noviny občanů
města Poličky a okolí
duben 2020, ročník 18 (94)
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Pracovnice Oblastní charity Polička šijí roušky

O seniory je dobře postaráno
V souvislosti s epidemií koronaviru se po
celém Česku zvedla vlna solidarity s těmi
nejohroženějšími – tedy se seniory. Stovky
lidí nabízejí svoji pomoc s nošením nákupů,
venčením psů atd. Nejinak je tomu i v Poličce.
Zde se do pomoci seniorům zapojili jak dobrovolníci, tak i různé organizace a město. Další občané i organizace pro ně zase šijí roušky.
„Starší lidé jsou disciplinovaní, nechodí
ven, lavičky i chodby u nás jsou prázdné.
Lidé se bojí,“ řekl Pavel Brandejs, ředitel DPS
Penzion. Kvůli epidemii zde museli omezit
i pečovatelskou službu, zejména služby, které nejsou nutné jako úklidy, velké nákupy,
doprovody atp. „Základní služby poskytujeme. Chceme ale, aby se víc zapojovaly rodiny.“ Dva zaměstnanci DPS Penzion se nyní
věnují šití roušek. „I u nás je jich akutní nedostatek, stejně tak se nám nedostává kvalitní desinfekce,“ připustil Brandejs.
Nedostatek ochranných pomůcek trápí
i pracovníky poličské Charity. „Nedostatkové
jsou pro nás rukavice, desinfekce i roušky,“
potvrdila Štěpánka Dvořáková. To Charita
vyřešila tak, že některé svoje pracovníky
určila na šití roušek. „Vlastním šitím pokrýváme svoji potřebu. Šijeme pratelné roušky,

které je potřeba vyměnit po dvou až třech
hodinách a pak vyvařit. “ Charita rouškami
zásobuje nejen svoje zaměstnance a klienty,
ale i zdravotníky v Poličce a okolí.
Charita i nadále zajišťuje ošetřovatelské
a pečovatelské služby bez omezení. Ve spolupráci s městem Polička navíc svoje služby
i rozšířila a všem seniorům tak nabízí pomoc s nákupy či rozvoz jídla až domů. Pro

nabízí pomoc

lidi, kteří se cití osaměle, zřídila Charita linku psychologické pomoci. Ta funguje na tel.
731 604 683 ve všední dny mezi 9. a 17.
hodinou. Podle Dvořákové i podle Brandejse
je nyní péče o poličské seniory dostatečná.
S tím souhlasí i vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martina Černíková.
„Zájem o naši pomoc je zatím poměně malý.
Spíše lidé potřebují informace a také uklidnit. Jinak je vidět, že jsou předzásobení a popokračování na str. 4

SENIORŮM
a HENDIKEPOVANÝM

Město Polička ve spolupráci s Oblastní charitou Polička nabízí osamělým seniorům
a hendikepovaným občanům možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků. K tomuto kroku přistoupilo vedení města v souvislosti s vyhlášením
stavu nouze v České republice.
Pokud žijete osaměle a v důsledku svého stavu nebo nemoci potřebujete pomoci (zajištění léků, základního nákupu apod.), můžete kontaktovat:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
tel. 734 152 221, 733 713 627
Telefonovat můžete denně mezi 8–12 h.
Nestyď se, chraň sebe a okolí!
Zakrývej si nos a ústa rouškou, šátkem, šálou… čímkoliv!

Z RADNICE

2

Schválen rozpočet
pro rok 2020
Celkové výdaje – 346,7 mil. Kč, z toho
výdaje na investice 97,6 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 14,5 mil. Kč. S takovým
rozpočtem bude město Polička hospodařit
v tomto roce.
Zastupitelé města Poličky schválili na
svém jednání ve čtvrtek 27. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok
2020. Jeho finálnímu schválení tradičně
předcházela rozprava na pracovním jednání
zastupitelů, projednání a schválení radou
města a také finančním výborem. Ten rozpočet zastupitelstvu doporučil ke schválení.

Nutno podotknout, že se jedná o materiál,
který má celkem 155 stran!
„Považuji rozpočet za dobrý, obsahuje důležité investice, které naše město
opět posunou dál. Pro příklad je to oprava ulic v historickém centru města za 18
mil. Kč (ulice Pálená, Štěpničná a Fortna),
oprava velkého mostu v parku za 7,5 mil.
Kč, rekonstrukce domu na ulici Hegerova,
kde vznikne šest nových sociálních bytů –
7 mil. Kč, milionové částky půjdou do oprav
komunikací (8 mil. Kč) a do budování nových parkovišť (7 mil. Kč), 5 mil. Kč investujeme na výkup pozemků pro další výstavbu.
Náš rozpočet tradičně zahrnuje i výdaje na

Usnesení

přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky 2. března 2020
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19,
s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2020,
dle důvodové zprávy.
a/ RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Marty Najbertové v Komisi pro prevenci kriminality
Rady města Poličky dle důvodové zprávy.
b/ RM jmenuje Mgr. Eriku Jiroušovou
členkou Komise pro prevenci kriminality
Rady města Poličky dle důvodové zprávy.
RM schvaluje ukončení dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného
osvětlení uzavřené dne 19. 4. 2013 s paní
Martou Klása, se sídlem Pomezí. Dohoda
bude ukončena ke dni 31. 3. 2020.
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci
„Oprava (zadláždění) chodníku mezi ul. Tyršova a Parkány v Poličce“ se společností
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3
smlouvy o dílo s firmou Stavební a pece,
spol. s r.o., se sídlem Chrudim, na zakázku
„Obnova bývalé konírny pro galerijní účely,
č.p. 46, areál hradu Svojanov“.
RM jmenuje MUDr. Jakuba Vykypěla členem kulturní komise Rady města Poličky.
RM pověřuje člena zastupitelstva města
Ing. Štěpána Vlčka přijímáním projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství
a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 3. 3. 2020.
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo
na „Vypracování Změny č. 3 Územního plánu Polička“ s Urbanistickým střediskem
BRNO, spol. s r. o. se sídlem Brno.
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč.

podporu spolků, kultury a sportu, miliónové částky putují na obnovu našich historických památek (hradby, hrad Svojanov…),“
komentuje letošní rozpočet starosta města
Jaroslav Martinů.
Město Polička již nyní ví, že získá pro tento rok minimálně 20 mil. Kč dotačních prostředků. Mezi dotace, které Polička využije,
patří např. 1,5 mil. Kč z Programu regenerace. Tyto dotační prostředky budou rozděleny
takto: 1 mil. Kč půjde na opravu železného
mostu v parku, 0,5 mil. Kč na opravu kašen
na Palackého náměstí. Mezi velké akce, které budou díky dotaci realizovány, patří i stavební úpravy zahrnující bezbariérové řešení
v hlavní budově Masarykovy základní školy.
Celkové náklady jsou ve výši 10 mil. Kč, dotace by měla pokrýt 8,5 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

přijatá na 6. schůzi
Rady města Poličky
11. března 2020
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu
čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 25. 3.
2019 na akci „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ mezi městem Poličkou
a dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komisi zadávacího řízení akce „Výměna svítidel veřejného
osvětlení v Poličce - II. etapa“ dle důvodové
zprávy.
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Polička má nový požární automobil
Město Polička pořídilo nový požární dopravní automobil pro výjezdovou jednotku
SDH Modřec. Vůz značky GAZ Vydra 4x4,
ISF 2.8, který zhotovila firma ELTRANS
LIBEREC s. r. o., je v hodnotě 1,7 mil. Kč.
Do vozového parku hasičů našeho regionu
tak přibyl velmi důležitý automobil, jedná

se o čtyřkolku, která může být využita i ve
velmi těžkém terénu.
Město Polička obdrží na pořízení požárního auta státní dotaci ve výši 450 tis. Kč
a také dotaci z prostředků Pardubického
kraje ve výši 300 tis. Kč.
Naděžda Šauerová,tisková mluvčí města

Ptejte se
starosty
Dotaz: Chtěl bych vysvětlit, zda je možné
parkování přímo na náměstí vedle radnice viz foto? A pokud není, tak proč není městskou policií řešeno? Nebo zapnuté varovné
blinkry umožňují stát kdekoliv, jakkoliv, na
libovolně dlouhou dobu?
Děkuji Báča
Odpověď:
Vážený pane Báčo,
Po zhlédnutí Vámi zaslaných fotografií jsem
se dotazoval na uvedenou situaci strážníků.
Bylo mi sděleno, že tato situace byla z jejich
strany řešena, a to uložením pokut a v některých případech zasláním příslušnému správnímu orgánu pro porušení zákazu stání v obytné
zóně mimo parkoviště. Stání vozidel v tomto
místě, stejně tak jako v ulicích Masarykova,
Komenského, Tyršova a Riegrova je zakázáno. Pokud doba překročí limit pro zastavení a
nepřekročí třicet minut, strážníci případy řeší
domluvou. V případě, že se jedná o delší časový úsek, jsou případy řešeny pokutou, anebo
postoupením správnímu orgánu. Mohu Vám
upřímně sdělit, že se ročně jedná o stovky
řidičů, které strážníci řeší. Tuto situaci si jako
město uvědomujeme a v současné době jsme
započali jednání s odbornou firmou, která se
zabývá dopravními řešeními a parkováním v
centrech měst. Naší snahou je nalézt příznivější řešení, jak pro návštěvníky, živnostníky a
místní obyvatele, tak aby naším zásahem nedošlo k neúměrnému poškození jejich potřeb.
Jaroslav Martinů, starosta města

PRONAJMU
SUCHOU HALU
1 200 m2, výška 6 m.
Včetně kanceláře, šatny
a sociálního zařízení.
Informace na tel.
602 562 314,
603 504 796

Masopustní veselí
na úřadě
V úterý 25. února přinesly děti z MŠ na
Palackého náměstí masopustní veselí do

chodeb městského úřadu. Předvedly tak
tradičně své nápadité pohádkové masky,
ale i program, který si se svými učitelkami
připravily.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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pokračování ze str. 1
máhá jim rodina. Často volají lidé, kteří žijí
mimo Poličku a mají tady rodiče. Pro ty jsme
zřídili možnost, že mohou nákup pro rodiče
zaplatit online a my jim jej doručíme.“
Město zřídilo na pomoc seniorům dvě telefonní linky. Fungují každý den včetně víkendů od 8 do 12 hodin. Tel. 734 152 221,
733 713 627.
„Město Polička vydalo hned začátkem
týdne informační leták pro seniory a hendikepované osoby s nabídkou pomoci. Distribuce a roznos do domácností proběhly velmi rychle díky dobrovolníkům z poličského
gymnázia. Další část letáků ještě roznese
Česká pošta. Občany pravidelně informujeme prostřednictvím městského rozhlasu
a webových stránek. Dovolte mi poděkovat
všem, kteří pomáhají, ať to jsou již zmínění
studenti gymnázia, další dobrovolníci, kteří šijí roušky, například pracovníci Mozaiky
nebo městského úřadu. Děkujeme poličským podnikatelům a dalším soukromým
subjektům. Děkujeme také velmi našim občanům za disciplinovanost a zodpovědnosti.

Zároveň věřím, že s chladnou hlavou a optimismem vše zvládneme daleko lépe než kdyby se vytvořila nechtěná panika, děkujeme,“
komentuje místostarosta Pavel Štefka.
Do šití roušek pro seniory, zdravotníky
a další potřebné se zapojilo i mnoho dalších
organizací jako např Mozaika či Matami, ale
i občanů města. „U nás na Berlíně je slyšet
vrčení šicích strojů z mnoha oken. Jen u nás
v domě šijeme tři. Vytáhly jsme staré zapomenuté stroje, třeba já mám stroj z roku
1986, koupený ještě z novomanželské půjčky,“ směje se Světlana Češková. Za den ušije
kolem 30 roušek. „U nás na Berlíně je slyšet
vrčení šicích strojů z mnoha bytů. Vytáhly
jsme staré zapomenuté stroje, třeba já mám
stroj z roku 1986“ směje se Světlana Češková. Za den ušije kolem 30 roušek. „Už jsem
jich rozdala přes 150. Největší zájem mají
v Penzionu, kde šijí také, ale potřebují jich
spoustu. Je to celkem pracné, člověk musí
shánět látky či bavlněná trika, vystát frontu
na nitě, gumičky a šňůrky,“ říká Češková.
Pomáhat potřebným ale chtějí i studenti
a další občané z Poličky a okolí.

Koronavirus
a nakládání s odpady

Počet nemocných a počet těch, kteří jsou v karanténě neustále
stoupá. Naše společnost zajišťuje služby v oblasti nakládání s odpady. Výpadek ve svozu odpadu by měl vážné důsledky a náhrada
zaměstnanců při masivnějším průniku nákazy koronaviru dovnitř
naší společnosti by se jen těžko zajišťovala. Možnosti, jak se s
pandemickým virem „setkat“, mají naši pracovníci dvě. Pohybují
se jednak ve veřejném prostoru a jsou v kontaktu s lidmi; za druhé, „berou do rukou „ odpady. V prvním případě se na nás vztahuje stejné riziko, jako běžně pro každého člověka. Pro druhý případ
platí, že zatím neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či
přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během
nakládání s infekčním odpadem. Tuto cestu nákazy však není
možné zcela vyloučit. I v tomto případě v rámci prevence pochopitelně platí dodržování hygienických zásad našich zaměstnanců.
Žádáme však spoluobčany, aby byla dodržována některá opatření
při nakládání s odpady i z jejich strany. Tato opatření se týkají
potencionálně kontaminovaného odpadu z karantény osob.
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle
by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl
být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Až poté může být odpad uložen do běžného kontejneru na
odpad. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit
nebezpeční přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob pobývajících v karanténě nebo v domácím léčení, aby přechodně tito lidé přestali využívat systému
tříděného sběru a všechen odpad raději ukládali do nádoby na
komunální odpad. Tříděný sběr prochází třídičkami a berou jej do
rukou zaměstnanci těchto zařízení. (Komunální odpad je v této
době z většiny pálen v zařízení na energetické využití odpadu a
riziko přenosu nákazy z tohoto zdroje je minimální). Připomínáme, že jde o přechodné opatření týkající se pouze občanů, kteří
by tímto způsobem mohli rozšířit nákazu koronaviru, v žádném
případě se nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.
Ing. Josef Gestinger, ředitel a.s..

