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Leznický masopust
I letos byl v Lezníku k vidění masopustní průvod plný vskutku pozoruhodných
maškar. Naše procesí letos doplnily kvalitní posily ze Sebranic a město Polička
dokonce zapůjčilo jednoho ze svých zastupitelů. Děkujeme.
Je vidět, že si naši sousedé návštěvy
průvodu váží, nebo, a to se nabízí spíš, se
ho bojí, protože pro nás přichystali bezkonkurenční pohoštění. Děkujeme.
Jsem moc ráda, že jsme mohli u nás
v Lezníku přivítat pana předsedu vlády,
protože díky tomu nebyla nouze o masopustní koblihy. Děkujeme.
Inu, udělat ze sebe šaška, navěšet na
sebe ty nejobskurnější propriety a možná
se i trochu ztrapnit, to je věru léčivá věc,
která může probourat ledy i u těch nejkonzervativnějších občanů.
I když to v politice taky někdy vypadá
jako na vydařeném masopustu, moc bych
si přála, aby si naši představitelé dokázali
udělat legraci i sami ze sebe.
Aňa Hebronová
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Počet obyvatel roste
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016,
2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce
2019 v našem městě.
S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019
se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu obyvatel k 1. 1. 2020 činí
v našem městě 8 702.
Nejvyššího počtu obyvatel v Poličce bylo
dosaženo v roce 1997, a to 9 319. Následně bylo dlouhé období, kdy se, tak jako
i v mnoha dalších menších městech, počet
obyvatel snižoval a k 1. 1. 2019 činil 8 670.
V roce 2019 se narodilo 92 dětí (v roce
2018 také 92), počet zemřelých dosáhl
počtu 86 (v r. 2018–80), odstěhovaných
175 (v r. 2018–162) a přistěhovalých 201
(v r. 2018 pouze 128), došlo tedy k meziročnímu přírůstku 32 lidí.

Věřím, že v tomto zásadním a velmi
toužebně očekávaném vývoji se odráží
reálná situace v našem městě – dostatek
rozmanitých pracovních pozic a velmi rozsáhlá výstavba rodinných domků vč. domů
bytových. Ovoce přináší velké množství,
cca 200 městem zasíťovaných a prodaných parcel pro výstavbu rodinných domků a též i výstavba 54 bytů, které město
Polička dokončilo v roce 2019. Při této příležitosti musím zmínit i významné přispění firem pana Petra Švandy a pana Radima
Totuška, kteří se v minulých letech také
velmi zasloužili o nemalý nárůst počtu
nových bytů v Poličce. Nové byty vznikly
i díky svazku obcí AZASS.
Vážení a milí spoluobčané, važme
si této příznivé situace, ve které se odráží
velké úsilí našeho města. Žijeme v době,
kdy současný životní styl rychle mění tradiční životní návyky. Celá jedna třetina,
pokračování na str. 2

Z RADNICE

2
pokračování ze str. 1
tj. 1 500 000 domácností v naší zemi žije
jako single, tj. pouze jeden člověk v bytě.
Zdaleka se již nejedná pouze o starší lidi,
ale čím dál častěji tento způsob života
preferují mladí lidé. Je přirozené, že tato
změna přináší velké požadavky na celkový počet bytů. Myslím, že dobře víte,
o čem píši a každý z Vás má ve svém okolí mnoho jednočlenných domácností.
Tyto změny se dotýkají téměř celé naší
republiky. Venkov a malá města se i nadále vylidňují, a to ve prospěch velkých měst,
především Prahy a Středočeského kraje.
O to více si važme situace v našem malém městě, kde se nám nejen podařilo zastavit ubývání obyvatel, ale dokonce trend
otočit ve prospěch nárůstu počtu lidí.
Považuji to za zásadní věc pro celkovou prosperitu města, a to ve všech
možných směrech. Polička je krásným
místem k životu, má celou řadu předností, díky nimž bude i nadále pro obyvatele atraktivní. Mám za to, že veškeré
zásadní aspekty pro spokojený život jsou
na solidní úrovni. Kapacita škol, mateřských školek, sportovní a kulturní využití, velké občanské aktivity mnoha spolků
a další důležité věci jsou též na vysoké
úrovni. Naší povinností je i nadále správnou a uvážlivou podporou ze strany
města usilovat a přispět k současnému
pozitivnímu vývoji.
Jaroslav Martinů
starosta města

Lidl v Poličce
Již dva roky se v Poličce mluví o výstavbě prodejny LIDL. Tento záměr společnosti LIDL vznikl bez účasti města. Podle
informací z poslední společné schůzky,
která se uskutečnila na podzim roku
2019, mi bylo potvrzeno, že stále platí
záměr v Poličce postavit prodejnu. Stavba by měla začít v letošním roce a dokončení by mělo být nejpozději na Velikonoce 2021. Místo výstavby je na výjezdu
z Poličky na Svitavy, kde je výjezd na Pomezí. Na pravé straně je luční pozemek,
který si firma vyjednala od soukromých
vlastníků. Viděl jsem i dopravní řešení
a mám za to, že je vše dobře vymyšleno.
Další prodejnu LIDL plánuje v Litomyšli,
ale to až následně po výstavbě v Poličce.
Jaroslav Martinů,
starosta města

Usnesení

přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky 3. února 2020
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička
dne 10. března 2020.
RM bere na vědomí zápisy z komisí
Rady města Poličky – stavební a ŽP, bytové, pro občanské záležitosti, zdravotně
sociální, dítě a volný čas, které se konaly
v období listopad – prosinec 2019 a leden 2020.
RM schvaluje dodatek č. 6 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného
zaměstnancům zařazeným na odboru
lesního hospodářství dle důvodové
zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města Poličky č. 001/2020
se společností T.E.S. s. r. o. Polička, na
provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny.
RM schvaluje ceník inzerce ve zpravodaji Jitřenka s platností od 4. 2. 2020 dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Masarykově základní škole Polička, až do výše
8 500 000 Kč po dobu realizace projektu
„Stavební úpravy a bezbariérové řešení
budovy“ se splatností do pěti pracovních
dnů po obdržení dotace.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy

hlavního mostu v parku v Poličce“ mezi
městem Poličkou a vybraným dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok
2020.
RM schvaluje cenu vody převzaté
k čištění od obce Kamenec u Poličky
na rok 2020 ve výši 22,18 Kč bez DPH/
m3 a kalkulaci této ceny dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatků, jejichž předmětem je zvýšení nájemného
v r. 2020 za pronájem prostor sloužících
podnikání o průměrnou meziroční míru
inflace za rok 2019 ve výši 2,8 % s těmito
nájemci, dle důvodové zprávy:
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.; BARTOSH s. r. o.,
Polička; Ivana Bartůšková, Lubná; Daniela Dvořáková, Sádek; David Hesoun,
tzv. Barborka, Polička; Komerční banka
a. s., Praha 1; Oldřich Kopecký, Polička,
Střítež; Pekárna Borová s. r. o., Borová;
Petr Němec, Polička; Renáta Škrabalová, Polička; Věra Charvátová, Polička;
Olga Zezulová, Polička; Galerie Vysočina, Polička, Vraspírová Marcela, Polička;
Ladislav Cacek, CK KO-Tour, Polička;
Ladislav Cacek (IC Polička); Petra Urbanová, Polička; Oblastní charita Polička;
Řeznictví Libra s. r. o., Čelákovice. Anna
Andrlová, Stašov.
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Opravený Modřecký rybník
Město Polička zrealizovalo v roce
2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého
rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování
nového vypouštěcího a bezpečnostního
objektu, včetně výměny potrubí, které
prochází hrází pod silnící a bylo v havarijním stavu. Hrozilo propadání vozovky.
Kromě této hlavní opravy se podařilo
téměř celý rybník odbahnit a za vydatné
pomoci rybářů odstranit křoviny ze za-

rostlých částí rybníka, které v původním stavu zabíraly téměř třetinu plochy
a odebíraly velké množství vody.
Současná
podoba
vodního
díla
po opravě umožňuje v rybníku zadržet až 20 000 m3 dešťové vody
(v původním stavu pouze 7 000 m3). Mám
za to, že se podařila velká věc za malé peníze a že v době vysychání krajiny má toto
dílo obrovský význam. Zároveň je důkazem,
že se naše město chová velmi zodpovědně

Velké stavební
akce města
Mezi největší stavební akce města
Poličky letošního roku patří oprava ocelového mostu v parku a také rekonstrukce
ulic v historickém centru – ulice Pálená,
Fortna a Štěpničná. Start těchto velkých
staveb se očekává v měsíci březnu.
Oprava komunikací v centru bude zahájena v ulici Pálená a bude realizována
po etapách tak, aby mohla být zajištěna
částečná průjezdnost ulic. První etapu
předpokládáme v Pálené ulici v úseku
od ulice Tyršova po Fortnu. Předpokládané náklady jsou ve výši 20 mil. Kč. Stávající asfalt bude nahrazen žulovou dlažbou. Zároveň dojde k opravě kanalizace
a veřejného osvětlení v částce 15,4 mil.
Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko plánuje výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.
Poslední etapa opravy ulici v historickém centru města je připravena pro příští
rok a týká se ulic Václavská a Otakarova. Projekt rekonstrukce ulic je již hotový
a připravený k realizaci.
Ocelový nýtovaný most v parku – historický most z roku 1901 vykazuje již delší
dobu statické narušení a volá po nutnosti
opravy. Dočasně byl most z bezpečnostních důvodů únosnosti opatřen podpěrnou konstrukcí. Úplná rekonstrukce
proběhne v tomto roce. Most v parku
je od roku 2019 zařazen na seznam Kulturních památek ČR, díky tomu můžeme
na jeho opravu čerpat dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu regenerace. Celkové předpokládané náklady
na rekonstrukci jsou ve výši 7,5 mil. Kč,

1 mil. Kč poskytne výše zmíněná dotace.
Během opravy dojde k úplnému uzavření
mostu. Právě z tohoto důvodu byla v loňském roce opravena lávka pro pěší u dětského hřiště (2 mil. Kč).
Parkoviště na sídlišti Hegerova – vybudováno bude 48 nových parkovacích
míst. Parkoviště bude provedeno jako
kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky. Náklady jsou
ve výši 3,63 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Královská věnná
města v HK
Dobrovolný svazek obcí Královská
věnná města se Vám tradičně představí
v rámci veletrhu cestovního ruchu – Infotour a cykloturistika. Akce se bude konat
v Hradci Králové ve dnech 13.–14. března
2020 v kongresovém centru Aldis. Vstupné na akci je zdarma.
Seznámit se můžete se všemi devíti věnnými městy, tedy s Jaroměří,
Hradcem Králové, Trutnovem, Dvorem
Králové nad Labem, Mělníkem, Vysokým Mýtem, Novým Bydžovem, Poličkou a Chrudimí. Označení věnné město
vyjadřovalo, že město je královniným
věnem – královně z něho tedy plynuly
daně a dary. Vzhledem k tomu, že věnná
města jsou historický pojem, jejich okruh
je uzavřen. Žádné jiné město, které toto

a reaguje na klimatické změny současné
doby včetně dramatického úbytku vody.
Jaroslav Martinů, starosta

Velká Británie
po vystoupení z EU
Dohoda o podmínkách vystoupení Velké Británie a Severního Irska z EU sjednaná podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU
vstoupila v platnost 1. února 2020.
Do 31. prosince bude probíhat přechodné období, během něhož se bude vypracovávat dohoda upravující další vztahy
s EU. Během tohoto období se na Spojené království i nadále vztahuje právo
EU v plném rozsahu. Spojené království
zůstává po celé přechodné období součástí vnitřního trhu EU. Změny podmínek
a dopady na podnikání budou známy až
po dokončení vyjednávání, přičemž přechodné období může být prodlouženo.
Eva Zindulková, živnostenský úřad
označení v minulosti nezískalo, se jím již
nemůže stát.
Veletrh nabízí turisticky zajímavá
místa v krajích a městech, nabídky destinačních společností, lázeňských subjektů, hrady a zámky, hotely, atraktivní
přírodní lokality, památkové rezervace, kempy, zábavní a vzdělávací areály
pro děti, nabídky cestovních kanceláří
a agentur či nabídky pro cykloturistiku.
Královská věnná města najdete podle
jejich nepřehlédnutelných stánků a samozřejmě všechny na jednom místě.
Poličku bude reprezentovat ve stánku hrad Svojanov a v sobotu Centrum
Bohuslava Martinů. Poličskou nabídku najdete v Hradci Králové zároveň
ve stánku České inspirace a také Českomoravského pomezí.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Z RADNICE

3

Z RADNICE

4

Ke kvalitě pitné vody
v Poličce a okolí
Tímto článkem reagujeme na dotazy
a stížnosti na kvalitu pitné vody, které
se zejména na sociálních sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého
roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko
kvalitu vody průběžně sleduje a uveřejňuje výsledky týdenních odběrů kontrolních
vzorků. Ty probíhají kontinuálně od srpna
2019. V souvislosti se zmiňovanými dotazy a stížnostmi vedeme pravidelná jednání
s firmou VHOS jako provozovatelem sítě,
na kterých požadujeme vyhodnocení a vysvětlení jednotlivých událostí.
Stížnosti se týkají v zásadě dvou záležitostí, a to je občasná kalnost vody natočené z kohoutku a také nepříjemná chuť nebo
zápach vody po chloru. Na základě naší žádosti firma VHOS poskytla následující souhrnné vyjádření:
K zakalení vody:
V rámci opatření, která byla přijata
po zjištěné kontaminaci vrtu V7 přistoupil provozovatel vodovodu k důkladnému
a opakovanému proplachu a odkalení celé
vodovodní sítě. Tento zásah systému byl
v daný okamžik nezbytný a nutný. V důsledku tohoto masivního opatření se může stát,
že v některých konkrétních lokalitách vzhledem ke stáří vodovodní sítě dochází ve větší
míře než v minulosti k časově omezenému
zakalení vody. Může se tak stát zejména
v okamžiku, kdy se na síti vyskytne a řeší
standardní porucha nebo havárie. I z tohoto
důvodu je v případě ohlášené poruchy vždy
vydáno upozornění, že v souvislosti s tím
může dojít k dočasnému zhoršení senzorické
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kvality vody. Všechny poruchy nebo stížnosti
odběratelů na kvalitu vody jsou pracovníky
provozovatele řešeny na místě. Technologické zásahy na síti v jednotlivých obcích
provozovatel zveřejňuje na svých webových
stránkách. Po výběru příslušné obce jsou
k dispozici aktuální informace. Ideálním řešením, jak být včas informován o stavu sítě,
je se přihlásit k odběru novinek dle návodu
na webových stránkách firmy VHOS, a. s.
(www.vhos.cz). Informace se zasílají e-mailem. Odběratel je upozorněn na probíhající
opravy a s tím související možné zakalení
vody v důsledku odstranění havárie. K nápravě stavu postačuje po oznámeném odstranění poruchy nechat vodu po dobu alespoň několika desítek vteřin odtéct.
Může dojít k situaci, že zakalení vody přetrvává i po odstranění poruchy na síti nebo
k němu dochází opakovaně. V takových případech je spíše pravděpodobné, že problém
může spočívat ve stáří a kvalitě vodovodní
přípojky nebo v rozvodech nebo zařízeních
pro úpravu vody v samotné budově. V takovém případě problém není řešitelný v rámci
možností provozovatele vodovodní sítě.
Je na místě připomenout, že stále hovoříme o pitné vodě, přímo z vodovodního řadu.
Teplou užitkovou vodu, kterou si uživatelé
pouští ze svého zařízení sloužícího k ohřevu
vody, nebo ze společné kotelny nelze hodnotit jako pitnou vodu! V zařízeních sloužících
k těmto účelům může k zakalení vody docházet běžně.
K výskytu chloru ve vodě:
Poté, co byl z důvodu problému s kontaminací vrtu V7 odstaven od sítě z preventivních důvodů také vrt V6 je po tuto dobu
pitná voda dopravována z vrtů v Sebranicích a vrtu v Čïsté. Vzhledem k tomu mu-

