Po
ličce ve výši 18.000 Kč na matematický seminář
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička
ve výši 23.000 Kč na soutěž odborných doved
ností žáků školy pořádanou v Tylově domě
• 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši
38.000 Kč na sportovní vybavení, myčku na ná
dobí, vytvoření webových stránek, nákup dlažby
na chodbu hájenky, pořízení čerpadlové techniky
• Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.,
ve výši 47.500 Kč.
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 7.500 Kč na tradiční dětský den
• Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši
31.000 Kč na zakoupení projektoru, nákup mate
riálu, pomůcek a kancelářských potřeb
• Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši
32.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním
akce „Bitva na políčkách“
• Jaroslav Mareš ve výši 23.000 Kč na úhradu ná
kladů souvisejících s fotografickým projektem
„Tváře gymnázia“
• Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši
40.500 Kč na mezinárodní filmový festival o lid
ských právech „Jeden svět 2019“ a 19.000 Kč na
projekt „Starý – mladý svět“.
• Speciální mateřská škola a základní škola Polič
ka ve výši 15.000 Kč na Benefiční koncert
• Spolek NÁŠ MARTINŮ ve výši 40.000 Kč na po
řádání koncertů klasické hudby a kulturních akcí
• Spolek Planeta Chaos, ve výši 33.000 Kč na celo
roční výstavní a kulturní program
• Gymnázium, Polička ve výši 21.000 Kč na pre
ventivní program „Psychohrátky“ a 3.500 Kč na
program „Vrstevnický program – nadstavba“
• Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši 38.000 Kč
na terénní programy pro uživatele drog
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polič
ka, s. r. o., ve výši 11.020 Kč na preventivní pro
gram „Hrdinství, osobní zodpovědnost“
• 1. FBC Polička, ve výši 42.000 Kč na činnost
• ATLETIKA Polička ve výši 7.000 Kč na Běh ko
lem poličských hradeb a 56.000 Kč na sportovní
činnost mládeže
• CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši 22.000 Kč
na pořádání závodu Krajský pohár horských
kol a závodu Pohár Českomoravské vrchoviny
a 2.000 Kč na závody
• HC Spartak Polička z.s., ve výši 126.000 Kč na
činnost mládežnických družstev a 3.500 Kč na
turnaj přípravek
• Mgr. Stanislav Nožka ve výši 19.000 Kč na pořá
dání oblastního a okresního kola ve sportovním
lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tré
ninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutě
žích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí
kroužku sportovního lezení
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník
ve výši 18.000 Kč na účast družstev mládeže
a družstva žen na soutěžích v požárním sportu
• SK Kometa Polička, z.s., ve výši 93.000 Kč na
činnost mládeže hokejbalového klubu
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 112.000 Kč na
sportovní činnost žákovských družstev skate
boardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Svě
tovém poháru v roce 2019
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 19.000 Kč na
týdenní tréninkový kemp žákovských družstev
skateboardistů
• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 105.000 Kč
na činnost mládežnických oddílů a 6.000 Kč na
turnaj přípravek
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• Sportovní kluby Polička, z.s. ve výši 28.000 Kč
na činnost oddílu mládeže v házené
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s.,
ve výši 124.000 Kč na činnost šachového oddílu
a 6.000 Kč na soustředění mládeže spojené s ně
kolikadenním turnajem
• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se
sídlem Polička, ve výši 144.000 Kč na činnost
mládeže oddílu odbíjené a 2.500 Kč na turnaj
žákyň – Pohár Pardubického kraje, 2.500 Kč na
turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka,
8.000 Kč na uspořádání turnajů minivolejbalu
• TJ Spartak Polička, z.s. 20.000 Kč na čin
nost mládeže stolního tenisu, provoz herny
a 100.000 Kč na činnost mládeže tenisového od
dílu a 12.000 Kč na tenisové kempy
• Bonanza Vendolí, z.ú, ve výši 27.000 Kč na osob
ní a materiálové náklady sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
• Květná Zahrada, z.ú., ve výši 57.500 Kč na spolu
financování provozu Domu na půl cesty v Květné
• MaTami, centrum pro rodinu z.s., ve výši
57.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro
rodinu“ a 7.000 Kč na informační seminář za
měřený na inkluzi dětí s poruchou autistického
spektra
• Náš domov Koclířov, z.s., ve výši 9.000 Kč na
dofinancování provozu sociální služby Most na
děje – azylového domu pro rodiče s dětmi, vzdě
lávání rodičů s dětmi
• Oblastní charita Polička, ve výši 7.000 Kč na ná
kup pomůcek a her na individuální nebo skupi
nové výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
klientů Otevřených dveří, 25.000 Kč na poloho
vací postel, 17.500 Kč na týdenní pobyt v Dešt
ném v Orlických horách pro sociálně handica
pované děti z Poličska, 10.000 Kč na zakoupení
zdravotních brašen pro sestry Charitní ošetřo
vatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela
• Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Li
tomyšl, ve výši 15.000 Kč na potravinovou po
moc
• Rytmus Východní Čechy, o. p. s., se sídlem Chru
dim, ve výši 3.000 Kč na poskytování služby so
ciální rehabilitace
• SPMP ČR pobočný spolek Polička, ve výši
30.000 Kč na provádění hipoterapie
• Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. ve výši
17.000 Kč na poskytování služeb sociálního po
radenství, provádění návštěv v rodinách
• CYKLO-SKI klub Polička z.s., ve výši 3.000 Kč
na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525, ve
výši 5.000 Kč na pokrytí provozních nákladů
a 5.000 Kč na zajištění Jarního Poličského závo
du ve sportovní kynologii
• Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve
výši 10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z en
vironmentální oblasti pro veřejnost
• MVDr. Radek Švanda ve výši 15.000 Kč na účast
syna Ondřeje Švandy na mezinárodních šacho
vých turnajích
• Otevřený prostor, z.ú., se sídlem Praha 6, ve výši
5.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník
ve výši 10.000 Kč na oslavy 105. výročí za
ložení Sboru dobrovolných hasičů v Lezníku
a 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mla
dých hasičů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička ve
výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny
na Poličskou pohárovou soutěž, 3.000 Kč na
pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu druž
stev dětí, žen a mužů, 30.000 Kč na vybavení na
požární soutěže pro družstvo mužů, 9.000 Kč na
vybavení na požární soutěže pro družstvo žen,
3.000 Kč na vybavení na požární útok pro druž
stvo mladých hasičů
• Svatojosefská jednota Polička z.s., ve výši
10.000 Kč na nákup zahradního traktoru na se
čení travní plochy na Zahradě U Mlýna

Nejen sýkorky
aneb noviny přinesly zprávu
o tom, že u nás ubývá ptactva
Vozka je trochu smutná povídka N. V. Gogola
o osamění, z kterého se dá vypovídat. Vozka je na
kozlíku sám, jeho chápavým posluchačem je jeho
koník. Musím se mému krásnému valachu Kortino
vi také svěřit:
Kortine, představ si, každý rok na podzim zavě
síme na větev šeříku pěkně zrobenou budku – kr
mítko. Budku, kam se vejdou sýkorky, ale i vrabci,
ne však straka či hrdlička. Ještě tak kos, ale ten tr
pělivě čeká pod budkou, až mu netrpělivé sýkorky
shodí nějaké to lněné semeno na zem. To kupujeme
do zásoby v květinářství. Vedle budky se semenem
ještě pro zvýšení chutě upevňujeme na větev šrůček
loje. Tak tomu je vždy s blížícím se podzimem. Tak
i letos, totiž loni. Těšili jsme se na hejna sýkorek ko
ňader a byli připraveni tolerovat i případné vrabce.
Od října, kdy jsme domeček se semínkem předali
ptactvu do užívání, jsme každý den ráno vyhlíželi
první návštěvníky, lačnící po pro ně připravené
krmi – tedy ptačím zobu. Říjen minul, nikoho ne
vidět, listopad i se zimou, která měla přivát sýkorky,
také minul, leč bez ptactva. A tak to prošlo přes ce
lou zimu až do jara, kdy už jsem musel uznat svou
porážku. „Kde jste byly, zrádkyně, co jsem vám
udělal?“ Vyptával jsem se u sousedů, podstrojující
ptactvu obdobnou krmi, ale se stejným výsledkem.
Vzpomínky mne plynule zavedly do minulosti;
jako předškolák jsem denně viděl jak pan Šauer
táhne svůj dvoukolák a uklízí Hegerovku. Běžné
smetí zametal a vkládal do jedné korby – hluboké
a opatřené dvěma velkými dřevěnými koly a do
druhé pečlivě zametal a lopatou ukládal koňské
kobližky, o které byl mezi majiteli zahrádek velký
zájem. Ještě než stačil uklidit, měl kolem sebe ne
počítaně vrabců a chocholoušů, majících připrave
nou denní snídani. Za války automobilový provoz
byl omezen jen na vozidla vojenská či služební
a tak se živnostníci drželi prvorepublikové tradice
mít pro své podnikání ve stáji nějakého koně. Bylo

tedy co uklízet a ulice tehdy zněly zvoněním podkov.
A také trvalým švitořením vrabčího hejna. Vrabci
byli pro hospodáře obtěžující havětí. Nálety jejich
hejn dokázaly citelně umenšit úrodu obilovin. Pil
nikář pan Hladík měl takové políčko, táhnoucí se
v místech dnešní rozvodné stanice a jeho tři dcery
musely chodit vrabce plašit. S nimi jsme tam ze so
lidarity chodili i my kluci a krátili si chvíli hraním
karet či triviálními dětskými hrami na fanty a po
dobně. Paní Hladíková někdy přinesla na přilepše
nou buchty.
Hned na kraji parku, Na Valech, hnízdili v dě
rách hradební zdi desítky ukřičených rorýsů.
V hradbách bylo tolik děr po vypadané maltě ve
zdivu, že hnízdiště měli přímo naservírovaná. Moji
kamarádi z Hegerovky tam na ně dělali výpravy.
Šlo o to, vyšplhat se nějaký ten metr na hradbu a ne
spadnout do záhonu. To ti, Kortine, vysvětlím: Ten
dolík mezi hradbou a cestou s alejí kaštanů a lip byl
osázen květákem, petrželí, cibulí a další zeleninou.
Město rozparcelovalo tuto část od počátku parku
k železnému mostu a tam zahrádkáři pěstovali ze
leninu. Že jim to nikdo neukradl? Proč by to někdo
kradl, když to nebylo oploceno a nijak jinak zajiště
no? Tehdy přirozeně platilo: Důvěru za důvěru. Že
to rčení neznáš? Já už jsem na ně také zapomněl.
Ve větvoví některých kaštanů a lip měly svá hníz
da kavky. To byla výzva pro kluky z naší party. Já
jen ze zdola přihlížel, tento sport mi byl vzdálen;
závistivě jsem přihlížel jejich šplhu do větví. Když
se podařilo z hnízda vyjmout nějakou mladou kav
ku, bylo nutno provést potřebná opatření Přede
vším bylo nutno pro kavku připravit odpovídající
poměrně prostornou klec s příslušným prostorem
ke špacírování. Dále se musela křídla kavek zkrátit,
aby nemohly uletět. A pak následoval proces uče
ní, kdy se na kavky mluvilo, kdy se učily dennímu
řádu stravování, zkrátka, kdy se kavky ochočovaly.
Pokusy kluků získat ke stejným účelům špačka kon
čily vždy neúspěšně, i když jich bylo v parku dost.
Nesmím zapomenout na velkou překážku v lovu
ptactva. Byl to městský hlídač parku a zahradník

Naše životní prostředí
Labuť a kroužkování
U vodní nádrže mezi masokombinátem a Ka
mencem uhynula labuť. Měla na sobě kroužek.
Kroužkování se provádí pro poznání života a ces
tování ptáků a každý nález či zaznamenání je tedy
důležitý. Existují i možnosti sledování s pomocí
vysílaček, ale vzhledem k vysoké ceně to jsou
ojedinělé projekty. Značení provádějí dobrovol
níci – ornitologové, ale ohlášení nálezu může
provést kdokoliv. Labuť z Poličky byla označena
15. 8. 2013 u Balatonu a dále byla zaznamenána
2. 6. 2015 v Praze – Stodůlkách. A pak až tady
u nás. V případě podobného nálezu je to možno
nahlásit např. na www.ring.ac Na oplátku potom
zjistíte, co se o daném ptáku dosud ví.
René Habrman
Naučná stezka kolem Jánského potoka
V dubnu byla olšina kolem Jánského potoka plná
sasanek a petrklíčů. Na trase naučné stezky je čer
stvě usnadněn pohyb díky mostku v nejvzdáleněj
ší části. Pohyb naopak místy komplikují popadané
stromy z nedávné vichřice – ale pro pěší to není
velká překážka. Pro sběratele turistických vizi
tek jsme zřídili turistickou vizitku naučné stezky
a dotiskli jsme mapky a brožurky k naučné stezce –
jsou dostupné v informačním centru.
René Habrman – A21 Polička
Skauti: S vlčaty pouští
a savanou ke sněženkám
Sešli jsme se s vlčaty u Tesca, nakoupili provi
ant a vyrazili přes poušť a savanu kolem radarů

do Vysokého lesa. Za vyschlým vodopádem jsme
prošli roklí smrti kolem kostí dvou divočáků a pak
kolem opravené kapličky se studánkou s křiš
ťálově čistou vodou. Nakoukli jsme, jak se vyvíjí
prales V bukách a prošli hlavní třídu rozkvetlým
sněženkovým údolím. V osadě Vysoký les jsme si
připomněli její původ, včetně německého nápisu
Gasthaus a roklinatým lesem a loukami jsme došli
k zastávce před Dolečky na autobus.
Dobrodružství, reálný a hmatatelný prožitek,
sebedůvěra i spolupráce, kamarádství (bratr
ství) atd. Toho všeho jsme si na březnové výpravě
parádně užili.
René Habrman – Skauti Polička

v jedné osobě, který našim nápadům nevycházel
ani v nejmenším vstříc. Ba, dokonce, věda, kdy kon
čí vyučování a kdy se vyrojíme do parku, nestrpěl
vytváření stojících hloučků a pro jistotu nás slovně
rozpouštěl.
K večeru jsem s otcem jezdil sekat krmení pro
koně, krávy, kozy, ovce. Jak kdy co jsme v jakém
počtu měli. Za šikmého slunečního svitu bylo slyšet
klapot podkov a skřivánčí zpěv a hutný bzukot mi
lionů hmyzích společenstev. Když k tomu přičtu le
žení na fůře vonícího jetele a ujíždějící pohled mezi
jasany a jeřáby podél střítežské silnice k modrému
nebi, těžko si dokážu vybavit obdobné vyjádření
pocitu slasti. Přijeli jsme domů a chystalo se večer
ní krmení a podestýlání. Nad elektrickým svítidlem
s plechovým krytem si vlaštovky vtipně postavily
hnízdo. Teplo ze svítidla jim bylo zřejmě příjemné.
Zašvitořily, zamávaly křídly, zmizely a za chviličku
se vracely s mouchami v zobáčku pro své trvale ne
nasytné drobečky vlaštovičky.
Kortine, ty pamatuješ, jak jsi táhnul pluh a jak za
tou brázdou byli jako v šiku seřazeni holubi a vrá
ny – tenkrát k nám ještě racci nedolétali. A jindy,
to bylo na jaře, jsme nechtěně vysekali hnízdo
koroptvi s nasazenými vajíčky. Už se to nedalo
zachránit, tak jsem sedl na kolo a koroptví vajíčka
zavezl do mlékárny. Paní mi poděkovala a jen tak
mimochodem se mne zeptala na jméno. Na pod
zim k nám přišel zaměstnanec mlékárny a donesl
nám dvacet vajec, prý za ta koroptví vajíčka. Žádný
podpis. A ještě si vzpomínám na ranější příhodu:
ještě jsem ležel v posteli a přišel otec a řekl mi, ať
si honem něco na sebe vezmu a šli jsme na dvůr.
„Slyšíš?“ Slyšel jsem a otec mi řekl, to si pamatuj –
dnes jsou Hromnice a na Hromnice musí skřivá
nek vrznout i kdyby měl zmrznout. Ví to ještě dnes
příroda?
A tak ti, Kortine, na závěr svěřím ještě dvě věci, se
kterými si nevím rady: noviny jak na povel přinesly
zprávu o tom, že u nás ubývá ptactva a že ho jenom
za letošní zimu ubylo 30 procent. A druhá věc: když
jsem své trable se sýkorkami řekl svému známému,
zeptal se mne, kdy jsem krmítko zavěsil, a když se
dozvěděl, že v říjnu, poučil mě, že to je pozdě. Sý
korky si prý zásobovatele vyhlížejí v září a já přišel
pozdě. Tak co je lepší?
Raději oželím nevěru sýkorek, jen kdybych měl
jistotu, že si tu zimu užily ve zdraví a s plným bříš
kem.
A. Klein