S vlastní iniciativou přišli i dva studenti
poličského gymnázia Štěpán Pejchar a Jiří
Toman. Společně založili iniciativu Nakupme seniorům. Ta by měla propojit potřebné
a dobrovolníky ve stejném místě bydliště.
„Vytvořili jsme on-line formulář a webovou
stránku www.nakupmeseniorum.org. Registrovaly se už desítky dobrovolníků a asi
se to rozšíří do celé ČR, protože se ozývají
lidé až z Mikulova,“ říká Pejchar. Podle něj je
touha pomáhat ve společnosti velká.
Celá snaha ale naráží na jeden zásadní
problém – jak informace o službě dostat
k potřebným. „Sdílíme přes sociální sítě
hlavně, ale to se asi k seniorům nedostane.
Zatím se nikdo nepřihlásil,“ dodává Pejchar
s tím, že se vše může ještě změnit.
Na stený problém naráží i vystudovaný
sociální pracovník Václav Větrovský, který
zdarma nabízí jak pomoc seniorům, tak i pomoc s hlídáním dětí. „Na sociálních sítích má
moje nabídka obrovskou odezvu, lidé sdílí,
lajkují, ale žádost o pomoc zatím žádná, jen
jeden pán chtěl hlídat dítě staré 18 měsíců,
to jsem odmítnul. Myslím, že se zatím starají
rodiny a možná se i lidi trochu bojí. I proto nabízím svoji občanku,“ říká Větrovský.
Překvapuje ho, že není zájem o hlídání dětí.
„Na práci s dětmi mám i vzdělání a umím to
s nimi, ale možná se lidi bojí, že jsem chlap,“
uzavírá Větrovský, který je pracovníkem
Střediska výchovné péče v Květné.
Markéta Kutilová

Město Polička děkuje!
TZ ze dne 18. 3. 2020
Děkujeme za velkou pomoc místním dobrovolníkům –
studentům gymnázia za roznos letáků po městě, občanům
za šití a dodání roušek. Velký dík za pomoc patří i místním
podnikatelům, patriotům!
(poděkování je k aktuální situaci – středa 18. 3. a k datu
uzávěrky Jitřenky)

Výletníci už nebudou skákat přes kaluže
Hrad Svojanov využil příznivou zimu na
stavební práce. V předhradí se ještě v únoru začalo s dlážděním parkoviště. Přálo
počasí, tak se řemeslníci mohli pustit do
opravy. Nejprve celý terén upravili. „Stavební firma odstranila vrchní vrstvu a provedla
odvodňovací drenáže,“ informoval kastelán
hradu Miloš Dempír. Řemeslníci celé podloží vyrovnali, postavili obrubníky, a pak celé
parkoviště vydláždili. Jako v předchozích
etapách oprav hradních komunikací a cest
byla použitá historická dlažba z centra

Poličky. Nyní tak působí celistvým dojmem.
Dláždění zaručí návštěvníkům komfort při
parkování. V deštivém počasí už nebudou
skákat přes kaluže. Současně s pracemi na
parkovišti v předhradí byl srovnaný také terén na horním parkovišti, které sloužilo jako
zázemí pro zaměstnance. „Obnova parkoviště v předhradí vyšla na půl druhého
milionu korun. Na financování se podílelo
město Polička, hrad Svojanov a Pardubický
kraj,“ dodal Miloš Dempír.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Informační centrum
Informační centrum se od počátku roku
pravidelně účastní veletrhů a výstav cestovního ruchu s cílem dalšího zviditelnění
a propagace města Poličky:
Veletrh GO a Regiontour Brno, 16.–19. 1.
– samostatný stánek spolu s CK KO-TOUR.
Veletrh Holiday World Praha, 13.–16. 2.
– účast na stánku Královská věnná města. Dovolená, region, lázeňství Ostrava,
28.–29. 2. – samostatný stánek spolu s CK
KO-TOUR.
Bea salon cestovatelů Olomouc, 3. března
– regionální akce, samostatný stánek spolu
s CK KO-TOUR.
Cyklotour, dovolená Hradec Králové,
13.–14. 3. akce byla zrušena (koronavirus)
Veškeré související výdaje, vč. pronájmu
stánků, výstavní plochy apod. hradí IC spolu
s CK-Kotour Polička z vlastních zdrojů.
V rámci pokračování seriálu jednodenních
zájezdů po městech České inspirace a Královských věnných městech chystáme tentokrát zájezd do královského věnného města
Mělník, s průvodcovanou prohlídkou města
a zajímavostí. Odpoledne bude program
ještě doplněn o některá další zajímavá místa v oblasti. Zájezd se uskuteční 9. 5. nebo
16. 5. 2020.
Program a termín bude upřesněn do konce
března.
V sobotu 25. 4. 2020 zájezd na výstavu
FLORA Olomouc + ČECHY POD KOSÍŘEM
(zámek, hasičské muzeum, muzeum kočárů) + DOUBRAVICE – pštrosí farma. Do
nadcházející letní sezóny připravujeme
nové propagační materiály.

IC POLIČKA + CK KO-TOUR POLIČKA ve spolupráci s hasiči a zahrádkáři pořádají zájezd

FLORA Olomouc
Čechy p. Kosířem – hasičské
muzeum, zámek; Doubravice
n. Svit. – pštrosí farma
Termín sobota 25. 4. 2020
Cena 350 Kč
Cena zahrnuje: dopravu busem; technický
doprovod
FLORA – zahradnická prodejní výstava (cca 9
–13 hod.). Vstupné/os. – dospělí 180 Kč; důchodci a studenti 90 Kč; děti 6–15 let 50 Kč
ČECHY POD KOSÍŘEM. Přejezd do městečka
Čechy p. Kosířem, 442 m. n. m. Místní klasicistní zámek s hezkým parkem, národní kulturní památka, vstup 90 Kč/65 Kč, 45 min.
Vyhlídka Červená věž a Mánesův altán
v zámecké zahradě.
Hasičské muzeum, firmy R. A. Smékal na
hasičské stříkačky, vstupné 30 Kč.
Muzeum kočárů – ojedinělá a největší
sbírka historických kočárů, saní a luceren,

otevřené v r. 2009, zakladatel a restaurátor
Václav Obr; vstupné 80 Kč/60 Kč.
PŠTROSÍ FARMA (+ zahradnictví) Doubravice
n. Svit., exkurze s výkladem 30 min., 50 Kč.
Pštros modrokrký i černokrký, emu hnědý,
nandu pampový, možnost nákupu pštrosího masa i ostatních produktů firmy.
Nástupní místa:
Polička u kotelny (směr Jedlová) 6.40 hod.
6.50 hod. bus nádraží, st. č. 7
6.55 hod. bus zastávka Hegerova, dále
směr Svitavy.
Přihlášky:
CK KO-TOUR Polička, Riegrova 52, tel.:
461 723 740; www.kotour.cz, IC Polička,
Palackého nám. 160, tel. 461 724 326;
IC Bystré, tel. 775 721 241; ČZS Borová,
Kučera Zd., tel.: 737 379 629; ČZS Lubná,
Vomáčka Josef, tel.: 739 997 617; ČZS
Sebranice, Jílek Josef, tel.: 731 380 949

V našem IC nabízíme dárečky a suvenýry
z Poličky:
- lahodná medovina od regionálního výrobce
- praktické tašky síťovky, ve dvou provedeních
- dárkové balení poličského piva, nyní ještě
s možností přibalení zdobeného půllitru
- kniha Dějiny města Poličky
- dálniční známky ČR a Rakousko
- autobusové jízdenky společností FLIXBUS
a REGIOJET
- chutné oplatky z Poličky – dárkové balení
V provozu je:
- Směnárna bez poplatků – nákup a prodej
všech obvyklých měn, v dobrém kurzu
- Fortissimo – možnost úhrady poštovních
poukázek a SIPO se slevou z poplatků
- SAZKA – sázkový terminál. Možnost výběru peněz pro klienty AIR Bank.
Přejeme Vám všem příjemné jarní dny a veselé Velikonoce.
Přijďte k nám, poradíme Vám.
Kolektiv pracovníků IC Polička
www.ic.polcka.org
info@policka.org
tel. 461 724 326

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Poličské fórum
Ohlédnutí za počasím nejen roku 2019
Vážení a milí spoluobčané,
v celém světě velice rychle roste neklid
a znepokojení nad změnami počasí, kterého jsme svědky v posledních několika
letech.
Fatální a nebývalý rozsah požárů
v Austrálii, Amazonii, Kalifornii a též i na
Sibiři včetně mnoha dalších faktorů, jako
např. vysychání řek, jsou již tak silnými
důkazy velkých změn, že značná část lidí
se začíná oprávněné ptát, co se to s naší
planetou děje. Velké obavy rostou především mezi mladou vzdělanou generací,
která je v nekončící štafetě střídání generací na řadě se zakládáním rodin a se
zodpovědností za kvalitu života svých
dětí. Každý, kdo jen i vzdáleně sleduje
politický vývoj v Evropě, musí vidět, jak
tyto obavy mění politickou scénu jednotlivých zemí. Vývoj v Rakousku, Švýcarsku, Německu i jinde je toho největším
důkazem.
Tento vývoj začíná mít i obrovské ekonomické dopady. Každoroční ztráty z důvodu sucha dosahují jen v evropském zemědělství desítky miliard eur. Vysychání
velkých řek, jako je např. Rýn a jeho následná nesplavnost po část roku, způ-

sobuje dokonce i propad německého
hospodářského výkonu. Ztráty z důvodu
rozpadu a usychání lesů se jen v České
republice odhaduji až na 1 bilión korun.
Rychlost, s jakou na mnoha místech dochází podzemní voda a mnoho obydlí se
ocitá bez pitné vody, je také děsivé.
Za posledních šest let nám v ČR nenapršelo 100 % dlouhodobého průměrného
úhrnu srážek. Většina nejteplejších roků
za poslední století byla v posledním desetiletí. Roky 2018 a 2019 s průměrnou
teplotou 9,6 °C a 9,5 °C jsou nejteplejšími roky vůbec.
Je to již 50 let, co moji generaci učili, že naše klima je nastaveno tak citlivě,
že pouhé posunutí o 1 °C by znamenalo
drtivý dopad na zemědělskou produkci.
Ještě kolem roku 2000 byly běžné roky
s průměrnou teplotou v Česku kolem
6,5 stupně. V posledních dvou letech dosáhla teplota o celé 3 stupně více. Vážení
a milí čtenáři, mám obavy o další vývoj.
Celá letošní zima byla naprosto bezprecedentní, chyběla především sněhová
pokrývka, a to nejen na území Česka, ale
i v Evropě. Myslím, že nikdo nepochybuje
o významu sněhové pokrývky, a to nejen

Pozemkové úpravy
V minulých článcích jste se dozvěděli
o fázi zahájení pozemkových úprav, o jejich
možných dopadech a některé informace
z celého procesu.
Nyní budou uvedeny stručné informace
o dalších etapách po zahájení.
Další etapy jsou – Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu, Úvodní jednání, Zaměření zájmového území, Zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových
úprav, Plán společných zařízení, Nároky
vlastníků pozemků, Návrh nového uspořádání pozemků, Závěrečné jednání, Nová
digitální katastrální mapa, Vytyčení nově
navržených pozemků.
Především v etapě „Plán společných
opatření“ je třeba aktivní účast na tvorbě nového uspořádání krajiny. Zákon
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech v §9 odst. 8 říká:
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných
zařízení, kterými jsou zejména
- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,

- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy,
větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,
- vodohospodářská opatření sloužící
k neškodnému odvedení povrchových vod
a vod, ochraně území před záplavami, suchem a k zadržení vody v krajině včetně
podzemních vod jako vodní nádrže, rybníky, úpravy koryt vodních toků, odvodnění,
ochranné hráze, suché poldry a podobně,

z důvodu vody, ale především pro odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru,
což má velký význam pro udržení teplotních poměrů na naší planetě.
Leden a únor byl v ČR o celé neuvěřitelné čtyři stupně vyšší než obvyklý
stav. Moskevská oblast hlásí dokonce
7,5 stupně nad obvyklou hodnotou. Jedinou malou potěšující skutečností je
deštivý únor. Nic to ale nemění na skutečnosti, že i v tomto období na mnoha
místech dochází lidem pitná voda ve vrtech a studních.
Vážení a milí spoluobčané, mým cílem není strašit a dramatizovat situaci.
Velmi rád bych přispěl k zodpovědnému
zamyšlení a uvědomění si narůstajících
rizik, kterým dnešní svět včetně naší
země čelí. Dnešní doba je mnohdy f alešná a nepokorná. My lidé, se domníváme,
že všemu rozumíme a vše je dovoleno.
Ano, všichni se chceme mít dobře, ale
nesmíme zapomínat na generace našich
dětí, a především na to, že nejcennějšími
hodnotami pro spokojený život je čistá
voda, zdravý vzduch a zdravé přírodní
potraviny.
Jaroslav Martinů, starosta města
- opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí, podpoře biodiverzity a zvýšení ekologické stability jako místní územní systémy
prostřednictvím územního systému ekologické stability, založení, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy nebo obnovy
trvalé vegetace, terénních úprav a podobně.
- v případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo
o rekonstrukce, popřípadě modernizace
staveb stávajících.
Využijme proto této možnosti a svým aktivním přístupem přimějme zpracovatele k vytvoření podmínek pro zlepšení stavu naší krajiny.
Milan Beneš

Zachytávání vody v krajině zasakovacími tůněmi – voda, které je v krátkém období
nadbytek, všechna rychle neodteče, ale má šanci částečně zůstat v krajině

POHLED DO LESA
očima lesníků
Kůrovcová kalamita v našich lesích –
v současné době snad nejčastěji diskutované téma vztahující se k lesnickému
sektoru. Jaká je tedy aktuální situace
v městských lesích, čeká nás nezvratně
rozpad smrkových porostů a je vůbec v našich silách les znovu obnovit? Na tyto
a i jiné otázky se budu snažit odpovědět
v tomto příspěvku.
V souvislosti s hynutím smrkových porostů si úvodem dovolím malou exkurzi do
nedávné historie. Mnohokrát jsem čelil konstatování, že nástup a rozsah současné kalamity je v konečném důsledku vyústěním
špatného hospodaření lesníků v dobách
minulých, zejména v souvislosti se zakládáním rozsáhlých smrkových monokultur.
S tímto tvrzením se nemohu v plném rozsahu ztotožnit. Smrkové monokultury se ve
střední Evropě zakládaly od druhé poloviny
18. století. V této době byly lesy z důvodu
prudkého růstu a rozmachu průmyslu silně
poškozeny. V lesích probíhaly nadměrné
těžby, porosty byly poškozovány i větrnými
a kůrovcovými kalamitami či nadměrnými
stavy zvěře. Vznikaly tak rozsáhlé holiny
a porostní řediny s malými zásobami dřeva. Zvyšující se poptávka po dřevě, včetně
snah majitelů získat z lesa co nejvyšší příjem, byly příčinou toho, že se přibližně od
poloviny 18. století začalo s plánovitým zalesňováním holin a porostních ředin. K tomuto účelu se jako nejvýhodnější ukázal
právě smrk. V krátké době dokázal plně zapojit rozsáhlé holiny a vrátil tak lesy k plné
produkci. Z lesnicko-ekonomického pohledu to bylo bezesporu významné dílo, které
do budoucna zajistilo dostatek kvalitního
smrkového dřeva. Pravdou je, že se smrk
rozšířil i mimo jeho původní areál a zvýšilo
se tak jeho ohrožení abiotickými i biotickými činiteli. Zároveň došlo k zásadnímu odklonu od přirozené skladby lesů.
Tuto hrozbu si lesníci s plnou vážností
uvědomovali a v rámci lesnického plánování
se pozvolna zvyšoval při obnovách porostů
podíl listnatých dřevin. Cílem bylo postupně
přeměňovat rozsáhlé smrkové monokultury
na druhově pestřejší a stabilnější porosty.
V rámci městských lesů je dle platného
lesního hospodářského plánu závazné obnovovat nové porosty s téměř třetinovým
podílem listnatých dřevin včetně jedle bělokoré, modřínu opadavého a douglasky tisolisté. Tyto závazné ukazatele se nám daří
dodržovat, v horizontu posledních tří let byl
dokonce podíl těchto melioračních dřevin
při obnovách vyšší než 50 %.

Ale zpátky k aktuální kůrovcové kalamitě. Situace není bohužel nikterak příznivá.
Kůrovcová ohniska se vyskytují prakticky
na celém lesním majetku, momentálně je
nejvíce poškozený lesnický úsek Svojanov.
Rapidně se nám zvyšuje podíl nahodilé
kůrovcové těžby. Pro ilustraci uvádím následující bilance: celková těžba v roce 2017
byla necelých 16 600 m3, z toho bylo pouze 500 m3 hmoty kůrovcové, v roce 2018
z celkových 16 200 m3 již narostla kalamitní kůrovcová hmota na 5 100 m3, v roce
loňském z dosud nejvyšší těžby 22 000
m3 bylo téměř 10 000 m3 dřeva napadeno
podkorním hmyzem.
Z provozního pohledu je boj s kalamitou
již delší dobu ovlivňován několika zásadními
faktory. Nadlimitní těžby přirozeně přinášejí obrovskou nabídku dřevní suroviny, která
se velmi obtížně uvádí na trh. Díky dobrým
a dlouhodobým obchodním vazbám s většími odběrateli ještě zvládáme zdárně obchodovat kulatinové sortimenty, kritická je
však situace s odbytem průmyslové papírenské vlákniny včetně palivového dřeva.
Problém s odbytem palivového dřeva řešíme již několik let nabídkou štípaného sortimentu paliva z expedičního skladu. Tato
služba pro občany města a nejbližšího okolí
byla zahájena již v roce 2013, v roce 2019
bylo prodáno téměř 1 000 m3 štípaného
paliva v celkové tržbě 1 450 000 Kč. Pro
zlepšení produktivity práce jsme pořídili
i nový štípací a krátící automat, v letošním
roce bychom rádi zahájili přípravné stavební práce na vybudování nového technického
objektu na výrobu a prodej paliva.
Zvyšující se objemy těžeb s sebou přinášejí i problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Tuto situaci se snažíme
dle potřeb řešit na vhodných stanovištích
nasazením výkonných harvestorových technologií.
Dále nemohu opomenout i ekonomickou stránku současného stavu. Obrovská
nabídka dřeva a stagnace odbytu dopadá
i na konečnou prodejní cenu suroviny, která
v konečné bilanci značně snižuje samotný
hospodářský výsledek. Od roku 1993, kdy
po transformaci zahájil odbor svou činnost,
však nebyl rok, kdy by skončilo hospodaření
odboru se ztrátou. Byly roky hospodářsky
průměrné i roky vysoce ziskové. Ze svého
profesního pohledu však považuji za ekonomicky nejúspěšnější rok právě rok minulý.
V roce, kdy doslova bojujeme o každý prodaný kubík dřeva, kdy je cena hmoty hluboko pod průměrem, kdy se navyšují ceny za

lesnické práce, končíme včetně státní podpory v konečném součtu s kladným hospodářským výsledkem ve výši 7 000 000 Kč!
Zanechme však strohých ekonomických
analýz a vraťme se k lesu samotnému. Kalamita bude určitě pokračovat dále. Rychlost postupu a následný rozsah bude do
určité míry ovlivňován průběhem počasí.
Srážkově bohatší rok s teplotami v hodnotách dlouhodobých normálů by mohl
postup kalamity i zpomalit, nicméně dosavadní průběh letošní zimy bohužel naplno
nahrává kůrovci. V půdním profilu je kritický
nedostatek vody, v některých oblastech republiky je dokonce koncem ledna monitorováno extrémní půdní sucho. Lesní porosty
jsou celkově ve špatné zdravotní kondici.
Přes všechny tyto skutečnosti však musíme situaci zvládat. Nezbytná k tomu
bude i notná dávka optimismu a naděje, že
se situace stabilizuje a podaří se nám les
znovu obnovit. Paradoxně nás tato kalamita staví na určitý pomyslný mezník a my
máme příležitost postupně napravit to, co
je nám často vytýkáno. Myslím tím obnovu
lesa druhově i prostorově bohatšího, který
kromě produkce dřeva bude ve větší míře
plnit i jiné funkce. Nové legislativní rámce
a finanční podpory nám umožňují vnášet
do nových porostů bohatší škálu dřevin.
Vnašich podmínkách budou nové porosty
obnovovány hlavně bukem, jedlí, javorem,
lípou nebo dubem. Produkční potenciál
smrku by mohla v omezené míře nahradit
i douglaska tisolistá. Volba dřevin musí být
pečlivě vyhodnocena dle místních stanovištních poměrů. I se smrkem se nadále počítá, zejména bude nutná jeho cílená podpora
u přirozených obnov, podíl v nových porostech však bude výrazně nižší.
Svým nejbližším kolegům jsem za veškerou odvedenou práci pro odbor v tomto složitém období poděkoval na poslední
pracovní poradě. Rád bych toto poděkování
rozšířil i na ostatní zaměstnance a živnostníky, kteří nám pomáhají tuto nelehkou
situaci zvládat. Zachovejte nám i v dalším
období svou přízeň.
Ing. Radek Krejčí, OLH

