noviny občanů
města Poličky a okolí
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75 let od konce II. sv. války
- Polička uctila památku padlých
Tradiční setkání při příležitosti výročí
osvobození naší republiky a uctění památky
padlých ve II. světové válce se uskutečnilo
8. května 2020. Letos v roce, kdy si připomínáme 75. výročí osvobození.
Starosta města Poličky Jaroslav Martinů
položil květiny na místech připomínajících
válečné události a oběti – u Památníku
obětem války ve Stříteži a Lezníku, u sochy
Vdovy v parku a u sochy partyzána u budovy státní policie. „Osobně děkuji za milé
jednání mně neznámých občanů Lezníka
a Stříteže, kteří tradičně připravili na místa u památníků vázy s vodou,“ komentuje
starosta města.
Poté se zástupci vedení města spolu
s občany zúčastnili slavnostního aktu uctění památky padlých na Centrálním hřbitově
v Poličce. Mezi vzácnými hosty byli tradičně i veteráni II. světové války. Přítomní se
poklonili památce obětí u Památníku osvobození, u hrobu ruského vojáka a u Pomní-

ku židovským obětem fašismu. Z Poličky
bylo deportováno 76 židovských mužů, žen
a dětí do koncentračních táborů, kde byli
zavražděni.
„Je naší velkou nekončící povinností stále
si připomínat, že všichni tito hrdinové padli
proto, abychom my
mohli žít. Velmi si
cením také toho, že
i v současné nelehké
době se vzpomínky
zúčastnil velký počet lidí. Nesmíme
zapomenout na obrovské utrpení lidí,
člověk ani nechápe,
jaké hrůzy se odehrály. Musíme si
být vědomi, že člověk člověku dokáže
udělat strašná zvěrstva a jaká hrůza se

může rozpoutat, když ztratíme pozornost.
Naší povinností je nedopustit zpochybňování památky všech obětí, což se bohužel
v poslední době děje,“ řekl starosta Jaroslav
Martinů.
Naděžda Šauerová, Markéta Kutilová
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Polička aktivní
Po dvouměsíční vynucené pauze se život
města a občanů začíná pomalu vracet do
normálních kolejí.
Město Polička podpoří místní spolky
a akce dotacemi na činnost v obvyklé výši
a rozdělí celou částku plánovanou v rozpoč-

tu na rok 2020. Osobně jsem v první chvíli
po vypuknutí krizových opatření uvažoval,
zda v letošním roce tyto dotace neupravit
vzhledem k aktuálním neradostným ekonomickým vyhlídkám. Jsem ale velmi rád,
že jsme tak neučinili. Až na malé výjimky

Dotace

schválené na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května

- Ekocentrum Skřítek z. s., se sídlem Pomezí, ve výši 10.000 Kč na environmentální
vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
- Ekocentrum Skřítek z. s., se sídlem Pomezí, ve výši 9.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů
2020“
- Gymnázium ve výši 8.000 Kč na zajištění besed ( jaro, podzim 2020) pro rodiče
žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata, 5.000 Kč na oblastní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2020
- Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu ve výši 2.000 Kč na matematický seminář Mates
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD,
se sídlem Polička, s. r. o., ve výši 27.000 Kč
na soutěž odborných dovedností žáků školy
- 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička ve
výši 32.000 Kč na vytvoření webových stránek, lampu k dataprojektoru, opravu klubovny, vytvoření kuchyňského koutku v klubovně, výukové pomůcky, kamna do klubovny
- Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., se sídlem Polička ve výši
32.000 Kč na opravy a údržbu skautské
základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění
a obnovu nářadí, opravy malotraktoru
- Pionýr, z. s. - ve výši 31.000 Kč na nákup letních pneumatik, nákup podsadových stanů, dovybavení vodáckého oddílu,
opravy a STK auta, doplnění táborového
vybavení
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Lezník, ve výši 5.000 Kč na tradiční dětský
den
- Svatojosefská jednota Polička z. s., ve
výši 25.000 Kč na nákup digitálního piana
jako doprovodného nástroje k hudební produkci dětí, mládeže a ostatních hudebních
skupin
- Jiří Štourač, se sídlem Bystré, ve výši
15.000 Kč na úhradu fotografické přípravy,
event. grafického řešení monografie malířského a kreslířského díla žadatele
- Mužský pěvecký sbor B. Martinů města
Poličky, z. s. ve výši 25.000 Kč na koncertní
festival mužských pěveckých sborů k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