Ukliďme svět: Sedm pytlů
odpadků na cyklostezce
V sobotu 6. 4. se konala akce Ukliďme svět. Ne
formálně jsme se k ní připojili úklidem cyklotrasy
od mlýna do Modřece. Člověk by řekl, že to nebu
de tak zlé, ale nabýval jsem spíše dojmu, že svět je
jedno velké smetiště. Na trase dlouhé asi 2,5 km
jsme nasbírali 7 pytlů plastů, polystyrénu, plecho
vek. Spousta toho je nafoukaná zřejmě až od sil
nice – ono stačí podívat se i do příkopů – jedna
lahev za druhou. Přitom lahve a plechovky může
me zdarma dát do kontejnerů na třídění, odpad
ky můžeme zdarma dát do popelnice, kontejneru
či na Liko. Jen je potřeba se jich zbavit jinak, než
otevřením okénka z jedoucího auta či vyhozením
na výletě. Berme prázdné obaly a nádoby s sebou
zpět – kdo z nás chce žít na smetišti?
Za A21 Polička – René Habrman
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Dotace na
výsadbu stromů
Do konce května mohou zájemci z řad obcí, škol,
spolků a sdružení žádat u Nadace Partnerství o grant
na podzimní výsadbu dřevin, žádat je možné do
30 tisíc korun. Podmínkou však je, že stromy a keře
vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se
zaváží pečovat o ně následujících pět let. Informuje
o tom Nadace Partnerství. Zároveň se musí jednat
o druhy stromů na našem území původní, jako jsou
lípy, duby, jeřáby, javory, či staré ovocné odrůdy, kte
ré přispějí k zachování přírodní rozmanitosti.
Částku ve výši 10 až 30 tisíc korun lze využít ke
koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů, ochran
ného pletiva nebo na propagaci projektu. Samotná
výsadba by ale měla probíhat na dobrovolnické bázi.
„Letošní výzvou chceme upozornit i na vzrůstající potřebu výsadby stromů, které jsou klíčovým
prvkem ke zvyšování odolnosti měst i krajiny vůči
klimatickým změnám a podporují zadržování cenné vody v půdě,“ zdůrazňuje koordinátorka adaptač
ních programů Nadace Partnerství Zuzana Šeptuno
vá.
Žádost o dotaci najdete na
www.nadacepartnerstvi.cz
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Téma: Výstavba domů
na Bezručově ulici

Hrad Svojanov se
promění v tržiště
Svojanov – Na královské sídlo míří řemeslní
ci společně s tanečnicemi, divadelníky a šermíři.
Hradem se ponese středověká hudba.
Hrad Svojanov se o víkendu 4. a 5. května pro
mění ve velké tržiště. Na jarmarku si lidé budou
moci vybrat z nabídky originálních ručně vyrá
běných šperků, svíček z včelího vosku, dřevěných
hraček a voňavých polštářků, skleněných vitráží
a bytových doplňků. Nebudou chybět ani chutné
sýry, zeleninové hořčice a zavařeniny, nefalšo
vané valašské frgále, kremrole, či sušené ovoce
a oříšky. Mnozí řemeslníci svůj zručný um před
vedou.
Nachystaný je samozřejmě bohatý doprovod
ný program na hlavním nádvoří. Mladoňovské
Perchty von Bladen už tradičně rozvlní své suk
ně. Slibují nové tance, kostýmy a možná i masky.
Tanečnice Jahanara dovezou orientální rytmy.

Vše připraveno pro stavbu dalších
domů na Bezručově ulici
Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa
přípravy infrastruktury pro výstavbu rodinných
domků v lokalitě Bezručova.
Stavební práce zde probíhaly od podzimu
loňského roku a zahrnovaly zejména budování
komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení
a plynovodu.
Celkové náklady jsou ve výši 14 mil. Kč.
Od poloviny dubna mohli majitelé parcel žádat
o povolení stavby a začít stavět. V této lokalitě
vznikne 19 nových domků. Jedná se o posled
ní část území Bezručova, kde budou postaveny
domy.
Výstavba však tímto nekončí, město Polička již
nyní hledá další vhodná místa pro nové rodinné
domky.
Nové bytové domy, které jsou součástí této
lokality, budou do konce dubna zkolaudovány
a první obyvatelé se do nových bytů budou stěho
vat v letních měsících tohoto roku.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Šermířskou podívanou předvede skupina Grál
z Třebíčska. Pezinský Féder Teáter pobaví děti
i dospělé hudebně loutkovým představením.
Středověká hudba zazní v podání muzikantů z Li
berecka, kteří si říkají Subulcus.
Návštěvníci památky nepřijdou ani o komen
tované prohlídky empírového paláce s unikátní
kopií pohřební koruny Přemysla Otakara II.,
středověkého sklepení opředeného legendami
o hradu, mučírny a domu zbrojnošů, ani o pro
cházky v zahradách a výstup na hlásku.
Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý den
kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Kritika financování domů
ulice Bezručovy
Hlavním bodem čtvrtečního zastupitelstva
(4. 4. 2019) bylo vyhodnocení požadavků dodava
tele stavby v lokalitě Bezručova na konečné finanč
ní vypořádání.
Zastupitelům byl předložen přehled změno
vých listů v celkové výši 6 275 667 Kč, kdy rada
města již schváleným dodatkem č. 5 firmě Pri
ma, spol. s r. o. Hradec Králové odsouhlasila fi
nanční plnění ve výši 578 382 Kč. Zastupitelům
bylo doporučeno vyhovět z této částky finančnímu
požadavku ve výši 2 135 548 Kč.
Já jsem pro usnesení schvalující toto finanční
vypořádání nehlasoval, zdržel jsem se.
Výstavbu těchto domů totiž doprovází něko
lik nejasností, které, dle mého názoru, nebyly na
pracovním ani řádném zastupitelstvu dostatečně
vysvětleny.
Z těchto nejasností bych uvedl alespoň dvě, pro
mne nejzásadnější.

1. Domy jsou přibližně o více než 0,5 metru „uto
pené“ vzhledem k terénu. Díky tomu vznikly další
náklady na konečné terénní úpravy. Proč k tomu
došlo, a kdo domy „utopil“, nikdo nezodpověděl.
2. Fasáda – změna dřevěného roštu na kovový
(1 854 140 Kč). Dle údajů v materiálech pro zastu
pitelstvo byl dřevěný rošt schválen hasiči v projek
tové dokumentaci, následně, v průběhu provádění
stavby, najednou nevyhovoval požární bezpečnos
ti. Proč má tuto částku platit zadavatel – město Po
lička a později i ti, kteří byty kupují? Proč za toto
pochybení nenese finanční odpovědnost ten, kdo
problém způsobil?
Doufám, že mi na tyto otázky odpoví kontrolní
výbor, který byl na zastupitelstvu vyzván ke kont
role této stavební akce.
Milan Matouš,
učitel a zastupitel

Zastupitel Vlček: Proč byty
na Bezručově podraží?
V lokalitě Bezručova stojí dva krásné nové by
tové domy. Jejich výstavbu schválilo a započalo
předchozí Zastupitelstvo. Já jsem rád, že k tomu
došlo, neboť byty v Poličce chybí a těchto 48 no
vých bytových jednotek alespoň částečně uspo
kojí poptávku občanů po bydlení.
Stavba byla zadána metodou Design & Build,
při které ta samá firma stavbu projektuje a pak
i staví. Objednatel by tak měl mít vyšší jistotu za
chování nabídkové ceny a dodržení stanoveného
termínu dokončení stavby.
Při této stavbě však bohužel došlo nejen
k opoždění (zhruba o půl roku), ale stavební fir
ma si nárokovala i navýšení ceny za dílo. Tento
požadavek byl předložen ke schválení současné
mu Zastupitelstvu.
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Dle mého názoru navýšení financí pramenilo
z předchozích chyb v projektové dokumentaci a je
škoda, že Zastupitelstvo souhlasilo s přenesením
odpovědnosti projektantů na budoucí majitele
a nájemníky bytů, kteří ve výsledku vše zaplatí.
Doufám, že toto navýšení bude budoucím oby
vatelům alespoň částečně kompenzováno příjem
ným bydlením v těchto domech.
Držím palce bytové komisi, aby se jí podařilo
nalézt nejlepší možný klíč k přidělování nájem
ních bytů.
Další zasedání Zastupitelstva se uskuteční ve
čtvrtek 2. května. Přijďte se podívat, anebo sle
dujte náš online přenos na Facebooku.
Štěpán Vlček, zastupitel

Kalendář akcí
květen 2019

Hradec Králové
24.–25. 5. 2019 – Na jednom
břehu

Kino v Tylově domě
středa 1. května v 18.00 h.
Dumbo
Rodinný/dobrodružný, USA, 112 min, da
bing, přístupný, vstupné 100 Kč
Majitel cirkusu (Danny DeVito) pověřuje
bývalou hvězdu (Colin Farrell) a jeho děti,
aby se starali o novorozeného slona, jehož
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slá
vě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí,
že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěři
telný návrat.
středa 8. května v 19.00 h.
Nikdy neodvracej zrak
Drama, Německo/Itálie, 188 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečný
mi událostmi i osobami a překlenuje tři éry
německé historie, během nichž malíř Kurt
Bartnert prožil své dětství v nacistickém
Německu, dospíval v komunistickém Vý
chodním Německu a svůj umělecký vývoj
završil v Západním Německu.
pondělí 20. května v 19.00 h.
Trhlina
Mysteriózní, SK, 111 min, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Filmová adaptace mrazivého, tísnivého
příběhu o partě lidí, kteří uvíznou v prapo
divné časové trhlině ve slovenském pohoří
Tribeč.
Podle stejnojmenného knižního bestselleru
Jozefa Kariku.

Pozvánky z měst
České inspirace

středa 22. května v 18.00 h.
V oblacích.
Animovaný, Německo, 88 min, dabing, pří
stupný, vstupné 120 Kč
V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, nad
lesem, nad přímořským městečkem i v jeho
ulicích se odehrává ptačí animované dobro
družství.
pondělí 27. května v 19.00 h.
Bolest a sláva
Drama, Španělsko, 113 min, titulky, pří
stupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Nejnovější počin z pera kultovního španěl
ského režiséra a scenáristy Pedra Almo
dóvara. Ten do hlavních rolí obsadil své
oblíbené a osvědčené herce – Antonia Ban
derase a Penelope Cruz.
středa 29. května v 18.00 h.
Aladin
Rodinný, USA, dabing, přístupný, vstupné
110 Kč děti/130 Kč dospělí
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím
pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné
a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budouc
nosti.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek v Informač
ním centru Polička (tel. 461 724 326) a hodinu
před začátkem akce v pokladně Tylova domu
(468 000 540).

Cheb
7. 5. 2019 – O hrochovi, který se bál očkování
Jindřichův Hradec
18. 5. 2019 – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Kutná Hora
25. 5. 2019 – Gastrofestival
Litomyšl
8. 5.–19. 5. 2019 – Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
Polička
24.–25. 5. 2019 – Poličské rockoupání
Telč
18. 5. 2019 – Folklor v máji
Třeboň
7.–12. 5. 2019 – ANIFILM
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet na
leznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat

Tylův dům

od 27. září do 6. prosince 2019
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin

čtvrtek 2. května v 16.30 h., malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva
neděle 5. května
MARTINŮ FEST 2019
v 17.00 h. Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 17.30 h. Výstava „Hra barev na plátně“ –
vernisáž výstavy Lýdie Edlmanové
v 18.00 h. Janáčkova filharmonie Ostrava
(Roman Hoza, baryton; Ondřej Vrabec, di
rigent)
Vstupné: 200 Kč / člen KPH 100 Kč / student
80 Kč
úterý 7. května v 19.00 h.
Janek Ledecký – Akustické turné 2019
Koncert je v plném pronájmu, bez účasti Tylo
va domu. Veškeré informace o koncertu podá
agentura www.vm-art.cz
Vstupné: 390, 420, 440 Kč
(prodej přes Ticketportal)

čtvrtek 16. května v 19.00 h.
Petr Spálený 75
Koncert je v plném pronájmu, bez účasti Ty
lova domu. V případě dotazů se obracejte na
paní Lenku Páclovou, tel. 608 291 455, e-mail:
paclova6@seznam.cz. Vstupné: 390, 450 Kč
(prodej přes Ticketportal)
neděle 19. května v 19.00 h.
MARTINŮ FEST 2019
České Noneto. Vstupné: 110 Kč / člen KPH
80 Kč / student 20 Kč
neděle 26. května v 19.00 h.
MARTINŮ FEST 2019
Hradišťan & Jiří Pavlica
Katta – varhanice, zpěvačka, skladatelka
Vstupné: 200 Kč / člen KPH 100 Kč / student
80 Kč

neděle 12. května v 19.00 h. – Tylův dům
MARTINŮ FEST 2019
Jiří Vodička, housle & Martin Kasík, klavír.
Vstupné: 110 Kč /člen KPH 80 Kč/student
20 Kč

ve velkém sále Tylova domu v Poličce.
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let
(tzn. že v roce 2019 musí mít 16 let).
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho je
jedna lekce s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček.
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku a rautu
činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři Tylova
domu v Poličce nebo v Informačním centru
Polička a ke stažení na webových stránkách
Tylova domu.
Podání přihlášky a platba:
od 13. do 23. května 2019 v kanceláři Tylova
domu – platba v hotovosti, nelze platit
převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

úterý 14. května v 19.00 h.
MARTINŮ FEST 2019
Vitka – divadelní představení
Divadlo Husa na provázku
Vstupné: 200 Kč /člen KPH 100 Kč/student
80 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Čas pro neobyčejné zážitky 2019
sobota 1. června 2019 (15.00–24.00 hod.)
Poličské noční putování bude zahájeno v budo
vě muzea, kde budou připraveny tištěné progra
my s mapkou, které vám usnadní vaše putování.
A bude to opravdu nabitý večer. Těšit se můžete
na několik zastavení s bohatým programem a soutěžemi pro malé i velké poutníky.
Uvidíte zručné řemeslníky, umělce i hudebníky.
Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní orga
nizace a spolky připravily a vydejte se na netradič
ní putování za dobrodružstvím a zábavou!
1. Městské muzeum a galerie a Centrum
Bohuslava Martinů
Šaffova ulice + Palackého náměstí
15.00–22.00 hod.
V ČR bylo z evropských fondů úspěšně dokon
čeno neuvěřitelných 70 000 projektů! Minister
stvo pro místní rozvoj vám přiblíží místní pro
jekt – CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ.
BUDE TO VELKÉ, BUDE TO VESELÉ A VY
MUSÍTE BÝT U TOHO! Den otevřených dveří
vám přinese komentované prohlídky, hravé
atrakce a soutěže o drobné ceny, malování na obličej, besedu, fotokoutek i skákací hrad. Po celý den bude hrát příjemná hudba
a bude zajištěno občerstvení. Vyzkoušíte si zábav
nou atrakci, která umožňuje zažít stav beztíže a dezorientace v prostoru, tak jak ji zažívají
akrobatičtí piloti či kosmonauti.
V expozicích muzea si vyzkoušíte techniku
zdobení skla – gravírování a výrobu skleněných perel. Dozvíte se, co psal Bohuslav
Martinů svému příteli a violoncellistovi Franku Rybkovi. O postupech restaurování pohovoří Radomír Slovik z Litomyšle z Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice. Mimo jiné
uvidíte, jak vypadala budova muzea před
dokončením rekonstrukce v roce 2009 i co
všechno se za těch 10 let podařilo uskutečnit. Spo

Zprávy ze ZUŠ
V úvodu dovolte krátké ohléd
nutí za vernisáží výstavy žáků vý
tvarného oboru a také prací peda
gogů nejen výtvarného oboru naší
školy, která proběhla 13. 4. v sá
lech Centra B. Martinů Polička.
Děkujeme vedení CBM za umožnění vystavovat
v těchto nádherných prostorách a všem zaměstnan
cům za spolupráci. Návštěvníci mohli zhlédnout
mnoho zajímavých prací a různých technik včet
ně např. modrotisku, se kterým se v letošním roce
žáci seznámili. Také tvorba letošních absolventek
A. Mlynářové, A. Vargové, Š. Uhlířové, A. Němcové
a K. Strakové ze tříd vyučujících M. Jílkové a P. Fialy
byla velmi pestrá, patří jim naše blahopřání k abso
lutoriu studia prvního stupně ZUŠ.
V květnu připomínáme pro zájemce o studium
v naší škole termín přijímacích zkoušek: těšíme se
na vás 20. a 21. května v odpoledních hodinách (bliž
ší informace naleznete na plakátovacích plochách
nebo na webu školy). Celé přijímací řízení se i v le
tošním roce uzavře až po postupových zkouškách
stávajících žáků a závěrečné klasifikační poradě, kdy
budeme přesně znát volné kapacity v úvazcích jed
notlivých pedagogů, tedy na konci června.
Závěrem dovolte, abych vás pozvala na Slavnost
Otvírání studánek, která proběhne 25. 5. 2019 ve
14 hod. v prostoru lesního areálu v blízkosti obce Tři
Studně, tedy přímo u studánek Barborka a Vitulka.
V letošním roce zde kantátu Bohuslava Martinů,
Otvírání studánek, provedou žáci naší ZUŠ a tak bu
deme velmi potěšeni, když se s našimi diváky a příz
nivci tentokrát potkáme v netradičním prostředí při
této krásné akci.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka
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lečně zavzpomínáme na 19 předchozích ročníků muzejní noci.
19.00–22.00 hod. – prezentace restaurování
16.00–19.00 hod. – ukázka a tvorba skleně
ných perel

Hra barev na plátně – výstava obrazů paní
Lýdie Edlmanové. Obrazy malované z hloubky
duše a s čistou radostí, které potěší srdce všech
návštěvníků. Před dalším putováním se můžete
občerstvit v baru TD.