POLIČSKÉ FÓRUM
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Výstavba domů s pečovatelskými byty
Jak jsme Vás již dříve informovali, v současné době Svazek obcí AZASS v Borové, Pomezí a v
Sádku dokončuje výstavbu domů s pečovatelskými byty.
V prvním podlaží každého z objektů vzniknou čtyři bezbariérové bytové jednotky (tzv.
pečovatelské byty) o velikosti 1+kk, v druhém podlaží dva byty o velikosti 2+kk a provozní
zázemí pečovatelské služby.

Senioři
oslavili MDŽ

Pečovatelské byty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
programu „Podpora bydlení“, dotačního titulu „Pečovatelské byty“.
Projekty „Provozní zázemí pečovatelské služby Borová a Pomezí" a „Provozní zázemí
pečovatelské služby, Sádek" jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Evropského
fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem v rámci 29., resp. 62. výzvy IROP.

Seniorská obálka
– OSVZ MěÚ Polička informuje
I. C. E. KARTA neboli Seniorská obálka
vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy
v rámci projektu Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň.
Funguje na principu I. C. E., neboli „In
Case of Emergency“, což znamená „pro
případ naléhavé pomoci“ nebo „v případě
nouze“. V současnosti ji lze využít i v Poličce a okolních obcích.
I. C. E. KARTA – Seniorská obálka – co
to je a jak může pomoci?
Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v domácím prostředí,
a to pro řešení krizových situací, jako je
zhoršení zdravotního stavu nebo potřeby
naléhavé pomoci. V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani odpovídat na
otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě dobře vyplněná I. C. E.
KARTA – Seniorská obálka, která se jistě
stane pomocníkem i pro rodiny osob v krizové situaci, jejich blízké nebo pro pracovníky sociálních služeb.

Jak I. C. E. KARTU – Seniorskou obálku
vyplnit?
Vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost
každého seniora nebo jeho blízké osoby.
Je důležité, aby byly informace co nejaktuálnější a napsané čitelně tiskacím písmem. Při vyplňování se postupuje podle
návodu, který byl vytvořen „v barvách
semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli každého,
zda tyto údaje chce poskytnout. Ať už
jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí,
léků, které užívá nebo jména praktického
lékaře.
Kam se I. C. E. KARTA – Seniorská obálka umisťuje?
Tiskopis se po vyplnění složí na třetiny do
tvaru podlouhlé obálky, aby byl na přední
straně vidět červený nápis I. C. E. KARTA
a pro bezpečné uchování je dobré použít
průhledný plastový obal. Pro umístění v domácnosti doporučují složky integrovaného
záchranného systému POUZE dvě místa –
buď dveře lednice pomocí magnetky, nebo
vstupní dveře do bytu zevnitř, kam lze k připevnění použít klip nebo oboustranně lepicí
pásku.

V pátek 6. března odpoledne se v poličském Tylově domě sešli členové Městské organizace Seniorů České republiky na oslavě
Mezinárodního svátku žen. Setkání zahájil
předseda Jaroslav Koráb. Připomněl, že základní kámen k současným oslavám MDŽ
položila 8. března 1908 demonstrace švadlen
v New Yorku proti nelidským životním podmínkám. Z rozhodnutí OSN jde od roku 1975
o celosvětově památný den, u nás je významný od roku 2004. Na závěr pan předseda probral několik organizačních záležitostí, omluvil
neúčast pana starosty Martinů, který byl služebně mimo Poličku a přidal pár vešíků:
„Dnes je slavný den,
svátek dívek, žen.
Slečny, mámy, babičky
obdržely kytičky.
Užijte si v klidu svátek,
žádný chaos, žádný zmatek,
po celkově dobré práci
přijměte mou gratulaci.“
Dlužno dodat, že ty kytičky nezůstaly jen
v básničce, ale byla jimi obdarována každá
příchozí. A jelikož byla v sále stolová úprava,
za chvíli byly stoly plné všelijakých dobrot,
které ženy napekly. Pozadu nezůstala ani hudební skupina Ládi Petříčka Svijanka, která
hrála k poslechu i tanci jeden hit za druhým.
Říkám-li hit, mám tím na mysli písničky lidové, národní, slovácké, slovenské, kuplety
z padesátých let, výjimečně mladší. V příjemném prostředí běžela konverzace jako na
drátku, výměna poznatků a zkušeností nebrala konce až do předvečerních hodin.
Text a foto L. Vrabec

Jak obálku získat?
Můžete se obrátit na Městský úřad Polička, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Nádražní 304, kancelář číslo 10, telefon
461 723 848.
Přejeme Vám, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale abyste díky ní
byli lépe připraveni.
Sociální pracovníci OSVZ MěÚ Polička

INZERCE

Bez vody zahynou nejen ryby

řádková
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
• Pronájem bytu 2+1 (50 m2) nájem 10
tis.+ 3 tis. energie. Ul. Riegrova 48.
Tel.: 608 609 801

V sobotu 8. února se v Tylově domě konala výroční členská schůze Rybářského sdružení Vysočina Polička. Zprávu o výsledcích
v uplynulém roce a o letošní úkolech a plánech přednesl hospodář Jaroslav Martinů.
Konstatoval, že minulý rok lze opět hodnotit jako velice úspěšný, neboť byly splněny hlavní úkoly – po celý rok byly revíry
pravidelně zarybňovány, navíc se podařilo
opravit a odbahnit rybník Nový. Vše bylo
zvládnuto finančně, sdružení nemá dluhy
a v pokladně zbylo 190 000 Kč. Takové
hospodaření je nezbytnou podmínkou další
existence a prosperity.
Celkově bylo do revírů vysazeno 110 000
ryb o váze 1 062 q. Bylo to 30 000 kaprů, 70
tisíc pstruhů a sivenů, 10 000 štik, okounů,
candátů, sumců, amurů a línů. Cena zarybnění dosáhla částky 10 milionů Kč. Tomu
odpovídají úlovky. Předběžně se očekávají
na úrovni 850 až 900 q (konečné výsledky
se zpracovávají, ale každopádně mnohonásobně překračují průměr cizích revírů).
Porovnáme-li tyto údaje se skutečností
před 30 lety, kdy činilo zarybnění 20 q (nyní
je to 50x víc) a roční rozpočet 80 000 Kč
(nyní kolem 12 mil. Kč). Bylo uloveno mnoho kapitálních, trofejních ryb – pstruzi až
7 kg, štiky 80 až 100 cm, sumci přes metr...
Za dobrými výsledky RS Vysočina se
skrývá především obětavá, prospěšná práce členů při péči o auto, dopravě ryb, krmení, vypouštění rybníků a jejich údržbě,
organizaci závodů pro dospělé i děti a zpracování výsledků, výkonu funce rozhodčích,

fotodokumentaci, evidenci brigádnické
činnosti. Nejvíce přiložili ruku k dílu František Kopiště, Zdenek Milota, Pepík Švanda, David Grolich, Mirek Krušina, Franta
Bláha, Martin Talacko, Vlastík Navrátil, Petr
Bačovský, Pepa Konopásek, Alois Mrňák,
Václav Krušina a jeho žena Eva, Pavel Pásek
a mnozí další. Poděkování zasluhují i Kadlecovi a Cvrkalovi ze Svitav za vybudování nového sociálního zázemí u PK1.
Sdružení hospodaří s ročním rozpočtem
12 milionů korun. Uvážíme-li, že za povolenky vybere necelých 6 mil. Kč, je na bíledni,
že zbytek musí získat jinými činnostmi. Například prodej vánočních kaprů každoročně
vynese 200 000 Kč. Prodej parcel v osadě
u PK0 vynesl 2 mil. Kč. Další peníze přinášejí rybářské závody, plesy atd. Důležité je,
že všechny akce dokáže zabezpečit brigádnicky, bez placení stálé pracovní síly. Mnozí
pomáhají na úkor svého volného času, rodiny. Všem se sluší poděkovat za práci, stejně
jako za každé dobré slovo, morální podporu,
účast na závodech, za slušné a poctivé chování a dodržování stanovených pravidel.
Pokud jde o budovatelské úsilí, za uplynulých 30 let sdružení postavilo, obnovilo
nebo si pronajalo mnoho rybníků. Vybudovalo rybníky Lačnovský, Stašovský, Rohozenský, Peklíčko, přehrady 0 a 2. Koupilo
PK1. Obrovské prostředky vynaložilo na
odbahnění rybníků a jejich opravy. Skromným odhadem vybudovalo dílo za 66 až
70 milionů korun. Na závěr roku 2019 se
podařilo za pouhý milion korun opravit
a odbahnit rybník Nový.
Hlavními tématy pro rok 2020 jsou opět
úspěšné zarybnění na úrovni 1 000 q,
hospodaření bez dluhů, nákup nového nákladního auta a udržet dobré kamarádské
a mezilidské vztahy. Obrovským úkolem pro
příští desetitetí je odbahnit rybníky PK1,
Pomezí, Synský.
Je logické, že rybáři, víc než kdokoliv jiný,
vyjadřují znepokojení nad vysycháním naší
Země, což pociťujeme všichni. Každému
je jasné, že až nebude voda, uhynou nejen
ryby...
L.Vrabec

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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MOZAIKA
Na duben plánujeme tyto akce. Nevíme
co nám koronavirus dovolí. Sledujte naše
webové stránky. Těšíme se, až Vás zase
všechny uvidíme v Mozaice. Je nám tady
bez Vás smutno.
Informace o kurzech a dílnách na tel.:
461 725 352
KERAMIKA PRO DĚTI od 1. třídy
Vyrobíme si keramické, dekorační kytičky
na stůl, cukřenku a lžičku zdobenou fimo
hmotou.
Termín:
čtvrtek 2., 16. a 23. 4. 2020
Čas:
16.00–17.30 hod.
Cena:
120 Kč
Lektorka: Dáša Procházková, Žaneta
Knotková
PEDIGOVÝ KOŠÍK – dílna pro dospělé
Termín:
pátek 3. 4. 2020
Čas:
od 17.00 hod.
Místo:
Obecní úřad Kamenec
Cena:
160 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
KERAMIKA DO ZAHRÁDKY
Keramická dílna pro dospělé
Termín:
středa 8., 22. a 29. 4. 2020
Čas:
9.00–11.00 hod.
Cena:
240 Kč
LASER LABYRINTH – VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
Aktivita pro děti od 1.–6. třídy
Termín:
čtvrtek 9. 4. 2020
Odjezd:
7.30 hod. z vlak. nádraží Polička
Příjezd:
16.30 hod. vlak. nádraží Polička
Místo:
Brno, LaserLabyrinth
Cena:
400 Kč
Přihlášky: 27. 3. 2020
VITRÁŽOVÝ ANDÍLEK – dílna pro dospělé
Termín:
středa 15. 4. 2020
Čas:
9.00–11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
POJĎME SI HRÁT A SKRYTĚ POČÍTAT
Akreditovaný seminář pro ped. pracovníky
Hravá matematika pro předškoláky – rozvoj
matematické pregramotnosti formou her
Seminář je vhodný pro Šablonu 2.I/6, DVPP
apod.
Termín
22. 4. 2020
Čas:
8.30–15.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1900 Kč
Lektoři:
Vojtěch a Marie Cetlovi,
tel: 724 127 545
VITRÁŽE
Kreativní dílna pro dospělé a studenty
Termín
24. 4. 2020
Čas:
17.00 hod
Cena:
200 Kč
Lektorka: Žaneta Knotková
Přihlášky: do 21. 4. 2020
ČARODĚJNICKÝ REJ
Přijďte oslavit tradiční pálení čarodějnic

Termín:
čtvrtek 30. 4. 2020
Čas:
15.00 hod.
Místo:
Liboháj Polička, Ski areál Polička
Informace: Alena Hejduková
tel.: 461 725 352
SPANÍ NA MOZAICE
- pro děti z kroužku Jehlou a nití
Termín:
čtvrtek 7. 5 – pátek 8. 5. 2020
Čas:
18.00–16. 00 hod.
Cena:
150 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: 24. 4. 2020
HURÁ NA KOLO
Pro děti od 3. třídy
Dvoudenní cyklotoulky po Vysočině na kolech. Vyrážíme od SVČ Mozaika – Pustá
Rybná – Rybenské Perníčky – Karlštejn –
Milovy – Křižánky – Lucký vrch (trasa bude
ještě upřesněna). Přespíme na Hájence Damašek, spacáky budou převezeny automobilem.
V případě deštivého počasí je připraven náhradní program. Informace obdržíte emailem týden před akcí.
Termín:
pátek 22. 5. – neděle 24. 5.
Čas:
17.00 hod. u SVČ Mozaika Polička
S sebou: spacák, karimatka, hygienické
potřeby, sportovní oblečení, láhev s pitím,
cyklo-helmu, cyklo-rukavice, vhodná obuv
na kolo.
Cena:
700 Kč (v ceně je ubytování,
strava, pedagogický dozor)
Příjezd:
neděle 24. 5. okolo 17.00 hod.
SVČ Mozaika Polička
Lektorka: Alena Hejduková, Dis
Přihlášky: 30. 4. 2020

KURZ OLEJOMALBY BOB ROSS
Vhodné i pro rodiče s dětmi od 12 let.
Kurzem olejomalby Vás krok za krokem provede Pavel Michalica, certifikovaný instruktor metody Bob Ross.
Odnesete si obraz o velikosti 60x50 cm.
Termín:
sobota 30. 5. 2020
Čas:
9.00–16.00 hod.
Cena:
2000 Kč
Lektor:
Pavel Michalica
Přihlášky: do 25. 5. 2020
ODLOŽ SVÉ BRÝLE
Kurz zaměřený na obnovu zraku pro všechny od 15 let.
Devadesát procent kurzu je věnováno praktickému cvičení v přírodě. Naučíte se cviky
a postupy, které přirozenou cestou zlepšují
zrak. Získáte návod, jak pokračovat po kurzu samostatně, dozvíte se, jak odstraňovat
únavu očí při práci s počítačem, při čtení
a učení.
Termín:
sobota 30. 5. 2020
Čas:
9.00–15.00 hod.
Cena:
1000 Kč
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková (psychoterapeutka)
Přihlášky: do 18. 5. 2020
Informace: PhDr.Jitka Bukáčková,
605 261 011, bukackovaj@tiscali.cz, nebo
Alena Hejduková, hejdukova@mozaika-policka.cz, 739 510 295
Při cvičení na kurzu nelze používat kontaktní čočky ani brýle. Za děti do 15 let
může kurz absolvovat rodič. Za velmi nepříznivého počasí bude kurz přeložen na
jiný termín.