- Pontopolis z. s., se sídlem Polička, ve
výši 35.000 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2020“
- Speciální mateřská škola a základní škola Polička, na Benefiční koncert pro
Speciální mateřskou školu a základní školu
Polička
- Spolek NÁŠ MARTINŮ, ve výši 70.000
Kč na pořádání koncertů klasické hudby
a pořádání kulturních akcí k 130. výročí narození Bohuslava Martinů
- Spolek Planeta Chaos z. s., se sídlem
Střítež, Polička ve výši 31.000 Kč na celoroční výstavní, kulturní, sociální a vzdělávací program Galerie Kabinet Chaos ve
Stříteži
- Laxus z. ú., se sídlem Nymburk ve výši
40.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, ve výši 14.660 Kč na preventivní program Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství, Osobní zodpovědnost, Kult
krásného těla, Jak se nenechat podvést
- 1. FBC Polička, z. s., ve výši 83.760 Kč
na činnost mládeže florbalového klubu
- ATLETIKA Polička, ve výši 45.370 Kč na
sportovní činnost mládeže
- CYKLO-SKI klub Polička z. s., ve výši
20.000 Kč na pořádání závodu na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách; pořádání závodu „Časovka na Lucký vrch“ a závodu „Pohár Českomoravské vrchoviny“
- HC Spartak Polička z. s., ve výši 125.640
Kč na činnost hokejového klubu, 3.490 Kč
na turnaj přípravek v minihokeji
- Mgr. Stanislav Nožka, ve výši 20.940 Kč
na pořádání oblastního a okresního kola ve
sportovním lezení, přípravu lezeckých cest,
závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny,
účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního
lezení
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Lezník, se sídlem Lezník, Polička ve výši
20.940 Kč na účast družstev mládeže na
soutěžích v požárním sportu
- SK Kometa Polička, ve výši 75.000
Kč na činnost sportovního klubu mládeže
v hokejbalu

jsou všichni žadatelé připraveni pustit se do
práce s o to větší aktivitou a chutí a vynahradit svým členům nebo i široké veřejnosti
čas ztracený nutnou karanténou.
To je to, co potřebujeme nejvíc, a mám
z toho velkou radost. Práce místních aktivních lidí je obdivuhodná a jejich pozitivní
přístup a aktivita je tím nejlepším lékem
nejen na virus.
Pavel Štefka, místostarosta města Poličky

- SK8 Slalom Polička, z. s., ve výši 111.680
Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a zajištění jejich účasti
v Českém a Světovém poháru v roce 2020
a 20.940 Kč na týdenní tréninkový kemp
- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši
125.640 Kč na činnost mládežnických oddílů
- Sportovní kluby Polička, z. s. (oddíl házené), ve výši 34.900 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s., se sídlem Polička ve výši 100.000
Kč na činnost šachového oddílu – cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže,
pronájem hracích prostor, nákup šachového
a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů, 5.000 Kč na několikadenní
soustředění mládeže spojené s turnajem
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené)
ve výši 146.580 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené, 2.792 Kč na Pohár mladšího
žactva Pardubického kraje, 10.470 Kč na
uspořádání turnajů barevného minivolejbalu, finále MČR v minivolejbalu
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního
tenisu), ve výši 22.336 Kč na činnost mládeže stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu),
ve výši 111.680 Kč na činnost mládeže,
13.960 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež
- Bonanza Vendolí, z. ú., ve výši 27.000
Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
„Drž se na uzdě“
- Květná Zahrada, z. ú., se sídlem Polička
ve výši 70.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně
mzdových nákladů
- MaTami, centrum pro rodinu z. s., ve
výši 64.000 Kč na dofinancování projektu
„Čas pro rodinu“
- Náš domov Koclířov, z. s., se sídlem
Koclířov ve výši 9.000 Kč na dofinancování
provozu sociální služby Most naděje – azylového domu pro rodiče s dětmi
- Oblastní charita Polička, ve výši 27.900
Kč na pořízení kyslíkového koncentrátoru,
17.500 Kč na týdenní pobyt v Hostinném
v Podkrkonoší pro sociálně handicapované
děti z Poličska
Potravinová banka Pardubice, z. s., se sídlem Litomyšl ve výši 15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rodinné Integrační Centrum z. s., se
sídlem Pardubice ve výši 3.000 Kč na financování sociální služby Raná péče pro
rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra
- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.,
se sídlem Svitavy ve výši 17.000 Kč na
sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách
- CYKLO-SKI klub Polička z. s., ve výši
2.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
- Český kynologický svaz ZKO Polička 525, ve výši 7.000 Kč na částečné pokrytí finančních nákladů k zajištění provozu
organizace, 3.000 Kč na částečné pokrytí
nákladů k zajištění Podzimního Poličského
závodu ve sportovní kynologii
- Ekocentrum Skřítek z. s., se sídlem Pomezí ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro
veřejnost
- IHC Rebels Polička, z. s., ve výši
10.000 Kč na činnost družstva v ledním
hokeji a inline hokeji
- Klub českých turistů, odbor Polička,
ve výši 10.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Lezník, ve výši 10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Polička, ve výši 2.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou
soutěž, 3.500 Kč na vybavení na požární
soutěže pro družstvo mužů
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Polička, se sídlem Polička ve výši 3.500 Kč
na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen, 41.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu
- Svatojosefská jednota Polička z. s., ve
výši 10.000 Kč na nákup stolů do spolkových prostor
- Jan Faltýnek, bytem Polička ve výši
2.000 Kč na náklady na startovné, závody,
soustředění, materiální vybavení pro syna
Jana, ročník 2006
- Zdeněk Červený, bytem Polička ve výši
12.000 Kč na činnost sportovního atletického družstva mládeže
ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:
- Josef Soukal, bytem Praha ve výši
25.000 Kč na vydání básnické sbírky pro
děti s názvem Strašná Lenka ze Strašnic
(náklady na ilustrace a vytvoření sazby)
- Rodinné Integrační Centrum z. s., se
sídlem Pardubice ve výši 15.000 Kč na
zajištění Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra
- Český kynologický svaz ZKO Polička
- 525, se sídlem Polička ve výši 7.000 Kč
na částečné pokrytí nákladů k zajištění
Jarního Poličského závodu ve sportovní
kynologii

Usnesení

přijatá na 10. schůzi Rady města dne 11. dubna
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby
v rámci dokončení rekonstrukce bazénu
se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička.

stavitelství Morava, na opravu komunikace v Poličce Modřeci -1. část.