selo dojít ke zvýšenému chlorování v čerpací
stanici Sebranice tak, aby byla nezávadnost
vody garantována i u nejvzdálenějších odběratelů. Výskyt chloru však i po zvýšeném
dávkování nepřesahuje limity stanovené
příslušnými normami, těmto limitům se ani
zdaleka nepřibližuje. Podrobné výsledky rozborů kvality vody, včetně výskytu chloru jsou
pravidelně uveřejňovány na webu města
a zpětně dohledatelné. I přesto lze počítat
s tím, že po Hygienickou stanicí schváleném
spuštění doposud odstaveného vrtu V6,
na kterém dochází z preventivních důvodů
k instalaci technologie dezinfekce UV zářením, se obsah chloru ve vodě přiblíží k dříve
obvyklým hodnotám.
Za město Polička uvádíme, vzhledem
k událostem minulého roku jsme si vědomi toho, že navrácení plné důvěry
v kvalitu pitné vody bude dlouhodobý
a náročný proces. V souvislosti s problémem kontaminace vrtu V7 (závěrečná
zpráva a prohlášení k výsledkům šetření je ke stažení na webových stránkách
města) v létě minulého roku dochází
k řadě opatření, která mají minimalizovat možnost opakování situace. Všechny
tyto kroky probíhají pod dohledem hygieniků. Kromě pravidelného vzorkování
vody, odstavení vrtu V7 a technických
úprav vrtu V6 musí provozovatel zpracovat analýzu rizik a na žádost města také
zlepšit informační systém pro hlášení
a evidenci závad. Budou investovány další prostředky do fyzické ochrany zdrojů
vody a kontrolního mechanismu sledování kvality vody. Ve spolupráci se Svazkem obcí Vodovody Poličsko a odbornými
firmami dochází k nastartování procesů,
které by v ideálním případě vedly k nalezení dalších náhradních zdrojů pitné vody
mimo intravilán Poličky k zajištění maximální diverzifikace těchto zdrojů.

Poličské fórum
Pozemkové úpravy a jejich potenciál pro krajinu
Pozornější z Vás zajisté postřehli,
že v minulém článku se s krajinou na obrázku nového stavu oproti stavu původnímu nic nestalo, i přes v textu popsané
pozitivní změny. Hravější z Vás mohli zkoušet hrát „Najdi pět rozdílů“, ale prozradím,
že se žádné najít nedaly. Místo obrázku
nového stavu byl v tiskárně omylem uveřejněn opět obrázek krajiny stavu původního.
I k tomu, že se s krajinou po pozemkových úpravách téměř nic nestane, může
ale dojít. A nebude to jen chyba tisku.
A to proto, že zlepšení krajiny v rámci
pozemkových úprav nikdo neprosazuje,
nikdo aktivně nespolupracuje se zpracovatelem. To v kombinaci s tím, že město a stát v daném katastru nedisponuje dostatečným množstvím pozemků,
jejichž plocha se na krajinotvorné prvky
může využít, vyústí pouze v přeuspořá-

dání pozemků. Velká plocha městských
a státních pozemků bude úpravami využita na komunikace a na místa pro přírodu se opět nedostane. Neutěšený stav
krajiny nedozná žádných změn. Prostupnost a rozmanitost krajiny zůstane opět

na papíře a v planých slibech a velký potenciál, který pozemkové úpravy nabízejí,
zůstane nevyužit.
Nemusí tomu tak být a mnohé příklady
z celého území ČR můžou být inspirací
k tomu, jak ke krajině přistupovat.

původní stav

nový stav

Již v roce 2021 máme šanci na změnu - v katastru Modřec se začnou pozemkové
úpravy zpracovávat.

Aktivní poličští senioři
V pátek 7. února se v Tylově domě
konala výroční členská schůze poličské
Městské organizace Seniorů ČR z. s. Hosty byli starosta Jaroslav Martinů a Jaroslava Medunová, zastupující městskou
organizaci SČR v Chrudimi. Zprávu o činnosti v uplynulém roce a plánech na letošek přednesl předseda Jaroslav Koráb.
„Předsevzali jsme si neustále podporovat jednotu důchodců a seniorů s cílem
prosazování našich zájmů. Moc se nám
to nedaří. Například v minulém roce jsme
vydali petici za důchodce nad 65 let, aby
nemuseli platit poplatky za televizi a rozhlas. Z naší organizace se pod to podepsalo přes 500 občanů. To, bohužel,
z celosátního hlediska, nestačilo. Stejně
takovou podporu měl projekt Turistiáda.
Zdařila se akce „Bez nehod“, která proběhla v DPS. Ve Vysokém Městě hodláme
uspořádat v podzimních měsících zkušební jízdy starých řidičů pod dozorem
zkušených instruktorů,“ řekl.
Na chystaném zasedání seniorů
ČR bude mít poličská organizace dva
delegáty. V listopadu si zdejší organizace připomene 10. výročí svého založení.
Zdejší seniorská organizace se účastní

i řešení komunitního plánu města a přilehlých obcí. Týká se jí to i pokud jde
o zastoupení občanů starších 65 let.
Současně je to okolo 20 %, za deset let
to bude asi 22 %. S tím pochopitelně
souvisí i složitá situace v důchodovém zabezpečení. Již se objevují signály, že „zázrak“ s penězi pro důchodce zanedlouho
skončí. Na obzoru jsou hubenější roky.
Velký zájem je, kupodivu (!) o sportovní
akce... Loni se konaly již 5. sportovní hry
v 11 disciplínách, kterých se zúčastnilo
přes 80 členů. Někteří z nich se dočkali
dobrého umístění i ve vyšších soutěžích.
Například Josef Svoboda byl dvakrát první a dvakrát druhý, Petr Lažner dvakrát
první. Loni v listopadu se devítičlenná
skupina zúčastnila krajských her v Pardubicích, odkud přivezla 17 medailí. V průběhu roku se pravidelně konají vycházky
za sportem, kulturním i společenském vyžití, cyklovýlety, bowling, zájezdy za poznáním, kulturou, sportem, společenská
setkání. Těchto akcí se loni zúčastnilo
800 členů. Za zmínku stojí i dobrá spolupráce s kulturními zařízeními ve městě.
Mnohá jednání s MěÚ vedou k podpoře
aktivit poličských seniorů.
L. Vrabec
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PŮDA
V sobotu 29. 2. 2020 bude v rámci dne
otevřených dveří slavnostně zahájen běžný
provoz centra Půda v poličské knihovně.
Možná jste nás už mnozí navštívili, ve zkušebním provozu je tento, v rámci ČR ojedinělý, prostor přístupný již několik měsíců,
k ukončení realizační fáze celého projektu
však došlo až na konci ledna 2020.
Půda je moderní veřejná učebna určená
pro rozvoj digitálního a informatického myšlení, výuku jazyků a komunitní vzdělávání
všeho druhu. Celý záměr knihovna realizovala za podpory fondů EU, programu IROP,
Ministerstva pro místní rozvoj a města
Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Celkové náklady, včetně přípravných
prací od roku 2012 byly 13.3 mil. Kč, z toho
10.1 mil. (76 %) byl příspěvek z programu
IROP.
Knihovna tak získala nejen celé jedno
krásné patro na staré půdě, ale také výtah, vzduchotechniku, moderní protipožární zabezpečení, unikátní vertikální zahradu
a špičkově vybavenou učebnu, která je otevřena všem, malým i velkým se zájmem o to,
jak funguje svět kolem nás. Programování
a stavba robotů, 3D tisk, CNC laser, CNC
frézka, bastlení s Arduinem, to vše a mnoho dalšího, se můžete naučit a dále využívat
v poličské knihovně.
Sebelepší vybavení však není k ničemu,
pokud k němu nemáte výborné personální
zázemí. Proto jsme rádi, že pozici vedoucí
Půdy přijala Hanka Šandová, dlouholetá učitelka informatiky na Gymnáziu Jana Keplera
v Praze a jedna z předních českých odbornic
na využití technologií ve vzdělávání. Spolu
s Tomášem Feltlem tvoří dvojici zkušených
pedagogů, díky kterým je dnes tolik aktuální vzdělání kompetencí pro 21. století veřejně dostupné i v tak malém městě, jako
je to naše. Lektorský kolektiv doplňuje Jan
Jukl, jako holka pro všechno, Marcela Feltlová a její badatelská výchova a mikroskopie,
jazykovému vzdělávání se bude věnovat (nejen) Pavel Joneš.
Více se můžete dozvědět z programu
a na webových stránkách www.puda.
knihovna.policka.org. Otevřeno pro veřejnost máme každé pondělí, čtvrtek a neděli
odpoledne.
Jan Jukl, ředitel

Program INZERCE
řádková
Půdy
Otevírací doba Půdy
PONDĚLÍ
13:30–18:00
ČTVRTEK
13:30–18:00
NEDĚLE
14:00–18:00
Pravidelné aktivity
Pondělí 14:30–16:00
IT GIRLS – technologie jsou i pro holky
16:30–18:00
MAKERS – pokročilé bastlení
Čtvrtek 14:00–15:30
ANGLIČTINA PRO GEEKY – procvičte
si jazyk, bez kterého se při práci s technologiemi neobejdete. Určeno zejména
pro žáky a studenty.
Sobota 29. 2. 10:00–18:00 – Den otevřených dveří a zahájení provozu
Přijďte ochutnat, co pro vás na Půdě
pečeme a seznámit se s našimi aktivitami. Slavnostní zahájení proběhne v 10:30
Středa 4. 3. od 18:00 – Cestovatelská
angličtina: Procházka po New Yorku
Pravidelné setkání pro všechny, kteří
si chtějí udržet svoji angličtinu v kondici.
Vaším průvodcem po velkém jablku bude
Pavel Joneš. Program je v angličtině, ale
je vhodný i pro začátečníky.
Čtvrtek 5. 3. od 17:00 – Podvečer s mikroskopem – Výlet do říše pavouků
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak
vypadají pod lupou a v mikroskopu pavouci a roztoči. Možná budete překvapeni tím, jak jsou zajímaví… Fascinující mikrosvět vám pomůže objevovat Marcela
Feltlová.
Čtvrtek 12. 3. od 17:00 – Worskhop –
Začínáme s Arduinem
Mikrokontorler Arduino nabízí velké
množství využití, pokud si chcete vyrobit
(zbastlit) třeba čídlo na vodu, automatické zavlažování, zámek na RFID nebo třeba elektronické hračky pro děti. Přijďte
se seznámit, vyzkoušet si sestrojit semafor a třeba se pak s námi pustíte i do větších projektů. Vede Hanka s Honzou.
Čtvrtek 19. března od 17:00 – Podvečer
s mikroskopem – Co skrývají klíčící semínka?
Přijďte si prohlédnout, jak klíčí semínka a rostou malé rostlinky… Skrytý mikrosvět vám pomůže objevovat Marcela
Feltlová.

Nabídka přivýdělku
Tenisový oddíl nabízí přivýdělek na pozici
OBSLUHA bufetu.
Pracovní doba – dle provozní doby a pouze v sudý nebo lichý týden.
Bližší informace na tel. čísle 608 813 772.
• 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.
• Prodej rodinného domu 5+1 v Poličce, Ladova ulice, garáž, balkon, dobrý
stav, k okamžitému nastěhování. Další
informace na tel. 777 112 174.
• Koupím nebo si dlouhodobě pronajmu
zahradu v Poličce. tel: 607 989 174
• Koupím nebo pronajmu garáž v Poličce, tel.: 777 596 862
• Nabízím k pronájmu obchod na náměstí v Poličce o celkové ploše 48 m2.
Dvě velké výkladní skříně. Volný od
1. 4. 2020. Zájemci mohou volat na
tel.: 775 652 932

20.-22. března – ROBOAKADEMIE
Víkendový kurz (nejen) pro učitele informatiky z celé ČR, který účastníky seznámí s přístupy a možnostmi zejména
ve výuce robotiky ve školách a knihovnách. Pořádáme ve spolupráci s organizací IMyšlení. Kurzovné 1 400 Kč, nutná
registrace na imysleni.cz.
Středa 25. 3. od 17:30 – Cestovatelský
večer – Írán – pohled do zákulisí
Jak se žije v Íránu? Jak se baví mladí
Íránci? Máme se Íránu bát? A jak se kouří
opium? Neobvyklý a humornou formou
podávaný pohled za oponu země. Přírodovědec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký.
Čtvrtek 26. 3. od 17:00 – Workshop –
Základy 3D tisku
Modelování 3D objektů není tak složité jak by se mohlo zdát a jejich vytištění
je ještě snadnější. Přijďte si to vyzkoušet.
Vede Hanka s Honzou.
Úterý 31. 3. od 18:00 – Cestovatelská
angličtina – Krásy britských ostrovů
Při povídání o méně známých pokladech Anglie si můžete procvičit poslech
i konverzaci v AJ.
Až na Roboakademii je vstup na všechny akce zdarma.
Kompletní program a další informace
na www.puda.knihovna.policka.org
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KNIHOVNA ZVE
Úterý 10. března – na půdě knihovny
od 17.30 hod.
Stíny svobody – historická přednáška
dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Když zrušíte království, je lepší nastolit republiku. Ale nejlepší je už nic jiného
neměnit. Nikdy nevíte, kde by se změny
mohly zastavit.
Úterý 17. března – na půdě knihovny
od 16.30 hod.
Workshop tvůrčího psaní – A o čem
tedy vlastně psát?
Úterý 24. března – na půdě knihovny
od 17.30 hod.
Řím, nebezpečný soused – historická
přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Čtvrtek 26. března – Divadelní klub
od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Bitevní pole (JérômeColin)
Je mu 40 a to bitevní pole je puberta jeho
syna – všichni jsou na pokraji zoufalství.
V hlavní roli bojuje Lukáš Hejlík, kterému
bylo 40. Předprodej vstupenek v MK Polička a v IC Bystré. Vstupné 100 Kč / 50 Kč
Každé úterý – na půdě knihovny
od 9.30 hod.
Knihomolík – čtenářský klubík pro rodiny s dětmi

Svět zvířat – výstava výtvarných prací
žáků 5. B Masarykovy ZŠ. Výtvarné práce se zvířaty podnebných pásem žáků
5. B z Masarykovy ZŠ jsou k vidění v prvním patře knihovny do 30. dubna 2020.