Nabídka volného pracovního místa na ZKRÁCENÝ PRAC. ÚVAZEK

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Místo práce: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970,
Pracovní činnost: sociální práce převážně se seniory, posuzování jejich individuálních potřeb, plánování a hodnocení průběhu služby, poskytování sociálního poradenství, apod.
Pracovní doba: zkrácený pracovní úvazek 0,5 (20 hod./týdně)
Zaměstnání na dobu: neurčitou – trvalý prac. poměr (po zapracování)
Požadujeme: – vzdělání – VOŠ nebo VŠ v oboru sociální práce
– řidičský průkaz skupiny B (os. auto)
– bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
– odborné komunikační dovednosti a společenský přístup zejména k seniorům
– praxe v oblasti výkonu sociální práce vítána, není však podmínkou
Předpokládaný nástup: ihned, případně po dohodě
Hrubá měsíční mzda: 14.000 – 20.000 Kč (0,5 prac. úvazku, 20 hod./týdně)
Nabídky přijímá a informace podává: Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička
vedoucí peč. služby, Irena Smolková, DiS. (461 753 122, 730 892 031),
email: smolkova@dpspolicka.cz,
ředitel Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121), reditel@dpspolicka.cz

CENTRUM B. MARTINŮ
PROGRAM CENTRA SE BUDE I NADÁLE
ODVÍJET OD VLÁDOU NASTAVENÝCH
PRAVIDEL A OMEZENÍ. Aktuální informace naleznete vždy na www.cbmpolicka.cz
VERNISÁŽ: HRAVÝ SVĚT VLASTY
ŠVEJDOVÉ
– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové,
známé ilustrátorky, malířky a autorky řady
dětských knih
25. 4. – 30. 8. 2020, výstavní sály Městské
galerie, Palackého nám.
Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým
laskavým a humorným přístupem k tvorbě
a ke světu vůbec, oslovuje již několik generací dětí i dospělých. Přestože vystudovala
obor loutkářství a hračky, dnes je známá
hlavně svými knižními ilustracemi. Ty tvoří stěžejní část její výtvarné tvorby, kterou
věnovala především dětem. Další samostatnou kapitolu představují její vlastní knihy
pohádek a příběhů, které také ilustrovala,
a řada dětských kreslených filmů, jež vytvořila ve spolupráci se studiem Barrandov. Dále
spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně
a televizí v Brně a byla stěžejní autor-kou
známého časopisu DIKOBRAZ. Na výstavě
bude představena také autorčina volná tvorba, zastoupená především malbami a grafikami určenými jak dětem, tak i dospělým.
Výstava bude zahájena za přítomnosti autorky v sobotu 25. dubna 2020 ve 14.00
hod. ve výstavních sálech Městské galerie
v barokní radnici.
VERNISÁŽ: VÝSTAVA ZUŠ BOHUSLAVA
MARTINŮ POLIČKA
18. – 29. 4. 2020, výstavní sály centra
– výstava absolventských prací a žáků
ZUŠ doplněná o díla dětí z projektu Hrátky
s uměním
VÝSTAVA: PTÁCI – POSLOVÉ JARA
– výstava o ptactvu v naší krajině, ve městech i na venkovském dvoře. A také o Velikonocích.
14. 3.–17. 5. 2020, třída Bohuslava Martinů
Zveme vás na výstavu, která má tu výhodu,
že na ní uvidíte mnoho ptáků pohromadě
a přitom žádného nevyplašíte, neboť se
jedná o fotografie a vycpaniny.
Představeni budou zástupci několika 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. Seznámíte se s ornitologií a smyslem kroužkování ptáků, zmíníme i jejich příbuzné – dinosaury.
Dospělí i děti budou moci vyzkoušet velký
počet interaktivních prvků. Připraveny jsou
nahrávky hlasu ptáků.
AKCE: VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU POLIČKA
26. 4. 2020, 9.00 – 12.00 hod.
Zveme vás na jarní vycházku po okolí Polič-

ky. Vydáme se k Troubnému rybníku a zpět.
U vodních ploch se totiž vždy zdržuje více
ptactva. Budeme pozorovat ptáky žijící
s námi ve městě i ve volné přírodě, na polích
i v lese. Vezměte si s sebou dalekohled. Ornitolog Jakub Vrána vycházku obohatí poutavým vyprávěním a kroužkováním ptáků.
Akce se koná pod záštitou České společnosti
ornitologické. Bližší informace o srazu účastníků apod. sledujte na webu muzea.
VÝSTAVA: RETROGAMING
– interaktivní výstava zachycující historii
výpočetní techniky od počátků do poloviny
90. let 20. století
25. 1. – 26. 4. 2020, výstavní sály centra
Navštivte úspěšnou putovní výstavu Retrogaming vypůjčenou z Regionálního muzea
v Litomyšli. 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. Seznámíte se rovněž s herními hity, s dobovými
herními časopisy a problematikou pirátství.
Dozvíte se plno technických informací i zajímavosti. Co ale nemůže chybět, je pořádné „pařanské doupě“ – herna s historickými
počítači, herním automatem i s moderními
PC s emulátory, kde si vyzkoušíte a zahrajete retrohry (například Prince of Persia, PacMan, Dynablaster a jiné). Nudit se nebudou
ani ti, kteří počítačové hry příliš neprožívají,
protože na ně čekají různé aktivity, včetně
výzvy poskládat velké tetrisové srdce.
PRODLOUŽENÍ SOUTĚŽE:
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 čtyřicáté narozeniny. Za tu dobu se stalo symbolem všech
počítačových her a předlohou pro mnoho
mutací, populárních písniček i televizní seriál a v neposlední řadě i maskotem interaktivní výstavy RETROGAMING. Na jeho počest jsme se rozhodli ve spolupráci s firmou
Orfast s. r. o. vyhlásit výtvarnou soutěž na
téma: Nejoriginálnější ztvárnění Pac-mana!
kategorie: I. do 7 let
II. 7 – 15 let
III. nad 15 let
Hodnotné ceny zajištěny. Své řádně označené výtvory (kategorie, jméno, adresa
a telefonický kontakt) přineste do muzea
nejpozději do 15. 4. 2020. Vyhlášení vítězů
proběhne na www.cbmpolicka.cz.
VÝSTAVA: 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
Tomáš Duchek začal svoji kariéru v oboru digitální malby jako concept artist (návrhář) ve
firmě Warhorse v Praze v roce 2013, kde se

podílel na vizualizaci prostředí a charakterů
ve hře KingdomCome: Deliverance.
Kingdom Come: Deliverance je počítačová
hra zaměřená na realismus a zprostředko-vání středověkého způsobu života. Hráči
mají možnost prožít příběh mladého kováře, jehož život se od základu změní poté,
co jsou jeho rodiče zavražděni při nájezdu
na jeho rodné město. Na výstavě si budete moci vyzkoušet tíhu kroužkové košile či
zbroje a vyfotit se ve fotokoutku s pozadím
se středověkými bojovníky.
AKCE – VÝZVA:
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2020
„Výzva pro všechny, kteří mají chuť se zapojit do noční prohlídky našeho malebného
města...“
21. ročník je naplánován na sobotní večer
6. června 2020. Hlavním organizátorem
a garantem večerní akce je Městské muzeum a galerie Polička, jehož hlavním úkolem
je koordinovat připravené aktivity a zajistit
kompletní propagaci akce a distribuci plakátů a letáků s programem a přehlednou
mapkou všem zúčastněným i široké veřejnosti.
Základní koncepce večerního putování
městem:
Každá instituce, skupina či jednotlivec si
připraví program – hudební, taneční, divadelní vystoupení, výstavu výtvarných prací
či jinou prezentaci své organizace, které
představí v průběhu večera ve vlastních
nebo vypůjčených prostorách. Pro případ
deštivého počasí je nutné zajistit náhradní místo, na kterém by se program mohl
uskutečnit. Náklady na realizaci programu
si hradí každý účastník sám. Pokud máte
zájem se zúčastnit, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím emailu nebo
doručte osobně. Kontakt: Městské muzeum
a galerie Polička, Alena Zavoralová, Tylova
114, Polička 572 01, tel: 461 723 864, zavoralova@muzeum.policka.org.
Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz
v odkazu Formuláře → Akce a výstavy →
Formuláře pro přihlášky na akce a výstavy.
PŘIPRAVUJEME:
VERNISÁŽ: IMAGINÁRIUM v Poličce
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ
FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců
9. 5. – 9. 9. 2020, výstavní sály muzea
Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich
přátel. Do muzea v Poličce doputovalo přes
nemálo českých měst, dánský Silkeborg,
italské Trani a Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých
objektů, tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu
a loutek. Ve službách imaginace a hravosti
se tu prolíná umělecká a řemeslná práce
osobitých výtvarníků a tvůrců.
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Hravě i vážně o Martinů!
Poličské muzeum našlo způsob, jak přiblížit slavného skladatele dětem
Život nejvýznamnějšího poličského rodáka hudebního skladatele Bohuslava
Martinů byl neobyčejně spletitý, jeho tvorba je bohatá a stylově různorodá. Jak životní osudy a tvorbu tohoto velikána přiblížit
dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné
a přiměřené jejich věku? Na to odpovídá
Městské muzeum a galerie Polička speciálním hudebně-vzdělávacím projektem Hravě i vážně o Martinů.
V letošním roce uplyne 130 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých
skladatelů 20. století, Bohuslava Martinů
(1890–1959). Poličské muzeum při této
příležitosti představilo speciální hudební programy pro žáky a studenty. „Nové
edukativní programy o Martinů přinášíme
ve formě interaktivních hudebních dílen. Do
nich jsou zařazeny různorodé aktivity, např.
poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními
zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvádí ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová. „Návrhu
a realizace vzdělávacích hudebních pořadů
se ujala zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí v brněnské
filharmonii, kde připravuje a vede hudební
dílny pro školy. Pro každý ročník základní
školy od první po devátou třídu, víceletá
gymnázia a první dva ročníky středních škol
je zpracováno jiné téma. Celkem se jedná
o 11 tematických pořadů,“ dodává.
Žáci se mohou v průběhu školní docházky
každý rok vypravit do muzea, kde je pro ně
vždy připravena jiná hudební inspirace z díla
skladatele! Přehled nabízených programů:
1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek
(1. ročník ZŠ) – tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy (Kdo je na
světě nejmocnější?, Špalíček)
2. Bohuslav Martinů a lidová kultura
(2. ročník ZŠ) – skladatelův rodný kraj,
úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu
B. Martinů inspirovanou lidovým uměním
(Otvírání studánek, Špalíček)
3. Bohuslav Martinů a klavír (3. ročník
ZŠ) – představení B. Martinů jako klavíristy
a jeho tvorby pro klavír a cembalo (klavírní
cyklus Loutky, Koncert pro cembalo)
4. Bohuslav Martinů cestovatelem
(4. ročník ZŠ) – život B. Martinů v zahraničí
a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami (písňový cyklus Nipponari, Le jazz)
5. Bohuslav Martinů a cestování časem
(5. ročník ZŠ) – přehled jednotlivých historických epoch – baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů
(Serenáda, Ouvertura pro orchestr)

6. Bohuslav Martinů a opera (6. ročník
ZŠ, prima gymnázia) – přiblížení operní
tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky
pantomimy (Divadlo za branou)
7. Bohuslav Martinů a média (7. ročník
ZŠ, sekunda gymnázia) – méně známá
tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film
a reklamu (Veselohra na mostě, Ženitba, reklamní dokument Střevíček)
8. Bohuslav Martinů a Paříž (8. ročník
ZŠ, tercie gymnázia) – představení tvorby
B. Martinů v pařížském období a francouzské meziválečné Paříže jako významného
kulturního centra (Half-Time, Vřava, Concerto Grosso, Dvojkoncert)
9. Bohuslav Martinů v Americe (9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia) – osobní příběh B.
Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období (Památník Lidicím, Symfonické
fantazie)
10. Bohuslav Martinů a jazz (kvinta gymnázia, 1. ročník SŠ) – kořeny, vznik a vývoj
jazzu, jeho vliv na tvorbu B. Martinů v pařížském období (Black Bottom, Le Jazz)
11. Bohuslav Martinů a baletní tvorba
(sexta gymnázia, 2. ročník SŠ) – představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti
pohybového a tanečního divadla (Špalíček,
Kuchyňská revue)
Na realizaci hudebních pořadů se podíleli
studenti poličského gymnázia a žáci Masarykovy ZŠ v Poličce, jejichž pedagogům
patří velké poděkování za podnětné připomínky a zpětnou vazbu. „Děti odcházely
s novými informacemi a zajímavostmi o ži-

votě B. Martinů a hlavně měly možnost poznat Martinů nejenom jako skladatele, ale
i jako člověka. Součástí programů byly i zajímavé praktické činnosti např. složit hudbu
k němé grotesce, šesťáci se bavili u zrcadlové pantomimy a deváťáky zaujala možnost
dirigovat svoje spolužáky…,“ uvedla učitelka hudební výchovy paní Ilona Navrátilová.
Současně byl připraven pořad Letem
světem s Martinů, a to pro zájemce, kteří
nemohou do muzea zavítat opakovaně (ve
třech variantách: pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň
ZŠ, SŠ). Do nabídky je také zařazen speciální program Po stopách Bohuslava Martinů,
který je určen pro školní výlety a zahrnuje
návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v kombinaci
s vybranou hudební dílnou. „Programy jsou
trvale zařazeny do nabídky muzea pro školy
od ledna 2020, aby přispěly svým pojetím
a náměty k šíření povědomí o životě a díle
poličského rodáka a skladatele světového formátu,“ uzavírá ředitelka muzea Mgr.
Pavla Juklová.
Více na www.cbmpolicka.cz
KONTAKT:
ALENA ZAVORALOVÁ
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Tylova 114
572 01 Polička
Tel.: +420 461 723 855
e-mail: zavoralova@muzeum.policka.org
www.cbmpolicka.cz

MartiNoviny
Velikonoční inspirace
Bohuslava Martinů
Nejkrásnější jarní svátky – Velikonoce –
nepatřily pravděpodobně v rodině Martinů
k nijak zvlášť uctívaným. Nedochovala se
žádná konkrétní zmínka o tom, jak rodina
svátky trávila. Můžeme jen předpokládat, že
dle dobových zvyků, jejichž kořeny spadají
do dávných pohanských dob, ženská část rodiny zdobila cibulovou nebo jinou technikou
vajíčka pro koledníky a v době Bohuslavova
dětství naopak mužská část že se vypravovala vajíčka koledovat. Můžeme také předpokládat, že maminka Karolina Martinů napekla
některé z typických velikonočních pochutin
– kynutý mazanec nebo třeba jidáše a ozdobila jimi sváteční tabuli. A rozhodně se dá
předpokládat, že rodina navštěvovala církevní
bohoslužby, od památky na Poslední večeři
Páně o Zeleném čtvrtku do nedělního Zmrtvýchvstání Krista.
Ani v dospělosti Bohuslav Martinů zřejmě
Velikonoce nijak výjimečně neslavil. Z korespondence rodině do Poličky vyplývá, že je
s manželkou Charlotte trávíval opakovaně
u její rodiny ve francouzské obci Vieux-Moulin. Tam se účastnili některých z místních akcí,
například o Velikonocích roku 1932 v dopise
referoval, že se byli „podívat na lov na jelena
v sobotu, bylo to moc hezké všechno panstvo
na koních v lovecké livreji, asi padesát psů
všechny stejné, v pondělí byl hon na divokého
kance ale to jsme přišli pozdě jenom jsme ho
pak viděli jak ho vezli. Tak jsem si trochu odpočinul.“ Vzpomínka na lov o Velikonocích se
nám v kontextu pravidelných honů na podzim
u nás může zdát možná zvláštní, podrobnosti
o akci bohužel neznáme.
Skladeb s velikonoční tematikou není
v Martinů tvorbě mnoho. Pomineme-li kompozice, které o Velikonocích sice dokončil, ale
nemají s velikonoční tematikou pranic společného – což byly Elegie (1909), Kuchyňská
revue (1927), Čtyři věty pro klavír (1929),
Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr
(1933), či Hry o Marii (1934) – jsou na jeho
kontě jen tři drobnější skladbičky na velikonoční téma. První z nich, Pět klavírních skladeb k Velikonocům, složil v roce 1912 a má
části: Nezvěstná – Zelený čtvrtek – Velký
pátek – Bílá sobota – Pondělí velikonoční.
Martinů skladbu dost možná tvořil v doufání,
že bude provedena právě o Velikonocích; to
však v daném roce evidentně nestihl – dílo
dokončil 10 dnů po ukončení velikonočních
svátků, které roku 1912 připadly na 5.-8.
dubna. A možná byl z neúspěchu poněkud
frustrován, neboť ke skice skladby dopsal vpisek s datací: „Nevermore. [Už nikdy] Středa
17. dubna 1912“. Co přesně tím myslel, nevíme – naštěstí to neznamenalo, že by snad
chtěl přestat komponovat.