RM schvaluje koncepty zápisů do
kroniky Poličky - Lezníku za rok 2018
a 2019.

RM bere na vědomí záměr občanské
iniciativy FÉNIX ve věci přípravy podkladů pro vytvoření studie dlouhodobého
rozvoje Liboháje v Poličce předložený zástupci této obč. iniciativy.

RM bere na vědomí zprávu o činnosti
Turistického informačního centra Polička
za rok 2019 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou
SKANSKA a.s., se sídlem Praha 8, Divize
Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské

RM schvaluje zadání zakázky “Rozšíření stávající licence systému SCADA SCX
ČOV Polička“ firmě VAE CONTROLS,
s.r.o., se sídlem Ostrava.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s firmou BÁČA, Polička s.r.o., se sídlem
Polička, na veřejnou zakázku „Oprava střechy - Mateřská škola Rozmarýnek Polička“.

Veřejná diskuze
o Liboháji
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zveme na setkání ke koncepci dlouhodobého rozvoje Liboháje jako místa pasivního i aktivního odpočinku. Věříme, že proměna Liboháje, třeba i jen drobnými úpravami,
umožní jeho oživení, další rozvoj a zajistí budoucnost poličského lesoparku. Těšíme se, že
přispějete svou inspirací a seznámíte se s myšlenkami ostatních.
My poneseme ideu zachování Liboháje coby klidové a rekreační zóny, která slouží člověku
k odpočinku, sportovnímu vyžití, kulturním a jiným volnočasovým zážitkům. Proto přijďte
se svými nápady a seznamte se se záměry ostatních. Důraz by měl být kladen na projekty,
které budou opřeny o konkrétní komunitu nebo spolkovou činnost.
Jak to bude probíhat? Společně se seznámíme s historií Liboháje, s reáliemi současných
projektů samosprávy. Pak každý může pohovořit, představit svůj nápad a zapojit se do diskuze. Účast přislíbil starosta města Poličky Jaroslav Martinů, přizveme úředníky dotčených
odborů, oslovíme zástupce spolků a zájmových skupin z Poličky a blízkého okolí.
Veřejná diskuze proběhne v sále Divadelního klubu Polička dne 23. 6. 2020 od 17.00 hod.
Fénix, občanská inciativa
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Dětská hřiště v novém

V dubnu proběhla oprava a také doplnění některých nových herních prvků na
6 poličských dětských hřištích. Na sídlišti

Hegerova mohou děti například využít nový
domeček s lavičkami a kreslící tabulí, nový
kolotoč, řetízkovou dvouhoupačku a šplhací
sestavu. Na dětském hřišti v ulici J. Suka je
čeká nová houpačka a balanční lávka, novou šplhací sestavu si užijí i na hřišti Švermova, hřiště na ulici Luční má nové pískoviště. Město do obnovy hřišť investovalo
460 tis. Kč. Opravy prováděla firma Flora
Servis z Brna. Průběh realizace a kontrolu
prací zajistila firma T. E. S. s.r.o. Polička.
„Nové prvky na hřištích jsou v provedení
Antivandal, tento materiál má daleko větší
odolnost a trvanlivost než dřevo. I do budoucna chceme postupně nahrazovat dře-

věné prvky na hřištích právě tímto materiálem. Jeho užití se osvědčilo například na
hřišti v městském parku,“ komentuje Milan
Pazlar, vedoucí provozu technických služeb.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Výměna svítidel veřejného osvětlení pokračuje
První etapa výměny svítidel veřejného
osvětlení za podpory dotace z programu
Efekt proběhla v našem městě vloni. Díky
dotaci bylo vyměněno 337 svítidel v hodnotě 4,8 mil. Kč (2 mil. hrazeny z dotace) zejména okolo průjezdných úseků silnic I. a II.
třídy a Palackého náměstí. Záměrem pro-

gramu je náhrada stávajících svítidel novými, úspornějšími a šetrnějšími LED svítidly,
samozřejmá je úspora elektrické energie,
ale i odbourání světelného znečištění.
V letošním roce se bude pokračovat
v dalších vybraných ulicích města. Dojde
k výměně 360 svítidel v hodnotě 5 mil. Kč