2. MaTami, centrum pro rodinu z. s.
Tylova 114, vchod z ulice Šaffova
19.00–22.00 hod.
Rodinné centrum je tu pro Vás 10 let. Připravilo
HAMA dílničku pro děti i dospělé, otevřenou her
nu s prezentací fotografií z uplynulých let, malé
občerstvení. Těší se na Vás tým MaTami.

11. Evangelický sbor
Nábřeží svobody
19.00–23.00 hod.
Proměny evangelického sboru v Poličce pro
střednictvím dokumentů, obrázků a předmětů
z našeho archivu. Připravena je i krátká prezenta
ce o historii sboru.
19.00–23.00 hod. – příležitost k prohlídce
kostela
19.30 a 21.30 – Prezentace – proměny evan
gelického sboru v Poličce

3. Speciální mateřská škola a základní
škola Polička
Šaffova 110
19.00–22.00 hod.
Děti, děti, pohádka k vám letí! Malé na
hlédnutí pod pokličku práce ve Speciální mateřské
škole; děti a dospěláci si mohou pohrát a pobavit
se. Těšíme se na Vás!
4. Informační centrum Polička
Palackého náměstí
19.00–21.00 hod.
Možnost zakoupení upomínkových předmětů
zachycujících krásu našeho města.
5. LADYFITNESS Polička
Masarykova ulice č. p. 10
19.00–21.00 hod.
Jak se dostat do lepší kondice? Projděte si well
ness testem a nechte se inspirovat lidmi z Poličky,
kteří to zvládli.
6. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
kostel sv. Michaela
19.00–22.00 hod.
Přijďte se ztišit a povzbudit pásmem hudby, ob
razů a biblické poezie.
19.30–20.00 hod. – Láska – rozjímání s hud
bou a obrazy nad nejkrásnější písní Šalamounovou.
21.00–21.30 hod. – Víra v dobách temna –
rozjímání s hudbou a obrazy nad Davidovými žalmy.
7. Středisko volného času MOZAIKA
Náměstí B. Martinů
19.00–22. 30 hod.
Večer plný her
Večer bude věnován hrám, zábavě a relaxaci. Tě
šit se můžete na výstavu prací dětí z kreativních
kroužků, venkovní, pohybové, strategické, postře
hové hry, hlavolamy a tvořivé workshopy. Občerst
vení zajištěno.
19.00–22.00 hod. – hry a workshopy
22.00 hod. – umělecká taneční skupina Postrpoi s Light Show vystoupením.
8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí B. Martinů
19.00–22.00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby, Kadeřník a Rekondiční
a sportovní masér a ukázka prací ze zájmové
činnosti na Domově mládeže.
9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných
hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže
Starohradská ulice
19.00–23.00 hod.
Čeká vás prezentace techniky a jejího vybavení,
ukázka různorodosti činností jednotek hasičů. Zá
jemci dostanou odpověď na zvídavé otázky.
10. Tylův dům
Vrchlického 53
19.00–23.00 hod. – velký sál TD

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

12. Centrum PONTOPOLIS
Riegrova 52
19.00–24.00 hod.
Těšit se můžete na pouliční kapelu Paní věší
prádlo a opět na skvělé světové občerstvení!
13. Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů Polička
Park u hradeb (u fortny)
19.00–20.30 hod.
Žáci a pedagogové ZUŠ nastudovali scénické
provedení kantáty Otvírání studánek našeho
nejslavnějšího rodáka. Jako hosté vystoupí Jan
Jukl coby vypravěč a barytonový part zazpívá Pa
vel Borský z JAMU Brno.
Akce je součástí celorepublikového happe
ningu ZUŠ OPEN 2019. Začátek představení
v 19.00 hod. a 20.00 hod. Režie: Petr Cuper;
diriguje: Petra Boštíková. Při nepříznivém
počasí se vystoupení nekoná.
14. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00–24.00 hod.
Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel
a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů
z keramiky, pedigu a drátků. Děti i dospělí si mohou
udělat pískovaný obrázek a vyzkoušet lukostřelbu.
Pro mlsné jazýčky je připraveno občerstvení a v kaž
dou celou hodinu si můžeme společně zazpívat s ky
tarou a houslemi.
15. Aldeigjuborg z. s.
ulice Na Bídě
19.00–24.00 hod.
Uvidíte, jak se žilo a pracovalo v raném středověku.
Vyzkoušíte si zbroj, čímž zakusíte život a boj dávných
časů.
16. Ovoce Zelenina „v domečkách“
ulice Na Bídě 17
19.00–24.00 hod.
Zveme návštěvníky k posezení při svíčkách pod
širým nebem, k občerstvení se budou podávat mí
chané nápoje, ledová káva a lívanečky s čerstvým
ovocem.
17. Trafika u Grubhofferů
Masarykova 22
19.00–24.00 hod.
Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské
kapely Fízl-bend.
18. Pravoslavný spolek sv. Sophie
kaple v areálu Poličské nemocnice, s. r. o.
19.00–22.00 hod.
Drobná „ochutnávka“ pravoslaví spojená s bese
dou o ikonách a jejich minivýstavou. Aneb lze du
chovno prožívat všemi smysly?
19.00 – prostor k volné diskusi i prohlídce
19.30 – beseda o ikonách
20.30 – večerní bohoslužba
21.30–22.00 – Ježíšova modlitba

MartiNoviny: Studentská léta Bohuslava Martinů
Na podzim roku 1906 se Bohuslav Martinů stal
řádným studentem pražské konzervatoře. Stu
dium si mohl dovolit jen díky podpoře z rodného
města, které se zavázalo každý rok vyplácet fi
nanční podporu. Začal studium houslové hry ve
třídě profesora Štěpána Suchého, jenž byl proslulý
svou zaníceností pro výuku ale i vysokými náro
ky. „Musíme každý den nejméně šest hodin hrát“,
psal Martinů do Poličky, „cvičím teď pilně a také
to ve škole dobře chodí a dá Bůh že dopadne rok
dobře.“ Šestnáctiletý jinoch si tehdy ještě nepři
pouštěl, že by nemusel ve studiu obstát. Bohužel
hned první rok studia nekončil zcela bez problému
a po prázdninách Bohouše čekala opravná zkouš
ka z hlavního předmětu, tedy ze hry na housle. Tu
sice v září 1907 složil, nicméně si vysloužil zařa
zení mezi nejslabší studenty školy a jako takový
byl přeřazen k jinému pedagogovi. Po druhém
roce studia se situace nezlepšila, naopak. Bohouš
z houslí propadl a v září tak nastoupil znovu do
druhého ročníku. A ani to nepomohlo, i následu
jící rok studia dopadal nevalně. Po tomto v po
řadí třetím roce studia Bohuslav Martinů již do
dalšího ročníku studia hry na housle nenastou
pil – v září 1909 přestoupil na varhanní oddělení,
v rámci kterého se vyučovala i skladba.
Kdo jej trochu znal, nemohl se tomuto rozhod
nutí divit. Mladý hudebník totiž o komponování
projevoval nemalý zájem už od svých dětských let:
svou první skladbu, smyčcový kvartet Tři jezdci,
komponoval již ve dvanácti letech. Nicméně ani
změna oboru jej od nesnází neochránila. Kom
pozice totiž v té době nebyla oborem podněcují
cím hudební fantazii mladých studentů. Naopak.
Byla zde vyžadována strohá disciplína v myšlení
i chování, výuka probíhala formou nekonečných
drilovacích cvičení hudebních forem a vlastní oso
bitý přístup se nepřipouštěl. Pro osobnostní vývoj
mladého Martinů tato cesta nikam nevedla.
Mnohem raději se učil „v terénu“. Jak sám vzpo
mínal, patříval v té době spolu s kamarádem Sta
nislavem Novákem k pravidelným a dychtivým
návštěvníkům nejrůznějších divadelních předsta

vení a koncertů: „Hlavním (zájmem) bylo Národní
divadlo, kde jsme byli takřka denní hosté a kde
jsme si vysloužili dvě místa „k stání“ na druhé ga
lerii, jež byla všeobecně respektována… Naše ra
dost byla ovšem komplikována tím, že bylo nutno

„Vy sem budete tak dlouho chodit, až tu jednou
zůstanete.“ Což se stalo. Později jsme se oba stali
členy České filharmonie… Své dojmy z koncertů
či operních představení zaznamenával Martinů
formou drobných kreseb, nejčastěji na lístcích
vytržených z malého sešitku. Všechna vyobraze
ní se nesou v duchu rozverné studentské nálady
a dokumentují zajímavé momenty toho kterého
večera. I přes studentskou nadsázku je jasné, že
Bohuslavu Martinů přinášel poslech či zhlédnutí
těchto uměleckých výkonů mnohem více, než dri
lování hudebních forem. Bohužel jej také od studia
odváděl, on své povinnosti zanedbával a tak muse
lo přijít nevyhnutelné – 4. června 1910 byl mladý
umělec „pro nenapravitelnou nedbalost“ ze studia
vyloučen.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Po stopách
Bohuslava
Martinů
Martinů v době pražských studií
při vstupu se vykázat lístkem, a také tím, že jsme
byli dva. Ale to vše bylo překonáno a mnoho na
šich z nábřeží si asi vzpomene, jak potkávali dvoji
ci, která vždy potřebovala stejný malý obnos, který
mohl být hned započítán do „kulturních“ dluhů,
tj. nikdy nevrácen… S koncerty to bylo lepší. Ve
Filharmonii si nás oblíbil, nevím proč (snad viděl
v našich obličejích touhu), hráč trombónu a pozdě
ji archivář České filharmonie, a vždy nás provedl
nebezpečným úskalím okolo pokladny. Říkával:

Program Centra Bohuslava Martinů
FENOMÉN IGRÁČEK
A RŮZNÁ POVOLÁNÍ
DŘÍVE I NYNÍ
11. 5.–25. 8. 2019
– výstava o minulosti i sou
časnosti známé české figurky
a o různých profesích předsta
vených skrze historické hračky. Legendární fi
gurka IGRÁČEK, která vznikla v roce 1976, chce
potěšit děti a dojmout dospělé.
Děti dostanou na výstavě mnoho prostoru ke
hře. Bude zde připraveno několik zákoutí, která
se promění třeba v dílnu, stavební parcelu nebo
kuchyni. Samostatná bude herna s IGRÁČKY.
Výstava vzniká ve spolupráci s firmou EFKO-karton, s. r. o., Inspirací Zlín z. s. a soukromým
Muzeem hraček z Rychnova nad Kněžnou.
Vernisáž se koná 11. května 2019 ve
14.00 hod. ve výstavních sálech centra.
Děti ze ZŠ a MŠ Korouhev vám zahrají pověst O Krokovi a jeho dcerách.
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
– výstava mapující génia Járy Cimrmana a před
stavující 50 let Divadla Járy Cimrmana
14. 5.–27. 7. 2019
Jára Cimrman je fenoménem české kultury.
K šíření Cimrmanova duchovního odkazu velmi
rádo přispěje i naše muzeum.
Výstava představí osobnost českého génia,
jeho rozsáhlou tvorbu učitelskou, vědeckou, vy
nálezeckou a cestovatelskou, a současně mapuje

padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana.
K vidění bude řada původních fotografií a rovněž
předmětů, které Cimrman za života používal či
vytvořil.
Vernisáž proběhne 14. května 2019
v 17.30 hod. ve výstavních sálech centra.
Těšit se můžete na nejznámější árie z Cimrmanovy sedmihodinové operety Proso!
LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ
27. 4.–1. 9. 2019, výstavní sály Městské gale
rie, Palackého nám.
Výstava je zaměřena především na hravém po
znání světa ilustrace této autorky. Dozvíte se, kdo
je Vombat Jirka a čím je tento savec tak výjimeč
ný. Poznáte svět Lichožroutů, zapojíte se do návr
hů nových vzorů ponožek, vyzkoušíte Kanafáska.
CESTY ZA UMĚNÍM 2019
sobota 25. května
Mikuláš Medek – Jedovnice, Senetářov /
Jan Blažej Santini – Křtiny
Novostavba kostela v Senetářově a výzdoba
kostela v Jedovnici patří k ikonám špičkového
moderního umění 60. let. 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.
Bližší informace v muzeu.

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

Po rovné stovce let od cesty Bohuslava Martinů
z Kácova do Poličky byl Městským muzeem a gale
rií Polička pro zájemce uspořádán 6. dubna 2019 vý
let do Kácova po stopách skladatele. Martinů v roce
1919 v Kácově navštívil svou přítelkyni Irmu Hojta
schovou. O jeho cestě bychom dnes vůbec nevěděli,
kdyby nebylo půvabného dvoustránkového komik
su, který mladý umělec pod dojmem nezdařené ces
ty nakreslil a v němž s nadhledem zdokumentoval
všechny drobné strasti cesty z Kácova do Poličky,
kdy se mu smůla lepila na paty a on cestoval celkem
26 hodin!
Po stopách Martinů, ale pohodlně! – tak zně
lo motto současné výpravy do Kácova. Cesta byla
uskutečněna jako jedna z poličských aktivit, spoje
ných s výročím Bohuslava Martinů v roce 2019.
Návštěvníky po příjezdu do Kácova uvítala v re
konstruovaných prostorách obecního úřadu paní
starostka, která je seznámila s historií i současností
městyse Kácov.
Cesta měla být původně po vzoru Martinů reali
zována vlakem, nicméně havarijní stav železnice za
vinil její úplné uzavření na dlouhé měsíce, takže do
Kácova jela poličská výprava autobusem. Na místě
si prohlédla půvabné centrum se zámkem, tyčícím
se nad řekou Sázavou.
Po stopách Martinů vedla cesta především na ná
draží Kácov, situovaného poněkud stranou městeč
ka (přibližně 2 km). Všechny nadchla zejména pro
hlídka nádražní budovy, která se od svého otevření
na počátku 20. století téměř nezměnila. Procházka
k ní krásnou posázavskou přírodou, včetně pře
chodu řeky Sázavy po mostě z ocelové konstrukce
z doby druhé světové války, naplnila všechny pří
tomné nostalgií dávných dob. Méně milovníky his
torie potěšil rodný dům Irmy Hojtaschové, nachá
zející se v centru městečka: dům prošel za dlouhá
desetiletí řadou stavebních úprav, takže jeho podo
ba z přelomu 19. a 20 století již patrná není. V interi
éru se ale nachází původní klenuté stropy, které sty
lem konstrukce naznačují dobu svého vzniku právě
před přibližně sto lety. A němým svědkem historie
je stále funkční starodávná váha, která dle sdělení
současných majitelek domu pochází ještě od rodiny
Hojtaschů.
Kácov dodnes neztratil genia loci, který byl
v městečku přítomný jistě už v době návštěvy Bohu
slava Martinů. I když neznáme podrobnosti o tom,
zda se Martinů v Kácově zdržel déle či pouze projíž
děl, můžeme doufat, že se v budoucnu podaří nalézt
nové informace. A třeba se pak dozvíme ještě více
o okolnostech strastiplné cesty skladatele z Kácova
do Poličky.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Práce v knihovně
se blíží ke konci