Druhá velikonoční skladbička Bohuslava
Martinů je příležitostným dílkem, které si u něj
„na zakázku“ objednaly Lidové noviny. V roce
1933, kdy žil Martinů trvale v Paříži, jej redakce novin oslovila s žádostí, aby pro ně napsal
nějaké příspěvky o hudebním životě v Paříži
a protože se blížily Velikonoce, byl současně
vyzván, aby u této příležitosti zkomponoval
drobnou skladbičku. Martinů v obou případech
vyhověl: příspěvků o hudbě a životě ve Francii
napsal pro LN v dalších pěti letech celkem jedenáct a přispěl i drobnou skladbičkou. Nazval
ji Velikonoční, koncipoval jako píseň pro hlas
a klavír na text Karla Jaromíra Erbena a otištěna byla v příloze Lidových novin 16. dubna
1933, přímo na velikonoční neděli.
Posledním drobnějším velikonočně laděným
dílkem jsou Písničky pro dětský sbor, které
komponoval na sklonku života, v únoru 1959.
Skladbičku s částmi Velikonoční – Kováříček
– Dětské hádanky věnoval Dětskému pěveckému sboru Krajského domu pionýrů a mládeže v Brně, jenž dílko se svým sbormistrem

Jaroslavem Dostalíkem o rok později poprvé
interpretoval. A v tomto případě symbolicky
přímo na velikonoční neděli, která v roce 1960
vycházela na 17. dubna.
A stejně jako u prosincového přiblížení vánočně laděných skladeb B. Martinů, i u těch
velikonočních musíme na závěr zmínit jedno
zásadní dílo, které je s velikonočními svátky
spjato. Jde o operu Řecké pašije, dílo se silným
duchovním poselstvím, které Martinů komponoval na námět románu řeckého spisovatele
Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný.
Příběh se odehrává na řeckém venkově v době
příprav lidového velikonočního představení.
Souhrou okolností jednotliví usedlíci vesnice,
vybraní do chystaných pašijových her, postupně mění své chování a více či méně se sžívají
s charakterem postav, které mají v pašijích
ztvárnit. V dobrém i ve zlém: historie se po tisíci letech opakuje a tak musí dojít k násilné
lidské oběti, aby se v budoucnu mohlo změnit
společenské myšlení.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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MATAMI
Vážení příznivci MaTami, aktuální program najdete na www.matami.cz
nebo www.facebook.com/RCMaTami.
Pokud máte zájem dostávat aktuality přímo na Váš email, napište nám na matami@
matami.cz.
Odborné poradny duben 2020:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková )
18. 4. (sobota) 13.00–15.00 hod.
Speciálně – pedagogická poradna (Mgr.
Romana Jurečková)
21. 4. (úterý) 14.30–16.30 hod.
Psychologická poradna (Mgr. Monika
Čuhelová)
23. 4. (čtvrtek) v rámci Drobečků 10.00–
12.00 hod.
Velikonoční dílničky v aktivitách
2. a 3. 4. 2020 (čtvrtek a pátek) 9.00–12.00
hod.
V rámci dopoledních Klubíků si s dětmi můžete vyrobit veselé velikonoční dekorace.
Kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
26. 3., 2., 9., 23., 30. 4. 2020 (čtvrtek)
16.00–17.00 hod.
Kurz o 10 lekcích (čtvrtky). Kurz není limitován věkem. Je určen pro každého se zájmem o trénování paměti, které je zábavné
a zároveň účinné proti zhoršování mozkových funkcí.
Následující termíny 7., 14., 28. 5., 4., 11. 6.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Cena: 1 lekce / 60 min. / 50 Kč
Povede: MUDr. Lenka Macků, česká společnost pro trénování paměti
Logopedický seminář
6. a 20. 4. 2020 (pondělí) 16.00–18.00 hod.
Mgr. Hana Dalíková poskytuje logopedické
poradenství v rámci rodinného centra, slouží jako podpora rodin s dětmi s poruchami
řeči, napomáhání rozvoji řečových dovedností u dětí, včasné rozpoznání řečových
problémů. Nabízí možnosti nápravy a další
logopedické péče.
Cena: 50 Kč za konzultaci
Potravinové alergie – svépomocná skupina
8. 4. 2020 (středa) 15.30–17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, nabízíme Vám prostor pro sdílení
zkušeností, receptů a rad.
Předporodní besedy
15., 22., 29. 4. 2020 (středy) 16.00–18.00
hod.
Porodní asistentka Marie Frajvaldová a novorozenecká sestra a laktační poradkyně
Renata Vrtěnová Vás seznámí s tématy
Poslední týdny těhotenství a příprava na
porod, Porod a šestinedělí, Péče o novorozence a kojení. Přihlašujte se na prihlasse@
matami.cz.

Cena: jedna beseda 100 Kč / 150 Kč za pár, při
předplacení celého cyklu 250 Kč / 350 Kč za pár
Světový den autismu v MaTami
16. 4. 2020 (čtvrtek) 16.00–18.00 hod.
Zaslechli jste někdy on/ona je autista? Víte,
co si pod tím představit? Přijďte do MaTami na besedu s psycholožkou Mgr. Zdeňkou
Drábkovou. Herna pro Vaše děti je k dispozici. Beseda je zdarma.
Znakujeme se zpěvem a hrou I.
17. 4. 2020 (pátek) 15.00–16.00 hod., dále
pak 5 následujících pátků
Kurz má 6 lekcí, každá lekce trvá 45–60
minut a je vždy na určité téma, pro děti
od 6do 30 měsíců. Znakování je přirozenou řečí miminek a dětí, mohou se tak dorozumět s ostatními. Rodiče mohou hned
reagovat na jejich potřeby a snižuje se tak
pocit frustrace u dětí i u rodičů, protože si
rozumí. Rodiče jsou si pak víc jistí sami sebou, protože ví, co jejich miminko chce a co
ho zajímá. Ke každému kurzu obdrží rodiče
CD s písničkami a pracovní listy, aby do nich
mohli nahlédnout i doma. Přihlašujte se na
freiia@email.cz nebo tel: 723 078 124.
Cena kurzu: 1200 Kč (včetně materiálů)
Tréninková aktivita s Mgr. Monikou Čuhelovou
23. 4. 2020 (čtvrtek) 10.00–12.00 hod.
Tréninková aktivita s psychologickou poradnou proběhne v rámci dopolední aktivity. Probírat budeme témata nastavování
hranic, odměny a tresty.
Tvořivý arteterapeutický večer pro ženy24.
4. 2020 (pátek) 18.00–20.00 hod.

Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě dozvíte i něco
nového. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová
Cena: 140 Kč
Beseda Nejsem špatný rodič, mám jen dítě
s ADHD
28. 4. 2020 (úterý) 16.00–18.00 hod.
Povídání a sdílení nad tématem dítě
s ADHD. Jak tuto věc ustát před okolím
a příbuznými. Jak komunikovat se školou.
Jak si udržet dobrý vztah s dítětem.
Povede: speciální pedagožka Mgr. Romana
Jurečková
Cena: 50 Kč
Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
29. 4. 2020 (středa) 9.00–12.00 hod.
Voňavé dopoledne v MaTami s Danielou Vykypělovou. Aktuální informace a téma vaření sledujte na FB a webu. Přihlašujte se na
přihlasse@matami.cz.
Nástup dítěte do MŠ
30. 4. 2020 (čtvrtek) 10.30–11.30 hod.
Nástup dítěte do mateřské školy je prvním velkým životním mezníkem dítěte.
Beseda s psycholožkou Mgr. Zdeňkou Drábkovou proběhne v rámci dopolední aktivity.
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč
(cena pro členy s permanentkou 35 Kč).
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM.

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
tel. 605 937 759

Galerie Kabinet Chaos
Pavla Kroupová – Polibek skalního ducha
18. dubna 2020 v 17:00 hod.
Vážení přátelé tentokrát proběhne vernisáž
bez Vaší milé účasti, rozhodly jsme se společně
s umělkyní Pavlou Kroupovou, že se pokusíme
výstavu zrealizovat i přes nepřízeň osudu, budeme-li v době konání vernisáže zdravé.
Výstavu se pokusíme zpřístupnit v čase
plánované vernisáže online vysíláním na Facebooku. Případně uvidíte záznam na stránkách galerie na FB. Kdo by měl zájem, může
se objednat k individuální návštěvě s ochrannou maskou. Budeme se řídit aktuálními pravidly provozu, takže pokud to nebude možné,
uvidíte výstavu na fotodokumentaci a videodokumentaci, s autorčiným výkladem.
V případě komplikací výstavu posuneme
na pozdější termín.
Pavla Kroupová patří ke generaci umělců, kteří studovali výtvarné Akademie
před a po Sametové revoluci. Studovala
AVU v Atelieru kresby Prof. Jitky Svobodové a malbu u Prof. Jiřího Sopka. Její tvorba
poslední dekády se dá charatkterizovat jako
průzkumná mise naplaveninami časem.
Slovy autorky: „V mých vzpomínkách zanesené proudem myšlenek do zákoutí dobře schovaných a vyplouvajících nekontrolovatelně podvědomím usazené sedimenty
zážitků, rozhovorů, událostí.“

Pavla Kroupová je bytostná malířka
experimentující s malbou a s fotografií.
Z jejího uměleckého rukopisu vykvétají
květy a vynořují se skály, jeskyně a rezervoáry prehistorických krystalicky průzračných vod, spojených s pamětí uloženou
v pradávných dobách vzniku života a země.
Z jejích maleb hovoří ikonografie zapomentutého jazyka ženského těla a duše. Pavla
kutá do svrchních zkamenělých krust svého
bytí a prolamuje se tam, kde se skrývá tajená pravda žité zkušenosti. Její malby jsou
jemné i pevné, odrážejí citlivost umělkyně
a vypovídají o hlubokých a tajemných tůních života, o touze napít se z pramene živé
vody, elementu spojeného s emocemi, ženstvím a vznikem života.
https://www.pavlakroupa.com
Těšíme se na společnou realizaci výstavy. Pavla Kroupová a za pořádající Spolek
Planeta Chaos z. s. Veronika Šrek Bromová.
Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68, Polička, 572 01. Inzerujeme na našich veřejných
stránkách na Facebooku, na ARTMAP,
www.planeta-chaos.cz, těšíme se na setkání s Vámi v lepších časech. Kontakt pro
objednání individuální prohlídky: verbrom@
gmail.com, mob: 602 315 215.

Festival Polička Jazz je zrušen

Polička – Vzhledem k současné situaci, která nastala ohledně pandemie koronaviru, je
letošní ročník festivalu Polička Jazz, který se měl uskutečnit v měsíci dubnu, zrušen. „Rád
všechny uvítám ve stejném obsazení, které mělo být v letošním roce, na příštím ročníku,“
uvedl ředitel Tylova domu v Poličce Petr Cuper. Příští ročník festivalu Polička Jazz se uskuteční ve dnech 14. -17. dubna 2021. „Věřím, že vše dopadne dobře,“ dodal Cuper
Stanislav Sáňka,Tel: 604 575 609, standa.sanka@centrum.cz
(sáň)

Divadelní klub

Zájemci o návštěvu Divadelního klubu
nechť sledují stránky klubu www.divadelniklub.cz a facebook. Věříme, že dříve či
později se kultury milovní návštěvníci opět
shledají v této Mekce poličských umělců.
DST Polička

Informace od lékaře
nejen pro diabetiky
Milí pacienti,
ohledně zdravotních pomůcek pro diabetiky je tu dobrá zpráva!
Vrátili jsme se na stav platný před 2 měsíci, takže vám mohu psát vše jako do
11/2019.
Nicméně, doba je hektická a žijeme s koronavirem v zádech. Mám na vás velkou
prosbu:
Prosím všechny své pacienty a jejich blízké o MAXIMÁLNÍ OHLEDUPLNOST.
I plánované návštěvy v ordinaci, které nespěchají, prosím, odložte.
Léky vám pošlu prostřednictvím SMS,
domluvíme náhradní termín, pokud jste
nachlazeni, nechoďte, myslete na své okolí.
Jde o neobvyklou situaci, když si nejste jisti,
zavolejte o radu.
Nicméně, jde jen o další koronavir jako je
třeba rýma, naše zdravotnictví je vyspělé,
chovejme se jako vždy u epidemie virozy
– když je někdo nemocný, zůstane doma
a nechodíme k němu. Není to mor, zdravotnictví a lidstvo je už dál a jinde.
Nikdo mě nemůže podezřívat z přehnaných sympatií k současné vládě a panu
Babišovi, ale musím uznat, že se snaží. Nekažme to svojí lehkovážností.
Zkusme zachovat klid a nadhled.
P. Lisý

KULTURA
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Pamatuj! na Gymnáziu v Poličce
V pátek 6. 3. 2020 se poličské gymnázium připojilo k celonárodní akci, jejímž cílem bylo připomenout největší hromadnou
vraždu československých Židů v noci z 8. na
9. března 1944 v Osvětimi-Birkenau.
Studenti se svými pedagogy připravili
komponovaný program s názvem Pamatuj!
Během hodiny prezentovali své studentské aktivity, četli z knihy Františka Tichého
Transport na věčnost. O krásný hudební

program, kde zazněly i židovské písně, se
postaral pěvecký sbor Juliettes.
Velmi zajímavé bylo spojení programu
s poličskými Židy a jejich oběťmi. O době
holocaustu promluvil Ing. Karel Witz.
Odpověď na aktivitu gymnázia Pamatuj!
zní: „Děkujeme! Vzpomínáme! Nezapomeneme!“
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička s. r. o.
úspěšná na soutěži

KALIBR CUP

EDISON na Gymnáziu Polička
V týdnu od 17.–21. 2. 2020 se naše škola
zapojila do projektu EDISON do škol, který
organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC existující již od roku 1948.
Cílem projektu je seznámit žáky s kulturou, tradicemi a zvyky nejrůznějších zemí.
My jsme měli možnost poznat studenty
z Panamy, Kazachstánu, Ruska, Turecka
a Arménie. Takto viděl celý týden s EDISONy náš žák, Jáchym Tengler.
Každý, kdo se někdy ocitl na delší čas
v jiné zemi, zná ten pocit. Nemůžete ho zažít jednoduše tím, když přijedete jako turista, zhlédnete tamní stavby, pokusíte se
ochutnat pár nových jídel. Dá se ho dosáhnout pouze tehdy, když do dané země přijdete žít. Za ten čas kromě vztahů obvykle
získáte i určitý nadhled a smysl pro místní
humor. Nakonec se ale naučíte chápat věci,
které vaše kultura mnohdy zcela přehlíží.
Nějak tak se asi cítilo pět studentů, kteří
se právě ocitli v Česku na měsíc a půl. Nějak
tak jsme se mohli cítit i my díky útržkům pěti
různých prezentací. Každý z cizinců představil svá národní jídla, tance nebo kulturní a přírodní dědictví. K tomu dodal pár zajímavostí
o své zemi. Nakonec jsme i my měli možnost
zkusit si zatančit tamní tance nebo naučit se
pár cizojazyčných sprostých slov. Ke konci se

pak mnohdy začaly prolamovat ledy, konverzace se tak ubírala k hudbě, koníčkům nebo
jídlu. Dle mého názoru to ale stále většina
z nich dostatečně nevnímala na vlastní kůži.
Osobně jsem také plánoval jen jaksi proplout celým týdnem. I ve středu v Pontopolisu jsem byl pouze doprovodit jednoho
z cizinců, ale nakonec jsem byl jeden z posledních, kteří odcházeli… Ten večer tam
měla být uskutečněna pozoruhodná myšlenka: „Globalvillage“. Se školou spříznění cizinci byli sezváni, aby přednesli něco
o sobě, o svých zemích. Tentokrát se to
obešlo bez táhlých prezentací, stačilo pár
správně mířených vět, načež se všichni
rozutekli ochutnávat exotická jídla. A pak,
s miskou banánové polévky v ruce, mohl
každý vést rozhovor s kýmkoliv o čemkoliv.
Obohacující, zábavné, fascinující pro každého, kdo se tomu momentu dokázal oddat.
Během celého týdne jsme směli zachytit
střípky nových kultur. Na moment měl každý z nás možnost být přímo tam, v cizí zemi,
a cítit na jazyku chuť národního jídla. Bohužel
mnoho mých přátel celou věc stále vnímalo
spíše jako ti průchozí, jako turisté. Jistě, je
dobré býti turistou, ale proč nebýt ještě něčím víc, když dostaneme tu možnost.
Jáchym Tengler

Dne 6. 2. 2020 se uskutečnil další ročník tradiční soutěže Kalibr Cup v Lanškrouně. Opět jsme si nenechali ujít
možnost zúčastnit se a ukázat, že naše
děvčata opravdu „umí“. Letošní téma
„Párty Look“ oslovilo čtyři dívky, které
se okamžitě s vervou pustily do příprav,
a to v kategorii účesová tvorba T. Hofírkovou a N. Hurychovou, v kategorii
body-art M. Vávrovou a v kategorii make-up N. Lenčéšovou.
Letošnímu ročníku chyběla dřívější
možnost postupu do finále juniorského
mistrovství v Praze, kterou se bohužel
pořádající škole nepodařilo zajistit a která byla velkou motivací pro soutěžící.
Přesto naše děvčata nepodcenila přípravu a snažila se vytvořit co nejkreativnější modely a získat co nejlepší umístění
v ostré konkurenci soutěžících z dalších
škol. O fandění a podporu se postaral
autobus spolužáků a kamarádů ze školy.
Úspěch se dostavil a to velký:
2. místo – kadeřnická tvorba NATÁLIE
HURYCHOVÁ
2. místo – body-art MARTINA VÁVROVÁ
Oceňujeme i práci ostatních soutěžících, které se na „bedně“ neumístily.