(2 mil. hrazeny z dotace). Realizace akce je
plánována na druhé pololetí tohoto roku.
Město Polička nyní připravuje žádost
o dotaci na poslední třetí etapu, která by
měla být realizována v roce 2021.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Opravy objektu pohřebních služeb v Poličce
V měsících říjen 2019 – duben 2020 proběhly stavební úpravy
budovy na Centrálním hřbitově v Poličce. Město do oprav investovalo 2,5 mil. Kč. V rámci projektu tak byla realizována výměna oken
a předních dveří budovy, vybudováno bylo nové sociální zařízení
s bezbariérovým přístupem a vznikla nová místnost, která zajistí důstojné prostředí pro úpravu zemřelých.
„Pohřební služby v Poličce umožňují vypraviteli pohřbu úpravu těla
zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve. K tomu nyní slouží
samostatná místnost, která je určena pouze pro tyto účely. Místnost
vznikla jako přístavba objektu pohřebních služeb na ulici Starohradská,“ komentuje autor projektu a zároveň dozor stavby Ing. Milan Beneš. Stavbu realizovala firma Stavitelství – Háněl s. r. o. Proseč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Velká obnova
Heydukovy ulice
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat, že se našemu
městu podařilo přesvědčit Pardubický kraj,
aby pokračoval v opravě silnice z Kamence
vedoucí do Poličky. Oprava tak naváže na
obnovu silnice v obci Kamenec směrem na
Poličku až k Tylovu domu. Původní záměr
kraje byl opravit pouze silnici v Kamenci po
nově vybudované kanalizaci.
Takto zamýšlený rozměr opravy jsem
považoval z pozice města za nedostatečný
a téměř ostudný.

Po dlouhých vyjednáváních se podařilo, že kraj naší žádosti vyhověl a v tuto
chvíli je již celý zbývající úsek silnice až
k Tylovu domu vysoutěžený a od června
se bude po dobu zhruba 3 měsíců opravovat.
Město Polička souběžně s touto zásadní akcí vybuduje zcela nový chodník,
a to od křižovatky z ul. Hrubínova až do
zatáčky po hranice Kamence. Tímto naváže i na nově vybudovaný kamenecký
chodník.

Finanční rozměr opravy silnice činí
13,7 mil. Kč a chodníku 3 mil. Kč. Celou
tuto velkou akci, tj. opravu silnice a vybudování nového chodníku, po kterém se
dlouhá léta volalo, považuji za zásadní
a pro naše město velmi prospěšnou. Mám
za to, že se všichni shodneme, že byl nejvyšší čas s tímto ostudným místem něco
provést.
Pouze pro malé připomenutí napíši, že
v roce 2018 jsme stejným způsobem opravili ulici Zákrejsovu od evangelického kostela až po sjezdovku.
Zároveň děkuji již nyní za pochopení
a respektování nezbytného přechodného omezení v dopravě, které stavba
přinese.
Jaroslav Martinů, starosta města

Poličské fórum
Bidlová: Budoucnosti se nebojme!
Po nečekaném šoku, který nám připravila
probíhající epidemie, ve chvíli mírného oddechnutí, bych na tomto místě ráda poděkovala. Poděkovala všem obyvatelům Poličky,
kteří se zapojili do zvládnutí koronakrize, ať už
to bylo šitím roušek, péčí o seniory, prodejem
potravin, prací ve zdravotnických zařízeních
nebo třeba zvládnutím školních dětí doma.
A také organizacím jako je mimo jiné Mozaika,

Charita či Městská knihovna s technickou Půdou, která udivovala 3D tiskem pomůcek celé
Svitavsko. Odpusťte, že nemohu vyjmenovat
všechny, ale když jsem sledovala tuto vlnu
solidarity a akce, překvapeně jsem zírala na
spoustu odvážných, šikovných a schopných
lidí, které nejen v Poličce máme.
V blízké budoucnosti nás čekají mnohé
výzvy. Bude třeba změnit náš náhled jak

pracovat s krajinou, vodou, veřejným prostorem, ekonomikou, zdravím, vzděláváním. Čekají nás změny a přichází ta nejlepší
doba je učinit. Nástroje na jejich zvládnutí
již máme, jsme společnost zdravá a bohatá.
A hlavně, za časů koronakrize jsem se přesvědčila, že máme také mnoho nesmírně
schopných, talentovaných lidí, s jejichž pomocí se nikdy nebudu o budoucnost v Evropě bát.
S úctou k Vám, zastupitelka Jitka Bidlová

Jak na změnu klimatu v Poličce:

Adaptační strategie
O dopadech klimatických změn se u nás
již hodně mluví, mnoho píše, ale pro jejich
zmírnění velmi málo koná. Chopili jsme se
příležitosti vytvořit plán, co Polička musí
v budoucnu udělat pro to, aby se přizpůsobila změně klimatu a nám obyvatelům města byl v co největší míře zachován komfort,
který nám naše město dnes nabízí.
Delší dobu jsme hledali možnosti, jak
vytvořit a zaplatit plán, který zmapuje
a navrhne opatření pro zachycování dešťových srážek v důsledku přívalových dešťů
apod. Nakonec jsme nalezli možnost, která ke zmírnění dopadu klimatických změn
přispívá mnohem komplexněji. Začátkem
letošního roku jsme vyvolali jednání na
městském úřadě o tom, aby Město Polička
požádalo o dotaci z Norských fondů administrovanou přes Státní fond životního

prostředí na zpracování plánu – Adaptační
strategie – na přizpůsobení se klimatickým změnám. Město o dotaci požádalo
a dotace ve výši 90 % celkových nákladů
je přislíbena.
Cílem této strategie bude nejprve zmapovat, lokálně prověřit a analyzovat situaci
a následně navrhnout, kde a jak v Poličce
a přilehlém okolí zachycovat dešťové srážky, eliminovat půdní erozi, sázet stromy,
aleje, remízky, budovat vodní prvky, stinná
zákoutí, zasakovací plochy s propustným
povrchem, zelené střechy apod. Strategie
se musí také zaměřit na odvod a zásak vody
z parkovišť, chodníků, veřejných prostranství, objektů v majetku města (sportoviště,
školy apod.), nabídnout řešení pro bytové
domy atd. Plán, vč. všech návrhů opatření,
bude zpracován pro území k. ú. Polička, k. ú.