Program RC MaTami

V listopadu minulého roku začala největší re
konstrukce budovy knihovny za posledních 40 let.
Vybudování půdní vestavby a kompletní zajištění
bezbariérového přístupu, včetně výtahu, bude
sloužit pro provoz Centra technického vzdělávání,
jehož cílem je rozvíjení a podpora zájmu, nejen
dětí, o digitální, technické a přírodovědné obory.
Stavební práce se, oproti plánu, mírně prodlou
žily. Stavy krovů a střechy, stejně tak jako statika
vnitřních stěn a podlah u této 150 let staré budo
vy připravily stavebníkům nejedno nemilé pře
kvapení. Potíže se podařilo zdárně vyřešit a na
půdě knihovny tak vznikl unikátní prostor, jehož
dominantou budou nejen původní dřevěné prvky,
ale také netypická kulatá okna. V průběhu květ
na budou prováděny dokončovací práce, do konce
června bude knihovna vybavena nábytkem a roz
todivnou výukovou technikou. Na střeše přístavby
v Šaffově ulici bude nainstalována více než 40 m2
vertikální zahrada, která by vyprahlé ulici již
v létě měla dodávat potřebné osvěžení. A věříme,
že představitelé města uvolní finance na opravu
fasády nad rámec projektu tak, aby od července
byla budova knihovny nová zevnitř i zvenku.
Nejpozději do konce června bude také konečně
obnoven standardní knihovnický provoz, během
prázdnin bude centrum fungovat ve zkušebním
režimu a jeho tým se bude připravovat na zahájení
provozu 1. září 2019.
Děkujeme vám všem, našim čtenářům, návštěv
níkům a podporovatelům, že jste půlroční výpa
dek, kdy knihovna své služby nabízí v provizor
ních prostorách, vydrželi. Věříme, že to stálo za to.
Rádi bychom poděkovali Ministerstvu pro místní
rozvoj i programu IROP, díky kterému bylo umož
něno v rámci fondů EU financování celého nemálo
nákladného projektu. V rámci výzvy č. 56 IROP –
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoži
votní vzdělávání bylo alokováno více než 10. mil.
Kč, téměř 3 mil. Kč uvolnilo ze svých prostředků
město Polička, jemuž děkujeme za důvěru, kterou
do celého projektu vložilo. Těšíme se na viděnou.
Jan Jukl, ředitel knihovny

Jakub Vágner
v Poličce
Magda a Naďa pozvaly tentokrát na besedu rybá
ře Jakuba Vágnera, který nás navštíví 14. 5. 2019
v 18 hodin v Divadelním klubu. Dopoledne bude
také besedovat se žáky základních škol. Přijďte
se pobavit a možná i poučit něco o rybaření. Jste
všichni srdečně zváni.
Magda Cermanová a Naďa Novotná

Rodinné centrum MaTami je
otevřeno nejen pro rodiny s ma
lými dětmi, ale i pro širokou ve
řejnost. Naše bezplatné poradny
vedené odborníky jsou hrazeny z projektu Čas pro
rodinu a není nutné se na ně objednávat.
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 (ka
pacita max. 1 dítě), úterý 9.00–12.00 h., čtvr
tek 9.00–12.00 h., pátek 9.00–12.00 h. Cena
45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve Vaší domác
nosti a dle Vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv
den). Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h za každé
ho druhého sourozence
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkouš
ky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí za
městnanci. Pro rezervaci a více informací volejte
na tel.: 724 921 384 nejlépe den předem, abyste si
zajistili volné místo.
Obnovujeme pro Vás cvičení s Danou, které
probíhá každou středu a neděli od 17:00 hod. Více
informací najdete na stránkách https://www.face
book.com/instruktorkaDM/ nebo https://dana
matejskova.webnode.cz/aktuality
Odborné poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 4. 5. (sobota)
13.00–15.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
27. 5. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
16. 5. (čtvrtek) 10.30–11.30 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
14. 5. (úterý) 10.30–11.30 h
• Speciálně – pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková): 16. 5. (čtvrtek) 16.00–18.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 20. 5. (pondělí) 15.00–16.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
13. 5. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 23. 5. (čtvrtek) 13.30–14.30 h.
Speciálně – pedagogická poradna
16. 5. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Poradna je určena pro rodiče i pedagogy, kteří
potřebují konzultovat s odborníkem problémy dětí

s ADHD, PAS, problémy se zařazením ve školním
kolektivu apod. Poradenství skupinové i individu
ální. Poradnu povede paní Mgr. Romana Jurečko
vá, speciální pedagožka. Možnost přihlášení na
prihlasse@matami.cz.
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
17. 5. 2019 (středa) od 15.30 do 17.00 h
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor
pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
23. 5. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pra
videlné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíč
ně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Zahradní slavnost na Zahradě u Mlýna
31. 5. 2019 (pátek) od 9.00 do 13.00 h
„Rodina je základem společnosti a zaslouží si
proto pozornost, a to i v časech uspěchaných
a neklidných. Chceme lidem umožnit se v hektické
době zastavit a užít si společně s dalšími rodinami
příjemné chvíle,“ vysvětluje záměr pořádání Fes
tivalu rodiny Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro
rodinu.
MaTami za podpory Sítě pro rodinu pořádá spo
lečenskou akci pro veřejnost, prostřednictvím kte
rých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti.
Během dopoledne se budete moci pohybově i krea
tivně vyřádit, vytvořit si vlastní papírový klobouk,
který je symbolem letošních slavností mateřských
center. Bude připraveno malé občerstvení.
Tvořivý večer pro ženy –
arteterapeutický večer
31. 5. 2019 (pátek) od 18.00 do 20.00 h
Přijďte si odpočinout od každodenních povin
ností a starostí. Pomocí různých výtvarných tech
nik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě do
zvíte i něco nového.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
a studentka arteterapie
Cena: 140 Kč
Čas pro neobyčejné zážitky
1. 6. 2019 od 19.00 do 22.00 h
Slavíme 10 let existence. Máme pro Vás připra
venou prohlídku rodinného centra, projekci foto
grafií z uplynulých let a HAMA dílničku nejen pro
děti.
Beseda Výživové problémy u dětí
4. 6. 2019 (úterý) od 16.00 do 18.00 h
Beseda na téma jak vybudovat v dětech správné
stravovací návyky, potravinová pyramida, jak se
přiblížit zdravému životnímu stylu.
Povede: Ing. Bc. Iveta Cacková Novotná
Cena: 50 Kč
Změna programu vyhrazena, pro aktuální infor
mace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informa
ce o členství získáte od lektorek aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou a CBM.“
Více informací o nás, našich aktivitách a člen
ství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami
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Divadelní klub

Městská knihovna
Středa 15. května – dočas
ná pobočka knihovny v ulici
Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška o českých dějinách – Jaký otec, takový
syn (Zikmund Lucemburský,
Marie Uherská a Barbora Celská)
Lucemburkové byli rodina, jejíž příslušníci
byli nadaní, inteligentní a schopní. Tomu odpo
vídaly i jejich sňatky z rozumu. Více o Lucem
burcích popovídá Dr. I. Fridrichová-Sýkorová.
Vstupné zdarma.

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
pátek 3. 5. ve 20.00
Rap House
Vstupné 100 Kč

vrat člověka k přírodě. www.jakubvagner.cz.
Vstupné 140 Kč
středa 15. 5. v 18.00
Střevní mikrobiom a jeho vliv na naše
zdraví
Víte, že když jsme nervózní nebo rozladění,
může to souviset s našimi střevními bakteri
emi? Slyšeli jste už o tom, že mikrobiomu se
říká mozek ve střevech? Chcete vědět proč?
Zajímá vás, jak zelené potraviny podporují
zdravý mikrobiom?
Vstupné 120 Kč

neděle 5. 5. v 15.00
Divadlo pro děti – Toy Machine: Šťastný
kovboj
Až tenhle příběh uslyšíš, přestaneš se bát
a tahle noc přeletí jako sokol v lovu. Lout
ková pohádka na motivy a počest poctivých
kovbojů, Indiánů, šerifů a dalších jiných
osadníků nebo obyvatel Divokého západu
a neobjevených zemí našeho Světa.
Hrají a připravili: Tomáš Podrazil a Tomáš
Běhal. Loutky a výprava: Tomáš Běhal
Vstupné 50 Kč

pátek 10. 5. ve 20.00
Odyssea + Notorest Band
Vstupné 250 Kč, 200 Kč v předprodeji v tra
fice u Kubátů

sobota 18. 5. ve 20.00
Jazzové setkání – Lanugo
Nadžánrové seskupení hrající moderní pop,
jazz a soul s jemnými doteky elektroniky
v sobě spojuje hned několik silných mo
mentů a trumfů. Dynamický vokál Markéty
Foukalové doprovázejí klavírista Viliam Bé
reš, kontrabasista Rastislav Uhrík, bubeník
Martin Kopřiva, kytarista Mirek Šmilauer
a perkusionista Martin Novák, který navíc
ovládá sampler. Vstupné 130 Kč, 80 Kč SD

úterý 14. 5. v 18.00
Jakub Vágner
Mezinárodně uznávaný profesionální spor
tovní rybář, cestovatel, fotograf, moderátor
a dobrodruh. Od 15 let publikuje v odbor
ných rybářských časopisech u nás i v za
hraničí. Tématem jeho článků jsou hlavně
sladkovodní ryby, jejich záchrana, ale i ná

středa 22. 5. v 17.00
Představení mladších žáků divadelní školy
při DS Tyl
„Sherlock Holmes a záhada městečka Vin
sterot“
„Kvído a Emoce“
„Stand up comedy“
Vstupné 50 Kč, 20 Kč SD

čtvrtek 9. 5. v 18.30
Majáles
Divadlo a PUB KVÍZ

Středa 29. května – dočasná pobočka knihov
ny v ulici Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška o českých dějinách – Bigamistou
proti své vůli (Vladislav II. Jagellonský, Barbora Hlohovská, Beatrix Aragonská a Anna de
Foix)
Nástup novověku přinesl kromě objevení Ame
riky i hluboké společenské otřesy. Relativizace
hodnot zasáhla naplno i sňatky korunovaných
hlav. V Čechách se tak můžeme pyšnit urozeným
„sňatkovým podvodníkem“. O něm více v přednáš
ce Dr. I. Fridrichové-Sýkorové. Vstupné zdarma.

Otvírání studánek
ve Třech Studních
Poličská pobočka Společnosti Bohuslava Marti
nů v sobotu 25. května ve 12.30 od ZUŠ vypravuje
autobus do obce Tři Studně na Otvírání studánek.
Zájemci hlaste se na adrese erbesova@gympolic
ka.cz

Kultura v Poličce je unikátní
Rozhovor mladých poličských
divadelníků na trase Brno–Praha:
S divadelním dramaturgem Petrem
Erbesem ml. si povídal Dan Vondra,
absolvent FAMU. Oba se shodují, že je
důležité se na rodné město nevykašlat
a vracet mu zpět to, co jim dalo.
Petr Erbes ml. (*1991, Polička)
vystudoval obor Multimediální
technologie na ČVUT a v součas
nosti dokončuje studium drama
turgie na KALD DAMU. Zabývá
se mimo jiné aktivní rolí diváků
a strukturami hry. Je spoluauto
rem inscenací v divadlech: DISK,
Komedie, Národní divadlo Brno, Dejvické divadlo,
Jatka78 a dalších. Je autorem dramatických textů.
Mezi jeho projekty přesahující běžný rámec diva
dla patří karetní hra Legionářek, interaktivní stůl
Nad Zborovskou plání nebo projekt Montovna uve
dený v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Je aktiv
ním členem skupiny 8lidí a zakladatelem herního
studia PalackyGames.
Co říkáš na letošní ročník festivalu Momentum? Vydařil se?
Byl jsem trochu smutný z nízké návštěvnosti,
protože myslím, že na programu byla spousta zají
mavých věcí. Zpětně si ale uvědomuji, že jsme pro
gram udělali trochu moc náročný. Velikou radost
mám z workshopu, který proběhl se studentkami
z gymnázia. Když jsem o něm mluvil s Viktorkou
a Klárou, které ho vedly, tak se mi zdálo, že se
všechny zúčastněné dobře bavily. A snad i zažily
něco nového. Na práci se studenty bych se chtěl
příští rok víc zaměřit, v tom vidím smysl.

Jak vnímáš kulturu v Poličce?
Myslím, že Polička je unikátní v počtu kultur
ních akcí, které se ve městě odehrávají. Mám po
cit, že zázemí, které zde vzniklo, není v podobně
velkých městech zdaleka standardem. To dobře
vidím na kamarádech, kteří se snaží vytvářet
nějakou kulturu v místech mimo Prahu, odkud
pocházejí.
A jak vnímáš divadlo v Poličce v porovnání
s tím, kam se ubírá současná divadelní scéna?
Co se divadla v Poličce týče, je to složité. Sou
časného divadla je zde podle mě opravdu málo.
Hrozně bych si přál, aby dramaturgie Tylova domu
v budoucnu našla větší odvahu přivážet věci mimo
dosavadní rámec. Připadá mi super, že tady bude
třeba Vitka z Husy na Provázku. A jak vnímáš kul
turu v Poličce ty, absolvent FAMU pracující v ob
lasti dokumentárního filmu a žijící v Brně?

Napsal jsi a nazkoušel několik autorských divadelních her pro naše Kočovné divadlo. Jaké to je
přepínat mezi profesionály a ochotníky?
Vždycky se snažím hledat vhodnou formu
a téma pro danou věc. Ve výsledku se v obou pří
padech jedná jen o určitou skupinu lidí, na kterou
se snažím myslet. V případě kočovného divadla to
i vzhledem k časovým možnostem vede k tomu, že
je potřeba mít předem napsaný scénář. To je věc,
která při delším zkoušení odpadá, tam taky do
chází k většímu rozpouštění autorství mezi kolek
tiv – i když i na kočování máš obrovský podíl ty
a všichni ostatní. Pro kočovné divadlo jsem dřív
psal scénáře se vším všudy, teď se snažím spíš hle
dat otázku, nad kterou bychom se mohli setkat.
No sám jsem zvědavý, co pro příští kočování vy
myslíme. Loni to byla švédská tažení na kočovnic
ké trase a i další téma by se mohlo týkat lidí, kteří
v daných vesnicích žijí a může jim být blízké. Navíc
musíme něco vymyslet i na Vánoce…

Za mě je hrozně pozitivní, že se tu najde spousPrávě dokončuješ studium na DAMU. Co ti tata lidí ochotných organizovat akce, ze kterých nemají žádný zisk a vše dělají ve svém volném čase. hle škola dala a na čem v současnosti pracuješ?
Na DAMU jsem měl možnost poznat spoustu
To není samozřejmost. Vždyť i jako kočovníci hraskvělých lidí s úžasným zaujetím pro věc. Se spo
jeme za sůl, chléb a pivo. Důležité je se po studiu
na rodné město nevykašlat a vracet mu zpátky to, lužáky jsme založili skupinu 8lidí, se kterou teď
chystáme obnovenou premiéru Nezbedného ba
co jsem se naučil. I kdyby to mělo být promítání
filmu, na který přijde pár lidí. Ale zpátky k diva- kaláře do divadla Alfred ve dvoře. Taky začínám
připravovat příští sezónu – například v Divadle
dlu. Co je pro tebe jako autora to nejpodstatnější?
Jakým způsobem přistupuješ k tématům a podle
Na zábradlí budeme dělat představení o českých
čeho si je vybíráš?
misionářích, kteří v době baroka odpluli za oceán
Témata přicházejí z různých směrů, ale cítím, že
a už se nevrátili. Pomalu začínám psát diplomku
pojící linkou mé práce je zájem o politiku a o veřej o aktivní pozici diváka v divadle. Bude se jmenovat
ný prostor vůbec. Divadlo chápu jako model spo „Hráč proti pravidlům: scénář a svobodná vůle“.
Ale je toho víc.
lečnosti, jako jeho zmenšeninu a asi proto mě tato
Rozhovor na trase Praha–Brno vedl
dramaturgie přitahuje. Zajímá mě, co si v tomhle
Dan Vondra
modelu můžeme společně nasimulovat.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka do Českomoravského pomezí

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Borová
11. 5. – Oslavy 100 let od založení Červeného kříže a obnovení
tradice stavění máje
Od 13:30 hod. v areálu sokolov
ny, program se skvělou hudbou.
Bystré
16. 5. – Zpívání v máji
Od 17 hod. v divadelním sále sokolovny. Kromě
pěveckého sboru Notička se představí dramatic
ký kroužek I. stupně s divadelním zpracováním
starých českých pověstí a dramatický kroužek
II. stupně s pohádkou O princezně Mlsalce.
25. 5. – Turnaj „Bysterský petanque“
Od 10 hod. v zámeckém parku, startovné činí
150 Kč.
31. 5. – Tančím, tančíš, tančíme – Taneční aka
demie, se kterou vystoupí od 17 hod. žáci taneční
ho oboru ZUŠ Bystré v divadle.