POZOR – ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISŮ
do 1. ročníků základních škol
Na základě výrazného omezení provozu
základních škol se mění termín a průběh
zápisů do 1. ročníků základních škol pro
školní rok 2020/2021 následovně:
termín:
středa 29. 4.
od 8.00 do 12.00 hod.
čtvrtek 30. 4. od 12.00 do 16.00 hod.
Masarykova základní škola Polička, nábř.
Svobody 447
místo: budova pavilonu (ul. Rumunská)
více též na http://www.zsmaspolicka.cz/
Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401
místo: budova školy (ul. Švermova)
více též na http://www.zsnalukach.cz/
Zápis proběhne bez účasti dětí!
Žádosti o přijetí jsou k dispozici na
webových stránkách obou škol. Vyplněné
a podepsané žádosti odevzdejte ve výše
uvedených termínech na příslušné základní
škole (pouze na jedné). V případě potřeby
kontaktujte pracovníky vedení školy na e-

mailových adresách:
reditel@zsmaspolicka.cz
strilek@zsnalukach.cz
Zároveň sledujte aktuální informace na
webových stránkách škol!
Další podrobnější informace:
Zápis do 1. ročníku, tj. zápis k povinné
školní docházce je pro školní rok 2019/2020
je povinný pro děti narozené 1. 9. 2013–
31. 8. 2014 a děti, kterým byl v loňském
roce povolen odklad.
K zápisu je třeba vzít:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
Povinná školní docházka se vztahuje na
státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na
území České republiky pobývají déle než 90
dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje
na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně
po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.
Každé dítě, na které se vztahuje povinná školní docházka, má nárok na přijetí do

ZÁPIS žáků do Speciální ZŠ
Pro školní rok 2020 – 2021 proběhne od 6.
dubna do 16. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole
Pro bližší informace volejte 602 191 229, nebo
pište na e-mail: szspolicka@szspolicka.cz
Přihlášku je možné doručit následujícími
způsoby:
1. E-mailem s elektronickým podpisem. Při-

hlášku bez elektronického podpisu je nutné
do 5 dnů potvrdit jedním z níže uvedených
způsobů. Se ZŠ je možné dohodnout i pozdější termín podpisu.
2. Poštou
3. Osobním podáním (ředitelce školy)
4. Datovou schránkou Speciální mateřská
škola a základní škola Polička (huvp8qp)

Masarykova ZŠ
Dětská scéna
V letošním školním roce naše škola uspořádala oblastní kolo v recitaci. Prostory poskytlo CBM Polička. V pěti kategoriích se
představilo 79 recitátorů, a tak porota měla
nelehký úkol při hodnocení. Žáci I. stupně
se připravovali se svými učitelkami v projektu Pohlazení pro maminky na tuto recitační soutěž. Žáci II. stupně měli postupové
kolo v rámci školního kola.
K této soutěži se přidala i soutěž pěvecká. Do oblastního kola postoupilo 14 soutěžících a reprezentovali velmi dobře, protože
8 z nich získalo postup do okresního kola
a tři žáci čestné uznání. Do okresního kola
postoupili v 0. kategorii Zuzana Groulíková
a Sofie Kavanová, čestné uznání získal Jan
Pávek. Z 1. kategorie postupují Kryštof Rokos a Pavel Vojtíšek a z 2. kategorie Adéla
Nguyen, ze 3. kategorie Amálie Kneblová
a Barbora Groulíková, čestné uznání Lucie
Jílková, ze 4. kategorie Kamila Sílová, čestné
uznání Karolína Báčová.

V pěvecké soutěži byli ve školním kole
vybráni vždy 3 nejlepší, kteří postupují do
soutěže Poličský skřivánek. Na prvních místech se umístili: Ema Vajsová, Marie Kastnerová, Kristýna Lašková, Daniela Kastnerová a Dominika Hegrová.
Hudební dílny
V letošním školním roce měli žáci naší školy
možnost navštěvovat Hudební dílny k expozici Barevný svět B. Martinů. Žáci se zábavnou
formou seznámili s různými etapami života
B. Martinů. Jednotlivé bloky pod vedením p.
Kulískové trvaly asi 70 minut. Děti zhlédly doprovodný obrazový materiál, poslouchaly různé ukázky a plnily jednoduché úkoly. Součástí
programu byly i zajímavé praktické činnosti
např. „složit hudbu k němé grotesce“, šesťáci
se bavili u „zrcadlové pantomimy“ a deváťáky zaujala možnost dirigovat svoje spolužáky.
Děti odcházely s novými informacemi a zajímavostmi o životě B. Martinů, a hlavně měly
možnost poznat Bohuslava Martinů nejenom
jako skladatele, ale i jako člověka.

základní školy ve školském obvodu, v němž
má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný zástupce dítěte možnost
požádat o zápis v jiné, než spádové škole.
Školské obvody pro poličské základní školy
jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2019. Vyhláška je k dispozici na webových stránkách http://www.policka.org/
seznam/Mestsky-urad/vyhlasky-mesta
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro plnění povinné
školní docházky, může zákonný zástupce
dítěte při zápisu písemně požádat o její
odklad o jeden rok. K žádosti je třeba při
zápisu přiložit doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra a zároveň
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
K povinné školní docházce může být přijato i dítě mladší, které dosáhne 6. roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku (pro letošní zápis
dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
Bližší informace k možnosti přijímání těchto
dětí podají pracovníci ZŠ.

Zápis dětí
do poličských
mateřských škol
pro školní rok 2020/2021 se bude konat
12. – 13. 5. 2020 v době od 8 do 16 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ).
Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu
školního roku bývá možnost přijetí omezená. Děti jsou přijímány na základě kritérií,
která určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku
v MŠ (v průběhu května)
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ
Poličské mateřské školy:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul.
Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E.
Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
Pozor: pro děti narozené v období od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015 a děti, které mají odklad
povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné! Obecně závaznou vyhláškou
města Poličky jsou stanovené školské obvody mateřských škol. Děti starší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské
školy v ní mají i přednostní právo přijetí.
Bližší informace sdělí ředitelky mateřských škol nebo pracovníci oddělení školství
města Poličky. Naleznete je také na webových stránkách škol a města Poličky.
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Zprávy ze ZUŠ
Vážení čtenáři, tento článek se pozvolna
skládá v mých myšlenkách ve dnech, kdy naši
zemi (a nejen ji) sužuje epidemie, jakou jsme
nezažili. Nikdo z nás neví, jak dlouho bude
stávající stav trvat, zkoumáme nové způsoby
vzdělávání, pokoušíme se o lepší využití dostupných moderních aplikací a všech metod
vhodných pro distanční vzdělávání (což je pro
umělce opravdu velká výzva!), rušíme koncerty a každý sám máme prostor srovnat si své
hodnoty. Doba svým způsobem ojedinělá…
V souvislosti s výukou prosíme rodiče, aby
ve zvýšené míře sledovali své emailové schránky, naše webové stránky www.zusbmpolicka.
cz a elektronické žákovské knížky svých dětí,
kde budeme sdělovat další pokyny.
I v těchto neobvyklých dnech vám chci za
celou ZUŠ popřát především pevné zdraví
a informovat o dění, které jsme v měsíci
březnu stihli do dne „D“.
Naše škola se v prvních dnech měsíce března stačila zúčastnit několika soutěží na okresní
úrovni a tak vás informací o výsledcích našich
žáků moc ráda přivedu na jiné myšlenky.
V Litomyšli soutěžili 3. března kytaristé pod
vedením p. uč. Františka Tótha. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a p. učiteli Tóthovi za přípravu. První místo si v tomto
okresním kole soutěže ZUŠ ČR vybojoval František Mach, místa druhá si pak odvezli Matěj
Šplíchal, Petr Hradecký, Filip Mlynář, Jiří Šícha
a Anna Hoplíčková. Blahopřejeme!
První místo a to rovnou s postupem do
krajského kola – tentokrát v okresním kole ve
hře na housle v Moravské Třebové – získala
Lada Kincová, která se s nejvyšším počtem
bodů zároveň stala absolutní vítězkou (ped.
Alena Kincová). Ze třídy Pavlíny Kempné získal taktéž první místo s postupem violista
Radim Šafář. Další houslistky Terezie Bala-

šová (s klavírním doprovodem své odvážné
maminky, které tímto ještě jednou děkujeme
a zároveň blahopřejeme!) a Adina Hradecká
získaly první místo. Nela Hrbáčková a Soňa
Tišlová získaly místa druhá. Ze třídy Anety
Kovářové si první místo s postupem vybojovala Miriam Kašparová. Johana Jelínková získala první místo. Všem patří velká gratulace,
vyučujícím děkujeme za vynikající přípravu
a velmi obětavou práci. Velké poděkování
samozřejmě míří také k našim
klavíristkám, bez kterých by se
soutěž houslistů nemohla obejít,
jmenovitě p. uč. Ivě Komárkové,
Kateřině Grubhofferové a Gabri.GH=ã1D/XNiFK3ROLĀND
ele Vraspírové Vorbové.
Kapitola soutěží se však bo.G\
hužel pro tento rok zřejmě uza&HQD.Ā
vřela. Pokud nenastane překvapivý zlom, ohlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
ukončení všech plánovaných
soutěží. Budeme tedy věřit,
že si vše naši žáci vynahradí
v příštích letech.
Dalším úspěchem, který nás
těší, je přijetí žákyně Adriany
Voglové (ped. vedení G. Vraspírová Vorbová) ke studiu na
Konzervatoři v Pardubicích, obor
hra na klavír, od příštího školního roku. Taktéž gratulujeme.
Aktivity plánované v měsíci březnu – rodinami oblíbený
Jarní koncert a Koncert učitelů
– jsme byli nuceni vzhledem
k okolnostem zrušit. Věříme
však, že jde o zrušení pouze
dočasné – snad se podaří nalézt náhradní termíny realizace

Speciální ZŠ a MŠ
Rok 2020 začali naši nejmenší zimními
radovánkami. I tak málo dní se sněhem
stačilo k cestě na nejbližší kopec s lopatami i boby. Se zimou souvisela i řada aktivit
na téma zimní oblečení, péče o zdraví atd.
Děti se vše učí pomocí praktických činností. Speciální třídy i děti z mateřské školy
navštívil také skřítek „ Zimníček“, který si
s dětmi celé dopoledne hrál a dobře je bavil. A potom přišel Masopust, a s ním rej
různých stvoření – netopýr, princezna, kouzelník aj.
Pro všechny žáky školy i školky jsme
uspořádali výtvarnou soutěž s názvem:
Dopravní prostředek budoucnosti. Některé
obrázky byly opravdu zajímavé např. mo-

a všechny příznivce nakonec těmito akcemi
potěšíme.
Zbývá informace k talentovým zkouškám,
respektive k průzkumům talentu zájemců
o studium v ZUŠ B. Martinů Polička pro
nadcházející školní rok. Obvykle již v měsíci
dubnu probíhá první část přijímacího řízení. Vzhledem k současnému stavu a dalším
provozním okolnostem plánujeme tuto záležitost přesunout na měsíc červen. Pro bližší
informace sledujte, prosím, po uklidnění mimořádné situace, náš web – www.zusbmpolicka.cz, kde naleznete vše potřebné.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

tobil fantasy, létající elmar nebo přemisťovadlo.
V rámci evropských peněz – šablony II.
jsme v lednu absolvovali projektový den
ve škole – Příprava zdravých pokrmů. Ke
konci ledna jsme se sněhu nedočkali, ale
přesto jsme si při II. projektovém dni EVVO
zasportovali. Plnili jsme sportovní disciplíny „na sněhu“ bez sněhu, a šlo to dobře.
Možná bylo víc legrace než na skutečném
sněhu.
Po načerpání sil po jarních prázdninách
jsme se učili tkát koberečky na stávcích
v rámci dalšího projektového dne z programu šablony II. Proběhl i preventivní program na téma – záškoláctví.

Čekala nás také teorie dopravní výchovy
a přijelo divadlo JOJO s pohádkou Hrnečku,
vař. Konec února se odvíjel ve znamení karnevalu. Rej masek začal již od rána. Tanec,
zpěv, soutěže a dobrá nálada, prostě vše co
k tomuto dni patří.
I. a II. stupeň základní školy se vydal do
knihovny na „půdu“ mezi roboty. A vypadá to na další plodnou spolupráci. V rámci
Projektového dne menšin jsme si zajeli na
zážitkový program do Romského muzea
v Brně. Pro děti ze speciálních tříd a MŠ
proběhlo prožitkové dopoledne – Vodníci
a hastrmani. Do knihovny za knihami se těší
celý II. st. základní školy. Při dalším projektovém dni z programu šablony II. budeme
vyrábět papír a nejen to...
Další info, zajímavosti a foto ze všech akcí
na www.szspolicka.cz
Mgr. Mirka Zrůstová
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POZVÁNKY
Aby nebyl nikdo sám
Jaro přišlo už i k nám seniorům a důchodcům. Jsme rádi, že bude více sluníčka a budeme se častěji vydávat do přírody na jarní
vycházky. V okolí našeho města je celá řada
pěkných míst pro krátké výlety, jistě také
mnohé z nich využijeme.
Naše plánované akce v měsíci březnu
bohužel přerušil zrádný koronavir. Byli jsme
nuceni některé akce úplně zrušit a jiné přeložit na jiné termíny.
Jsme rádi, že se nám ještě podařilo uskutečnit společenské odpoledne u příležitosti
Mezinárodního dne žen. V příjemném prostředí Tylova domu, za hojné účasti našich
členů a především žen, jsme se pobavili při
občerstvení a dobré zábavě s hudbou. Další
akce v březnu již nebyly konány.
Poděkování patří všem členům, kteří podpořili vyhlášenou sbírku Poličskými

Turisté

sobota 28. března – Zahájení jarní turistické sezony Pardubického kraje.
Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR o zavedení
nouzového stavu se akce ruší.
středa 1. dubna – Vycházka do okolí Hlinska s návštěvou Čertoviny
Tato vycházka se odkládá.
pátek 3. dubna – Ukliďme Česko.
Úklid proběhne v jiném vhodném termínu.
pondělí 13. dubna – Velikonoční vycházka.
Tradiční vycházka na velikonoční pondělí do
okolí Poličky je sice připravena, ale zatím za
mimořádného stavu se asi konat nebude. Sledujte prosím naše webové stránky a vývěsku.
Pokud skončí mimořádná opatření budou
středeční vycházky obnoveny.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu www.policka.cz/kct

strojírnami pro jejich zaměstnankyni, která
utrpěla vážnou újmu na zdraví. Na tento
účet bylo zasláno několik tisíc korun.
Výbor organizace řeší pořádání plánovaných akcí v dubnu. Pokud bude nadále
trvat špatná zdravotní situace, bude náš
program dále odkládán.
Zatím je v plánu dne 14. dubna společenské odpoledne v Kamenci od 14.00 hodin.
Dále je připraven zájezd do Žirovnice, Třeště a okolí. Odjezd autobusu je 23. dubna
v 6.00 hodin ze zastávky u Stratílka. Vedoucí zájezdu je V. Vaněk.
V Oldřiši 30. dubna ve 14.00 hodin bychom se měli sejít na kuželně, doprava
vlastní nebo vlakem, zajišťuje J. Faiman.
O případných dalších akcích rozhodne výbor našeho spolku.
Přeji všem občanům hlavně zdraví a dobrou pohodu pro činnost každého z nás.
Za výbor MO SČR Polička Jaroslav Koráb

Kardiaci zvou

Plánované akce na duben 2020:
Ve čtvrtek 30. 4. – pálení čarodějnic
v Poličce. Odjezd vlakem ze Svitav ve 13.00
hod. Začátek akce je naplánován na 14.00
hod. na hasičské zahradě v Poličce. Občerstvení a hudba zajištěny. Všichni členové
jsou srdečně zváni.
Výbor přeje všem svým členům krásné
velikonoční svátky.