Objevujte památky
– hrad Svojanov
Na královském sídle se sešli zástupci
památek z celé republiky. Hrad Svojanov
hostil konferenci projektu Objevuj památky, který sdružuje zapojené nestátní objekty soukromé, obecní i městské – hrady,
zámky, synagogy, kláštery, ale i mnohé
církevní či technické památky napříč celou
Českou republikou. Hrad Svojanov je samozřejmě také zapojený, a to už od samého počátku projektu v roce 2018. „Při vstupu do projektu nás velmi zaujala myšlenka
spolupráce mezi nestátními památkovými
objekty. Spolupráce zúčastněných objektů
vytváří důležitou protiváhu státním památkovým objektům,“ uvedl kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír.
V rámci projektu Objevuj památky
je na každý rok nachystaná společná brožura o zapojených památkách. Pro veřejnou prezentaci fungují dvě sociální sítě
a webový portál s podrobnými informacemi. Návštěvníci mají zájem o společný
propagační materiál i o informace na in-

ternetu, kde výletníci najdou vše důležité
včetně novinek a aktuálních akcí. Velký
ohlas získal i společný suvenýr, kterým
je speciální turistická známka, představující ten který objekt dobovou fotografií.
Do dalších let projekt plánuje i motivační
program pro návštěvníky se soutěží. Také
základna projektu se bude stále zvětšovat. „Chceme široké veřejnosti postupně
představit pestrou škálu stovek nestátních
památek, které rozhodně stojí za to navštívit,“ dodal zakladatel projektu Petr Lukas,
kastelán Letohrádku Mitrovských v Brně.
Objevujte památky i vy! Více na www.
objevujpamatky.cz
Novinky ze Svojanova
Hrad Svojanov uvítal první letošní návštěvníky už 29. února. V březnu má brány dokořán o víkendech, vždy od 10 do 17
hodin. První kulturní akce je nachystaná
na 11. a 12. dubna. Výletníci na hradě
oslaví Velikonoce.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 4. 3. 2020 oslaví 70. narozeniny
paní Marta Janderová.
Milá babičko, za celou rodinu přejeme:
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je
krásné.
Hodně lásky, neboť je jí
málo.
Hodně všeho, co by za to
stálo.
Máme tě moc rádi.
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Petr Mazal: Poličku znají i v

Petr Mazal:
• Je učitelem hry na klavír v ZUŠ Polička.
• Závodí jako šerpa v závodech do vrchu.
Na zádech nosí na Sněžku kluka, který
po svých nemůže.
• Dojel na kole z Aljašky do Los Angels.
Přes Rusko, Mongolsko, Čínu, Arménii, Gruzii, Turecko, Bulharsko, Srbsko,
Maďarsko ujel 13 000 km. V africké
Zambii jej srazil kamion a málem nepřežil. V Jižní Americe denně jezdil 10–
14 hodin s průměrem 170 km. Celkem
12 000 km za 69 dní.
• Napsal knihu „S kolem kolem světa“.

Už šestkrát jsi vyhrál závody Sherpa
Cup v Krkonoších – 8,5 kilometru, převýšení 850 m, 40 kilo na zádech... O co
jde?
Závody Sněžka Sherpa Cup jsou pořádány dvakrát za rok, v zimě a v létě.
V letní verzi nosí muži 40 popř. 60 kg,
ženy 20. V zimní muži 30 a ženy 15 kg.
Když k tomu připočtete váhu batohu
nebo nosičské dřevěné krosny, tak už se
jedná o něco, co na zádech opravdu cítíte :) Jde se od spodní stanice lanovky
v Peci pod Sněžkou až na vrchol k budově poštovny Anežka. Celé toto klání
je připomenutím tradice dob, kdy se na
Sněžku opravdu muselo nosit na zádech
všechno.
Jak lze vůbec v Poličce trénovat na takové závody? Vynášíš sudy piva na sjezdovku?
Žádné sudy, nic takového. V posledních
letech ani skoro netrénuji se zátěží, i když
dříve jsem to dělával. Hlavně se snažím
běhat do kopců a trénovat v nich vý-

bušnost a rychlost. Tyhle závody s „menší
váhou“ jsou spíše o běhání než o nošení.
V Tatrách nosiči zásobují několik chat,
je to pro ně dokonce práce. Dokážeš si
představit dělat toto každý den? Jak
náročné to je? A je to více o hlavě nebo
o nohou?
Jaké to je nosit v Tatrách si představit dokážu docela dobře. Už jsem si to
párkrát vyzkoušel na vlastní kůži. Je to
dřina ale zároveň zábava. Nosiči tam
nenosí každý den. Jen v sezóně a střídají se. Kdyby chodili denně, tak by je
to brzy fyzicky dostalo. I tak musí být
jejich tělo dost zhuntované. Nošení je
o tom chtít to dělat, o prostředí, v jakém se pohybujete, o svobodě, kterou
při tom máte. Je to v podstatě strašně
jednoduchý. Naložíte zátěž a jdete, můžete myslet na cokoli, kdykoli si zastavit, odpočinout. A když si k tomu všemu
doplníte tu nádheru, která Vás obklopuje... Kdybych nebyl učitelem, byl bych
nosičem :)
Co považuješ za svoje největší úspěchy? A prohry?
Na to je celkem jednoduchá odpověď.
Život miluju a snažím se ho prožívat po
svém tak, jak já chci. Mým největším
úspěchem je tedy každý den, kdy mám
z něčeho radost. Prohry? Nerad prohrávám, takže chci mít radost každý den :)
Jezdíš po celém světě, představuješ se
jako Poličák? Co lidem říkáš o svém rodném městě?
Málokdo ví, kde je Česká republika,
natož Polička. Když už se na to dostane řeč, tak zmiňuji krásné okolí a také
B. Martinů :)
Jak se ti žije v Poličce? Co zde máš nejraději, co ti vadí a co bys chtěl změnit?
Plánuješ zde zůstat? Proč myslíš, že mladí lidé z Poličky často odcházejí?
Mám Poličku rád. Pro mě je tu všechno, co potřebuji. Mám zde práci, sportovní i jiné vyžití. Je zde nádherné okolí,
kde se můžu věnovat různým aktivitám.
Nesnáším velká města, kde člověk jde
v davu a nemá kam uhnout :))) Mně

Jižní Americe

lo bráchovi omrzliny na prstech na nohou.
Je chirurg, takže hned poznal, že je zle.
Prsty si sám postupně uřezal.
Tobě se ale osudnou stala málem Afrika…
V Zambii mě srazil kamion. Letěl jsem
tak dvacet metrů, helmu jsem měl vejpůl,
ta mi zachránila život. Odvezli mě do nemocnice, jenže tam nešla elektřina, generátor neměli, a nemohli mi tak udělat ani
rentgen, ani ultrazvuk – prostě nic. Tlak
jsem měl 80 na 50. V životě jsem nebyl
zoufalejší. Výsledek – čtyři zlomená žebra, zlomená pánev a pár „odřenin“.

tady nic nechybí, jsem spokojený s tím,
co mám. Spousta lidí si pořád na něco
stěžuje. Myslím si, že by někdy bylo lepší
víc žít a vážit si toho „všeho“, co máme.
Na druhou stranu, kdybych měl možnost
a příležitost vybrat si jiné místo, kde žít,
byly by to Alpy. Nějaké menší městečko,
kde bych ráno vstal a před prací si vyběhl na nějakou třítisícovku :) Miluji hory
a kdybych se někam stěhoval, tak právě
do nich.
Pracuješ jako učitel v ZUŠ. Jak vnímáš
současné děti? Není trochu těžké je motivovat k nějakým výkonům, když vlastně všechno mají a co nemají, mohou dosáhnout alespoň ve virtuálním světě...?
V ZUŠ B. Martinů pracuji už 15 let.
A abych řekl pravdu, tak toho mám chvílemi docela dost. Mám ale děti rád. Nejvíc
mě baví motivovat mladý lidi, ukázat jim
jiný svět a to, že i oni mohou, když můžu

já, a že to za to stojí. Chci je motivovat
k tomu, aby opustili obrazovky laptopů
a mobilů a vyjeli do reálného světa.
Jsi jedním z nejznámějších poličských
sportovců, i když jsi vlastně velký sólista. Jak se ti to podařilo?
Když jsem měl cíl vylézt sedmitisícovku,
každé ráno vstával ve čtyři hodiny a do sedmi dřel. Trénoval jsem denně čtyři až šest
hodin. Běhal jsem ještě za tmy po městě
s báglem na zádech, šlapal na rotopedu, cvičil, jezdil na kole, prostě jsem dřel jako kůň.
Ale úspěch se dostavil – s bratrem
dvojčetem jste v roce 2009 zdolali první
sedmitisícovku Pik Lenina v Kyrgyzstánu. Jenže to mělo svoji cenu….
Ano, bratr přišel o prsty na noze. Rozbil
se nám vařič, takže jsme si nemohli udělat
vodu ze sněhu a nepřálo nám počasí. Byli
jsme vyčerpaní a bez tekutin, což způsobi-

A nakonec jsi projel i Ameriku…
Přejel jsme ji na kole z jihu na sever. Cestu jsem začal v Argentině, v Ohňové zemi.
Cílem pak byla Santa Mónica v Kolumbii.
Argentina je placka, s větrem proti sobě
jet 60 km po rovině, to bylo hrozně těžké.
Argentina byla taky ze všech zemí nejdražší. Pak dál, v Bolívii, Ekvádoru, Peru, bylo
i levný jídlo – za 25 korun. V Jižní Americe
jsem denně jezdil 10–14 hodin s průměrem
170 km. Celkem 12 000 km za 69 dní.
Markéta Kutilová

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.,
č.p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky

Hledáme:
Referent/ka zahraničního obchodu
Mistr výroby
Nabízíme uplatnění pro pracovníky:
- Řezník – masná výroba, porážka
- Elektrikář, zámečník, obsluha
chlazení
- Expedient, pracovník balení masa
a uzenin
- Uklízečka
Mzda po zapracování až 30.000 Kč.
Zájemci, své kontaktní údaje zasílejte na e-mail: muller@mupolicka.
cz http://www.mupolicka.cz/cs/
kariera
tel.: 724 247 041

ROZHOVOR JITŘENKY
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DIVADELNÍ KLUB
1. 3. 2020 18:00
Severská filmová zima – Přežít léto
Vstupné: 50 Kč
5. 3. 2020 18:00
Expediční kamera 2020
Pořádá: Políčko, vstupné: 80/60 Kč.
7. 3. 2020 18:30
XII. VEČER AKUSTICKÉ HUDBY
Přijďte posedět a poslechnout něco
z bluegrassu, country...
Hrají: EPYDEMYE – www.epydemye.
cz, MLÉKOJEDI (MILKEATERS) – www.
mileaters.cz, THE VACUUM BALL – křest
CD!! – facebook. Rezervace míst na tel.:
731 416 818
Vstupné: 150 Kč
12. 3. 2020 18:00
Irsko – země skřítků
Cestopisné vyprávění o Irsku, bohatá
videoprojekce, krásné fotografie.
Pořádá: Ekocentrum Skřítek, 80 Kč
13. 3. 2020 21:00
DJ FUN + Beatrain DJs
DJ FUN, Teapack, Tomashek, Upeer.
House party opět v Poličce – to Ti nedá
nikdo jinej než partička „BEATRAIN“,
která to s taneční muzikou dovede
už od přelomu tisíciletí.
Vstupné: 77 Kč
14. 3. 2020 20:00
Jazzové setkání – Marianne Solivan
Quartet
Marianne Solivan (USA) – zpěv, Walter
Phishbacher (USA) – klávesy, Petr Dvorský
(CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (CZ) – bicí
Vstupné 150 Kč / 100 Kč
15. 3. 2020 18:00
Severská filmová zima – Fenix, drama,
Švédsko 2018
Vstupné: 50 Kč
18. 3. 2020 18:00 – 19:30
Křest knihy – Vyhrát může jenom jeden
Křest knihy Vyhrát může jenom jeden
s podtitulem Výjimečný závod autora
Daniela Kotalíka vydané ve spolupráci
s poličskou knihovnou.
19. 3. 2020 17:00
Jarní koncert
Máma, táta, sestřička, strejda, děda,
babička... Prostě „Jarní koncert“ aneb
hraje a zpívá celá rodina.
Pořádá: ZUŠ Bohuslava Martinů

21. 3. 2020 20:00
Robert J. Hunter Band (UK)
Anglický blues-rockový kytarista narozený na ostrově v Lamanšském průlivu
se svojí kapelou na turné po Evropě přibrzdí v Poličce. Drsný hlas a skvělá kytara.
Vstupné 150 Kč / 100 Kč
22. 3. 2020 18:30
Na Simsonu do Athén a zpět
Projeli jsme 11 zemí, najetých
5 084 km, 6 týdnů cesty
Vstupné: 80 Kč
25. 3. 2020 18:00
Ve válce – syrská válka od revoluce
po válku mocností
Pohled novinářky Markéty Kutilové přímo z centra dění na další fázi války v Sýrii.
Světoví hráči zde mají propletené zájmy.
Kurdové, Turecko, USA, Rusko, Írán, humanitární katastrofa, zničená města, strach.
Povstane znovu Islámský stát? Kdo jsou
zahraniční bojovníci IS a jejich manželky?
Kde jsou teď a co s nimi bude dál? Bitva
s IS na vlastní oči. Příběhy lidí ze Sýrie.
vstupné 90 Kč
26. 3. 2020 20:00
LiStOVáNí – Bitevní pole
Pořádá: Městská knihovna Polička,
vstupné: 100 / 50 Kč

Galerie Chaos
7. 3. 2020, sobota od 17 hod.
Jana King Kochánková – Zkrocená divokost a přiznaná jemnost
První letošní výstavou je přehlídka
prací Jany King Kochánkové z let 2000–
2020, umělkyně mladší střední generace,
která je součástí našeho „mikroregionu
Litomyšl – Polička“.
MgA. Jana King Kochánková vystudovala obor malby na Akademii výtvarných
umění v Praze, se stáží v New Yorku.
V roce 2007 založila svou oděvní značku
KOKO, www.kokogarden.cz, která je lokální, ekologická, etická, kreativní a tvořená s láskou.
Adresa a kontakt: Střítež 68, Polička,
57201. Web: www.planeta – chaos.cz,
Fb: Galerie Kabinet Chaos, Artmap: Galerie Kabinet Chaos. Otevřeno: v den vernisáží, v neděli 13–18, nebo dle domluvy
na tel.: 602 315 215, verbrom@gmail.
com. Jsme 4 km od Poličky směr Litomyšl, a 14 km od Litomyšle směr Sebranice.