Moravská Třebová
18. 5. / So / 14:00
Michal k snídani
(Michal z Kouzelné školky pro děti)
21. 5. / Út / 19:00
Koncert Bohuše Matuše, dvorana muzea
23. 5. / Čt / 19:00
Na vostro! Divadelní představení

Vysoké Mýto
17. 5. / Pá / Noc v galerii
24. 5. / Pá / Noc kostelů
25. 5. / So / Čermákovo Vysoké Mýto – 27. ročník
Litomyšl
18.–19. 5. / So, Ne / Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové
25. 5. / So / 18.30 / Klášterní zahrady
Opera pod májovým nebem – 10. ročník
24. 5. / Pá / Noc kostelů
Svitavy
10.–11. 5. / Pá–So / Ottendorferův dům, Městské
muzeum a galerie, Fabrika
39. národní soutěž a výstava amatérské
fotografie:
18. 5. / So / 13:30 / Fabrika
16. Setkání harmonikářů a heligonkářů
z celé republiky
25. 5. / So / 13:00 / Park Jana Palacha
Den rododendronů + Voříškiáda

Aby nebyl nikdo sám

Dolní Újezd
17. 5. – Den matek
V 17:00 hod. Sokolovna Dolní Újezd, vystoupí
ZUŠ Dolní Újezd
Litomyšl
17.–24. 5., denně 8:00–17:00 – Májová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl.
20. 5., 18:00 hod. – Postel hospoda kostel
Zámecký pivovar, Litomyšl. Talk show Zbignie
wa Czendlika. Součástí pořadu je autogramiáda
stejnojmenné knihy. Vstupné: 300 Kč (předprodej
v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
29. 5., 18:00 hod. – Zdena Jordánová: Muž
a žena – umění žít; Zámecký pivovar, přednáška.
Polička
4.–5. 5. – Hradní jarmark na Svojanově
www.svojanov.cz
5.–26. 5. – Martinů fest
24.–25. 5. – Poličské Rockoupání
Sebranice
9. 5. – Kurz síťování
15–19 hod., naučíte se základům síťování. Sebra
nice, Světnice č. p. 8
Svojanov
18. 5. v 16 hod. – Pocta rodákovi – koncert k ne
dožitým 90. narozeninám operního pěvce, člena
opery ND v Praze Dalibora Jedličky.

Sestry Charity
na prahu stávky
Ve stávkové pohotovosti jsou od 2. dubna 2019
zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby
Oblastní charity Polička. Připojují se k celostátní
stávkové pohotovosti sester domácí péče.
Připnutím červené mašle na levé klopě oble
čení dávají najevo svůj nesouhlas se současnou
politikou uplatňovanou k finančně nejmenšímu,
ale zároveň nenahraditelnému segmentu zdra
votní péče v ČR a podporují prohlášení Charity
ČR, Asociace domácí péče a České asociace sester.
To požaduje spravedlivé ohodnocení zdravotních
sester v domácí péči ze strany zdravotních pojiš
ťoven.
Za současných podmínek jsou jejich platy téměř
o jednu třetinu nižší než těch, které pracují v ne
mocnicích. Poličská Charita vloni ošetřovala 288
pacientů, devíti dosloužila v domácím hospici.
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Polička
4.–5. 5. 2019 / So, Ne
Hradní jarmark na Svojanově
5.–26. 5. 2019
Martinů fest
Festival klasické hudby věnova
ný odkazu Bohuslava Martinů. Koncerty probíhají
každou neděli ve velkém sále Tylova domu.
24.–25. 5. 2019 / Pá, So
Poličské Rockoupání
Oblíbený rockový festival na poličském koupališti
(David Koller a Kollerband, Mňága a Žďorp… a dal
ší)

Zdravím seniory i důchodce v nejkrásnějším
měsíci roku, pro nás již nostalgickém máji (i Má
chově). Kromě krásy květů přibude i dne, a to
o jednu hodinu a 19 minut. A jedna pranostika: Až
přijde máj, vyženeme kozy v háj.
A co máme připraveno pro květen. Začneme
vážněji, možná smutněji – 8. května ve 13.30 hod.
proběhne pietní vzpomínkový akt na centrálním
hřbitově k 74. výročí osvobození naší republiky,
kdy vzpomeneme padlých v zatím největším ma
sakru v historii lidstva.
Zpět k pranostikám: Májová vlažička – poroste
travička, májový deštíček – poroste chlebíček.
Naše seniory zveme na stavění májek do Borové
11. 5. od 13.00 hod.
16. května poletíme do minulosti, až do doby
před vznikem naší země, prožijeme velký třesk

a další zajímavosti na Hvězdárně a planetáriu
v Brně, na představení Hvězdný cirkus v 3D, včet
ně prohlídky výstavy Hvězdné mlhoviny. Odjezd
v 9.00 hod od Stratílka. Autobus je již obsazen, ale
pokud se podaří obsadit druhý (zatím je cca 30 zá
jemců), bude stanoven další termín. Zajišťuje Ma
rie Lajžnerová.
Tradiční ozdravný pobyt ve Velkém Mederu pro
běhne od 20. do 24. května. Zajišťují Marie Pospí
šilová a Jiří Krejsa.
Poslední májovou akcí je pak 30. května cyklo
výlet s odjezdem v 9.00 hod od mlýna, s ukonče
ním na přehradě. Zajišťuje Jaromír Faiman.
Končím další pranostikou: Mokrý máj – ve sto
dole ráj. Ale radši mokro v noci a ve dne při sluníč
ku budeme obdivovat všechny májové květy.
Za SČR Polička Ing. Petr Lajžner

Galerie Kabinet Chaos – Chaosbox
Střešovická kramle_skupinová výstava
vernisáž 11. 5. 2019 v 18:00, koncert 19:30
Hudební uskupení Střešovická kramle představí
své hudební i vizuální umění. Těšit se můžete na vý
znamnou část tohoto uskupení, které má za sebou už
více jak dvacetiletou historii. Výstavní program Ga
lerie Kabinet Chaos je letos zaměřen na téma „Zvuk“.
Jsme nadšení, že se podařilo vystoupení legendární
Střešovické kramle domluvit. Jejich koncert bude
následovat po vernisáži, tak si rezervujte dostatek
času, který v Chaosu ve Stříteži u Poličky strávíte.
Jazykem Kramle je metalové vyjádření, které má
i lyrické podtóny, každopádně je třeba to zažít.
Daniel Vlček absolvent atelieru Nová media 2 na
AVU v Praze v r. 2004, používá k vytváření svých
meditativních obrazů místo štětce staré gramodesky.
Václav Girsa je svébytný malíř a sochař a Tom Kotík,
žijící nyní převážně v USA, bere ticho jako výchozí
pozici svých uměleckých děl.

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

Více se dozvíte na místě v našem alternativním
prostoru Chaosbox. Naše akce navazuje na vernisáž
Kateřiny Vincourové v přátelském výstavním pro
storu Kulturáku Archa v Lubné od 16 hod.
Sledujte upřesnění programu na www.artmap.cz
a na našich stránkách na FB.
Na setkání s Vámi za Spolek Planeta Chaos
z.s. se těší, M.A. Veronika Šrek Bromová a umělkyně
a umělci ze Střešovické kramle. Za podporu celoroč
ního výstavního a kulturního programu děkujeme
MKČR a městu Polička.
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.://www.planeta-chaos.cz, kontakt: ver
brom@gmail.com, tel.: 602 315 215. Otevřeno po
domluvě a pravidelně v den vernisáží a v neděli mezi
13–18 h.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému
kolektivu Domova pro seniory v Poličce za péči,
kterou věnovali našemu tatínkovi a dědečkovi Ji
římu Švecovi po celou dobu jeho pobytu.
Dcera Marie Dvořáková.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2019

1. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
|
7. 5.
|
8. 5.
9. 5.
|
|
10. 5.
|
11. 5.

12. 5.
13. 5.
14. 5.
|
|
|
|
15. 5.
|
|
|

|
16. 5.
|
|
18. 5.

#

|

Čas Název akce – popis
18.00 Dumbo – Disney dál rozšiřuje řadu hraných filmů s oblíbeným klasickým příběhem.
20.00 Rap House – Tafrob, Gorilla Patrik, Jckb. Vome & bastART, Mc MildaSs+MVP, Dj Rocco,
Dj SHADEE, DJ GUY-G
13.00 Poradna psychomotorického vývoje – Poradna psychomotorického vývoje
s Mgr. Bc. Ivou Sedláčkovou
15.00 Toy Machine: Šťastný kovboj – Loutkové divadlo pro děti
17.00 Martinů fest 2019 – Pietní akt u hrobu B. Martinů / Vernisáž výstavy Lýdie Edlmanové
/ Janáčkova filharmonie Ostrava
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Janek Ledecký / Akustické turné 2019 – Koncert je v plném pronájmu,
bez účasti Tylova domu. Veškeré informace o koncertu podá agentura www.vm-art.cz
19.00 Nikdy neodvracej zrak – Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti.
14.00 Duo Ruggieri – Vystoupí operní italský zpěvák Giancarlo Ruggieri
s baletkou Soňou Ruggieri.
16.00 Námořník – Keramická dílna pro děti od 1. třídy. Výroba keramického kachle,
dozdobíme přízdobami moře.
18.30 Majáles – Divadlo a Pub kvíz
Majáles – Studentské slavnosti
20.00 Odyssea + Notorest Band – Koncert legendární Odyssey s podporou Notorest bandu
14.00 Vernisáž: Fenomén igráček a různá povolání dříve i nyní – výstava o minulosti
i současnosti známé české figurky a o různých profesích představených
skrze historické hračky
19.00 Martinů fest 2019 – Jiří Vodička (housle) & Martin Kasík (klavír)
16.00 Logopedická poradna – Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
10.30 Právní poradna – Právní poradna s JUDr. Veronikou Mazalovou
13.30 Šikovné ručičky
17.30 Vernisáž: Půlstoletí s Cimrmanem – výstava mapující nedoceněného génia
Járy Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana
18.00 Jakub Wágner – Beseda a projekce s nejznámějším českým rybářem,
dobrodruhem a cestovatelem.
19.00 Martinů fest 2019 – Vitka /divadelní představení Divadla Husa na provázku
Rekord v 3iQ – Zapojte se do rekordu ve hře 3iQ.
13.30 Májová procházka parkem s posezením v přístavu.
15.30 Potravinové alergie – Potravinové alergie – svépomocná skupina
17.30 Přednáška o českých dějinách – Jaký otec, takový syn – Lucemburkové byli rodina,
jejíž příslušníci byli nadaní, inteligentní a schopní. Tomu odpovídaly
i jejich sňatky z rozumu.
18.00 Střevní mikrobiom a jeho vliv na naše zdraví – Přednášet a odpovídat na vaše
dotazy bude PharmDr. Alena Petříková, Ph.D.
10.30 Zdravotní poradna – Zdravotní poradna s MUDr. Danielou Juklovou
16.00 Speciálně – pedagogická poradna – Speciálně – pedagogická poradna
s Mgr. Romanou Jurečkovou
19.00 Petr Spálený 75 – Koncert je v plném pronájmu, bez účasti Tylova domu.
V případě dotazů se obracejte na p. Lenku Páclovou, e-mail: paclova6@seznam.cz
14.00 Dopravní hřiště pro veřejnost – Přijďte si vyzkoušet káry, odrážedla…, rozsvítíme
semafory a zkušení lektoři můžou vaše děti naučit i nějaká pravidla silničního provozu.
20.00 Jazzové setkání – Lanugo

Místo konání
KINO Tylův dům

Pořadatel akce
Tylův dům

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

MaTami (CBM)
Divadelní Klub

MaTami
Divadelní spolek Tyl

matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz

Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Tylův dům
KINO Tylův dům

Tylův dům
Tylův dům

DPS Polička

DPS Penzion Polička

www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Město Polička
Divadelní Klub

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Gymnázium Polička
Divadelní spolek Tyl

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička

CBM (Muzeum)
Tylův dům
MaTami
MaTami
DPS Penzion Polička

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Divadelní Klub
Tylův dům
SVČ Mozaika
Park
MaTami (CBM)

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

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Divadelní Klub
MaTami (CBM)

Divadelní spolek Tyl
MaTami

MaTami (CBM)

MaTami

Tylův dům

Tylův dům

Dopravní hřiště Polička
Divadelní Klub

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

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

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz

www.vm-art.cz
www.tyluvdum.cz

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

www.knihovna.policka.org
www.divadelniklub.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz
tel. 608 291 455
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2019

Čas Název akce – popis
19. 5. 19.00 Martinů fest 2019 – České noneto
20. 5. 15.00 Homeopatická poradna – Homeopatická poradna s Mgr. Dagmar Klusoňovou
|
19.00 Trhlina – Filmová adaptace příběhu o partě lidí, kteří uvíznou v prapodivné
časové trhlině.
22. 5. 17.00 Závěrečné představení mladších žáků Divadelní školy při DS Tyl – Tři etudy
|
18.00 V oblacích – Animované ptačí dobrodružství pro děti.
23. 5. 13.30 Ekonomická poradna – Ekonomická poradna s Bc. Evou Pazderovou, DiS.
|
14.00 Narozeninové zpívání
|
16.00 Porucha autistického spektra – Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
24. 5. 17.00 Poličské rockoupání
25. 5. 7.00 Cesty za uměním 2019 – Mikuláš Medek – Jedovnice, Senetářov / Jan Blažej Santini
– Křtiny. Moderna a baroko – setkání na nejvyšší úrovni.
|
12.30 Poličské rockoupání
|
14.00 Otvírání studánek – Tři Studně – Kantáta B. Martinů v těsné blízkosti studánek
Vitulka a Barborka, Tři Studně
www.zusbmpolicka.cz
26. 5. 19.00 Martinů fest 2019 – Hradišťan & Jiří Pavlica / host: Katta
27. 5. 16.00 Logopedický seminář – Logopedický seminář s Mgr. Hanou Dalíkovou
|
19.00 Bolest a sláva – V hlavních rolích oblíbení a osvědčení herci – Antonio Banderas
a Penelope Cruz.
29. 5. 13.00 Posezení v Sádku – grilování s písničkou na penzionu Pod Březinkou.
|
17.30 Přednáška o českých dějinách – Bigamistou proti své vůli – Přednáška o životě
našich předků.
|
18.00 Aladin – Vzrušující příběh o pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné princezně
Jasmíně a džinovi…
31. 5. 9.00 Zahradní slavnost na Zahradě u Mlýna – Chceme lidem umožnit se v hektické době
zastavit a užít si společně s dalšími rodinami příjemné chvíle.
|
18.00 Tvořivý večer pro ženy – Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
1. 6. 13.00 Poradna psychomotorického vývoje – Mgr. Iva Sedláčková poskytuje individuální
poradenství ve vývoji dítěte do 1 roku.
|
15.00 Čas pro neobyčejné žážitky 2019 – Noční prohlídky města Poličky…
|
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky – Večerní prohlídka a dílnička nejen pro děti.

Místo konání
Tylův dům
MaTami (CBM)

Pořadatel akce
Tylův dům
MaTami

KINO Tylův dům
Divadelní Klub
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
DPS Polička
MaTami (CBM)
Koupaliště

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

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

Jedovnice, Senetářov, Křtiny
Koupaliště

CBM (Muzeum)
Divadelní spolek Tyl

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

Název akce – popis
Výstava: Lichožroutka Galina Miklínová – Výstava české režisérky, ilustrátorky
a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů
animované tvorby.
11. 5.–25. 8. Fenomén igráček a různá povolání dříve i nyní – výstava o minulosti i současnosti
známé české figurky a o různých profesích představených skrze historické hračky
14. 5.–27. 7. Výstava: Půlstoletí s Cimrmanem – výstava mapující nedoceněného génia
Járy Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana

Areál studánek Vitulka a Barborka, obec Tři Studně

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz

ZUŠ Bohuslava Martinů

Tylův dům
MaTami (CBM)

Tylův dům
MaTami

www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz

KINO Tylův dům
Jiné

Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

KINO Tylův dům

Tylův dům

Zahrada u mlýna
MaTami (CBM)

MaTami
MaTami

MaTami (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
MaTami (CBM)

MaTami
CBM (Muzeum)
MaTami

Místo konání

Pořadatel akce

Radnice

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

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

Kontakt, informace, rezervace

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

#

27. 4.–1. 9.