Klub zdraví
Vzhledem k událostem kolem pandemie
koronaviru se možná každému mohou hodit
informace přímo od lékaře, i když není jisté,
jak to bude se zákazem shromažďování v dubnu, neboť uzávěrka pro příspěvky do dubnové
Jitřenky je v březnu, v době vyhlášeného týdenního celostátního nouzového stavu…
Doufáme ve zlepšení situace a zveme vás
na přednášku do horní místnosti SVČ Mozaika dne 8. dubna od 18.00 hod., kdy na téma

Tip na výlet
Skalní obydlí Zderaz
Skalní obydlí se nachází v obci Zderaz asi
4 km od Proseče. Obydlí vznikla vytesáním
do pískovcových skal pravděpodobně ve
2. polovině 18. století, kdy se v okolí zakládaly manifaktury. Nejchudší si hloubili skalní byty. Z 27 dochovaných pískovcových
obydlí jsou pro veřejnost zpřístupněné dva.
Jeden z nich prokazatelně v minulosti sloužil méně majetným občanům k bydlení. Je
tam okno, postel, pec i truhla na oblečení.
Pokud chcete obydlí navštívit, je to možné v sobotu a v neděli (duben, květen, září,
říjen), v červnu až srpnu mimo pondělí každý den. Prohlídku lze objednat telefonicky
předem.
Jiří Andrle
„Nejsilnější medicína“ promluví MUDr. Milan
Moskala. Můžete počítat s ochutnávkou i šálkem horkého čaje a pohodovou atmosférou.
Říká se, že nejhorší smrt je z leknutí
a taky se v době šíření koronavirové nákazy bohatě vyplatí úsloví „čistota – půl
zdraví“ a mytí rukou po dobu nejméně
20 vteřin bylo dostačující v době nedostatku jiných dezinfekčních prostředků.
Národ sjednotil nedostatek roušek a ústenek k jejich šití i pro nemocnice… Takže
nakonec by se dalo říct, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Přesto přeji všem hlavně hodně pevné zdraví a buďme optimističtí a pomáhejme i tím, že budeme dbát
o sebe a tím i o druhé.
Hanka Ščigelová

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO RODINU PROSECKÝCH
Příběh rodiny Proseckých už možná znáte. V krátkosti připomenutí.
Jejich syn Pepíček se narodil s těžkým
zdravotním postižením DMO, o jehož rozsahu neměla rodina ani tušení. Od té chvíle
uplynulo již 21 let a nezbývalo jim než přehodnotit své priority a přijmout skutečnost,
že pokud to bude v jejich silách, tou největší
prioritou zůstane vždy boj o štěstí, zdraví
a pohodlí syna. Zdravotní stav Pepíčka vyžaduje 24hodinovou péči. I přes těžké trápení vstoupila do jejich života radost a sluníčko a to dcera Míša, která je dnes zdravá
11letá holčička.

Dne 1. 9. 2019 se změnil život celé rodině. Ve věku 52 let zemřel milovaný manžel
a tatínek. Opora, smích a radost se vytratilo. Zůstalo ticho a prázdno a veliká bolest
v srdci. Maminka a děti jsou sami.
Rodina žije v rodinném domě ve Věcově.
Paní Ivana by zde chtěla s dětmi zůstat i nadále, ale je si vědoma, že pokud si dům neupraví, sama s dcerkou a postiženým synem
to nezvládne. Dům vyžaduje rekonstrukci,
a to nová střecha, výměna oken a hlavně
dům není bezbariérově upraven.
Tatínka a milujícího manžela nikdo v životě nenahradí, ale jejich další cestu živo-

tem jim můžeme alespoň zčásti společně
usnadnit.
Proto obec Věcov zřídila veřejný účet, na
který můžete paní Ivaně a jejím dětem přispět finančním darem. Tato sbírka již běží
od 15. 11. 2019 a dnes můžeme říci, že
sbírkou bude zaplacena střecha. Za to moc
dekujeme. Stále však chybí peněžní prostředky na další rekonstrukci. Proto se na
vás všechny obracíme ještě jednou o Vaši
pomoc.
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Bylo, nebylo 1943 - německé Cecilky v Poličce VZPOMÍNÁME

V krátkých sukénkách a bílých podkolenkách, s červenými koleny, tak pochodovaly
tyto dívky za každého počasí, i v mrazech.
Takto jsme je vídali, když mířily cestou od
sokolovny ke svému sídlu, zabrané to budovy dřívějšího Okresního úřadu v Poličce, dnes
SOŠ a SOU. Bylo to na podzim 1943 a ta
německá krojovaná děvčata zde byla proto, aby byla chráněna před bombardováním
spojenců. Eufemisticky vyjadřováno šlo o vysílání dětí na venkov. Úřední název byl KLV
česky “Káelfau lágr“ Kinderlandverschickung
a v ještě užívanější formě to byly Cecilky. Na
území Protektorátu bylo těchto zařízení kolem tří set a bylo tam umístěno asi 28 tisíc
nezletilců. Němci je také měli v Maďarsku,
Bulharsku, Slovensku, Protektorát Čechy
a Morava nebyl výjimkou. V Poličce byly dívky
ve věku kolem čtrnácti let.
Když pochodovaly – při slavnostnější příležitosti i za zvuků píšťal a bubínků – vykračovaly hrdě s pohledem upřeným kupředu a na
nás Čechy se ani nepodívaly. „Byl to důsledek
aplikace nastavených kritérií nacionálně socialistické výchovy. Ta především podporovala
proces odindividualizování, jež nejlépe vystihuje dobové heslo „Du bist nichts, dein Volk
ist alles.“ (Ty jsi nic, tvůj národ je vše.) /Radka
Šustrová, diplomová práce/
Jak to vím? Moje sestřenice Věra, absolventka Hospodyňské školy v Dolní Rovni byla
určena, aby pracovala v jídelně KLV; nepostihnul ji tedy osud Totaleinsatzu – totálního nasazení. V úzkém rodinném kruhu nám
říkala, jak vypadá denní řád tohoto uskupení,
jak nad vším vládne duch rasové nadřazenosti, který jim vychovatelky neustále důrazně
vštěpovaly.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. března 2020
oslavila naše maminka,
babička a prababička
Emílie Kodešová
krásné 85. narozeniny.
Srdečně blahopřejí
syn Zdeněk s rodinou
vnučky Ilona, Gabriela
Marcela a Markéta
s rodinami

Na závěr sezóny 1943 vystupoval dlouhodobě v Poličce cirkus Medrano. Představení
měla vysokou úroveň a stále bylo vyprodáno.
Drezúra čtyř lipicánů vedených Žankem Berouskem byla vynikající a on sám pak byl pro
ženy ikonou krásného muže. V řeckořímském
klání vystupovali neméně mužný Bonelli, zlý
Herkules, lstivý Ali ben Abdul a světová hvězda Gustav Frištenský. Pan Frištenský se dobře znal s mým otcem a dokonce od něj koupil
koně pro statek v Lužici u Šternberka, kousek od Litovle, který měl pronajatý se svým
bratrem Františkem. Žil se svou manželkou
v Litovli.
Jedním z čísel byla produkce rychlomalíře.
Ten vyzval někoho z publika, aby na arch papíru umístěného na stojanu nakreslil nějaké
křivky a pak během několika chvilek vytvořil
nápaditý obrázek. Toho využila jedna Cecilka
a na papír napsala KVL a vítězně odkráčela.
Rychlomalíř neváhal – z iniciál nejdříve vytvořil něco jako límeček košile, avšak ten se
záhy proměnil v jeden ze sloupů svítilny na
Karlově mostě a nad ním pak vykreslil Hradčany. To už cirkusová hudba hrála skladbu Praha je krásná, když se den rozednívá
a obecenstvo pochopilo ten vlastenecký
podtext výjevu. Mimochodem, kapelu dirigoval Karol Pádivý, v Čechách dnes neznámý, ale na Slovensku stále ceněný hudební
skladatel.
Můj otec pronajal cirkusu náš dům v Husově ulici pro ustájení koní a dalších zvířat.
Kromě koní tam bylo několik lam, dikobraz,
mývalové a už ani nevím co dalšího. Otec jim
dům pronajal i se zásobami sena a slámy.
Majitelka cirkusu paní Chadrabová, za svobodna Berousková, pevnou rukou řídila chod
celého podniku, její manžel do toho nemluvil,
byl jí však morální záštitou. Byla to odvážná
žena, mezi tenťáky (stavitelé stanu a pomocné práce) tajně zaměstnala občana židovské
víry, což jsme se dozvěděli až po válce. Chodili
k nám na pravou černou kávu, v té době přímo vzácnou.
A to už mi vzpomínky zalétají moc do široka.
A. Klein

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem příbuzným, známým a Sboru dobrovolných hasičů v Širokém Dole, kteří se přišli rozloučit 7. 2. 2020 s panem Miloslavem Paulíčkem. Za účast a květinové
dary děkuje manželka s rodinou.

Dne 24.2.2020 uplynulo 20 let od úmrtí pana
Františka Pachovského,
na kterého, nejen při
tomto výročí, vzpomíná
celá jeho rodina.

Dne 1. dubna si připomeneme 10. výročí
úmrtí paní Milady Janhubové a 8. dubna 6 let
od úmrtí pana Jana Janhuby. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn a dcery
s rodinami.
Dne 30. dubna by se dožila 100 let paní Růžena
Šárková. Bohužel v lednu
uplynuly tři roky od doby,
kdy nás navždy opustila.
S vděčností a láskou vzpomíná rodina.
S láskou vzpomínáme
na pana Karla Langra,
který zemřel 4. 4. 2019.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme. Manželka, děti a vnoučata.

Dne 6. dubna uplyne
10 let, kdy nás navždy
opustila paní Anna
Štaudová. Zůstane navždy v našich srdcích.
S láskou vzpomíná rodina.
Maminko moje nejdražší,
do nebe posíláme Ti polibek nejsladší...
Pro nás jsi žila a pracovala, pro nás ses až moc
obětovala, mnohé sis
odříkala...
A proto Ti, maminko, patří za všechno velký dík.
Ve vzpomínkách jsme stále s Tebou a myšlenky na Tebe nám nikdy nevyhasnou...
Již je to 5 let, co se nám změnil svět...
Kdo jste naši maminku Martu Karasovou
znal, prosím vzpomeňte s námi.
Nezapomeneme. Dcery, vnoučata a manžel.
Dne 6. dubna uplyne rok od
úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky
a prababičky paní Boženy
Putnarové. S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinami.
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Nejlepší sportovci Svitavska
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 Svitavského regionu
proběhl již tradičně v Tylově domě v Poličce. Večer všech úspěšných sportovců, který
pořádá Regionální sdružení sportů Svitavy, z. s., se konal v úterý 18. 2. 2020. Mezi
vzácnými hosty, kteří předávali ocenění, byl
i hvězdný hokejista Vladimír Martinec.
Anketa o nejlepší sportovce regionu proběhla ve 13 kategoriích. Poličští sportovci
kralovali v několika z nich. Atletka Eliška
Červená se stala vítězkou v žákovské kategorii a zároveň získala nejvíce hlasů od
veřejnosti, je proto již po několikáté v řadě
hvězdou svitavského regionu. Cyklistka Zu-

zana Šafářová zvítězila v kategorii Jednotlivci – dorost, 2. místo v této kategorii obsadila karatistka Hana Štrumfová, 6. místo
patří Petrovi Martinů – SK8 Polička, sáloví
fotbalisté VPS Novabrik Polička se umístili
mezi nejlepšími v kategorii Kolektivy – dospělí, cyklistka Jitka Hodáňová patří mezi
tři nejlepší v kategorii Veteráni. Ocenění
v kategorii Regionální trenéři patří Ludmile
Haraštové, trenérce volejbalistek. Odchovankyně Atletiky Polička – Lada Vondrová,
byla vyhlášena v kategorii Krajánek.
Úspěšným sportovcům patří velká gratulace!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Hokejbal

videlně účastní každý rok několika turnajů
a sbírá úspěchy.
Jen jeden za všechny. Turnaj konající se
v Prachovicích AST Kometa v loňském roce
vyhrála již třikrát v řadě za sebou a završila
tak svůj Hattrick.
Jménem všech hráčů chci poděkovat našim dlouholetým sponzorům, paní Haně Mikulčákové a firmě DAS Polička, panu Luboši
Demelovi. Pevně věřím, že naše úspěchy
jim dělají radost a že nám zachovají svoji
přízeň.
Dále chci poděkovat všem hráčům, kteří
se pravidelně těchto turnajů účastní a v neposlední řadě i našim příznivcům.
Za AST Kometa stará garda
Leoš Hamr Kubát

AST Kometa oslavila 30 let

VÍTEJ ZLATÝ
HATTRICKU
Dne 24. 6. 2017 oslavil sportovní klub
AST Kometa hokejbal 30 let své existence.
U příležitosti tohoto jubilea se konal turnaj
starých gard (který naše garda vyhrála)
a stará garda Poličky se od této doby pra-

Horní řada zleva: Kubát L., Geba K., Rokos D., Hegr L., Chmel M., Hanyk V.
Dolní řada zleva: Poul M., Teplý P., Mitáš D., Pražan M., Hubáček J.
Scházející: Schauer R., Dřínovský P., Mička P., Schaffer P., Andrle J.