Jazz Festival

Polička 2020
V pořadí 24. ročník poličského jazzového festivalu proběhne ve dnech
15.–18. 4. 2020. Festival, který je neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky
v Poličce, je událostí ceněnou nejen posluchači kvalitní hudby, ale i samotnými
muzikanty a hudebními odborníky.
Festival zahájí ve středu 15. 4. koncert
The Loop Jazz Orchestra, přední bigband,
ve kterém spoluúčinkují hráči Českého
národního symfonického orchestru s řadou osobností naší jazzové scény. V pořadu Miles & Gil zahrají skladby natočené
na přelomu padesátých a šedesátých let.
Festival pokračuje dvěma hudebními večery v pátek a sobotu 17. a 18. 4., na každém se představí tři nevšední hudební uskupení. Marta Töpferová, oceňovaná zpěvačka,
kytaristka a skladatelka, zahájí páteční večer
v doprovodu dvou jihoamerických hudebníků latinskoamerickými rytmy i vlastní tvorbou. Poté vystoupí legenda české jazzové
scény, kontrabasista František Uhlíř, který
přijíždí na festival v doprovodu šestice zkušených muzikantů. Závěr pátečního večera
bude opravdovou hudební lahůdkou. Americká zpěvačka Juwana Jenkins, kritiky označovaná za královnu blues.
Sobotní večer uvede jazzová a bossanovová zpěvačka Zeurítia (Vendula Šmoldasová) s hudebním projektem Tempera.
Newyorský basista a skladatel Mike Parker, jehož hudba byla kritiky označena
za „geniální syntézu všech hudebních
žánrů“, vystoupí poté s trojicí polských
jazzmanů s novým projektem Meta. Finále festivalu bude patřit tradičnímu jazzu a neworleanskému dixielandu. Přední
interpret tohoto žánru, pražská kapela
J. J. Jazzmen, vystoupí se zpěvačkou Barborou Vágnerovou.
Doprovodná výtvarná výstava tentokrát představí Jiřího Slívu. Tylův dům
se v tyto dny promění ve velkou hudební
kavárnu, která přesahuje běžné kulturní
dění našeho regionu. Máte zde příležitost poslouchat dobrou hudbu i setkat
se s přáteli. Podrobný program bude zveřejněn v dubnovém čísle Jitřenky, již nyní
je však k dispozici na www.jazz.policka.
org nebo www.tyluvdum.cz. Předprodej
vstupenek byl zahájen.
Jaroslav Mareš

MOZAIKA
JARNÍ KERAMIKA – DĚTI
Dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 5. 3., 12. 3., 19. 3. 2020
Čas:
16.00–17.30 hod
Cena: 130 Kč
HORMONÁLNÍ JÓGA
Potíže způsobené nízkou hladinou hormonů, premenstruační syndrom, symptomy přechodu, nespavost, emocionální
nestabilita… Naučíte se celou sestavu
21 cviků.
Termín: sobota 7. 3. 2020
Čas:
9.00–15.00 hodin
Cena: 600 Kč
Informace: mobil: 605 261 011, e-mail:
bukackovaj@tiscali.cz
KERAMIKA S PEDIGEM
Dílna pro dospělé. Výroba keramické
mísy, opletená pedigem.
Termín: pondělí 9., 16., 23. 3. 2020
Čas:
9.00–11.00 hod.
Cena: 230 Kč
KERAMICKÝ KACHEL
Dílna pro dospělé
Termín: středa 11. a 25. 3. 2020
Čas:
9.00–11.00 hod.
Cena: 240 Kč
VELIKONOČNÍ KOŠÍK
Keramická dílna pro děti 1.–6. tříd
Vyrobíme si dekorativní keramický košík
a naaranžujeme si do něj jarní kvítí.
Termín: středy 18. 3. a 8.4. 2020
Čas:
16.00–17.30 hod.

Cena: 250 Kč
Přihlášky: do 16. 3. 2020
PEDIGOVÝ KOŠÍK
Pletení z pedigu pro dospělé
Termín: čtvrtek 19. 3. 2020
Čas:
8.30–12.00 hod.
Cena: 160 Kč
MALOVÁNÍ Z DUŠE
Kurz malby akrylovými barvami pro pokročilé, ale i začátečníky.
Termín: od čtvrtka 19. 3. 2020 / 5 lekcí
Čas:
16.30–18.30 hod.
Cena: 500 Kč
S sebou: barvy, štětce a plátna
Lektorka: Zuzana Dvořáková
DVOUDENNÍ KURZ KRESLENÍ PRAVOU
HEMISFÉROU
Víkendový kurz, na kterém se naučíte
základní dovednosti vizuálního umění,
zachytit na papír věrný odraz toho, co vidíte. Pro všechny bez ohledu na výtvarné
schopnosti starší 18 let.
Termín: sobota a neděle 21.–22. 3. 2020
Čas:
oba dva dny 9.00–17.00 hod.
Cena: 2 000 Kč
Lektorka: Izabela Jelínková
Možnost přespání přímo v SVČ Mozaika.
JARNÍ KERAMIKA
Keramická dílna pro dospělé
Termín: pondělí 23., 30. 3. a 6. 4. 2020
Čas:
9.00–11.00 hod.
BRUNO PARK BRNO
Zábavný park pro děti od 1. třídy
Termín: sobota 28. 3. 2020
Odjezd: 8.00 hod. autobus. nádr. Polička

ČARODĚJNICKÝ REJ
Termín: čtvrtek 30. 4. 2020
Čas:
15.00 hod.
Místo: Liboháj Polička, Ski areál Polička
Hlavní organizátoři akce SVČ Mozaika
a Radim Totušek. Akce je finančně podpořena městem Polička a Spolkem přátel
SVČ Mozaika.
LASER LABYRINTH – VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
Aktivita pro děti 1.–6. tříd
Termín: čtvrtek 9. 4. 2020
Odjezd: 7.30 hod. z vlak. nádr. Polička
Příjezd: 16.30 hod. vlak. nádr. Polička
JARNÍ TVOŘENÍ – VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
Výtvarná dílna pro děti 1.–6. tříd
Výroba jarní dekorace ze dřeva
Termín: čtvrtek 9. 4. 2020
Čas:
9.00–15.00 hod.
Cena: 250 Kč
Prázdninový den pro gymnastky
ZK sportovní gymnastika.
Termín: čtvrtek 9. 4. 2020
Čas:
9.00–15.00 hod.
HURÁ NA KOLO
Pro děti od 3. třídy
Termín: pátek 22.– neděle 24. 5. 2020
Cena: 700 Kč (v ceně je ubytování,
strava, pedagogický dozor)
KURZ OLEJOMALBY BOB ROSS
Vhodné i pro rodiče s dětmi od 12 let.
Vede Pavel Michalica, certifikovaný instruktor metody Bob Ross. Odnesete
si domů obraz o velikosti 60x50 cm.
Termín: sobota 30. 5., Cena: 2000 Kč

Z činnosti DPS
Penzion

Letošní zima je plná překvapení. Chvíli jaro, potom
vánice a mezi vločkami vykukuje zimní slunce. Počasí
se neustále střídá a senioři vzpomínají na zimy, kdy byli
mladí. Všude bylo plno sněhu, mrzlo, až praštilo a jak
se říká, bylo zdravo. Při tom vzpomínání ale nezapomínají na své oblíbené činnosti. V keramické dílně vyráběli
květináče, aby při jarním přesazování měly kytičky nový
kabát. Při společenských hrách si hráči vyzkoušeli svoji
trpělivost i paměť u karet a při hře Člověče nezlob se.
Na šikovných ručičkách navlékali korále, kterými se ozdobí na Korálkovém bále. Navlékání opět připomnělo
mládí, procvičilo jemnou motoriku a také fantazii. Nezapomněli jsme ani na zpívání. Tradiční narozeninové
zpívání bylo opět plné veselých písniček, které senioři
společně zpívali s pěveckým souborem Poupata. Na hudební nástroje je doprovázel pan Hladík a pan Hegr.
V. Pevná

NESEĎTE DOMA
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Náš Martinů MartiNoviny
– Ivan Ženatý a Martin Kasík
Spolek NÁŠ MARTINŮ vstoupil do roku
2020, v němž oslavil 10. výročí svého
vzniku komorním koncertem houslového virtuosa Ivana Ženatého a klavírního
sólisty Martina Kasíka. Oba umělci přijali
pozvání Spolku do Poličky již po čtvrté. Tentokrát přijeli s programem, který
v únoru uslyší i návštěvníci pražského
Rudolfina. Zazněla Smuteční hudba Jiřího
Gemrota, Sonáta F dur Antonína Dvořáka, Balada pro housle a klavír Josefa B.
Foerstera a jako zlatý hřeb Sonáta C dur
pro housle a klavír Bohuslava Martinů.
Sonáta je věnována Stanislavu Novákovi a Karlu Šolcovi, milým přátelům Martinů. Skladbu Martinů „vysypal
z rukávu“ v únoru 1919, a ačkoli byl
sám se svou kompozicí spokojen, sonáta nebyla za jeho života nikdy uvedena.
Poličské publikum slyšelo Sonátu C dur
poprvé po 100 letech od jejího vzniku
v září 2019. Nyní, při jejím druhém uvedení, si opět mohlo (díky první zkušenosti snad i lépe) vychutnat bohatost
jejích motivů, dramatičnost a melancholii, originální zpěvnost i rytmiku. Virtuosita obou umělců při přednesu skladby
zážitek nepochybně ještě umocnila. Ivan
Ženatý hraje na vzácné housle Giuseppe
Guarneriho „del Gesu“ z roku 1740. Odborníky i hudební veřejností je oceňován
pro svůj styl a podmanivou krásu tónu.
Martin Kasík, slovy Ivana Ženatého nejbarevnější světový klavírista, koncertoval
v nejprestižnějších sálech Evropy, Spojených států i Japonska.
S. Mohelníková

SPOLEK NÁŠ MARTINŮ
KONCERT SMETANOVA TRIA K POCTĚ MARTINŮ (130. výročí narození)
a BEETHOVENA (250. výročí narození)
Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Páleníček - violoncello
Smetanovo trio, založené v roce 1934
legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším
českým souborům současnosti. Všichni
tři jeho současní členové jsou zároveň
špičkovými sólisty. Koncert se koná ve
středu 18. března 2020 od 18.00 hodin
v hudebním sále centra. Vstupné: 100
Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ při
příležitosti 10. výročí svého vzniku.

Jak se Martinů stal
vlastizrádcem

Před rovnými osmdesáti lety – devátého
února 1940 – měl světovou premiéru Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír
a tympány. Je to jedna ze stěžejních skladeb
Bohuslava Martinů, proto si připomeňme
okolnosti jejího vzniku i prvního uvedení.
Skladatel na ní začal pracovat v srpnu 1938,
asi měsíc poté, co se vrátil z letního pobytu v rodné Poličce. Netušil tehdy, že to byla
vůbec poslední návštěva rodné země a že již
nikdy nebude mít možnost setkat se ani
se svou rodinou.
Když pracoval na Dvojkoncertu, začalo
politické klima v Evropě houstnout a nenápadně se dostávala do pohybu budoucí válečná lavina. Vše zpočátku působilo nevinně,
Martinů s manželkou poprvé využili pozvání
dirigenta a mecenáše umění Paula Sachera
a pobývali na jeho statku na Shönnenbergu
v severní části Švýcarska. Skladatel v dopise popisoval: „Je zde krásně jako na jaře,
jíme vzahradě a já pracuji venku na terase,
máme celou vilu sami pro sebe a jsme tu docela sami, na kopci naproti se dívám do Německa, tam staví tu obrannou linii a vlevo
je hranice Francie“. Byl to však jen klid před
bouří: zprávy o vyhrocování politické situace
se na rozhlasových vlnách nesly i do nejzapadlejších koutů, a tak neblahých informací nebyl ušetřen ani Bohuslav Martinů.
A právě komponovaný Dvojkoncert se tak
stal přímým svědectvím nesmírného vnitřního napětí skladatele. Jak sám vzpomínal,
byly to hrozné hodiny a dny čekání, důvěry
a zklamání. Paradoxem celé situace je fakt,