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
Námořník
Keramická dílna pro děti od 1. třídy.
Výroba keramického kachle, dozdo
bíme přízdobami moře.
Termín: čtvrtek 9., 16., 23. 5. 2019
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč
Přihlášky: do 6. 5. 2019
Lektorka: Dáša Procházková
Dopravní hřiště – otevřeno pro veřejnost
Přijďte si vyzkoušet káry, odráže
dla…, rozsvítíme semafory a zkušení
lektoři můžou vaše děti naučit i něja
ká pravidla silničního provozu.
Termín: sobota 18. 5. 2019
Čas:
14.00–16.00 hodin,
Místo:
Dopravní hřiště Polička
Cena:
20 Kč (zapůjčení dopravního pro
středku)
Info:
461 725 352, 736 761 281
Rekord v 3iQ
Zapojte se do rekordu ve hře 3iQ.
Jednoduchá hra pro dva hráče.
Herní princip je obdobou piškvorek,
hraných na ploše 3x3 pole. Přispěješ
svou účastí k zapsání do rekordu
a zkusíš zcela novou hru na trhu.
Termín: středa 15. 5. 2019
Čas:
8.00–20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Alena Hejduková
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Večer plný her pro děti a jejich rodiče
Čas pro neobyčejné zážitky
Večer bude věnován hrám, zábavě
a relaxaci. SVČ Mozaika Vás zve na
bohatý program: výstava prací dětí
z kreativních kroužků, možnost
si zahrát venkovní a zahradní hry,
pohybové, strategické, postřehové
a různé hlavolamy. Těšit se můžete

i na tvořivé workshopy. V závěru
celé akce vystoupí umělecká taneční
skupina Postrpo i s Light Show
Termín: sobota 1. 6. 2019
Čas:
19.00–22.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Akce je podpořena městem Polička
a Spolkem a přátel při SVČ Mozaika.
Táta frčí

Den věnovaný tatínkům a jejich
dětem. Sportovně zábavné odpole
dne pro celou rodinu kde se nudit
rozhodně nebudete. Nafoukněte
pneumatiky u kol a kočárků, namažte
brzdy, nasaďte helmy a přijeďte na
jedinečný závod.
Termín: sobota 15. 6. 2019
Čas:
14.00 hod.
Místo:
Dopravní hřiště Polička
Vstupné: Dobrovolné
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel
SVČ Mozaika.
Kurz vitráže tiffany
Víkendový kurz pro dospělé. Vyrobíte
si zrcadlo technikou tiffany. Z kousků
skla Vám pod rukou vznikne kouzelný
obrázek. V ceně je veškerý materiál
a nářadí.
Termín: 27. 9.–29. 9. 2019
Čas:
pátek 27. 9. 16.00– 20.00 hod.
sobota 28. 9. 9.00–18.00 hod.
neděle 29. 9. 9.00–17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
3 500 Kč
Závazná záloha: 500 Kč
Lektorka: Bc. Lenka Kinzlová
Přihlášky: 30. 8. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

DPS Penzion zve
7. 5. Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
9. 5. Duo Ruggieri – OperníItalský tenorista só
lista Giancarlo Ruggieri s baletkou Soňou Ruggieri
a jejich pěvecké a tanečnívystoupeníke Dni matek.
Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
14. 5. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
15. 5. Májová procházka parkem s tradič
ním posezením v přístavu. Odchod od DPS Pen
zion ve 13.30 hod. Zájemci se nahlásí na recepci.
23. 5. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jí
delně.
29. 5. Posezení v Sádku – letošní první odpole
dní výlet nás zavede do krajiny Žďárských vrchů.
Zveme Vás na májové posezení s grilováním a pís
ničkou do penzionu pod Březinkou. Zájemci se
nahlásí na recepci DPS Penzion. Vybíráme 35 Kč
na občerstvení. Cena dopravy pro zájemce autem
(uživatelé pečovatelské služby) je 55 Kč, platí se
až při vyúčtování služeb. Odjezd ve 13.00 hod.
od DPS Penzion. Ostatní pojedou linkovým auto
busem ve 12.40 hod. od divadla. Zpět v 16.11 hod.
(nebo 17.40 hod.) od zastávky mlýn Mastný. Na
hlaste se do pátku 24. května.

Vítání jara
v penzionu
Senioři vítali jaro hudbou. Poslechem na kon
certě mužského pěveckého sboru Vocatus ecume
nicus, kde zazněly klasické i duchovní skladby, li
dové písně, spirituály a lehký populár. L. Janáček,
A. Dvořák, J. Suk, J. Ježek, R. Twardowski, J. Ver
di a další. A také společným hraním na rytmické
nástroje a zpěvem s žáky Speciální školy. U kopři
vového čaje se pomocí videa senioři prošli jarním
lesem, zaposlouchali se do zpěvu ptáků a sledovali,
jak si staví ptáčkové hnízda. Šikovné ručičky vy
tvářely sukulentní zahrádky, které teď zdobí pro
story Penzionu a z papíru a vrbového proutí tvořily
a zdobily vajíčka na velikonoční výzdobu jídelny.
V kavárničce jsme si připomněli pomocí fotek Se
niorskou stopu, kdy senioři prošli všechny mostky
přes Bílý potok, vše zdokumentovali a nyní jsme
vzpomínali, kde který mostek je. Při tradičním
Narozeninovém zpívání pěvecký soubor Poupata
zazpíval a pan Hladík s panem Hegrem je dopro
vodili. Bylo veselo a to je pokaždé, když se senioři
v DPS Penzion sejdou.

Poděkování sestřičkám
Děkujeme sestřičkám domácí péče Pavlíně Te
lecké, Libušce Sionové a Monice Schauerové za
obětavou péči o p. Karla Langra až do posledního
dne jeho života. Velké díky rodina Langrova.

Blahopřejeme
Irena a Ladislav Hnáto
vi oslavili v dubnu zlatou
svatbu. Všechno nejlepší,
hlavně zdraví, pohodu
a sílu do dalších let přejí
syn Martin, snacha
Petra a vnuk Lukáš.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Žáci ZŠ
Na Lukách
vyrábí roboty

Stovky lidí, stovky příběhů,
oslavy sto let gymnázia

Rozhovor s učitelem Petrem Erbesem
Ahoj Petře, doslechla jsem se, že žáci naší školy
musí povinně robotovat. Můžeš mi o tom něco povědět?
Je to tak, ale neboj, týká se to jen deváťáků a to
ještě ne úplně všech. Jejich úkolem je stvořit robota.
Co to znamená stvořit robota? Něco jako když
Rabi Löw uplácal svého Golema?
Nejsi daleko od pravdy, tak trochu se to tomuto
procesu podobá. Jenom robota neplácají z hlíny, ale
po počítačovém návrhu ho vytisknou na 3D tiskár
ně z plastu.
A jak ho oživí, mají také nějaký šém, jako bájný
Rabi?
Toť se ví, že mají. Ten šém se dnes ale jmenuje Ar
duino, což je takový jednoduchý pidipočítač, který
lze vcelku snadno programovat. Ještě před vdech
nutím života ale musí proběhnout vlastní montáž
a zapojení všech elektrických i mechanických částí.
To děláte také v počítačárně?
Ale kdež, montáž probíhá ve školní fabrice – v díl
nách, pod bedlivým vedením našeho pana řídícího
Edy! Teprve z této výrobní linky se neživé stroje
přesunou k počítačům.
Jakou inteligenci jim tam vdechnete?
Abych pravdu řekl, za úspěch budu považovat,
když se podaří roboty rozpohybovat. Můžeme jim
pak třeba vdechnout IQ slunečnice, tedy že se bu
dou točit za světlem nebo jet za světlem nebo je
naučit, aby nenarazili do zdi nebo aby nespadli ze
schodů a pozor – takovou inteligenci nemá ani lec
který člověk… Těch možností je fůra, asi tak milion
různých aplikací…
Jejkote, nehodláte doufám udělat z robotů učitele!
Neboj, to by byla škoda…

Naše drahá alma mater studio
rum se letos v dobré kondici doží
vá sta let. A jak motto napovídá,
první víkend v září nebudeme
slavit „jen“ kulatiny naší školy,
ale rádi bychom si společně při
pomněli každého z vás, kteří jste gymnázium za ta
léta spoluvytvářeli, a konečně i každý příběh, který
formoval neopakovatelnou atmosféru naší školy.
K oslavám a vzpomínání bychom rádi přispěli bo
hatým programem. Věříme, že si přijdou na své jak
pamětníci a absolventi, tak i budoucí uchazeči nebo
náhodní kolemjdoucí. Dveře budou otevřené všem.
V pátek 6. září 2019 proběhne vernisáž výstavy
výtvarných prací bývalých studentů pojatá jako
pocta výtvarníku a restaurátorovi Davidu Zemano
vi. Večer se můžete těšit na koncert Ondřeje Havel
ky a Melody Makers v Tylově domě.
V sobotu 7. září 2019 projde nábřežím Svobody
slavnostní průvod. Ten doputuje na náměstí, kde
vystoupí pěvecký sbor gymnázia, vytvoříme živý
tematický obrazec. Tamtéž si budete moci zanoto
vat se skupinou Stanley’s Dixie Street Band a pro
hlédnout historické veterány.

Ve stejnou dobu bude v parku připraven pro
gram pro děti, výtvarné dílny, přírodovědná show,
technické hrátky a hudební festival. V budově
gymnázia proběhne setkání hostů a bývalých za
městnanců školy, ale tím to zdaleka nekončí. Do
gymnázia budou otevřeny dveře všem. Ve škole se
rádi pochlubíme tím, co umíme, co nás baví a čím
naše škola v současnosti žije. Budete moci navští
vit fair-trade kavárnu, zapojit se do sportovního
programu v hale, nebo zhlédnout výstavu historic
kých fotografií, výtvarných prací a přehlídku krát
kých filmových dokumentů. Atmosféru okoření
hudební vystoupení studentů. Proběhne i děkovná
bohoslužba.
V průběhu sobotních oslav budou návštěvníkům
zdarma zpřístupněny hradby, věž kostela svatého
Jakuba a expozice v muzeu i na radnici. Za jasné
ho počasí bude možno vzlétnout z místního letiště
a podívat se na Poličku z ptačí perspektivy. Pamato
váno bude i na mlsné jazyky a vyschlá hrdla.
A abychom si vše dobře pamatovali do příštích
kulatých oslav, připraven bude prodej upomínko
vých předmětů i originálního gymnaziálního alma
nachu.

Nový cyklus panelových diskuzí
o vzdělávání startuje 4. června
Škola základ života – praví titul filmu pro pa
mětníky. Úloha školy a vzdělávání obecně byla
a je zásadní pro formování života mladého člově
ka, a to, jakým způsobem je školou „předáváno
vědění“, je naprosto klíčové i pro celou společnost.
Rádi bychom v Poličce otvírali témata, se kterými
se vzdělávání potkává ve své každodenní praxi.
Proto jsme zvolili formát panelových diskuzí
a první – na téma Proč a jak podporovat u žáků
jejich nadání – se uskuteční v úterý 4. 6. od 18 hod.
v Divadelním klubu Polička. Přijďte naslouchat,

přemýšlet, diskutovat a inspirovat se názory pa
nelistů. Účast na diskuzi přijali Petra Novotná
(ředitelka pedagogicko-psychologické poradny
v Ústí nad Orlicí), Lukáš Šlehofer (inovativní uči
tel z Gymnázia na Zatlance v Praze), Tomáš Ender
le (katolický kněz, administrátor farnosti Polička)
a Petra Paclíková (vědkyně a absolventka poličské
ho gymnázia). Těšíme se na setkání s Vámi!
Cyklus diskuzí organizují a podporují Gymnázi
um Polička, Na jedné lodi z. s., Město Polička, Di
vadelní klub Polička.

S P. Erbesem si povídala V. Šimonová

Zápis dětí do poličských mateřských škol

Úspěšná
„Obchodka“
v Praze

pro školní rok 2019/2020 se bude konat 15.–16. 5. 2019
v době od 8 do 16 hod.

V sobotu 16. 3. 2019 se konalo při příležitosti
veletrhu World of Beauty & Spa v Praze Juniorské
mistrovství České republiky, na které se velice
těšily čtyři žákyně SŠ obchodní a služeb v Polič
ce. Soutěžící měly ukázat svoji kreativitu, fantazii
a praktické dovednosti na téma „Moulin Rouge“.
Žákyně se do mistrovství musely probojovat ze
soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně, kde postupova
lo prvních 10 soutěžících.
V Praze v kategorii body-art soutěžila Žaneta
Jašková a Sára Benáková, v kategorii make-up
Nela Pavlíková a v kategorii účesová tvorba Lucie
Petrová. Jednotlivé kategorie hodnotila porota
složená z mistrů v oboru kadeřnictví a vizážistiky
a letos to opravdu neměla jednoduché. Posuzovala
se pečivost, nápad a hlavně celkový dojem. A ten
jsme udělali opravdu velký. Z Prahy si odvezla
Ž. Jašková 2. místo v kategorii Body-art a N. Pav
líková 2. místo v kategorii make-up. L. Petrová –
6. místo, S. Benáková – 5. místo.
Děvčatům patří velká gratulace, jsme velice rádi,
že v naší škole máme žáky, kteří mají kuráž a odva
hu reprezentovat při soutěžích.
Bc. Martina Jurášová
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Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ).
Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu školního roku bývá možnost přijetí omezená.
Děti jsou přijímány na základě kritérií, která určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného
zástupce dítěte:

1. zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ
(v průběhu května)
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ

Poličské mateřské školy:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394

Pozor: pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které mají odklad povinné školní
docházky, je předškolní vzdělávání povinné! Obecně závaznou vyhláškou města Poličky jsou stanovené
školské obvody mateřských škol. Děti starší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy
v ní mají i přednostní právo přijetí.
Bližší informace sdělí ředitelky mateřských škol nebo pracovníci oddělení školství města Poličky. Naleznete
je také na webových stránkách škol a města Poličky.

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

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Chemická olympiáda…
Hledáme nejlepšího
chemika ČR
20. března 2019 se v pardu
bickém ABC klubu uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků
12. ročníku regionálního kola
soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemi
ka ČR. Soutěže se zúčastnilo téměř 6 000 žáků
devátých tříd ze 178 základních škol pěti krajů:
Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého,
Středočeského a Kraje Vysočina. Získali jsme ti
tul: nejlepší mladý chemik, nejlepší učitelka a nej
lepší škola.
Ocenění nejlepší škola jsme získali již v mi
nulém roce, stejně tak jako královna kanto
rů RNDr. Eva Spilková obhájila svoje loňské
prvenství. V hlavní soutěžní kategorii získal zla
tý pohár Tomáš Kocanda, na 4. místě se umísti
la Anežka Vargová a 5. místo patří Michalu Jílkovi.
Všichni tři postupují do celostátního finále.
V pátek 22. 3. se v Hradci Králové na Katedře
chemie Přírodovědecké fakulty UHK konalo kraj
ské kolo Chemické olympiády. Z okresního kola si
postup do kraje vybojovali tři žáci z 9. A – Tomáš
Kocanda, Anežka Vargová a Michal Jílek. Soutěž
zvládli na výbornou, v konkurenci 21 soutěžících,
především z gymnázií, obsadili skvělá místa.
Anežka Vargová 2. místo, Tomáš Kocanda 7. místo
a Michal Jílek 12. místo.
Dějepisná olympiáda
Ve čtvrtek 21. března se v Pardubicích konalo
krajské kolo dějepisné olympiády. Naši školu re
prezentoval Daniel Prchal z 9. A. Obsadil velmi
pěkné 8. místo.
Fyzikální olympiáda
Ve středu 3. 4. se konalo okresní kolo Fyzikální
olympiády kategorie E. S náročnými úlohami si
výborně poradili žáci 9. A naší školy. Se ztrátou
1 bodu (z možných 40 bodů) vybojoval 1. místo
Michal Jílek, s odstupem 2 bodů od něho skončila
Anežka Vargová na 2. místě a 5. místo obsadil To
máš Kocanda. Všichni se tak probojovali do kraj
ského kola FO v Pardubicích.
Pythagoriáda
Ve čtvrtek 4. 4. se žáci 5. až 8. ročníku zúčastni
li školního kola Pythagoriády. Mezi nejúspěšnější
se zařadili z 5. ročníku Vojtěch Král a Tomáš Pe
chanec (1.–2. místo), Matouš Háp a Markéta Po
spíšilová (3.–4. místo). V kategorii 6. ročníku vy
bojoval 1. místo Václav Šafář, 2.–3. místo obsadila
děvčata Martina Kocandová a Kateřina Paclíko
vá. V 7. ročníku nejlépe zabodovali Adam Havlík
a Štěpán Klusoň (1.–2. místo), třetí skončila Anna
Putnarová. V 8. ročníku získala 1. místo děvčata
Aneta Soukalová a Barbora Stodolová, 3. místo
patří Lucii Jiroušové.
Matematický klokan
Výborných výsledků v Matematickém klokanu
dosáhla naše škola v porovnání se svými vrstev
níky v okrese Svitavy: v kategorii Cvrček se na
3. místě umístila Adéla Nguyen z 3. B, v kategorii
Benjamín patří Adamu Havlíkovi 4. místo a Vik
toru Olšinárovi 5. místo. V kategorii Kadet skvěle
uspěli tři žáci:
3. místo Michal Jílek, 5. místo Anežka Vargová
a 9. místo Tengler Jáchym.
Adam Havlík obsadil 9. místo mezi všemi zú
častněnými žáky celého Pardubického kraje v ka
tegorii Benjamín.
Literární olympiáda
Již třetí rok pořádá knihovna ve Svitavách lite
rární soutěž, která začínala pod názvem Svitavská
čtečka, dnes je to protipól klasické olympiády
v českém jazyce. Celkově mohli soutěžící získat
39 bodů ze základní části a 5 bodů tvůrčích. Je

třeba pochválit všechny tři naše žákyně. Všechny
dosáhly ve výsledném počtu nad 30 bodů. Olym
piády se za školu zúčastnila Andrea Kholová z 9. C,
Adéla Škorpíková a Anežka Vargová z 9. A. Posled
ně jmenovaná udělala všem soutěžícím čáru přes
rozpočet a olympiádu vyhrála. Získala pro školu
putovní pohár a pro sebe vytouženou čtečku.
Volejbal na základní škole
Žáci a žákyně naší školy mají letos úspěchy i ve
volejbale základních škol. Nejprve naši chlapci
a dívky vyhráli oblastní kolo a následně postou
pili do kola okresního. Tady je třeba pochválit
naše chlapce, kteří ve složení Harašta (8. C), Bul
va, Roch (8. B), Jelínek, Spálenka (9. A), Šafek,
Ehrenberger, Melša a Škacha (9. C), dokázali ob
sadit 2. místo. Naše děvčata byla ještě lepší a po
vítězství v okrese vybojovala medaile i v kraji.
Bylo z toho krásné třetí místo. Školu reprezen
tovaly: Votavová (7. A), Mlynářová, Macháčková,
Šlosrová (8. A), Chvojková, Krušinová (8. C), Pe
šavová (9. A), Zapletalová 9. C.
1. republikové finále v přehazované
Ve středu 27. 3. jsme se vydali na cestu do Li
berce na akci „1. republikové finále v přehazované
2019“. Celkem se zúčastnilo šestnáct týmů. Roz
hodně jsme nepropadli, vybojovali jsme 8. místo.
Republiková gymnastika
Dne 6. 4. se v Praze konalo republikové finále
ve sportovní gymnastice družstev základních
a středních škol. Za naši školu se vydala do hlav
ního města bojovat tato děvčata – Natálka Kadi
dlová, Klárka Soukalová a Maruška Mourová. Na
děvčata ze základních škol čekal trojboj, který se
skládal z akrobacie, přeskoku a hrazdy. Z naší tro
jice vždy soutěž zahajovala nejzkušenější Maruš
ka, které se povedlo získat z akrobacie a hrazdy
přes 9 bodů (max. 10). Na všech nářadích podaly
holky vyrovnané výkony a i přes nervozitu ani
jedna z nich neudělala žádnou chybu a v koneč
ném součtu obsadily 7. místo! Po prostudování vý
sledků jsme došly k závěru, že závod byl nesmírně
vyrovnaný, neboť družstva na 4. až 8. místě se
vměstnala do rozmezí pouhého 1 bodu. V kate
gorii jednotlivců obsadila Maruška 14., Natálka
17. a Klárka 23. místo.
Všechny příznivce školy zveme na tradiční Po
hlazení pro maminky, 25. 4. v CBM v Poličce.
Zápis do prvních tříd
V příštím školním roce nastoupí do prvních tříd
48 dětí z celkového počtu 58, které přišly k zápisu.
Věříme, že děti i jejich rodiče budou na tento
den vzpomínat s radostí a my se již nyní těšíme,
že od září budeme moci naše prvňáčky přivítat
v prostorách naší školy a školní družiny.