Atletika

Kdo neskáče není OPEN
Oddíl Atletiky uspořádal již po deváté
soutěžní seriál o titul Nejšikovnější výškař.
Z toho osmkrát nesl ještě přídomek ZŠ Na
Lukách OPEN. Seriál zahrnoval pět závodů
od listopadu do března. Hlavním cílem bylo
poskytnout v zimním období možnost,
hlavně mladým atletům, ale i ostatním zájemcům, prověřit si tréninkové úsilí. Proto
open.
Výsledky to přineslo. V řadách poličských konkrétně hned dvě medaile na halových KP pro Jáchyma Švejdu a Sáru Melezínkovou. Ale i účastníci sousedních oddílů
byli takto úspěšní.
Seriál byl ukončen 6. března. Všichni, kteří závodili alespoň jednou, obdrželi pamětní
list se svými výkony. Těch bylo padesát devět. Další hodnocení bylo v součtu tří nejlepších absolutních výkonů. První tři v kategorii obdrželi medaile. Vítězů tedy bylo
dvanáct – A. Štěpánková, R. Chorvatovič,
N. Ungrová, J. Vyroubal, S. Melezínková, S.
Šafář, N. Kadidlová, V. Šafář, K. Motlová, J.
Trnka, K. Šafářová a P. Smolík.
Hlavním hodnocením pak byl, napříč
všemi kategoriemi, zisk titulu Nejšikovnější výškař. K titulu ti šikovní obdrželi ještě
Poháry. Zcela nejšikovnějším výškařem se
stal Vojta Stodola ze Svitav. K přeskočení
své postavy mu chybělo sedm cm. Nejšikovnější výškařka, již po šesté, byla domácí Kristýna Šafářová, které chybělo k přeskočení své výšky devět cm. V pořadí další
byla
N. Kadidlová, S. Melezínková,
L. Němcová a K. Korábová. Chlapci skončili
takto – P. Smolík (ten přidal ještě nejlepší
letošní výkon 180 cm), J. Tomšů, S. Nožka
a T. Mach.
Věcné odměny dotovala Atletika Polička,
závodní prostory poskytla ZŠ Na Lukách,
jejímuž vedení patří velký dík.
Miloslav Červ
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Pohár
Iscarexu 2020
Další ročník jednoho z nejpopulárnějších
běžeckých pohárů v republice otevřel první
den meteorologického jara v Pardubicích.
Tentokrát se Velká pardubická vrátila opět
k Sokolovně a k břehům Chrudimky. Je to
první závod počítaný pro dospělé, z celkového počtu 54 a k tomu ještě dva minipoháry – na Pekelné sjezdovce v České Třebové a na stadionu R. Šebrleho v Lanškrouně.
Pro dospělé se počítá 15 nejlépe bodovaných umístění. Poslední možnost je pak až
5. prosince v Damníkově.
I letos závody Poháru mají pestrý charakter – kros, silnice, vrchy i dráha. Nejdelší
jsou pak dva krásné půlmaratóny v Zábřehu a Kunvaldu. Za největší vklad však považuji, že pořadatelé nedělají tyto závody
z komerčních důvodů.
Další sympatie získávají pořadatelé z blízkého okolí. Tak se objevují po Lubné a Liboháji nové závody v Širokém Dole a pilní organizátoři F-Bike klubu kromě již tradičního
krosu v Liboháji přidávají v rámci „Sádecké
pily“ druhý den i běžecké poměření sil.
Závěrečné vyhlášení celého poháru je naplánováno na druhou prosincovou sobotu
– 12. prosince
v Němčicích u Litomyšle.
V roce 2019 se prosadili i běžci oblékající poličský dres. Bohužel více úspěšní byli
ti dříve narození. Nejúspěšnější byla opora
družstva žen, Iva Klímová, která zvítězila mezi nejmladšími ženami a v celkovém
hodnocení obsadila pátou příčku. Stříbrný
pohárek si odvezl starší žák Marek Bukáček a komplet doplnil třetím místem Karel
Radiměřský. Ten se i v celkovém hodnocení
prosadil šestým místem. V desítce nejlepších byl čtvrtý dorostenec Jan Kapoun, který však poličský dres neoblékal. Pátý mezi
nejmladšími muži skončil Honza Chaloupka ze Širokého Dolu,o příčku níž pak Petr
Simon v mužích B, sedmička patří Mirkovi
Štyndlovi v šedesátnících a devátí byli Lenka Schauerová, nejmladší žena a junior Jakub Simon. Rodina Simonova nestartovala
v dresu Atpol, ale Poličku reprezentovala.
Za zmínku stojí jistě i umístění Jardy Tlapáka, opory družstva mužů v KPD, který Pohár mezi nejmladšími muži vyhrál a v celkovém hodnocení byl druhý.
Celkem se v závěrečných tabulkách Poháru objevilo 44 jmen běžců a běžkyň, v různých věkových kategoriích, souvisejících
s Atpol. Leč většina z nich bodovala pouze
na domácím Běhu kolem hradeb. I jeho 55.
ročník je zařazen do letošního pohárového
klání. Závod tradičně začne v pátek 1. května 2020 se startem v 10:00 těmi čtyřletými. Podrobnější propozice opět budou na
stránkách Iscarexu měsíc předem.
Miloslav Červ

VOLEJBAL

Spanilá jízda kadetek
Soutěž na plné obrátky začala už 21.
září a základní skupina se hrála do 26.
ledna. Základní část jsme si užily na
maximum, když jsme z 20 odehraných
utkání 13 vyhrály a sedmkrát jsme z palubovky odcházely poraženy. Ze základní
skupiny jsme postoupily do bojů o 1.–6.

místo společně se Sokolem Brno, Českou
Třebovou, Zlínem, Frýdkem-Místkem
a Novým Jičínem. Soutěž se díky pandemii nedohrála, poslední utkání, které
nám chybělo, se již neodehraje. Soutěž
byla předčasně ukončena. Ve druhé části
jsme vyhrály pět zápasů, dá se říci, že
jsme se nadechly k výbornému finiši. Dle
postavení ostatních týmů v jednotlivých
tabulkách jsme se umístily na 11. místě,
když ligu hrálo 36 týmů.
Chtěla bych moc poděkovat holkám za
jejich přístup k celé soutěži, Fandovi, se
kterým už tu káru pár let táhneme společně, všem věrným fanouškům, kteří nás
tlačili svým neúnavným povzbuzováním,
a hlavně městu Polička, které nás každoročně podporuje nejenom finančně!
Co říct na závěr? Je fajn, že tým z malého města dokáže dělat volejbal stejně
dobře (i když za jiných podmínek), jako
velké kluby. Poděkování holkám za bojovnost, týmovost a hru srdcem.
har

HC SPARTAK POLIČKA
So 15. 2. 2020 – HC Spartak Polička –
HC Spartak Velká Bíteš B 6:1 (2:0, 3:1,
1:0)
branky: Martinů 3, Tobiáš, Lidmila, Kyncl
asistence: Kyncl 3, Štěrba 3, Boštík, Martinů
Spartak nastupoval k tomuto utkání
s „povinností“ nad posledním celkem tabulky zvítězit. Od začátku byl lepším celkem a hned ve 36. vteřině se ujal vedení.
O dvě minuty později to bylo již 2:0, když
obě branky vsítil J. Martinů. Více se ale
v této části střelecky neprosadil. Soupeř
v úvodu druhé dvacetiminutovky snížil,
ale Spartak odpověděl ve 4. minutě třetí brankou a konečný účet po 40. minutách byl nakonec 5:1. Ve třetí třetině J.
Martinů šestou brankou dovršil hattrick
a to bylo z hokeje vše. Začalo přibývat
šarvátek, osobních soubojů a trestná lavice nestačila vychladnout. Co se trestů
týče, bylo utkání nerozhodné v poměru
10:10. Tímto vítězstvím si domácí Spartak Polička zajistil účast v play-off.
So 22. 2. 2020 – SK Telč – HC Spartak
Polička 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Branky: Prokopec, Šmíd
Asistence: Cihlář Jakub, Švanda, Boštík
Toto utkání bylo poslední v základní
části a rozhodovalo pouze o postavení
v tabulce pro nadcházející play-off, jelikož jeho účast měl Spartak zajištěn po
zápase s V. Bíteší. Výbor oddílu 14 dní
dopředu žádal SK Telč o přeložení tohoto
střetnutí z důvodu zranění, omluvenek
a hlavně, ve stejný den se v Poličce hrálo
utkání nejvyžší soutěže juniorů mezi HC
Dynamem Pardubice – PSG Berani Zlín.

SK Telč této prosbě nevyhověla a tak
Spartak odjížděl s 5 hráči „A“ mužstva
a 10 juniory. I v této slepené sestavě
se ujal vedení, jenže v 8. minutě přišel
o dva hráče (vyloučení do konce utkání)
a 12 minut po další sérii vyloučení hrál
v oslabení. Soupeř toho náležitě využil
a stav otočil na 2:1. Po druhé dvacetiminutovce bylo skóre 4:1. To už hrál Spartak v deseti hráčích, když pro zranění
odstoupil Cihlář, Švanda a od 17. minuty
Štefka F. I za tohoto stavu byl Spartak
vyrovnaným soupeřem a v premiéře za
„A“ mužstvo snížil na 4:2 Dominik Šmíd.
Víc už se ale nepodařilo a Telč ještě v závěru přidala dvě branky.
V sobotu 29. 2. 2020 bylo odehráno
poslední kolo soutěže, kdy Polička měla
volný los.
Konečné pořadí po základní části: 1.
SK Telč – 44 b., 2. HC Polička – 33 b., 3.
HC Zas. u Brna – 31 b., 4. HHKVel. Meziříčí – 29 b., 5. TJ Náměšť n. Oslavou – 27
b., 6. BK Bys. n. Pernštejnem – 25 b., 7.
HC Velká Bíteš – 0 b.
Soupeři pro semifinále: SK Telč – HHK
V. Meziříčí, HC SPARTAK POLIČKA – HC
Zastávka u Brna
V sobotu 7. 3. 2020 odcestovalo „A“
mužstvo do Rosic k prvnímu semifinálovému utkání se Zastávkou u Brna. Po
pěkném „výletu“, se však toto střetnutí neuskutečnilo, protože hokejový svaz
zapomněl nadelegovat rozhodčí. Po domluvě obou mužstev byl sjednán nový
termín. Utkání bylo sehráno po uzávěrce
tohoto vydání.
Výbor oddílu LH

HOKEJ – IHC STAVOBLOCK REBELS
18. 2. 2020 – HC Orli Lanškroun – IHC
Stavoblock Rebels Polička 6:2
PROHRA V PŘÁTELSKÉM UTKÁNÍ
Zápas se soupeřem z krajské ligy jsme
nezačali úplně šťastně. První třetina končila
za stavu 4:0 pro domácí. Následné dvě třetiny jsme odehráli takřka vyrovnané utkání
a po třetinách 2:2 a 0:0 skončil zápas přijatelným skóre 6:2. Tímto Lanškrounu děkujeme za přípravu před Play-Off.
Branky: Zobač, Vápeník V.
23. 2. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Litomyšl B 9:3
PRVNÍ SEMIFINÁLOVÁ VÝHRA
Po dobrém taktickém nástupu soupeře
skončila první třetina nepříznivým výsledkem

Utopenci od vodníka
z Hastrmanky
Kousek od tůně Hastrmanky, pod
vírskou přehradou, pro Vás vyrábíme
ty nejlepší utopence. Špekáčky jsou
vyrobeny pouze z masa - bez mouky,
separátu nebo škrobu.

Zakoupíte v obchodě
Z venkova nebo přímo u nás
www.utopencizhastrmanky.cz
jsme@utopencizhastrmanky.cz
704 399 899

Přímo z tůně na řece Svratce

2:3! Ve druhé třetině byl na ledě vidět především domácí tým, který otočil nepříznivý stav
a vytvořil si tak čtyřgólový náskok. V závěrečné části jsme navýšili skóre na konečných
9:3 a udělali tak první krok do finálové série!
Děkujeme všem našim fanouškům za fantastickou atmosféru a našemu sponzorovi utkání
Petru Slezákovi za klobásky.
Branky: Vašátko L. 2, Cik 2, Škraňka, Vápeník V., Švejda, Šedý, Boháček J.
29. 2. 2020 – HC Litomyšl B – IHC Stavoblock Rebels Polička 5:6
JSME VE FINÁLE
Ve velmi vypjatém utkání, kdy jsme se prakticky po celou dobu se soupeřem přetahovali
o rozdíl jedné branky, jsme nakonec zvítězili těsným výsledkem 5:6! Pro nás to tedy znamená,
že po vítězství v základní části si v naší premiérové sezóně zahrajeme i o titul Okresní ligy!
Branky: Vápeník D. 2, Švejda 2, Soukal,
Vašátko L.
4. 3. 2020 – POSEZENÍ SE SPONZORY
Ve středu 4. 3. uspořádal klub IHC Stavoblock Rebels Polička přátelské posezení s večeří
pro sponzory v restauraci U PLŮTKU. Sponzoři
byli seznámeni s chodem klubu, jak v ledním
hokeji, tak v inline hokeji, s rozpočty na obě
soutěže, v jakém složení pracuje výbor a další
zajímavé informace s plány do dalších sezón.
Děkujeme sponzorům a majiteli restaurace
U PLŮTKU za výborné jídlo a občerstvení.

TENIS
22. 2. se konal Východočeský přebor v minitenisu ve Svitavách. Vojtíšek Zerzán obsadil 8. místo.
29. 2. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Verča Uhlířová vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
29. 2. turnaj dorostenek v Hradci Králové.
Simča Válková vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
29.2. se v Poličce konalo mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů.

BAZÉN
Oznamujeme všem návštěvníkům:
Plavecký bazén v Poličce, fitcentrum
a ubytování Balaton jsou uzavřeny až do
odvolání.

FINÁLE
8. 3. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Choceň B 1:9
LEKCE Z PRODUKTIVITY
Jednoznačným výsledkem skončilo první
finálové střetnutí ve prospěch našeho protivníka z Chocně. Od začátku utkání soupeř
dominoval v produktivitě, zatímco my jsme
nastřelili 5 tyček, což se nám stalo osudným. Podařilo se nám vsítit až na konci třetí
třetiny. Hosté zaslouženě zvítězili a v sérii
hrané na dva vítězné zápasy vedou 1:0.
Branky: Švejda
14. 3. 2020 – HC Choceň B – IHC Stavoblock Rebels Polička
Druhé a případné třetí utkání finálové
části se už neodehrálo z důvodu ukončení
všech soutěží ČSLH.
O pořadí v soutěži rozhodne VV OSLH.
Budeme Vás samozřejmě informovat.
Nyní se již začneme připravovat na sezonu
inline hokeje, ve které budeme opět nastupovat v 1. lize(druhá nejvyšší soutěž). Začátek soutěže je naplánován na přelom dubna
a května. Bohužel zatím není jisté, zda se soutěž vůbec uskuteční a zda nebude zrušena.
Kompletní rozpis všech utkání 1. ligy inline hokeje budeme zveřejňovat na našich
nových webových stránkách: www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory klubu, kteří nám umožnili tuto soutěž hrát.
VŠEM MOC DĚKUJEME !!!

7. 3. turnaj staršího žactva v Poličce. Verča
Uhlířová po nepovedené dvouhře zabojovala ve čtyřhře a získala 1. místo. Stejného
úspěchu málem dosáhl Duša Zahradníček,
kterému chyběly dva míče k vítězství ve
čtyřhře. Na turnaji startovali ještě Žanda
Navrátilová a Páťa Slezák.
8. 3. minitenisový turnaj v Hlinsku. Vojtíšek
Zerzán obsadil 8. místo.
V pátek 3. 4. v 18.00 hod. se koná Výroční členská schůze.
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06. 04. 16:00–18:00
08. 04. 09:00–11:00
08. 04. 5:30–17:00
09. 04.
09. 04. 09:00–15:00
15. 04. 16:00–18:00
16. 04. 16:00–18:00
17. 04.–24. 05.
17. 04. 15:00–16:00
18. 04. 13:00–15:00
20. 04. 16:00–18:00
20. 04. 19:00
21. 04. 14:30–16:30
21. 04. 17:30
22. 04. 08:00
22. 04. 16:00–18:00
22. 04. 19:00
23. 04. 08:00
23. 04. 10:00–12:00
24. 04. 17:00–20:00
24. 04. 18:00–20:00
26. 04. 16:00
26. 04. 18:00
28. 04. 16:00–18:00
29. 04. 09:00–12:00
29. 04. 16:00–18:00
30. 04. 10:30–11:30
30. 04. 14:00

Logopedický seminář
Keramika do zahrádky
Potravinové alergie – svépomocná skupina
LaserLabyrinth - velikonoční prázdniny
Jarní tvoření velikonoční prázdniny
Poslední týdny těhotenství a příprava na porod
Světový den autismu v MaTami
VÝSTAVA grafických prací Jiřího Slívy JAM SESSION
Znakujeme se zpěvem a horu I.
Poradna psychomotorického vývoje
Logopedický seminář
Téměř dokonalé tajemství
Speciálně – pedagogická poradna
Na prahu světovlády – přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
V síti
Porod a šestinedělí
Pravda
V síti
Psychologická poradna + tréninková aktivita
Vitráže
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
Trollové:Světové turné
Trollové:Světové turné
Nejsem špatný rodič, mám jen dítě s ADHD
Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
Péče o novorozence a kojení
Nástup dítěte do MŠ
Čarodějnický rej

MaTami
SVČ Mozaika
MaTami
Brno, LaserLabyrinth
SVČ Mozaika
MaTami
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami
MaTami
Tylův dům
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
MaTami
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika
MaTami
Tylův dům
Tylův dům

03. 05. 19:00
04. 05. 19:00
06. 05. 19:00
12. 05. 20:00
22. 05. 17:00–24. 05. 17:00
30. 05. 09:00–16:00
30. 05. 09:00–15:00

MARTINŮ FEST 2020
Poslouchej
Emma
Listování - Špeky
Hurá na kolo
Kurz olejomalby BOB ROSS
Odlož své brýle

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub

MaTami
SVČ Mozaika Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
MaTami
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami
MaTami
Tylův dům
MaTami
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
MaTami
MaTami
MaTami
Radim Totušek, ZFP GROUP Polička,
Ilona Dubská
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

KAM DNES?

Přejeme všem Veselé Velikonoce

MaTami
MaTami
MaTami
Lyžařský areál (sjezdovka)

SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

Humor Štěpána Jílka – Polička v karanténě
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