že aniž to tušil, dokončil svou kompozici právě v den, kdy byla v Mnichově domluvena
tzv. Mnichovská dohoda – ujednání tehdejších mocenských států o postoupení pohraničních území Československa Německu.
A aby strachu nebylo málo, jen krátce
po podepsání Michovské smlouvy, kdy německá vojska začala reálně obsazovat Sudety, byla 6. 10. 1938 „omylem“ zabrána
i Polička, přestože ležela na českém území.
A i když 12. října v reakci na protest představitelů města německá armáda vyklidila
vnitřní část města, okupace jeho okrajových
částí trvala ještě další týdny. V praxi to mělo
za důsledek mj. přerušení poštovního spojení, takže Martinů v zahraničí zůstal po určitou dobu zcela bez informací o své rodině.
„Přišly na nás těžké doby a kdo ví, co bude
ještě dále“, shrnul později.
Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry,
klavír a tympány na své uvedení čekal rok
a čtyři měsíce. Dílo s Basilejským komorním
orchestrem nastudoval a poprvé provedl
právě dirigent Paul Sacher, v jehož letním
sídle Martinů dílo komponoval. A světová
premiéra měla triumfální úspěch. Potěšeně
to konstatoval v dopise rodině sám skladatel, a ještě nadšeněji o něm referovala svým
rodičům jeho žačka Vítězslava Kaprálová:
„Měl obrovský úspěch v Basileji. [Skladatel]
Honneger po skončení šel mu gratulovat
a nezmohl se na nic víc, než že ho objal
a rozplakal se jako děcko. Kritiky jsou úplně nadšené, no něco úžasného. On je ale
stále tak skromný a milý jako vždy a celý
by se rozdal“.
Místní kritiky opravdu českého skladatele
opěvovaly jako objev a jednoho z největších
skladatelů své doby… A český tisk? Nejen,
že tento úspěch nezaznamenal, naopak.
O skladateli se čeští čtenáři jen o pár dnů
později dozvěděli něco zcela jiného: „Díla
největšího žijícího hudebního skladatele
českého, Bohuslava Martinů, se od počátku tohoto roku již nesmějí hrát. To proto, že dlí v Paříži a že se, jak praví výnos,
do 25. ledna 1940 do Prahy nevrátil“, uvedlo
periodikum Československý boj 23. 2. 1940.
Od tohoto momentu se v očích oficiálních
politických představitelů Martinů stal vlastizrádcem. On sám se přitom do Československa vrátit chtěl, ještě před podepsáním
Mnichovské dohody o svých plánech návratu v dopisech informoval jak rodinu, tak
např. přítele a dirigenta Václava Talicha. Návrat už mu ale souzen nebyl.
Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Festival Jeden
svět
– Až naprší a uschne!
To je téma festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět 2020,
který v Poličce proběhne od 2. do 5. dubna.
Klimatická krize volá po naší pozornosti
už dlouho. Cílem letošního Jednoho světa je
nejenom poukázat na alarmující dopady klimatických změn, ale ukázat i možná řešení.
Těšit se můžete ale i na řadu dalších témat.
čtvrtek 2. dubna, Divadelní klub
18:30 hod.
Čínský umělec v exilu + debata
Austrálie/ 2019 / 60 min.
Anonymní čínský umělec bojuje proti
totalitnímu státu, který už dohnal mnoho
jeho kolegů. Co zmůže jeden člověk proti
zdánlivě všemocnému režimu?
20:30 hod., Svébytná půda
Kanada / 2019 / 91 min.
Komunita žijící v subarktické Kanadě na
vlastní kůži denně zažívá, jak těžké může
být obstarat nejzákladnější zemědělské
produkty. Přes veškerou náročnost a projevující se environmentální změny si však
chtějí uchovat svou svobodu a styl života.
pátek 3. dubna, Centrum Pontopolis
17:00 hod., Matka
Belgie, Nizozemsko / 2019 / 82 min.
Náročná práce umožňuje Pomm žijící
v Thajsku vídat své děti jen jednou za měsíc, ve zbytku času se věnuje péči o své
klientky ze Západu, o které se pro změnu
nemohou odpovídajícím způsobem postarat jejich blízcí.
18:30 hod.
Autoportrét + debata s Lucií Halbrštátovou o mentální anorexii
Norsko / 2020 / 80 min.
Fascinují ji lidské tváře – svoji vlastní
však před světem dlouho skrývala. Ve snaze zastavit čas propadla Lene kouzlu fotografie, ale i touze nikdy nedospět a mít
totální kontrolu nad svým vlastním tělem.
20:30 hod., Psí láska
Česká republika/ 2019 / 80 min.
Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové
jsou parametry závodu psích spřežení
Finnmarksløpet, do nějž se opakovaně
pouští česká chovatelka huskyů Jana
Henychová.

sobota 4. dubna, Divadelní klub
16:30 hod., Mám to v krvi
Austrálie / 2018 / 84 min.
Desetiletý Dujuan hledá vlastní identitu mezi kulturou domorodých Austrálců, z níž pochází.
18:00 hod., Země medu, Makedonie/
2019 / 85 min.
Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké
včelařce Atidže nabízí nejen pohled na mizející řemeslo v dechberoucích sceneriích hornaté oblasti Severní Makedonie, ale je i silným podobenstvím o stavu naší civilizace.
19:30 h. – Debata na téma “Polička a voda”
Debata o kvalitě a zásobách vody na
Poličsku se starostou města Jaroslavem
Martinů, Alešem Mlynářem z Odboru územního plánování a zástupcem za VHOS, a. s.
21:00 hod., iHuman
Norsko, Dánsko / Tonje Hessen Schei /
2019 / 99 min.
Umělá inteligence čím dál rychleji přetváří
povahu světa. Výpovědi povolaných odborníků ukazují, jak široká je škála těchto změn
a nakolik ovlivňují úděl člověka i lidstva.
neděle 5. dubna, Centrum Pontopolis
10:00 hod., Válka umění
Norsko, Německo / Tommy Gulliksen /
2019 / 102 min.
Mají Evropané čím umělecky obohatit
Severokorejce? A oni je? Střet dvou pohledů na umění a jeho různých rolí ve
společnosti
15:30 hod.
Když rajčata poslouchají Wagnera
Řecko / 2019 / 72 min.
Elias, malá zapadlá vesnice v Řecku,
pomalu vymírá. Bratranci Aleco a Christos přicházejí s plánem na její záchranu,
který je plný slunce, šťavnatých rajčat
a wagnerovské hudby.
17:00 hod., Kolektiv
Rumunsko, Lucembursko / Alexander
Nanau / 2019 / 109 min.
Během koncertu v bukurešťském klubu vypukne 30. října 2015 požár, který si
vyžádá životy 64 lidí. Více než polovina
obětí z celkového počtu však zemře až
v nemocnicích. Jak se to mohlo stát?
19:00 hod., Půlnoční rodina
Mexiko/Luke Lorentzen/2019/80 min.
Zoufalý nedostatek státních sanitek
v Mexico City otevřel prostor pro soukromníky.
Jeden svět – doprovodný program
sobota 4. dubna, Divadelní klub
Jeden svět interaktivně: Zemětaje

Kraj Smetany
a Martinů
Borová
7. 3. – Dětský karneval od 14 hod. v místní
sokolovně
21. 3. – Josefovská zábava od 20 hod.
v místní sokolovně
29. 3. – Cestou necestou po Černobylu od
14 hod. v sokolovně
Bystré
8. 3. – Jednou hole, jednou na nože - bysterský divadelní ochotnický soubor vás zve
na své druhé představení. 18 hod. v divadelním sále Sokolovny.
28. 3. – Pohádka mládí
Autorská veselohra o pěti obrazech. Vystoupí
s ní DS Květ Života z Poličky. Od 19 hod. v divadelním sále Sokolovny Bystré.
Dolní Újezd
21. 3. – JOSEFOVSKÉ POSEZENÍ S ESTRÁDOU
Sokolovna Dolní Újezd.
Litomyšl
10. 3. – Matyáš Novák – Ve znamení opery
19.00, Smetanův dům, Litomyšl -Koncert
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
13. 3. – Vypsaná fiXa – koncert, 20.00, Music Club Kotelna, Litomyšl
27. 3. – Tři sestry: Vinyl Tour , 20.00, Music
Club Kotelna, Litomyšl
Oldřiš
1. 3. – veřejná prezentace historických fotografií Oldřiše, od 14 hod. v nové hasičské
zbrojnici.
Sebranice
4. 3. – Draní peří – Světnice č. p. 8 od
15 hodin, pořádá SAN
14. 3. – Hravý den pro děti v KD Sebranice
29. 3. – Pouť po kaplích ve Vysokém Lese,
začátek od 14 hodin, pořádá SAN

Česká inspirace

HRADEC KRÁLOVÉ
13.–14. 3. – Veletrh Infotour a cykloturistika, Kongresové centrum Aldis
CHEB
19. 3. 2020 - Chyť mě, jestli na to máš skvělá muzikálová komedie, Západočeské
divadlo od 19 hod
TŘEBOŇ
21.– 22. 3.- Třeboň poetická
Krajská přehlídka divadla poezie a uměleckého přednesu v Divadle J. K. Tyla
s představením pro děti Knihomoli (hraje
Divadlo Navětvi 22. 3. v 15.30).
JINDŘICHŮV HRADEC
20.–22.3. – Čokoládový festival
KUTNÁ HORA
20. 3. – Rovnodennost v Sedlecké katedrále – 10.ročník
LITOMYŠL
Do 19. 4. – Výstava Babiččina Barunka. Regionální muzeum v Litomyšli
www.ceskainspirace.cz

MATAMI
Bazárek
Bazárek se uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Dopolední aktivity tento týden neprobíhají.
Prodej: 18. 3. (středa, 8.30–17.00 hod.)
a 19. 3. (čtvrtek, 8.00–13.00 hod.)
Opět se můžete těšit na komisní prodej
dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, hraček a oblečení pro těhotné.
Příjem věcí: 16. 3. (pondělí) 9.00–17.00
hod. ( Jordán)
Výdej věcí: 20. 3. (pátek) 9.00–16.00
hod. ( Jordán)
PONDĚLÍ
Hlídáček – 8.00–10.00 hod.
Klubík (0-6 let) 9.00–12.00 hod., v rámci
Klubíku probíhá cvičení maminek s dětmi.
ÚTERÝ
Drobínci s Jitkou (01 rok) 9.00–12.00 h.
STŘEDA
Hlídáček a 1x měsíčně zdravé vaření –
9.00-12.00 hod.
Co-working - 12.30-15.30 hod.
Nabízíme prostor našeho rodinného centra co-workingu.

ČTVRTEK
Drobečci s Lídou (1–2 roky) 9.00–12.00 h.
PÁTEK
Drobci s Lídou (2–3 roky) 9.00–12.00 h.
Cvičení s Danou
Probíhá v pondělí v rámci Klubíku
od 10.00 hod., úterý a neděli od 18.00 h.
Hlídáček samostatný
každé pondělí 8.00–10.00 hod. a ve středu 8.00–12.00 hod.
Hlídání dětí možné i mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Odborné poradny:
Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
20. 3. (pátek) 16.00–18.00 hod.
Speciálně-pedagogická poradna (Mgr.
Romana Jurečková)
24. 3. (úterý) 14.30–16.30 hod.
Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová) – téma imunita a prevence
26. 3. (čtvrtek) 10.30–11.30 hod.
Logopedický seminář
9. 3. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
23. 3. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
Cena: 50 Kč za konzultaci.
Přednáška Trénování paměti
5. 3. 2020 (čtvrtek) 16.00–17.30 hod.

Program Centra B. Martinů
VERNISÁŽ: PTÁCI – POSLOVÉ JARA
výstava o ptactvu v naší krajině, ve
městech i na venkovském dvoře. A také
o Velikonocích.
14. 3.–17. 5. 2020.
Uvidíte mnoho ptáků pohromadě a přitom žádného nevyplašíte, neboť se jedná o fotografie a vycpaniny. Představeni
budou zástupci lokalit Poličska – rybníků,
lesa, polí i území, kde žijí společně s člověkem. Prohlédnete si jejich vajíčka, pírka
a hnízda. Dozvíte se, jak si sojka čistí peří,
jak odlišit hnízdo drozda a kosa, co to
jsou „vývržky“ a mnoho zajímavého z přírodopisu. Velký počet interaktivních prvků. Připraveny jsou nahrávky hlasů ptáků.
Vernisáž výstavy 14. března ve 14.00
hodin. Úvodního slova se ujme ornitolog
Jakub Vrána.
AKCE: JARNÍ VRKOČE
sobota 21. 3. 2020, 13.00–15.00 hod.
Zveme každého z vás, kdo si chce svůj
domov rozjasnit barevnou jarní dekorací.
Naaranžujete si zápich zelených větviček
a proutků do vašeho oblíbeného hrníčku

nebo květináče a ozdobíte jej stuhami,
barevnými skořápkami, květinami, motýly
nebo ptáčky z různých materiálů. Na výrobu vrkoče si nezapomeňte přinést svůj
oblíbený hrneček. Cena 60 Kč / vrkoč.
Součástí dílny je i prohlídka jarní výstavy
PTÁCI - POSLOVÉ JARA.
RETROGAMING
– interaktivní výstava zachycující historii výpočetní techniky od počátků do
poloviny 90. let 20. století
25. 1.–26. 4. 2020, výstavní sály centra
Uvidíte počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. let. Zavzpomínáte na
hry a budete moci posoudit, jak moc se
proměnila počítačová technika i grafika.
„Pařanské doupě“ – herna s historickými
počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory, kde si vyzkoušíte
a zahrajete retrohry (například Prince of
Persia, Pac-Man, Dynablaster a jiné).
RETROHRÁTKY – POČÍTAČOVÝ TURNAJ HERNÍCH LEGEND
28. března 2020, výstavní sály muzea
Ve spolupráci s firmou Enter Polička

Povede: MUDr. Lenka Macků, česká společnost pro trénování paměti.
Potravinové alergie – svépomocná skupina, 11. 3. 2020 (středa) 15.30–17. h.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
19. 3. 2020 (čtvrtek) 16.00–18.00 hod.
Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
25. 3. 2020 (středa) 9.00–12.00 hod.
Voňavé dopoledne v MaTami s Danielou
Vykypělovou. Probereme zdravé potraviny a připravíme si chutný oběd – aktuální informace a téma vaření sledujte
na FB a webu. Přihlašujte se na přihlasse@matami.cz. Cena: dle rozpočtených
potravin.
Kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
26. 3. 2020 (čtvrtek) 16.00–17.00 hod.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Cena: 1 lekce / 60 min. / 50 Kč
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
27. 3. 2020 (pátek) 18.00–20.00 hod.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka arteterapie. Cena: 140 Kč
Benefiční koncert pro Vašíka
3. 4. 2020 (pátek) od 20.00 hod. v Divadelním klubu
Vystoupí kapely Třetí zuby a INST60.
Vstupné: 150 Kč
jsme se rozhodli uspořádat hráčský turnaj o skvělé ceny. Nejzajímavější bude
soutěž v tetrisu párů, kde budou soutěžit
dvojice, které musí vzájemně spolupracovat. Registrace do turnaje probíhá do
středy 25. 3. 2020 12.00 hod.
SOUTĚŽ: Pac-Man slaví 40!
Kdo by neznal legendární japonskou
arkádovou hru Pac-Man! Dnes již kultovní žluté kolečko s ústy a okem, pojídající
vše co mu přijde do cesty, letos slaví 40.
narozeniny.
Na jeho počest vyhlašujeme s firmou Orfast s. r. o. výtvarnou soutěž
o nejoriginálnější ztvárnění Pac-Mana:
PAC-MAN SLAVÍ 40.
kategorie: I. do 7 let; II. 7 – 15 let;
III. nad 15 let
Hodnotné ceny zajištěny. Své řádně
označené výtvory přineste do muzea nejpozději do 29. 3. 2020.
TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás –
concept art
– výstava prací jednoho z výtvarníků
nejúspěšnější české videohry roku 2018
– Kingdom Come
25. 1.– 14. 4. 2020, výstavní sály centra
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Prvňáčci
korunováni

Při příležitosti pololetního vysvědčení proběhlo tradiční blahopřání poličským prvňákům. Korunkami Královských
věnných měst bylo korunováno 90 dětí
obou základních škol. Místostarosta Pavel Štefka společně se zástupci odboru
školství obdarovali prvňáčky i pastelkami a sešitem plným otázek a kvízů právě
z Královských věnných měst. Víte, kterých 9 měst patří mezi královská věnná?
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

titulem zpívá a hraje celá rodina. Zde
se kromě našich žáků představí také jejich rodinní příslušníci. Sami jsme zvědaví,
jaká nejpočetnější skupina se nám letos
v klubu představí. Druhou akcí je Koncert učitelů ve čtvrtek 26.3. od 17 hodin
ve velkém sále Tylova domu. S pestrým
programem se na Vás těší pedagogové
ZUŠ B. Martinů Polička.
Tomáš Jandl, zástupce ředitelky

Sněhurka
a sedm trpaslíků
Dne 6. 2. sehrála třída 8. A minipohádku
Sněhurka a sedm trpaslíků pro děti
1. i 2. stupně. Pohádku žáci nacvičovali
v hodinách dramatické výchovy. Nejprve
si našli text, který následně upravili
a rozdělili si role. V hodinách výtvarné
výchovy si vyrobili kulisy. Poté trénovali
samotnou pohádku a odměnou jim byl
potlesk dětí, kterým se pohádka líbila.