Život je „handlování“
jistoty a svobody
Otřesení jistot a omezování svobod v nouzovém stavu podtrhuje a znovu akcentuje
význam obou. Zamýšlím se nad poměrně
tvrdým citátem Benjamina Franklina: „Kdo
se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody,
nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“
Celý život je v podstatě každodenní směna svobody za jistotu či bezpečí a naopak.
Vezměme si například jistotu původní rodiny
a svobodu vyletět z rodného hnízda nebo
svobodu „randit“ s kýmkoliv a jistota stálého partnera. Svoboda mít děti a jistota, že
to bude něco stát. Čas stáří či nemoci, kdy
se vzdáváme svobody, protože potřebujeme,

aby se o nás někdo najisto staral. Svoboda
cokoliv si vybírat a jistota to mít.
Svobodu a jistotu směňujeme, vyvažujeme, řešíme v různých oblastech. V osobním
životě, v materiálním světě, ve světě idejí i v politice. Touha po tom mít „svý jistý“
je bytostně lidská a pochopitelná. Člověk
potřebuje určitou míru zázemí. Každý musí
přece dýchat, jíst, má potřebu bezpečí, seberealizace, uznání... Také všichni potřebujeme
volnost, protože bez svobody není lásky ani
rodiny, spolku ani zdravé společnosti, víry
ani církve, vědy ani umění a konečně poctivých podnikatelů ani zdravé ekonomiky.

Lezník, k. ú. Modřec a k. ú. Střítež o celkové
velikosti 33,31 km2.
Strategie bude poměrně obsáhlá, její zahájení je plánováno na podzim letošního
roku a zpracování bude trvat více než jeden
rok. Nyní se připravují zadávací podmínky
pro výběrové řízení na budoucího zpracovatele. Pro zdárný průběh tvorby strategie
byla sestavena několikačlenná pracovní
skupina. Poděkování patří všem, kdo se do
přípravy aktivně zapojili.
Studii, která by popsala, jak optimálně zachycovat dešťové srážky ve městě i v krajině, jsme chtěli vytvořit již v roce 2018
v návaznosti na projekt České zemědělské
univerzity „Chytrá krajina“. Dnes jsme na
cestě mít strategii, která bude ještě komplexnější a bude podkladem pro realizaci
budoucích opatření ve městě a v krajině
i pro plánované pozemkové úpravy v katastrálním území města.
Mgr. Jan Matouš,
zastupitel Pro Poličku

Kdo věří v absolutní svobodu, je stejně
pomýlený jako ten, kdo věří v úplné bezpečí. Jistota a svoboda nejsou konkurenti
na trhu, ve smyslu „kdo dá víc“. Jsou to dva
protipóly jednoho vyspělého státu nebo
dospělé osoby. Ona vyspělost a dospělost
se ukrývá nikoliv v jejich extrému, ale uměřenosti – staročesky v mírnosti. O tom je
podstata demokracie, a věřím, že o tom
je i cesta z koronavirové krize. Přeji nám
všem včetně politiků hodně moudrosti, síly
a hlavně harmonie do každodenního „handlování“ svobody a jistoty.
Závěrem mi dovolte vzpomenout velkého
politika a státníka Jaroslava Kuberu, který
to s tou svobodou docela uměl, a rozloučit
se citátem Boba Marleyho: „Raději zemřít
v boji za svobodu, nežli být vězněm do konce života.“
Pavel Šimon
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Vzpomínky na válku v Poličce
– husa na „Berlíně“, popravení Němci a Rusové v naší ložnici
Motto: Ta naše Polička, třeba je maličká,
je ale přesto nejhezčí město.
A projdi celý svět, třeba všech dílů pět,
takovou Poličku nenajdeš hned.
(leták od pana Koníčka)
Narodil jsem se 21. září 1940 v porodnici
Poličky rodičům Magdaleně a Františku Zemanovým. Otec pocházel ze Žebnice u Kralovic na
Plzeňsku, matka z Nýřan.. Můj otec narukoval do
československé armády, odešel z ní v roce 1920
jako rotmistr – dělmistr a následně pracoval
v muniční továrně nedaleko Nýřan. A jak jsme
se odtud dostali do Poličky? Na vině byla tehdejší turbulentní politická situace po podepsání
Mnichovské dohody. Po zabrání Sudet by totiž
Nýřanská muniční továrna padla do rukou Němců. Proto byla narychlo odstěhována na Slovensko do okolí Trenčína. Nikdo tehdy neočekával,
že za pár měsíců bude Slovensko jiný stát, a že
bude nutné muničku znovu stěhovat, tentokrát
do Poličky. Bohužel po vytvoření Protektorátu
tento zbrojní závod připadl stejně Hitlerovi.
V Poličce jsme dostali byt se dvěma balkony.
Na menším balkonu jsme chovali v dřevěné posadě husu. Bylo to z dnešního pohledu týrání
zvířete, ovšem taky jedna z mála možností, jak
si zajistit v Protektorátu trochu masa. Pochoutkou tehdy byl i obyčejný buřt. Však mi taky
maminka slibovala: „až bude po válce, koupím
ti košík pomerančů a věnec buřtů.“ Bohužel
tento slib neuskutečnila, nikdy jsme nebyli tak
dobře situovaní, abychom si to mohli dovolit.
V pokoji visela na stěně velká mapa. Jak jsem
se později dozvěděl, byla to mapa Evropy, kde
se můj tatínek s mým bratrem Jendou při poslechu zakázaného Londýnského rozhlasu často dívali, kde se nachází fronta. Mně říkali, že se
dívají, kudy se jede do Lubné. Musím přiznat,
že jsem prožil šťastné dětství. Nedostatek potravin jsem jako dítě nepociťoval. Samozřejmě
velké naše štěstí bylo, že jsme nebyli Židé. Jinak
bychom skončili v lepším případě v koncentráku, v horším v plynu.
Maminka se mnou často chodila do kostela svatého Jakuba. Rád vzpomínám na nedělní
rána v Poličce, kdy si mne brával do své postele
a zpíval mi. S tatínkem jsem chodíval často do
lesa. Kousek od našeho bydliště byl les, kterému se říkalo Liboháj. Sbírali jsme červené jahody do papírové krabice původně od práškového mýdla ve tvaru válce, kterou otec vynášel
z fabriky zčásti naplněnou střelným prachem
a doplněnou mýdlovým práškem. Až po válce
mi prozradil, že střelný prach nosil partyzánům.
Jak jsem poznával město
Po Poličce jsme chodili zásadně pěšky. Z našeho malého tří domového sídliště, kterému se,
nevím proč, říkalo Berlín, po silnici k rybníku,
pak vlevo po nábřeží až k ulici, která vedla přímo k náměstí. Tam, na rohu v přízemí vyššího