Klub zdraví zve na
„zelené potraviny“
O zelené existuje mnoho různých přísloví. Po
hled do zeleně uklidňuje a rovněž svědčí unave
ným očím. Naše planeta je modrá i zelená. Hodně
lidí má zelenou barvu v největší oblibě. A co te
prve, když zelenou pustíme do bytu a tam ještě
do kuchyně!
Proto vás rádi přivítáme od 18.00 hodin na
setkání v horní místnosti SVČ Mozaika dne
15. května 2019, kdy vás bude inspirovat před
náškou „Zelené potraviny“ Čestmír Šťovíček.
Určitě to nebude jen o okurkách a brokolici. Také
ochutnávka, samozřejmě s recepty, které si odne
sete domů, bude pro vás návodem, jak inovovat
jídelníček. Všichni jste srdečně vítáni.
O zelené se říká, že je to barva naděje. Nebojte
se barev. „Když si malujete budoucnost, používejte všechny barvy.“ říká Pavel Kosorin, český
humorista (1964). A nebojte se ani poznávat bar
vy lidí kolem vás, určitě přitom najdete spoustu
krásy. „Povahy lidí jsou pestré jak rozkvetlá louka a ti nejčistší září barvami duhy.“ – Jiří Pilka
(1930–2018)
Přeji vám celý květen zelený a rozkvetlý, aby
vás lákal co nejvíce pobývat venku a všechnu tu
krásu si v očích nosit pro dny, kdy slunce tolik
nesvítí. Těšíme se na vás při setkání v Mozaice –
a do té doby buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 5.

Poděkování sestrám
v domácí péči
Právě probíhá stávková pohotovost zdravotních
sester v domácí péči, ke které se připojila i OCHP.
Jejich službu jsme využili v minulém roce a nyní,
kdy jsou jejich služby v ohrožení, bychom je rádi
veřejně podpořili.
Vážené zdravotní sestry v domácí péči OCHP,
jménem celé naší rodiny vám děkujeme za to, že
jsme mohli prožít, odcházení“ milovaného člově
ka v domovském prostředí a že jsme díky vám na,
to“ nebyli sami. Nikdy jsme z vás necítili neochotu
a spěch, přestože víme, jakou spoustu práce máte.
Moc si vážíme toho co děláte, s jakou láskou, přiro
zeností a úctou k člověku. DĚKUJEME! Jménem
rodiny: Vratislav Král, Milena Dvořáková

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

4.–5. 5.
8. 5.
11.–12. 5.
18.–19. 5.

25.–26. 5.

1.–2. 6.

MUDr. Nováková Lenka, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Vzpomínáme
Dne 3. května vzpomene
me 40 let od úmrtí milované
maminky, babičky Miluše
Dostálové. Za vzpomínku
děkuje
dcera Ema s rodinou.
Dne 10. května uplyne
10 let od úmrtí našeho drahé
ho tatínka, manžela a dědeč
ka pana Františka Klouzala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Jana, děti Iveta
a František s rodinami.
Dne 14. 5. uplynou tři roky
od chvíle, kdy nás nečekaně
opustil milovaný manžel, ta
tínek, syn a bratr pan Luboš
Čípa. S láskou vzpomínají
manželka, děti, rodiče
a sestra s rodinou.
Měl jsem vás všechny rád
a chtěl jsem s vámi ještě být,
ale přišla ta chvíle zlá, kdy
na věčnost jsem musel ode
jít. Neplačte, nechte mne tiše
spát, co bylo mi souzeno, mu
selo se stát. Dne 14. května
by se dožil 75 let pan Zdeněk
Poul. Stále vzpomíná
manželka Mária
s rodinou.
Dne 19. května by se dožil
80 let náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Pavel
Křivka. S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

19. května uplynou smutné
dva roky od úmrtí námi vše
mi milovaného, laskavého
manžela, tatínka a dědečka
pana MUDr. Jiřího Beitla.
Byl člověkem se srdcem šle
chetným, jenž pro svou ro
dinu žil, stal se požehnáním
mnoha potřebným, rozdávat
pomoc a lásku byl jeho cíl.
Stále zůstáváš v našich srd
cích a vzpomínkách.
Manželka Dáša s rodinou
Dne 23. 5. 2019 uplyne
10 let od úmrtí pana Václa
va Mužíka. Přestože odešel,
v našich vzpomínkách i v na
šich srdcích zůstane navždy.
Manželka Marie, Jana
a Milan s rodinami
Jak vlna za vlnou v dáli
se ztrácíš, nikdo ti neřekne,
jak moc nám scházíš. Dne
30. května 2019 si připome
neme nedožitých 105 let paní
Jindřišky Dítětové. Jménem
celé rodiny
dcery Anežka a Jindřiška
a vnučky Magda a Šárka.
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Charitní běh Jarmila Běhoděje
Po dvou letech od Charitního
běhu, který uspořádali nadšen
ci joggingu z Oblastní charity
Polička k 10. výročí založení AC
dílen, se rozhodli tuto sportovní
akci zopakovat. Děje se tak prav
děpodobně pod silným inspirač
ním vlivem známého propagátora běhu Jarmila
Běhoděje, po němž meeting pojmenovali.
Charitní běh Jarmila Běhoděje se poběží
v členitém terénu lesoparku Liboháj v sobotu
8. června 2019 na trasách 6,6 km pro dospělé
a 800 m pro děti. Zápis účastníků proběhne od
13 hodin u Domova mládeže SČMSD, ostrý start
začne ve 13:30. Startovné činí 50 Kč na osobu.
„Protože jsme ‚charita‘, přidali jsme pro méně
zdatné a nemocné, ale pohybu nakloněné lidi ještě pěší kategorii na 3 km. Povede symbolicky kolem Křížové cesty na Jelínku,“ upozorňuje orga
nizační mozek celé akce Ivana Rokosová, sociální
pracovnice z AC dílen.
V mezičasech mezi starty a doběhy jednotlivých
kategorií bude pro děti připravena trasa se zají
mavými sportovními úkoly a malování na obličej

a pro všechny účastníky i fanoušky zázemí s ob
čerstvením. Pro vítěze jsou samozřejmě připrave
ny ceny.
V souladu s ideou Jarmila Běhoděje se za spor
tovním podnikem ukrývá ještě jeden aspekt,
a tím je dobročinnost. Celý výtěžek charitního
běhu proto bude věnován na pohybovou a taneč
ní terapii určenou lidem s mentálním postižením,
klientům AC dílen a Denního stacionáře pořáda
jící Charity.
„Srdečně vás zveme do Liboháje. Máte ještě měsíc na to, abyste natrénovali a zapsali se tak do
tabulek nové tradice, kterou na základě znovu
objevené významné běžecké osobnosti naší země,
jako vůbec první v ČR u nás v Poličce zakládáme,“
vyzývá vedoucí AC dílen a Denního stacionáře
a zároveň zdatná běžkyně Jaroslava Trmačová.
Vyslovila sice pochybnost, že by se samotný Jar
mil Běhoděj ve svých 103 letech na tuto premiéru
osobně dostavil, i proto, že si ze skromnosti přeje
zůstat v utajení. Ale kdo ví…
Více čtěte na: https://policka.charita.cz/akce/
charitni-beh-jarmila-behodeje/
Štěpánka Dvořáková

Běh naděje podpoří výzkum rakoviny
V neděli 23. června můžete pomoci překonat re
kord v počtu účastníků charitativní akce Běh na
děje. Tuto sportovní událost na podporu boje proti
onkologickým onemocněním pořádá již tradičně
dvanáctým rokem Svatojosefská jednota Polička,
z. s., MO KDU-ČSL, s významnou podporou Měs
ta Poličky. Na trasu dlouhou zhruba dva kilometry
se mohou vydat účastníci Běhu naděje v Poličce,
sportovci i nesportovci, v neděli odpoledne ve
14 hodin z Palackého náměstí. Zdolat ji mohou bě
hem, chůzí nebo jízdou na kole či na kolečkových
bruslích, neboť se jedná o nesoutěžní akci.
Běh naděje je sice nesoutěžní, ale i tak najde své
vítěze. Stanou se jimi všichni, kdo se rozhodnou
zúčastnit se. Dobrovolným příspěvkem podpoří
nejen výzkum léčení rakoviny, ale vyjádří i soli
daritu s nemocnými a současně udělají něco pro
své zdraví v předcházení onkologickým i ostatním
civilizačním onemocněním.
Pro zaregistrované účastníky jsou připraveny
tradičně i drobné předměty, které si budou moci
pořídit, upomínkové dárky, které dostanou v cíli

Kardiaci zvou
V sobotu 2. března jsme se společně vypravili
vlakem na výlet do Svitav spojený s vycházkou po
městě a návštěvou masopustu. Počasí nám ten
tokrát vůbec nepřálo, a to se odrazilo i na počtu
účastníků, neboť akce se zúčastnilo pouze 12 členů.
O čtyři týdny později jsme vyrazili opět vlakem
na výlet do Semanína za bledulemi. Počasí nám tu
sobotu přálo, bledule nádherně kvetly a vycházka
se tak vydařila.
Pozvánka na květen:
V pátek 10. 5. 2019 pořádáme zájezd do skláren
Nový Bor.
Odjezd autobusem v 5.00 hod. z Poličky,
v 5.30 hod. ze Svitav. Cena zájezdu 300 Kč.
Oběd zajištěn, hradí si ho každý zájemce sám na
místě.
Zájemci ať se hlásí u paní E. Navrátilové.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
Vaše zdraví. Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

a nebude chybět tradiční občerstvení. V závěru se
uskuteční každoroční tombola.
Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 140
účastníků a na konto boje proti rakovině účastníci
běhu věnovali, formou dobrovolných startovních
příspěvků, více jak 12 000 Kč. Finanční částka to
byla nejvyšší, účastníků bylo jenom o šest méně
než v roce 2017. Pomůžete nám letos zvednout lať
ku úspěchu zase o něco výš?
Běh naděje je sportovně společenskou humani
tární akcí navazující na sérii Běhů Terryho Foxe,
které v České republice úspěšně probíhaly v letech
1993 až 2007.
Pořadatelé vyjadřují poděkování všem sponzo
rům, bez kterých by se akce neobešla: Pardubic
ký kraj, Město Polička, TES Polička, Bonaparte
a mnoho dalších.
Organizátoři srdečně zvou všechny obyvatele
města Poličky i okolí k účasti a podpoře tohoto
běhu pro zdraví, kde naděje přemáhá strach.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
BN 2019 v Poličce

Rybářské soutěže
Sotva jaro vystrčilo růžky, první starostí rybářské
veřejnosti bylo zúčastnit se závodů, pořádaných Ry
bářským sdružením Vysočina Polička. Je jich oprav
du požehnaně, jak dosvědčuje vydaný kalendář – le
tos se jich uskuteční 14. Prvním byla Zimní vláčka
a muška, konaná v sobotu 16. března na nádrži č. 1
v areálu Pod Kopcem.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Jsem velice rád, že se nám tento závod, pořádaný
ve velmi odvážném termínu, kterému ještě před
týdnem mnozí nevěřili, velice pěkně vydařil. Celkem se ho zúčastnilo 156 skvělých rybářů, kteří ulovili v prvním kole 778, ve druhém 485 a ve třetím
414 ryb. Celkem tedy, za pouhých 240 minut čistého
lovu, neuvěřitelné množství 1677 ryb. Tento výsledek považuji za skvělý a je jisté, že k tomu výrazně
přispěly příznivé okolnosti, tj. brzký ba odvážný
termín, dostatek vody, která ještě nebyla prokalená
od kaprů a také samozřejmě velmi kvalitní zarybnění. Do revíru bylo na závod vysazeno 4000 pstruhů
a sivenů. Máme velikou radost z všeobecné spokojenosti, děkujeme všem za účast a osobní přínos.
Velice děkuji Pepovi Konopáskovi a jeho partě za organizaci a skvělé zvládnutí celého závodu a rovněž
i všem rozhodčím.“
Celkové výsledky: 1. Milan Vymazal, 2. Luboš Ze
man, 3. Jaroslav Ondruš, 4. Karel Křeček, 5. Fran
tišek Cacho, 6. Josef Konopásek atd. Závodníci si
ponechali cca 600 ryb. 
-vra-