ZUŠ
Milí čtenáři,
gratulujeme našim žákům, kteří mají
za sebou úspěšné zvládnutí přijímacích
zkoušek na střední školy. Houslistka Lada
Kincová (ped. vedení Alena Kincová) prošla úspěšně přijímacími řízeními na konzervatořích v Praze a Brně. Akordeonistka
Kateřina Grubhofferová (ped. vedení Jitka Nacková) byla přijata na konzervatoř
v Pardubicích. Žák výtvarného oboru Jiří
Hromádka ze třídy Jany Vlčkové byl přijat
na Střední školu uměleckoprůmyslovou
v Ústí nad Orlicí. Všem výše uvedeným
moc gratulujeme a děkujeme za vzornou
přípravu jejich vyučujícím.
V únoru proběhla školní kola soutěží
základních uměleckých škol ve hře na klavír, kytaru a ve hře na smyčcové nástroje.
Držíme našim žákům palce, aby se jim
dařilo také dále v okresních kolech. Nejblíže to budou mít naši klavíristé, neboť
toto kolo soutěže pořádá právě naše škola, a to konkrétně 12. března. Ať se všem
daří!
Zveme Vás na dva tradiční březnové
koncerty: 19. 3. se od 17 hodin v Divadelním klubu uskuteční Jarní koncert s pod-

Potravinová
intolerance:
výzva rodičům
Na základě několika podnětů ohledně
potřeby individuálního stravování ve školních jídelnách jsme v minulém roce s Janem
Matoušem zjišťovali, jaké jsou konkrétní
stravovací potřeby dětí v poličských základních a mateřských školách a kolik takových dětí individuální přístup ke stravě potřebuje. Z celkového počtu přes 1 000 dětí
má dle výsledků dotazníků různé potravinové intolerance více než 40 dětí, jejichž
rodiče by uvítali pomoc se stravováním
ve školních jídelnách. Především se jedná
o alergie na lepek a kravské mléko. Rozhodli jsme se prověřit, co je vše potřeba
k tomu, aby bylo možné vyjít těmto dětem
a jejich rodičům vstříc, jak zajistit stravování dle jejich potřeb.
Po několika schůzkách a vyhodnocení
informací, co je potřeba splnit a zajistit,
jsme se nakonec domluvili s ředitelkou
jídelny Rumunská. Již od září letošního
roku by měla být možnost poskytnout
stravu bez uvedených alergenů. Vzhledem
k tomu, že dotazníky byly anonymní, obracíme se nyní na rodiče dětí, které mají
tyto potravinové intolerance, aby mě kontaktovali na e-mailu michalchmel@tiscali.
cz nebo SZ. Plánujeme společné setkání na přelomu března a dubna, kde bychom sdělili bližší informace.
Michal Chmel

ZŠ NA LUKÁCH
zve všechny budoucí prvňáčky na
poĜádá

17. 3. 2020
DEN OTEVěENÝCH
DVEěÍ PAVILONU

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin
Rodiče s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek (možno vyzvednout při zápisu).

PĜijćte se seznámit s naší školou v dobČ

!! POZVI SVÉHO PRAŽÁKA !!

10–11 hod. a 14–15.30 hod.

KDO ZABIL
PEPÍKA?
POLISKÉ DIVADLO NA PRAŽSKÝCH PRKNECH
MALÁ STRANA - DIVADLO NA PRÁDLE

12. B\EZNA 2020

19:30

Pozvánka ZŠ Masarykova
do MŠ Luční Polička
Vážení rodiče,
zveme Vás na návštěvu naší mateřské
školy s Vaším malým předškoláčkem.
V současné době pracujeme s prvky programu Začít spolu. Každou třídu
máme rozdělenu do tzv. center aktivit, kde děti plní různé úkoly, vzájemně
se neruší a mohou v klidu pracovat. Úkoly
v centrech aktivit vždy souvisí s daným
týdenním tématem. Děti úkoly plní samostatně a můžou si vybrat, ve kterém centru aktivit budou pracovat tak, aby během daného týdne splnily úkoly ve všech
centrech aktivit. Díky tomu mají děti
svobodu volby, ale zároveň jsou vedeny
k odpovědnosti.
Máte–li zájem o bližší informace a seznámení s programem přímo v praxi, můžete využít dnů otevřených dveří a navštívit nás ve čtvrtek 26. března nebo
2. dubna v době 9.00–10.30 hod. nebo
14.00–15.30 hod. na jednotlivých pavilonech MŠ.

Lyžařský výcvik 7. tříd
V týdnu od 27. 1. se žáci sedmých tříd
zúčastnili povinného lyžařského výcviku, který proběhl na poličské sjezdovce. Po absolvování tohoto kurzu nezbyl
mezi zúčastněnými jediný nelyžař, i když
na začátku kurzu těch, kteří stáli poprvé
na lyžích, byla více než polovina!
Vysvědčení prvňáčků
Tak jsme se dočkali, náš slavnostní
den nastal, dostali jsme první vysvědčení. Přivítali jsme i návštěvu z městského úřadu, která nám přišla poblahopřát
k tomu, co jsme se za celý půlrok naučili.
Pan místostarosta nás korunoval na krále a královny, celá třída se tak proměnila
ve slavnostní království.
Kroužek robotiky
I v tomto školním pololetí se mohli zájemci z řad našich žáků zúčastnit kroužků

Mladí malují
PAMATUJ!
Vzpomínková akce připomínající československé občany
židovského původu, kteří byli v noci z 8. 3. na 9. 3. 1944
hromadně zavražděni v koncentračním táboře Osvětim.

Happening Pamatuj!
Přijměte prosím naše pozvání k účasti
na happeningu, který se koná v pátek 6.
3. 2020 v aule Gymnázia Polička od 11.45.
Touto vzpomínkovou akcí si chceme připomenout památku československých
občanů, nevinných mužů, žen a dětí, kteří
se provinili tím, že se narodili jako Židé.
studenti gymnázia K. Kvasničková,
L. Novotná, A. Faltýnková, P. Čori

Kdy: pátek 6. března od 11:45
Kde: v aule Gymnázia Polička
Program:
x projevy hostů
x vystoupení pěveckého sboru Juliettes
x prezentace studentských aktivit
x čtení z knihy Františka Tichého Transport na věčnost

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
3. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
Rodiče vezmou s sebou svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce
(možno vyzvednout v MŠ, při zápisu,
nebo vytisknout z webových stránek školy). Žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky, vezmou s sebou vyplněnou
Žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře
(možno vytisknout z webových stránek
školy Masarykova ZŠ Polička).

Robotiky. S těmi mladšími jsme zkoumali
například vývojová stádia živočichů, vytvářeli si svůj vlastní simulátor zemětřesení a na závěr jsme prověřili své nabyté
dovednosti v bojové aréně, kde se utkali
naprogramovaní robotičtí bojovníci jednotlivých týmů. S žáky druhého stupně
jsme se toto pololetí zaměřili na stroje,
konkrétně pak na závodní formule. Jednotlivé stroje si žáci ve dvojicích sami
navrhli, postavili, naprogramovali a poté
mohli vyzkoušet v rámci několika závodů
s ostatními týmy.
Výsledky našich žáků
Na naší škole proběhlo školní kolo
Pythagoriády, které přineslo velké množství úspěšných řešitelů, tj. těch kteří dosáhli nejméně 10 bodů z celkového počtu
15 bodů.
har

Dvanáct škol z oblasti Poličska se loni
v září zapojilo do připravované on-line
Nebeské aukce II. uměleckých děl.
Po úspěchu prvního ročníku v roce
2017 ji znovu připravuje Oblastní charita Polička. Žáci z vyšších ročníků – sedmého až devátého, studenti poličských
středních škol a žáci uměleckých škol
z Bystrého, Poličky a Dolního Újezda už
od září tvoří obrazy či fotografie na téma
„COOL V MÉM SRDCI“. V lednu bylo domalováno a v únoru výtvory svezeny do
Charity. Zde se v březnu dočkají odborného posouzení komisí. Samotná dražba
obrazů a uměleckých fotografií proběhne od 1. do 14. června 2020 na aukčním
webu: www.aukcecharita.cz
Štěpánka Dvořáková

Zveme všechny zájemce z řad veřejnosti.

D LNÍK VÝROBY

PRpM RNÁ HRUBÁ MZDA V. BONUSp A
P\ÍPLATKp:

tel.: 739 060 602

31.980 Kē/ 190Kē hod.

Požadujeme:

Nabízíme:

9 Peēlivost, Flexibilita

9 Zaškolení samozƎejmostí

9 Trestní bezúhonnost
9 Schopnost týmové práce

9 tvrtletní bonus za pƎítomnost v práci
9 PƎíspĢvek na dovolenou
9 PƎíspĢvek na Vánoce

Místo výkonu práce: Poliēka

9 PƎíspĢvek na stravování
9 ZamĢstnanecké benefity
9 Stabilní zamĢstnání v prosperující spoleēnosti

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

18

Tip na výlet
Sněženky ve Vysokém lese
Naše jarní vycházka nás zavede do
Údolí sněženek ve Vysokém lese. Údolí se
nachází jižně od osady Vysoký les, osada
je součástí obce Sebranice. Přírodní památka se rozkládá na ploše 2,1 ha.
K osadě Vysoký les se dostaneme autobusem Polička–Litomyšl ze zastávky Sebranice, Vysoký les rozc. Z hlavní silnice odbočíme k osadě Vysoký les a u obnovené
Killerovy kaple půjdeme vpravo po naučné
stezce asi 2 km po symbolickém značení

sněženky nebo po červeném cykloznačení
(což je totožné s naučnou stezkou č. 4102)
k odpočívadlu na křižovatce cyklostezek.
Dále budeme pokračovat po esovité
zatáčce a v ní odbočíme vlevo do údolí. Projdeme kolem obnovené Demelovy
kaple a jsme v Údolí sněženek. Po projití údolí se vrátíme k silničce a půjdeme
přímo ke křížové cestě a Schlesingerově
kapli. Přejdeme mostek a půjdeme přímo,
až narazíme na cykloznačení a kolem radarů se dostaneme do Poličky.
Nejkratší cesta do Údolí sněženek je
z Lezníka, dolní zastávka, kam můžeme
dojet linkovým autobusem.

Pečovatelské domky Svazku obcí AZASS
Rádi bychom vás informovali o tom, že
Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu
pečovatelských domků v obci Borová, Sádek a Pomezí.
Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele
těchto domků.
Pečovatelské domky jsou bytovými
domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové (upravitelné)
bytové jednotky s odpovídajícím zázemím

pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Své případné žádosti zasílejte nejpozději do 15. 3. 2020 na adresu Svazku
obcí AZASS (Eimova 294, Polička) nebo
kontaktujte sociální pracovnici Bc. Anetu Skálovou skalova.azass@tiscali.cz, tel.
605 459 830. Další podrobnosti a aktuality naleznete na našich webových stránkách: www.azass.cz.
Sociální pracovnice Svazku obcí AZASS

Utichlo srdce znavené,
přestalo bít, budiž ti
tatínku za všechno dík.
Dne 13. 3. uplynou dva
roky, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček Miloslav Vondra. Stále vzpomínají manželka,
synové s přítelkyněmi a vnoučata.
V březnových dnech uplyne 31 let, co nás navždy
opustila naše milovaná,
laskavá a obětavá manželka, maminka a babička
paní IRENA VRABCOVÁ.
Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále žije v našich srdcích. Manžel
Ladislav a dcery Vlaďka a Ivana s rodinami
Dne 18. 3. 2020 by
se dožila 100 let naše
maminka paní Miroslava Jílková z „lázní v Liboháji“. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Syn Mirek, dcera Dana, vnoučata a pravnoučata s rodinami.

VZPOMÍNÁME
To, že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále
je v srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne
14. 3. 2020 si připomeneme páté výročí,
kdy nás opustil náš
milovaný
manžel,
tatínek, dědeček a bratr Jaroslav Buben.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 14. března 2020
vzpomeneme 45 let
od narození a 30. března 2020 to bude 15 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn ing.
Jaromír Faiman. Stále vzpomínají rodiče
s dcerami Ivou a Mirkou a jejich rodinami.
Dne 26. 3. uplyne smutných 5 let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatíneka dědeček, pan Miroslav Halamka. Kdo jste ho
znali, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
Syn a dcera s rodinami
Dne 27. 3. 2020 by se
dožila 75 roků paní Danuše Poulová. Zároveň
si 29. 5. 2020 připomeneme 30. výročí jejího
úmrtí. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku. S úctou Mária Poulová s rodinou.
Dne 16. 3. uplyne rok,
kdy v nedožitých 75 letech utichlo obětavé
srdce pana Františka
Roušara z Jedlové. Stále vzpomínáme. Moc
nám chybíš. Manželka
a děti s rodinami, bratr
Zdenek a sestra Hana s rodinou.
Dne 11. března uplyne rok od úmrtí naší
milované
maminky
paní Jarmily Brázdové. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

POZVÁNKY
Aby nebyl nikdo sám

Pozvánka do Korouhve

„Na Anežku není radno sebou v trávě šíti,
protože se celkem snadno vlčí neduh chytí.“
Poličští senioři i proto oslaví MDŽ
6. března od 14.00 hod. v Tylově domě.
K tanci zahraje Svijanka. Zájezd na výstavu kamélií v zámku Rájec-Jestřebí. Odjezd
11. března v 8.30 od Stratílka. Zajišťuje
Marie Lajžnerová (obsazeno, zapisují se případní náhradníci). Bazén, Velké Losiny –
17. března v 8.00 hod. od Stratílka. Zajišťuje Věra Fialová.
Janáčkovo divadlo v Brně – opereta
Polská krev. Odjezd 31. 3. v 16.00 hod.
od Stratílka. Zajišťuje Marie Lajžnerová.
I zde se zapisují již jen náhradníci.
S přáním pěkného startu jara za SČR
Polička
Petr Lajžner

Magda + Naďa Vás srdečně zvou na setkání do hospody v Korouhvi, které se
koná v sobotu
14. března 2020 ve 14 hodin.
Tentokrát ochotně přijal naše pozvání
na zajímavou besedu o diabetologii pan

Turisté
středa 18. března – Za bledulemi do Královy zahrady
Vlakem do Semanína v 7,30 hod, odtud
do PR Králova zahrada, přes Starý Valdek a po cykloznačení k prameni Svitavy
a do Svitav. Návrat vlakem do Poličky.
Trasa asi 13 km vede značenými i neznačenými cestami.
Vycházku vede Jiří Andrle
sobota 21. března – Jarní přírodou
Na 44. ročník tradičního jarního pochodu se vydáme auty do Jaroměřic. Informace podá Karel Müller.
sobota 28. března – Zahájení jarní turistické sezóny Pardubického kraje.
Na tuto akci pojedeme objednaným autobusem do Skutče. Pro účastníky je připraven mimo pěších vycházek kulturní
program, návštěvy pamětihodností atd.
Připravil a informace podá Josef Brokl.
středa 1. dubna – Vycházka do okolí
Hlinska s návštěvou Čertoviny
Odjezd linkovým autobusem z Poličky do Kladna v 8.10 hod. Trasa asi
10 km značenými i neznačenými cestami. Ze zastávky Kladno přes Dědovou
po žluté TZ k Ratajským rybníkůn a odtud po zelené TZ k Čertovině. Návrat
linkovým autobusem do Poličky. Na vycházku zve Jiří Andrle.