domu, býval obchod pana Koníčka. Byl to velmi
veselý pán, třebaže byl invalida. Prodával noviny a kuřácké potřeby, tedy taková lepší trafika.
Naproti přes ulici bylo kino, které sloužilo i jako
divadlo.
Poslední dny okupace a osvobození Rudou
armádou
Od jara 1945 se silnice kolem Poličky začaly plnit Němci. Nejprve to byli civilisté, později
i vojáci ustupující armády. Silnice brzy přestala stačit, a tak byly provizorně vytvořeny další cesty po obou stranách silnice. Já jsem byl
přesunut do sklepa, kde jsem měl ustláno ve
starých neckách. To bylo nutné proto, že ustupující vojáci stříleli do našich oken, zvláště když
tam visely československé praporky.
Když se začaly v ulicích Poličky stavět přípravy na zátarasy ve formě vysokých bran z klád,
bylo už zřejmé, že přijde změna. V případě očekávaného postupu Rusů a ústupu německé
armády, bylo možné shodit klády, které tvořily
horní část brány na zem a zbrzdit postup Rudé
armády. Události však nakonec nabraly tak
rychlý spád, že k tvorbě zátarasů nedošlo.
Po odjezdu okupantů zůstal stát na silnici
obrněný transportér, který jsme s partou kluků obsadili a našli tam některé „poklady“, např.
neotevřené konzervy.
V okolí Poličky bylo v té době také mnoho
nevybuchlé munice. Můj otec jako zkušený
pyrotechnik ji pomáhal zneškodnit, Bohužel,
někteří jiní méně zkušení likvidátoři byli při neodborné manipulaci s municí zraněni, nebo dokonce zabiti. Po odchodu Němců také zůstalo
v okolí mnoho pobíhajících koní. Skoro každý
mladík, taky můj bratr, si některého chytil a jezdil na něm.
Rusové jsou tady!
Tento výkřik jsem uslyšel až do sklepa a vzápětí jsme všichni vyšli ven, přivítat osvoboditele. Stáli jsme tehdy u Tylova divadla. Ruské tanky přijížděly ulicí od náměstí a u divadla prudce
otočily doprava.
Později, když část Rudé armády zůstala
v Poličce, jsme šli s maminkou předat kytici šeříku některým vojákům, kteří seděli na tancích
v ulicích města.
Rusové, přidělení na byt rodinám
Po dobu pobytu Rudé armády v Poličce byli
důstojníci přiděleni na byt zdejším rodinám.
Ten náš se jmenoval Burchán a byl majorem.
Nabídli jsme mu nevelký pokoj, který užíval můj
bratr. Major si však vybral největší místnost našeho bytu – ložnici, což rodiče sice komentovali
lehce negativně, ale protože patřil k osvoboditelům, tak vše přehlušil pocit vděčnosti. Dozvěděli jsme se od něj, že byl v Teheránu i na Kavkáze. Ve srovnání s jinými důstojníky byl slušný.
Důstojník od sousedů požadoval jejich malou
dcerku s odůvodněním, že on bojoval, zatímco
soused nikoli. Náš major měl svoji ordonanci,