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.
•
Hledám byt k pronájmu 1+1, 1 kk či garson
ku v Poličce či blízském okolí od června/červen
ce 2019. Děkuji za nabídky. Tel.: 733 549 817
•
Koupím garáž v lokalitě Berlín, za účelem
vytvoření dílny, tedy může být i malých rozměrů.
Tel.: 603 567 036
•
Koupím byt v Poličce, peníze budu mít k dis
pozici v květnu. Nejsem RK. Prosím z RK mi nevo
lejte. Tel.: 777 664 852, jana.silhava78@gmail.com
•
OBEC TELECÍ zveřejňuje nabídku nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání.
Jedná se o prostory v přízemí Kulturního domu
v Telecím č. p. 214 na st. p. č. 372 v obci a k. ú. Te
lecí, doposud využívané jako Hospůdka Pod strá
ní. Prostory jsou nabízeny za účelem provozování
pohostinství. Jedná se o prostory o celkové ploše
141 m2, místnost pohostinství o výměře 77 m2, zá
zemí obsluhy o výměře 12 m2, kuchyň se skladem
o výměře 25 m2, WC dámský a pánský o výměře
27 m2. Podmínkou nájmu je zachování pohostin
ství. Počátek nájmu je možný od 1. 6. 2019. Zájemci
o nájem se mohou informovat na tel. č. 461 746 141,
mobil. č. 736 633 779 nebo osobně na Obecním
úřadě v Telecím, u starosty Jaroslava Šimona.
Prohlídku uvedeného prostoru lze uskutečnit po
telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Letní kemp
Bothmerovy
gymnastiky
V týdnu od 22. do 28. července se v Poličce usku
teční Letní kemp Bothmerovy gymnastiky pod zá
štitou mezinárodní organizace Bothmer Movement
International. Jedná se o tradiční letní soustředění
kurzů Bothmerovy gymnastiky z celého světa, kte
ré se letos v tomto formátu koná poprvé na území
České republiky.
V rámci tohoto soustředění bude otevřen i tý
denní kurz pro začátečníky, který je vynikající
příležitosti k tomu, jak na vlastní kůži zažít cvičení
Bothmerovy gymnastiky a další doplňkové aktivity
(pohybové a sportovní hry, cirkusové dovednosti,
tanec a zpěv) v plné intenzitě a v báječné atmosféře
mezinárodního společenství. Letos navíc pod vede
ním Martina Bakera, zakladatele Bothmer Move
ment International a jejího hlavního lektora.
V nabídce jsou také výběrové odpolední worksho
py zaměřené na práci s tělem (Eutony, Embodi
ment), rytmické hry (Handclapping) či například
pantomima (Mime). Všechny aktivity v rámci to
hoto letního soustředění – dopolední blok cvičení,
odpolední workshopy i doplňkové aktivity (pohy
bové & sportovní hry, cirkusové dovednosti, tanec
a zpěv) jsou vedeny v angličtině.
Je možné přijet i s celou rodinou – dopoledne
bude zajištěn program pro děti a vybrané odpoled
ní (sportovní a pohybové hry) i večerní aktivity
(hudba, tanec) budou volně přístupné.
Přihlášku a více informací nejen o letním kem
pu, ale i Bothmerově gymnastice najdete www.bo
thmergym.cz nebo www.otevrenyprostor.cz
Martin Cvrček
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Tenis
17. 2. babytenisový turnaj ve Svitavách. Po tře
tím místě ze sobotního přeboru jela v neděli na
další turnaj Štěpánka Vodehnalová, tentokrát ob
sadila 7. místo. Hrála také Anežka Zahradníčková,
která zaznamenala zatím svůj nejzdařilejší turnaj.
Anežka vyladila formu na nejvyšší možnou úroveň
a v průběhu turnaje ani jednou neprohrála a slaví
krásné 1. místo.
30. 3. babytenisový turnaj v Poličce. Tentokrát
z domácích nadějí startovala pouze Štěpánka Vo
dehnalová, která obsadila mezi 15 děvčaty 5. místo.
6. 4. turnaj dorostenek v Brně. Simča Válko
vá opět zabojovala a obsadila krásné 2. místo ve
dvouhře.
V sobotu 6. 4. byla uklizena nafukovací hala
a dvorce jsou připravené na letní sezónu.
Bližší informace o provozu získáte na stránce
www.tenis-policka.cz nebo přímo v tenisovém
areálu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tenisté zahájili
venkovní sezónu
Od půlky dubna je v tenisovém areálu v provozu
všech šest kurtů. O možnostech hraní se můžete
informovat na tel. 604 155 378 a 776 361 131.
Den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce, kterým se líbí tenis, ale
neměli možnost vzít raketu do ruky. Přijďte si vy
zkoušet základy hry pod vedením hráčů družstva
seniorů, a to v neděli 19. května od 9 do 12 hodin.
Vstup zdarma, rakety a míčky vám rádi zapůjčíme.
Za tenisty srdečně zvou Věra Teplá a Jan Smejkal.
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Největší základnu slalomových
skejťáků najdete v Poličce
Úspěšní reprezentanti poličského skatu se sešli
se starostou města Poličky, který jim poblahopřál
k velkým úspěchům minulé sezóny.
Pro Sk8 Slalom Polička byl rok 2018 velice
úspěšný. Závodníci vybojovali pro klub hned dva
tituly mistrů světa, obhájili Český pohár, mají
mistry České republiky a uspořádali v Poličce

našim skejťákům na těchto akcích: 15. 6. 2019 –
„Little Skate’n’Roll 2019“ na ulici Střítežská
a 10.–11. 8. 2019 – „Skate’n’Roll 2019“ na ulici
k Širokému Dolu (v sobotu) a na nábřeží Svobody
v Poličce (v neděli).
Konkrétní umístění našich „skejťáků“:
V kategorii dětí
• Lukáš Martinů – vítěz českého poháru a záro
veň mistr světa
• Emily Martinů – druhá v českém poháru
a třetí místo na mistrovství světa
• Tomáš Mach – třetí v českém poháru a čtvrté
místo na mistrovství světa
V kategorii dorostu
• Petr Martinů – vítěz českého poháru a mistr
světa, navíc byl oceněn na krajském sportovci
roku 2018.

velkolepé mistrovství světa. Pro vítězství na mist
rovství světa si dojeli oba bratři „z klanu“ Martinů,
Petr v kategorii TEENS a Lukáš v kategorii KIDS.
Standa Nožka, který nejlépe zajel všechny závody
Českého poháru, převzal pohár od Petra Matouše,
jenž ho vybojoval pro Sk8 Slalom Polička v přede
šlých letech. Standa se stal zároveň i mistrem ČR.
Významnou událostí pro Sk8 Slalom Polička
bylo pořádání mistrovství světa v našem měs
tě, a to již podruhé. Na závody přijelo do Poličky
přes 130 závodníků z celého světa a nadšení jezd
ců bylo obrovské. V letošním roce můžete fandit

V kategorii Open
• Stanislav Nožka – vítěz českého poháru
• Petr Matouš – druhé místo v českém poháru
Oddíl Sk8 Slalom Polička má nyní 28 členů
a naše město má největší základnu „skejťáků“ v re
publice, hned za Poličkou následuje Plzeň. Hlavní
trenérkou dětí je Renata Škrabalová, zájem z řad
nejmladších je velký, počet trénujících se neustále
rozrůstá. „V úspěchu juniorů nemáme v současné
době konkurenci ani u nás ani ve světě,“ komen
tuje Jiří Trávníček, předseda Sk8 Slalom Polička.
Blahopřejeme!
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Volejbalové zprávy
Kadetky
Poslední tři zápasy děvčata zvládla velmi dobře.
Zvítězila 2x nad družstvem z Chocně, překvapivě
vzala 4 body Dolnímu Újezdu, a tak prohra s Par
dubicemi vůbec nemrzí. Kadetky se staly Přebor
nicemi Pardubického kraje pro letošní sezónu.
Druhý dubnový víkend zajížděly do Rychnova
nad Kněžnou, aby se pokusily vybojovat pro příští
sezónu 1. ligu. Boj to nebyl vůbec marný, přesto
si ligu naše děvčata nezahrají. První zápas výhra
s Hronovem 3:1, bohužel v sobotu bylo připraveno
do hry pouze 7 děvčat, náročná utkání s domácími
a Orionem Praha jsme shodně prohrály 1:3. Výhra
nad Boskovicemi, jak jinak než 3:1, ale prohra
s Kavčími Horami 1:3. Postoupily první dva týmy.
Starší žákyně
Závěrečné kolo Českého poháru jsme odehrá
ly v Hradci Králové. Již se nám tolik nedařilo,
jako ve Varech. Ani další den nám štěstí nepřeje
0:2 s Olomoucí a Přerovem. V neděli plníme nej
důležitější výhru 2:0, porážíme Klatovy. Následu
je prohra s Olympem. Vybojovaly jsme a srovnaly
rekord klubu, jsme 23. v republice.
Mladší žákyně
Pádem do skupiny C v předposledním kole se
náš A tým připravil o lepší než celkové 5. místo.
B tým sklončil na 11. místě.
Že děvčata umí zabrat, potvrdila na kvalifikaci
Mistrovství České republiky v Kojetíně. Doplně
ny o regulérní hráčky ročníku 2005 vybojovaly
3. místo. Postupně jsme porazily oddíly zvučných

Turisté zvou
jmen: Ostravu, Jihlavu, Napajedla a domácí Ko
jetín. Pouze Břeclav a Frýdek Místek byly nad
naše síly.
Mladší žáci
Kluci mají svoji soutěž též dohranou, v rámci
společné soutěže s Královéhradeckým krajem
obsadili 6. místo, v našem kraji i oni vybojovali
bramboru – 4. místo.
Přípravka dívek
Před posledními dvěma koly drží naše B družstvo
umístění na stříbrné příčce. A tým se bohužel stále
propadá pořadím. Děvčata na zkušené C, D, E týmy
hrají velmi vyrovnaně ve svých skupinách.
Přehazovaná dívek
V této kategorii zažíváme mírný propad. Sou
těž je již dohrána. Polička je na 13., respektive
20. místě.
BMV
V barevném minivolejbale nám zacinkaly tři
bronzové stupínky. V barvě oranžové David Na
vrátil, Michal Kössler, v barvě červené Bára So
domková, Natálka Zelendová a Tereza Langrová,
v barvě modré Lucka Langrová, Martina Lazoro
vá a Kačka Paclíková.
Za své výkony byla oceněna tři naše družstva
ve Sportovci Poličky – přípravka, mladší žákyně
a juniorky, v kategorii žáků byla vyhlášena i kapi
tánka starších žákyň Eliška Bartošová.
har

Bruslení mateřských škol
Ve spolupráci se střediskem volného času MO
ZAIKOU pořádal oddíl HC Spartak Polička již tře
tím rokem bruslení mateřských školek. Ze začátku
to nebylo vůbec jednoduché. Převládala obava
a hlavně paní učitelky nevěděly, co mají od takové
akce očekávat. V sezoně 2016/2017 se tohoto brus
lení zúčastnily tři MŠ. Kurz probíhal vždy v pátek
dopoledne od poloviny října až do konce sezony,
vždy pětkrát po hodinových lekcích pro každou
školku. Letošní sezonu můžeme konstatovat, že
se kurzu zúčastnily všechny školky z Poličky, dále
z Bystrého, Korouhve a dvě z Pomezí. Celkový po
čet dětí byl kolem 150.

4.–7. května – Novohradské
hory
Čtyřdenní autobusový výlet
do oblasti Novohradských hor
s výjezdem do Rakouska. Výlet
připravil Tomáš Brokl.
sobota 11. května – Krounka
Odjezd z Poličky vlakem ve 12.59 hodin do
Předhradí. Od hradu v Předhradí sejdeme k řece
Krounce. Projdeme malebné partie Šilinkova dolu
a budeme pokračovat údolím řeky až do Kutřína.
Po červené značce přes Otradov k vlaku na zastáv
ku Krouna. Odtud se vrátíme vlakem do Poličky.
Trasa je asi 13 km. Na vycházku zve Josef Brokl.
středa 15. května – Přes Horu a Pavlův kopec
Odjezd autobusem: v 10.40 od nádraží směr
Jimramov. Z Jimramova po žluté na Horu
(643 m n. m.) a do Trhonic. Dále neznačenou
trasou na Pavlův kopec (714 m n. m.) a zpět do
Jimramova. Pěšky asi 8 km. Návrat autobusem
z Jimramova ve 14.45 přímo do Poličky. Vycházku
připravil Vlad. Uhlíř.
pátek 24. května – Za západem slunce
Odjezd autobusem z Poličky, autobusové nádra
ží v 16.45 hod., od divadla v 16.47 hod. Pojedeme
do Březin – rozc. Krásné. Odtud do Pusté Rybné
a na Lucký vrch. Po soumraku po červené TZ do
Poličky. Trasa asi 14 km. Na vycházku zve Karel
Müller.
středa 29. května – Kolem Orlice do Brandýsa
Vycházka do oblasti kolem Orlice a zříceniny
Brandýského hradu. Odjezd vlakem v 7.30 hod. do
Ústí nad Orlicí. Odtud po modré TZ přes Klopoty,
Orlické Podhůří a Rviště ke zřícenině hradu Bran
dýs. Návrat vlakem do Poličky. Pěšky asi 12 km.
Vycházku připravil Jiří Andrle
sobota 1. června – Velký a Malý Blaník
Jednodenní autobusový zájezd na bájný Velký
a Malý Blaník, prohlídka zámeckého parku ve Vla
šimi. Pěšky asi 10 km. Akci připravila Vilemína
Červená.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informač
ní 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.

Běžci na Mistrovství České republiky
Hlavní atletická sezóna je tradičně přes jarní
a letní měsíce. Možnost poměřit se mistrovsky po
skytují přes zimu i halová Mistrovství a běžci navíc
mají možnost vyniknout v krosových tratích. Účast
v hale je limitována počtem a výkonností závodní
ků. Čili je třeba se nejprve kvalifikovat a poté při
pravit. Vůli toto podstoupit měl z Atletiky Polička
pouze jeden závodník. Starší žák Marek Bukáček.
Nejprve využil k přípravě Brněnský zimní běžecký
pohár. Ten čítal deset těžkých krosových závodů za
každého počasí. Marek v něm vybojoval nakonec
pátou příčku. Toto pořadí účast v hale nepodmiňo
valo. Jedna z možností byl start na Krajských pře
borech v Praze. Ty Marka nezastihly ve zdravotní
kondici. Bylo tedy třeba opět se o opravu postarat
ve veřejných závodech. To se povedlo a desátá příč
ka v žebříčku st. žáků na 3000 m znamenala start
první březnovou neděli v Ostravské hale na MČR.
Příprava v zimě a mrazech a starty v teplé hale ne
jsou nejvhodnější kombinací. Přesto se s tím Marek
vyrovnal a časem 10:33:00 min. získal místo osmé.
Odpočinek po hale se nekonal, poslední březno
vou sobotu již čekala krosová trať v Mladoboleslav

ském parku Štěpánka. Zde již nebyla třeba kvalifi
kace, proto tím počty závodníků hodně nabobtnaly.
Starších žáků nakonec startovalo 92, dorostenců
přes sedmdesát. Z Atpol byli přihlášeni tři zá
vodníci. Mladší žák Jan Krištof nakonec nemohl
startovat, přestože týden před MR potvrdil dobrou
výkonnost na Střítežské míli. Zdravotní stav to
tentokrát nedovolil. Marka čekala kompletní sesta
va nejlepších běžeckých nadějí. A že se k ní pomalu
blíží, dokázal tím, že jich nechal přes sedmdesát za
sebou. Doběhl tedy přesně na 20. místě.
Do dorostenecké kategorie letos postoupil další
účastník Jan Kapoun. Ten absolvoval o kilometr
delší trať, čili čtyři kilometrové okruhy. Krosové
běhy nejsou jeho dominantou, ale 56. místo rovněž
v kompletní dorostenecké konkurenci je podstatně
lepší umístění než na žákovském mistrovství.
O týden později si pak oba běžci vylepšili bilanci
v závodu běžeckého Poháru Iscarexu v náročné tra
ti Jaroměřského krosu. Marek byl stříbrný a Honza
bronzový.
Miloslav Červ

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. středa 14.00–20.00
2. čtvrtek 6.00–7.30, 15.00–19.00, 19.00–
20.00 kondiční plavání
3. pátek
12.00–20.00
4. sobota
14.00–20.00
5. neděle 13.00–19.00
6. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
7. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–
16.00, 18.00–20.00
8. středa 14.00–20.00
9. čtvrtek 6.00–7.30, 15.00–19.00, 19.00–
20.00 kondiční plavání
10. pátek
12.00–20.00
11. sobota 14.00–20.00
12. neděle 13.00–19.00
13. pondělí 13.30–16.00, 18.00–20.00
14. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–
16.00, 18.00–20.00
15. 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

16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý

6.00–7.30, 15.00–19.00, 19.00–
20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
13.30–16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–
16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 11.00–12.00 bez vířivky,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
6.00–7.30, 15.00–19.00, 19.00–
20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–15.30 (veřejnost 2 dráhy),
15.30–19.00
13.30–16.00, 14.00–16.00 (veřejnost
2 dráhy), 18.00–20.00
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–
16.00 (veřejnost 2 dráhy), 18.00–
20.00

6.00–7.30, 11.30–16.00, 14.00–
16.00 (veřejnost 2 dráhy), 16.00–17.15
kondiční plavání (2 dráhy), 17.15–18.30
kondiční plavání
30. čtvrtek 6.00–7.30, 14.00–19.00, 19.00–
20.00 kondiční plavání
31. pátek
12.00–20.00
29. středa

Pozor! Změna!!!
Každý pátek je veřejné plavání s tobogánem do
20.00 do odvolání. Prosím, sledujte www.tespolicka.
cz a www.policka.org. a facebook.
Rozpis kurzů
• 6. 5. pondělí, 16.00–18.00 kurzy
• 7. 5. úterý, 16.00–18.00 kurzy
• 13. 5. pondělí, 16.00–18.00 kurzy
• 14. 5. úterý, 16.00–18.00 kurzy
• 15. 5. pondělí, 12.45–14.15 plavání kojenců a ba
tolat – 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 aqua
fitness 16.00–18.00 kurzy
• 20. 5. pondělí, 16.00–18.00 kurzy
• 21. 5. úterý, 16.00–18.00 kurzy
• 22. 5. středa, 12.45–14.15 plavání kojenců a ba
tolat – 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 aqua
fitness
• 27. 5. pondělí, 16.00–18.00 kurzy
• 28. 5. úterý, 16.00–18.00 kurzy
• 29. 5. středa, 16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), plavá
ní kojenců a batolat NENÍ, veřejné plavání rodiče
s dětmi NENÍ, 19.00–20.00 aquafitness
NOVINKA! Každou středu od 15.00–16.00 pořá
dáme kurz RELAXAČNÍHO PLAVÁNÍ PRO ŽENY.
Kontakt: Mgr. Andrea Zachová: 737 867 342, ba
zen@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.
Provozní doba fitcentra
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h.
út, čt
14.00–20.00 h.
so
17.00–19.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího
Štěpánka.
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, spo
lečenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště je
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení. Ceník
a foto najdete na webových stránkách www.tespolic
ka.cz a www.policka.org.
Kontakt na ubytování: 461 725 631, plbazen@te
spolicka.cz
Provoz zimního stadionu
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, tel: 461 725 427,
605 246 743, mail: zimnistadion@tespolicka.cz

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