MUDr. Jaroslav Grodl.

Setkání harmonikářů
12. setkání harmonikářů,které se uskuteční v Korouhvi v kulturním domě v sobotu 28. března 2020. Začátek vystoupení je ve 14.hod. Pohoštění zajištěno

DPS Penzion
9.3. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní místnosti
10.3. Keramická dílna od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
11.3. Literární kavárnička od 14.00 hod.
ve společenské místnosti
16.3. Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
17.3. Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
19.3. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně
23.3. Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
25.3. Trénování paměti od 14.00 hod.
ve společenské místnosti
V. Pevná

Klub zdraví
Klub zdraví zve všechny, kteří mají zájem vyslechnout si přednášku Mgr. Gražyny Klementové, lektorky Epicentra zdraví
EDEN, na téma „O trávicím traktu vesele
i vážně“, do horní místnosti SVČ Mozaika
na 11. března 2020 od obvyklých 18.00
hodin. Ochutnávka trávicí trakt nezatěžujících pokrmů s receptářem, jakož i horký
čaj k příjemné atmosféře a okénko pro
otázky a odpovědi na závěr nebudou ani
tentokrát chybět.
Doufám, že si všichni nadcházející jarní
období budete moci užívat na čerstvém povětří, ať při vycházkách, vyjížďkách na kole
nebo při práci na zahradě. A buďte zdrávi!
Za celý tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová

Orko Vácha
Místní pobočka České křesťanské akademie – Svatojosefská jednota Polička
pořádá přednášku Mgr. Marka Orko Váchy, Ph. D. na téma Radost z Boha – Bůh
je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinesl nádobu...
Místo konání: Polička – Spolkový dům
Jordán – velký sál, v pátek 27. 3. 2020
v 19.00 hod.

Pozvánka
na křest knihy
Dovolujeme si vás pozvat ve středu
18. března v 18 hodin do Divadelního klubu v Poličce na křest druhého dílu knížky s názvem Vyhrát může jenom jeden
s podtitulem Výjimečný závod, kterou
napsal Daniel Kotalík. O své druhé knížce
autor říká, že druhý díl navazuje na první
díl dva roky po událostech z prvního dílu
s původními postavami. Knihu bude možno zakoupit. Vstup zdarma.

NESEĎTE DOMA
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SPORT
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VOLEJBAL Přes střechu Evropy
Trojky D 1: Poslední lednový víkend byla
dohrána první soutěž Pardubického kraje,
a to trojky děvčat ročníku 2007. A Poličce to zacinkalo. Naše holky měly výhodu
domácího prostředí a solidní podporu
na balkóně. Do posledního bodíku bojovaly o zlato. Závěrečný souboj se Svitavami A došel až do tiebreaku, ve kterém
se radoval soupeř. Přesto stříbrné medaile jsou velkým úspěchem pro Lucku
Bednářovou, Elišku Kastnerovou, Zuzanu
Krumeyovou, Martinu Lazorovou a Zuzanu Malinskou.
Trojky chlapci: Tato soutěž se stále ještě
hraje. Naše Áčko drží druhé místo za neporaženým Letohradem. B tým, který nastoupil do rozehrané soutěže si nevede
také špatně, dokázal přeskočit v celkovém pořadí některá družstva.
Mladší žákyně: Opět bez podpory hráček
2007 sehrála děvčata na domácím hřišti
čtyřzápasový souboj o postup do skupiny
C. Dvě výhry a dvě těsné prohry nás sice
o skupinu výše nepustily, ale potěšující
je, že si mohly některé z mladších hráček
zahrát své první šestkové zápasy. Holky
jsou se stejným bodovým ziskem na šestém místě s pátým Dolním Újezdem.
Starší žákyně: Starší žákyně se těší
na poslední dvě kola krajského přeboru.
A tým v posledních vystoupeních obsadil druhá místa a celkově také druhé
místo drží. B tým po velmi dobrém výkonu postoupil do skupiny B, kde bude
moci prokázat své herní zlepšení. Nachází
se na 13. místě.
Také dvě kola Českého poháru mají
starší žákyně za sebou. Obě se shodně
odehrála v Bílovci. Ani za pomoci děvčat
z B týmu jsme nedokázaly být svým
soupeřkám rovnocennými partnery. Bez
herní podpory kadetek se žákyně nedokáží vybičovat ke standardním výkonům.
V předposledním kole čekaly na vítězství
do posledního zápasu, kdy porazily domácí Bílovec. Ve druhém kole se dařilo
více, výhry nad Svitavami a Děčínem ale
na udržení skupiny nestačily. Kadetky:
V dalších dohrávkách 1. ligy držíme plichtu. Svitavy jsme 2x porazily, Frýdek –
Místek byl nad naše síly a s Novým Jičínem jsme se rozešly smírně. V první části
soutěže jsme dokázaly uhrát 42 bodů
za 12 vítězství a 8 porážek.
har

– memoriál J. Hamerníka
První sobota v únoru je v turistickém
kalendáři již pevně zapsána jako memoriál Jaroslava Hamerníka „Přes střechu
Evropy“. Letos, 1. 2. 2020, se uskutečnil
již 49. ročník této akce. Myšlenka se zrodila v roce 1971 a její organizace se ujal
pan Hamerník. Byl to člověk sportovně
založený a aktivní do pozdního věku. Původně byla konaná jako lyžařský přejezd
„střechy Evropy“, tedy po linii evropského
rozvodí – z Čachnova přes Karlštejn, Zkamenělý zámek, Pustou Rybnou do Borové. Avšak 35. ročník byl poslední, který
pan Hamerník organizoval. Aby myšlenka
nezapadla, začal přejezd pořádat Klub
českých turistů z Poličky, jehož členem
pan Hamerník byl. Nepříznivé sněhové podmínky posledních let způsobily,
že se místo na lyžích chodí pěšky.
Krásný slunečný den přilákal i letos velký počet účastníků všech věkových kategorií z blízkého okolí i vzdálenějších míst.
Nejpočetnější skupina přijela z Poličky
– 79, přímo z Borové přišlo 67, ze Svitav

a Chrasti u Chrudimě – po 30 účastnících. Nejdelší cestu podnikli turisté
z Kladna, Prahy a Rohoznice u Hořic.
Je potěšující, že akce přiláká i mladé lidi
s dětmi, nejmladší bylo pouhých 10 měsíců. Rekord 247 zaregistrovaných z roku
2017 sice nebyl překonán, ale letošních
232 účastníků je také úctyhodný počet.
Každý si mohl vybrat podle svých sil: původní trasu z Čachnova nebo Pusté Kamenice přes Karlštejn, Pustou Rybnou
nebo Žižkov do Borové, či kratší kolem
Borové. Ti zdatní pak došli až do Poličky.
Vycházky všichni zakončili v motorestu
U Dostálů, kde převzali diplomy a sladké odměny. Dcery pana Hamerníka, paní
Makovská a Mužíková, jsou rády, že tato
akce má tolik příznivců. Každý rok připravují odměny v podobě vlastnoručně
upečených a nazdobených perníkových
střech a vedou statistiku o počtu zúčastněných. Pan Hamerník by byl jistě potěšen takovým množstvím účastníků i tím,
že jeho myšlenka žije dál.
Za KČT Polička Vilemína Červená

BAZÉN A ZIMNÍ STADION
Provozní doba plaveckého bazénu
1. neděle 13.00-19.00
2. pondělí 6.00-8.00,18.00-20.00
3. úterý 6.00-8.30, 18.00-20.00
4.středa 6.00-7.30, 13.30-16.00,
16.00-17.00 (1 dráha kondiční pl.),18.4520.00 kondiční plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30,14.30-19.00,19.0020.00 kondiční plavání
6. pátek 12.00-20.00
7. sobota 14.00-20.00
8. neděle 13.00-19.00
9.pondělí 6.00-8.00, 18.00-20.00
10. úterý 6.00-8.30, 14.45-16.00 (volné
3 dráhy), 18.00-20.00
11. středa 6.00-7.30, 11.30-16.00,
16.00-17.00 (1 dráha kondiční pl.),18.4520.00 kondiční plavání
12. čtvrtek6.00-7.30,14.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
13. pátek 12.00-20.00
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle 13.00-19.00
16. pondělí
6.00-8.00,18.00-20.00
17.úterý 6.00-8.30, 14.45-16.00 (volné
3 dráhy), 18.00-20.00

18. středa 6.00-7.30,11.30-16.00,16.0017.00 (1 dráha kondiční pl.), 18.45-20.00
kondiční plavání
19. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
20.pátek 12.00-19.00
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle 13.00-19.00
23. pondělí
6.00-8.00,18.00-20.00
24.úterý 6.00-7.30, 14.45-16.00 (volné
3 dráhy), 18.00-20.00
25.středa 6.00-7.30, 13.00-16.00,
16.00-17.00 (1 dráha kondiční pl.),18.4520.00 kondiční plavání
26. čtvrtek6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
27.pátek 12.00-20.00
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle
13.00-19.00
30. pondělí
6.00-8.00, 18.00-20.00
(18.00-19.00 volné 3 dráhy)
31. úterý 6.00-7.30, 14.45-16.00,
18.00-20.00
RANNÍ PLAVÁNÍ V PONDĚLÍ od 6–8 hod.
Rozpis kurzů
2. pondělí 14.00-15.00 plavání kojenců

HC SPARTAK POLIČKA
So 18. 1. 2020 – HC Zastávka u Brna:
HC Spartak Polička 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)
branky: Štefka M. 2, Martinů, Boštík,
Kyncl, asistence: Kyncl 3, Martinů J. 2,
Štěrba, Štefka M., Augustin
Dvě a půl minuty před koncem našlápl
k sólovému úniku Kyncl, ale byl faulován.
Všichni očekávali, že po signalizovaném
trestu rozhodčí překříží ruce nad hlavou
na znamení trestného střílení. Bohužel
nestalo se a hra pokračovala naší přesilovkou. Faulovaný Kyncl vzal odpovědnost na sebe a zvýšil na 4:5. Vítězství,
už Spartak uhájil až do konce.
So 25. 1. 2020 – HC Náměšť nad Oslavou: HC Spartak Polička 8:1 (4:0, 2:0, 2:1)
Branka: Kyncl
Třetí měření sil s tímto soupeřem opět
nedopadlo dobře a domácí znovu vysoko
zvítězili. Spartak na toto mužstvo prostě
neumí zahrát. Tentokrát bylo rozhodnuto
již v 10. minutě utkání, kdy Náměšť vedla
již 4:0. Jedinou čestnou trefu zařídil v poslední dvacetiminutovce Kyncl.
So 1. 2. 2020 – HC Spartak Polička: HHK

Velké Meziříčí B 4:5 ( 1:3, 2:0, 1:2 )
Branky: Martinů 2, Štefka, Kyncl
Asistence: Kyncl, Martinů, Štěrba, Cihlář
Jakub, Augustin
Celé utkání do soupeře nejvíce kousal
první útok ve složení Kyncl, Martinů J.
a Štefka, v 5. minutě druhé třetiny snížil
na 2:3 a ve 12. minutě vyrovnal. Těsně
před koncem byl faulován v samostatném úniku Kyncl, ale nařízené trestné
střílení neproměnil. V 11. minutě Martinů
z pravého křídla přesně trefil protilehlý
růžek branky a vyrovnal. Už už se zdálo, že celé utkání půjde do prodloužení.
Jenže chyba na naší modré čáře 9 vteřin
před koncem znamenala pátou branku
Meziříčí a těsnou prohru Spartaku.
So 8. 2. 2020 – BK Zubři Bystřice nad
Pernštejnem: HC Spartak Polička 4:10
(1:0, 1:6, 2:4), Branky: Martinů 3, Boštík 3,
Kyncl, Zoulík, Augustin, Štěrba
Asistence: Švanda 2, Kyncl 2, Boštík, Martinů, Štěrba, Vařejčko, Lidmila, Augustin
Hráči Spartaku „vlétli“ do utkání s jasným cílem zvítězit, ale byl to soupeř, kte-

a batolat, 16.00-18.00 kurzy, ORKA
3. úterý 16.00-18.00 kurzy
4. středa 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
17.30-18.30 AQUAFITNESS
9. pondělí 14.00-15.00 plavání kojenců
a batolat, 16.00-18.00 kurzy, ORKA
10. úterý 16.00-18.00 kurzy
11. středa 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
17.30-18.30 AQUAFITNESS
16. pondělí
14.00-15.00 plavání
kojenců a batolat, 16.00-18.00 kurzy.
17. úterý 16.00-18.00 kurzy
18. středa 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
17.30-18.30 AQUAFITNESS
23. pondělí
14.00-15.00 plavání
kojenců a batolat, 16.00-18.00 kurzy.
24. úterý 16.00-18.00 kurzy
25. středa 16.00-17.30 ORKA (2 dráhy),
17.30-18.30 AQUAFITNESS
Provozní doba fitcentra:
po, st, pá 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út, čt: 14.00-20.00, so: 14.00-17.00
Bruslení pro veřejnost:
sobota, neděle, svátky: 14.00-15.30
čtvrtek: 17.30-18.30
Prosím, sledujte www.tespolicka.
cz a www.policka.org. a facebook: Plavecký bazén Polička.