sekretářku, či služku. Jmenovala se Nataša.
U nás nebydlela, občas se k nám přišla najíst
nebo vyspat na gauči, a to i v době, kdy major
nebyl doma.
Revoluční soud v muničce
O této události mi později vyprávěl tatínek.
Ty největší nacistické zrůdy zmizely z Poličky ještě před příchodem Rudé armády. Jeden
německý úředník, jménem Schmidt, však
v muničce zůstal v domnění, že když nikomu
neublížil, tak mu nic zlého nehrozí. Sovětský
důstojník ho však nechal přivést před shromáždění českých zaměstnanců. Otázal se davu: byl
dobrý, nebo špatný? Odpovědi byly neurčité.
On byl takový… Důstojník však chtěl slyšet
jednoznačnou odpověď: dobrý nebo špatný.
Tak špatný. Můj otec vstal a řekl, že pokud je
mu známo, tak nikomu neublížil. Odpověď důstojníka byla: Kdo se ho zastává, půjde s ním!
Za chvíli už Schmidta vedli vojáci na popravu.
Průvod s „oběšeným“ Hitlerem
V rámci oslav osvobození se konal také průvod s papírovým „oběšeným“ Hitlerem. Za
hojné účasti občanů, spolků a skautů vyšel
z Poličky a končil v Liboháji, kde již byl připraven oheň, jakási vatra, ve které následně Hitler
shořel.
Angličané v Poličce
Z té jedné anglické rodiny si pamatuji na
paní, která se odlišovala od českých žen tím,
že nosila dlouhé kalhoty, což bylo tenkrát v Čechách a zvlášť na malém městě dost neobvyklé. Její dcerka se jmenovala Alice, byla přibližně
stejně stará, jako já a hrála si s námi, českými
dětmi. Děti ve věku 5 let ještě nepotřebují tlumočníka, takže jsme si rozuměli. Odhaduji, že
anglická rodina byla v Poličce asi 1–2 měsíce.
Jakou úlohu Angličané v poválečné Poličce měli,
jsem se nikdy nedozvěděl.
Návrat z Poličky do Plzně
Na jaře 1946 se obnovil provoz ve zbrojním
závodu u Nýřan, otec tam mohl znovu nastoupit, a tak jsme se stěhovali do Plzně. Návrat
znamenal pro nás šok. Polička byla tehdy válkou nepoškozené město, zatímco Plzeň byla
rozbombardována četnými spojeneckými nálety. Také rodinný domek v sousedství našeho
dostal zásah. Pamatuji si, že první činnost, kterou jsme dělali po návratu, bylo zasklívání vytlučených oken. My děti jsme prolézačky mezi
haldami sutě brali jako hru, daleko hůře snášeli
tento stav moji rodiče, zvláště pak matka, která
často plakala.
Na Poličku jsem nikdy nezapomněl, bylo to
město mého dětství a jsem stále hrdý, i když
jsem se o to sám nijak nezasloužil, že jsem se
narodil ve městě hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Podle svých vzpomínek z dětství napsal
prof. MUDr. Václav Zeman, CSc

NEJZACHOVALEJŠÍ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ
VE STŘEDNÍ EVROPĚ JE OPĚT PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
Jedna z největších atraktivit královského
věnného města Poličky – unikátní hradební opevnění v délce 1220 metrů obepínají
celé historické jádro města, je opět přístupné veřejnosti od 11. 5. 2020.
Poličské hradby pocházejí z druhé poloviny 14. století a jedná se o jedno z nejzachovalejších a nejdelších městských opevnění na území Evropy. „Obepínají celý střed
města v délce 1220 metrů. Mají šířku dva
až 2,25 metru, jsou až osm metrů vysoké
a jsou zpevněné 19 půlválcovými, do města
otevřenými baštami. Nepřátele ve středověku hradby odrazovaly už svou mohutností,
v přímém boji se pak osvědčily hlavně při
husitských válkách,“ uvádí historik muzea
Mgr. Radka Vostřelová.
„Důvod unikátní zachovalosti zdejších
hradeb je prostý. V době třicetileté války už
neměly prakticky žádný vojenský význam,
ani později však na rozdíl od jiných historických měst nebyl při rozšiřování města
důvod je bourat,“ dodává.
Hradby, chránící město Poličku před nepřáteli, jsou nyní vyhledávanou atrakcí pro
turisty. Ti, kteří si je prohlédnou, si určitě
odvážejí pěkné vzpomínky. Zájemci si mohou projít okruh kolem hradeb. Pro veřej-

nost jsou zpřístupněné také ochozy dvou
rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika věžemi.
Co jste možná nevěděli je, že královské
věnné město Polička bylo založeno v roce
1265 na příkaz tehdejšího panovníka a krále Přemysla Otakara II. Městské kamenné
hradby byly vystavěny po návštěvě a pobytu Karla IV. ve 2. pol. 14. století. Systém
opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu.
Opevnění často stačilo odradit nepřátele již
jen tím, poličské hradby několikrát odolaly
i za vlády krále Jiřího z Poděbrad a v roce
1468 až 1469 se město ubránilo útokům
uherského krále Matyáše Korvína.
Aktuální informace o provozu a otevírací
době naleznete 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

foto - archiv destinační společnosti
Českomoravské pomezí

Rodná světnička B. Martinů
opět vítá návštěvníky!
Se jménem Bohuslava Martinů je neodmyslitelně spjaté unikátní, romantické, i když pro život trochu nepraktické
místo - malá světnička ve věži kostela
Sv. Jakuba, kde se 8. prosince 1890 budoucí slavný hudební skladatel narodil.
Z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba
byla světnička po celý rok 2019 uzavřena.
Tento rok se ovšem můžete těšit, že opět
navštívíte místo, kde pětičlenná rodina Martinů žila až do Bohuslavových 11 let. Hlavou
rodiny byl otec Ferdinand, který kromě svého
ševcovského povolání vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž proti ohni
ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. S rodinou tu žil i ševcovský pomocník, kterému přezdívali „děda“. Pomáhal
rodině v domácnosti, a protože světnička byla
malá, měl svoji postel pod hodinami ve věži.
Celá rodina se musela dělit o prostor o velikosti dvacet pět metrů čtverečních. Že vám
to přijde nemožné? Tolik lidí a tak málo místa? Není divu, že když byl Bohoušek malé miminko, spával ve spodní přihrádce prádelníku.
Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad
zemí se také nesmazatelně zapsala do mysli budoucího skladatele. Ve své vzpomínce z roku 1934 v Paříži píše: „…Myslím, že