rý po chybě v naší obranné třetině otevřel skóre. Jenže ve druhé části už začal
Spartak soupeře válcovat. Jarda Martinů
nejdříve vyrovnal. Kuriozní pátý gól padl,
když Augustin chtěl od červené čáry nahodit puk do třetiny a ve výsledku ho „nahodil“ do branky. Trio trenérů chválilo
celé mužstvo. Děkujeme fanouškům.
Olympiáda dětí a mládeže K. Vary 2020
Od 19. do 23. 1. se hráčka ml. žáků
HC SPARTAK POLIČKA Šarlota Stýblová zúčastnila ODM za Pardubický kraj.
Šarlota nastoupila v disciplíně rychlobruslení na 111 m, 333 m, 500 m a štafety na 16 kol. Z 28 závodnic jako jedna
z nejmladších dosáhla na tato umístění:
111 m – 16. místo, 333 m – 11. místo,
500 m – 7. místo. Obsadila v tomto víceboji celkově 10. místo. Ve štafetě dosáhla na 11. příčku ze 14 zúčastněných.
Hlavní trenér mládeže HC SPARTAKU
POLIČKA Miloš Grubhoffer ml. byl ČSLH
ještě s dalšími 27 trenéry odměněn
za svoji práci v loňské sezoně čtyřdenní stáží ve švýcarském Davosu. Více na
www.hcpolicka.com.
Výbor oddílu LH
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Poličský rekordman
Pelhřimovské Muzeum rekordů gratuluje k vynikajícímu sportovnímu výkonu:
Jiří Štěpánek z Poličky dokázal v nepřerušené sérii odcvičit na kladkostroji 4 152
přítahů se zátěží 40 kg. Jednalo se o disciplínu silově-vytrvalostní Štěpánkovo veslování. Rekordman dokázal za 1:54:19,64
hod. ve Fitcentru na plaveckém bazéně
v Poličce tímto způsobem navzpírat celkovou hmotnost 166 tun a 80 kg!
A co o sobě říká přímo on? „Jsem profesionální kondiční trenér, je mi 55 let, cvičím
42 let, celou dobu zásadně bez dopingu!
Jsem propagátorem myšlenky, že posilování by nemělo člověka brzdit v běžném
životě a omezovat ho v jiných sportech.
Z tohoto důvodu ve svých programech

používám kombinace kulturistického posilování s tréninky atletickými, boxerskými,
kanoistickými, běžkařskými a cyklistickými.
Projekt Štěpánkovo veslování jsem vymyslel 15. 8. 2011 jako metodu na vyhrávání
závodů dračích lodí s posádkou Kladkostroj
Polička. Svým charakterem leží mezi silovými a kardio sporty, za osm let jsem v něm
otestoval téměř 500 cvičenců a cvičenek.“
Největší úspěchy Jiřího Štěpánka:
Bronz na Natural Universe v USA.
Finalista na prestižní Natural Olympia v Austrálii, v Gold Coast
1x stříbro a 2x bronz na MS 1x stříbro a 1x
finále na ME
1x stříbro na Světovém poháru
Mistr ČR a medailista českých a slovenských
mistrovských a pohárových soutěží

www.muzeumrekorduakuriozit.cz

HOKEJ
– IHC STAVOBLOCK REBELS POLIČKA
24. 1. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Čestice 8:3
POVINNÉ TŘI BODY
V páteční podvečer jsme přivítali na
domácí půdě Čestice, které, ač jsou na
spodních příčkách tabulky, dokáží se prezentovat svojí nepříjemnou hrou. V úvodu
jsme inkasovali, ovšem od té chvíle jsme
přebrali otěže, zápas otočili a postupně
navyšovali skóre na 8:3. Branky – Škraňka 2, Boháček L. 2, Cik 2, Vašátko, Zobač
3. 1. 2020 – HC Žamberk – IHC Stavoblock Rebels Polička 3:14
ODPLATA
V neděli jsme sehráli druhé utkání
pod širým nebem v Žamberku, kde jsme
z prvního střetnutí odešli jako poražení,
takže bylo co vracet! Tentokrát jsme však
neponechali nic náhodě a již od první minuty na ledě jsme dominovali a soupeře
téměř k ničemu nepustili! Výsledkem
3:14 jsme tak Žamberku naši úvodní prohru oplatili i s úroky! Děkujeme našemu
věrnému fanouškovi Radku Kuckovi.
Branky – Boháček J. 4, Boháček L. 3,
Vašátko 3, Vápeník D., Soukal, Cik, Zobač
2. 2. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Litomyšl B 13:1
SNADNÉ TŘI BODY
Litomyšl, oslabená řadou hráčských absencí, nebyla od začátku zápasu schopná
odolávat naší útočné smršti a tak byla

pouze otázka času, na kterém čísle se
konečné skóre zastaví. Děkujeme všem,
kteří jste nás přišli podpořit.
Branky – Boháček L. 4, Zobač 2, Jindra
2, Švejda, Soukal, Havlíček, Cik, Šedý
7. 2. 2020 – HC Čestice – IHC Stavoblock Rebels Polička 4:10
V Rychnově nad Kněžnou jsme od začátku utkání diktovali tempo, postupně
navyšovali skóre a šetřili síly na utkání
druhý den v Moravské Třebové.
Branky – Vápeník D. 3, Šedý 2, Cik,
Zobač, Vápeník E., Boháček L., Veselý
9. 2. 2020 – HC Moravská Třebová B –
IHC Stavoblock Rebels Polička 2:6
V sobotu byl zápas v Moravské Třebové o poznání náročnější, ale díky týmové
hře jsme zvítězili 2:6.
15. 2. 2020 – HC Choceň B – IHC Stavoblock Rebels Polička 7:6 s. n.
BOD Z CHOCNĚ
Zápas byl vyrovnaný a rozhodovaly samostatné nájezdy. Dovednostní soutěž
zvládli lépe domací! Branky – Vašátko L. 2,
Vápeník E., Vápeník D., Soukal, Švejda
V konečné tabulce okresního přeboru
po základní části patří klubu IHC Stavoblock Rebels Polička 1. místo s 48 body při
skóre 154:67.
Více info: www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
VŠEM MOC DĚKUJEME !!!

TENIS
1. 2. – turnaj starších žáků ve Vysokém
Mýtě. Duša Zahradníček připsal body
za jednu výhru ve dvouhře.
1. 2. – turnaj mladšího žactva v Poličče. Turnaje se zúčastnilo 26 dětí. Z domácích se mohutně snažily Šárinka Dostálová, Štěpánka Vodehnalová, Anežka
Zahradníčková, Fanda Mach, Filda Švejda
a Marťa Chalupník. Všichni podali bojovné výkony, ale na výhru dosáhli pouze Filda s Marťou ve čtyřhře a získali 3. místo.
8. 2. – turnaj starších žákyň v Žamberku. Verča Uhlířová získala 3. místo
ve dvouhře.
8. 2. – oblastní přebor dorostenek
v Hradci Králové. Simča Válková vyhrála
jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo.
15. 2. – babytenisový turnaj v Poličce.
Náš jediný zástupce Máťa Kössler srdnatě bojoval a obsadil 11. místo. Jen dva
míčky ho dělily od místa pátého.
16. 2. – minitenisový turnaj v Havlíčkově Brodu. Vojtíšek Zerzán se poprvé
raduje z poháru za 3. místo.
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ATLETIKA

MUŽI

ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2020

TLAPNET Krajský přebor

Poličská atletika zažila po letech velmi
úspěšné krajské halové přebory jednotlivců. V premiéře halových přeborů přípravek (dětí do 11 let) v Pardubicích 26. ledna získal Jáchym Švejda zlato ve skoku
dalekém a bronz ve skoku vysokém.
O týden později se konaly v Praze Krajské přebory Pardubického kraje pro všechny zbylé kategorie. Startovalo zde celkem
530 závodníků z celého kraje včetně několika medailistů z MČR. Poličský oddíl měl
na startu celkem 16 závodníků a závodnic
(většina na fotografii). Ten nejzkušenější
ze všech Lukáš Kvapil dokázal vybojovat
titul přeborníka ve vrhu koulí mužů. Další
medaile přidal mladší žák Samuel Šafář,
když byl postupně třetí na 60 m překážek, druhý ve skoku dalekém a opět třetí
v běhu na 800 m. Bronzové medaile získali i Sára Melezínková ve skoku vysokém
mladších žákyň a Václav Šafář v běhu
na 1 500 m starších žáků.
Mimo tato medailová umístění jsme vybojovali dalších devět výsledků v nejlepší
desítce. Ze všech zmiňme čtvrtá místa Jana
Krištofa v běhu na 300 m mladších žáků
a Natálie Kadidlové ve skoku vysokém starších žákyň. Další výsledky našich atletů naleznete na https://atletikapolicka.wgz.cz/.
Gratulujeme medailistům a děkujeme
všem zúčastněným za předvedené výkony.
Za oddíl Ondřej Klimeš

ŽÁCI

SELECT Krajský přebor
LIONSPORT Krajský Přebor

Další závod nočního biatlonu pořádaného Pionýrem Polička proběhl 25. ledna
na Damašku u Pusté Rybné. Trať byla kvůli
sněhovým podmínkám zkrácena na polovinu. Vzhledem k množství krtičáků byla povolena čelovka (normálně se jezdí po tmě).
Sněhu bylo totiž právě tak na nezničení lyží,
ale hrozilo setkání s touto krtčí hrobkou,
která by mohla nevidoucího závodníka dopravit na onen svět, ať už ve smyslu sportovním či životním. To vše hrálo do karet
nám, ne až tak vytrvalostním závodníkům.
Hodně totiž záviselo na střelbě. K tomu ještě připočítejme neúčast dřívějších favoritů,
kteří byli na víkendovém přejezdu Jeseníků.
Celkové výsledky: kategorie ženy – 1. Aneta Trnová, 2. Žaneta Martinů a 3. Denisa
Kalánková, muži – 1. Jan Punar, 2. Jan Medvěd Novák a 3. Petr Erbes st. – jupííí!
Díky všem zúčastněným a sportu zdar!
P. E. st.

DOROST "U19"

Noční biatlon

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

Odjezd

hřiště

SO

29.2.

16

12:00

ŽSK Třemošnice

SK POLIČKA

9:45

UMT Chotěboř

NE

15.3.

17

14:00

12:00

22.3

18

14:30

Sokol Moravany
SK POLIČKA

SK POLIČKA

NE
NE

29.3

19

13:00

SK Pardubičky
SK POLIČKA

11:15

SO
NE

4.4.

20

16:00

12.4

21

16:00

SO

18.4

22

10:15

SO

25.4.

23

16:30

SK POLIČKA

SO

2.5

24

17:00

FK Spartak Choceň
SK POLIČKA
Lanškroun
anšk
anšk
š roun
šk
roun
un
FO Lanškroun

NE

10.5

25

17:00

SO

16.5.

26

17:00

NE

24.5

27

0
17:00

NE

31.5

28

17
17::0
:00
0
17:00

SO

6.6.

29

17:00
00
0
0

SO

13.6

30

17
1 ::00
00
0
17:00
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7:45
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24
Čas
25. 01.–26. 04.
25. 01.–14. 04.
01. 02.–29. 03.
02. 03. 19:00
03. 03. 19:00
04. 03. 19:00
05. 03. 16:00–17:30
05. 03. 16:00
05. 03. 18:00
07. 03. 09:00–15:00
09. 03. 09:00–11:00
09. 03. 13:30
09. 03. 16:00–18:00
09. 03. 18:00
10. 03. 13:30
10. 03. 17:30
11. 03. 09:00–11:00
11. 03. 14:00
11. 03. 15:30–17:00
11. 03. 19:00
12. 03. 18:00
14. 03.–17. 05.
14. 03. 14:00
15. 03. 19:00
16. 03. 13:30
16. 03. 19:00
17. 03. 13:30
17. 03. 16:30
17. 03. 19:00
18. 03. 08:30–17:00
18. 03. 16:00–17:30
18. 03. 18:00
18. 03. 19:00
19. 03. 08:00–13:00
19. 03. 08:30–12:00
19. 03. 14:00
19. 03. 16:00–18:00
19. 03. 16:30–18:30
19. 03. 17:00
20. 03. 16:00–18:00
21. 03.–22. 03.
21. 03. 13:00
21. 03. 14:00–18:00
23. 03. 13:30
23. 03. 16:00–18:00
24. 03. 14:30–16:30
24. 03. 17:30
25. 03. 09:00–12:00
25. 03. 14:00
25. 03. 19:00
26. 03. 10:30–11:30
26. 03. 16:00–17:00
26. 03. 17:00
26. 03. 20:00
27. 03. 18:00–20:00
28. 03.
28. 03. 08:00–20:00
29. 03. 18:00
30. 03. 14:00
30. 03. 19:00
01. 04. 19:00
02. 04.–05. 04.
09. 04.
09. 04. 09:00–15:00
09. 04. 09:00–15:00
25. 04.–30. 08.

Název akce – popis
RETROGAMING
TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás – concept art
SOUTĚŽ: Pac-man slaví 40
Sviňa
Dokud nás milenky nerozdělí
1917
Jarní keramika
Přednáška TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Expediční kamera 2020
Hormonální jóga
Keramika s pedigem pro dospělé
Keramická dílna
Logopedický seminář
Frčíme
Keramická dílna
Stíny svobody – přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Keramický kachel
Literární kavárnička
Svépomocná skupina POTRAVINOVÉ ALERGIE
V síti
Irsko - země skřítků
PTÁCI – POSLOVÉ JARA
Vernisáž: PTÁCI – POSLOVÉ JARA
3Bobule
Šikovné ručičky
Bloodshot
Šikovné ručičky
Kurz tvůrčího psaní - A o čem tedy vlastně psát?
Magické housle s J. Přeučilem a V. Návratem
BAZÁREK dětského oblečení
Velikonoční košík
SMETANOVO TRIO
Neviditelný
BAZÁREK dětského oblečení
Pedigový košík
Narozeninové zpívání
Svépomocná skupina PAS
Malování z duše
Jarní koncert
Poradna psychomotorického vývoje
Dvoudenní kurz kreslení pravou hemisférou
JARNÍ VRKOČE
Setkání s dechovkou
Šikovné ručičky
Logopedický seminář
Speciálně-pedagogická poradna
Řím, nebezpečný soused – přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Cesta ke zdravé rodině
Trénování paměti
Andílci za školou
Zdravotní poradna
Kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Koncert učitelů
LiStOVáNí - Bitevní pole
Tvořivý večer pro ženy s ARTETERAPIÍ
RETROHRÁTKY – POČÍTAČOVÝ TURNAJ HERNÍCH LEGEND!!!!
Bruno park Brno
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Čarodějnický rej
Šarlatán
Afrikou na Pionýru
Jeden svět
LaserLabyrinth – velikonoční prázdniny
Jarní tvoření velikonoční prázdniny
Prázdninový den pro gymnastky
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika
MaTami
Divadelní klub
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
MaTami
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Dům Jordán
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Dům Jordán
SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika
Divadelní klub
MaTami
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
MaTami
Tylův dům
Divadelní klub
MaTami
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Lyžařský areál (sjezdovka)
Tylův dům

Pořadatel akce
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Políčko
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Spolek NÁŠ MARTINŮ
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami
Městská knihovna Polička
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
MaTami
ZUŠ Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
MaTami
Městské muzeum a galerie
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
R. Totušek, ZFP GROUP Polička, I. Dubská
Tylův dům
Tylův dům
Pontopolis z.s.
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie

KAM DNES?

Divadelní klub
Brno, LaserLabyrinth
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů

Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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