tento prostor je z mých největších dojmů
z dětství, který si nejvíce uvědomuji a který
asi hraje velkou úlohu v celém mém názoru na kompozici. Nejsou to malé zájmy lidí,
starosti, bolesti nebo i radosti, které jsem
viděl z velké dálky, lépe řečeno z výšky. Je to
tento prostor, který mám stále před očima
a který, zdá se mi, hledám stále ve svých
pracích. Prostor a příroda, ne lidi…“
Nechte se v rámci prohlídky vtáhnout
do časů, kdy nebyly mobilní telefony, výtahy nahrazovaly rumpály a cestou do bytu

jste museli zdolat 192 schodů. Pokud je
vystoupáte až do samotné věže kostela,
budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou, ale i jedinečným výhledem na celé
město a jeho blízké okolí.
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Miroslav Kosek – z poličskéh
Poličsko je rodištěm českých diplomatů. Ve světě i v Česku vedle Jakuba Skalníka
či paní Evy Filipi znají také Miroslava Koska. Rodák z Poličky byl českým diplomatem
například v Gruzii, Černé Hoře, Afghánistánu či Lotyšsku. Nyní čeká na svou další
destinaci. Do Poličky se stále vrací rád a považuje ji za svůj domov.

Je pravda, že jsi vyrůstal na „Švermovce“?
Dříve jsem bydlel na Dolní Jedlové. Pak
jsme se přestěhovali do 2 plus 1 na Švermovce. Právě tam probíhaly bitvy s Betlémákama. Někdy vyhráli oni, někdy my. Probíhalo to tak, že se vrhaly drny, občas tam
byl i kámen. Někdy nás zahnali, občas my
je. Bylo to vtipné. A mezi kopcem a silnicí
bylo jíloviště a když bylo mokro, poztrácelo
se zde hodně bot.
To by asi syn koukal, kdybys mu dnes
řekl, jdi po dětech házet drny...?
Tak mladý radši střílí na počítači nebo
Xboxu. Házet drny mi přijde mírumilovnější,
někdo měl trochu prachu v očích, ale nikomu se tam nic nestalo. To už byly nebezpečnější brigády – bramborové třeba. Tam
se chodilo na kamení – např. na Jedlovsku,
které se házelo na valník. Většinou je někdo omylem přehodil. Kamarádovi tam šili
hlavu.
Čím to je, že z našeho regionu pochází
tolik diplomatů? Pan Skalník, paní Filipi,...
Dá se říct, že poličský gympl lidi dobře připravuje, aby se uchytili ve světě?
Dá se říct, že jednu dobu jsme drželi rekord. Myslím, že základ mají dobrý. Já jsem
zde byl v letech 1983-87. V té době také
byly jiné možnosti, co po gymplu dělat.
Kam byl tvůj první výjezd?
Byl to Balkán. Když jsem byl pět let na
ministerstvu, nová vyslankyně v Bělehradu
oslovila mě s tím, že se otevírá v Podgorici
poprvé nastálo úřad a zda bych ho nechtěl

vést. Byl pro jednoho člověka, one-man
show, ztracená varta. Ale bylo to skvělé,
super země.
A další země?
Potom jsem se přihlásil na výběrové řízení do Gruzie. Uspěl jsem a přemístil se
rovnou z Černé Hory. Bylo tam rok po válce
s Ruskem. Tam jsem byl tři roky a pak jsem
dostal nabídku, zda bych nechtěl vést úřad
v Kábulu, kam jsem odjel v roce 2013. Po
Afgánistánu přišlo Lotyšsko.

Jak se vůbec žije v Afghanistánu? Určitě
už to byla doba, kdy zde už byly útoky Talibanu. Chce to odvahu odjet tam pracovat?
Asi ano, ale člověk si musí uvědomit,
že se vlastně do nebezpečných situací
ani nedostane. Velvyslanec má ochranný
tým, který řekne kam se může a kam ne.
Každá cesta se dopředu plánuje a je možné, že se na poslední chvíli zruší, protože
vedoucí ochranného týmu např. řekne, že
mají hlášeno nějaké riziko. My se nedostali do situace, kdy by šlo o život. Když se
někam jelo, tak nejdřív ochranný tým projel trasu sám, vyhodnotil situaci a poté
jsme jeli naostro. Ale stalo se párkrát, že
za pár minut přijel velitel a řekl: „Okamžitě musíme odjet.“
Proč má Česko v době, kdy se uzavírají
ambasády a šetří se, stále ambasádu v Afghánistánu? Je to kvůli vojenství?
To je samozřejmě jeden z důvodů, ale
stále si naivně myslím, že předpokládáme,
že tam jednou válka skončí a naskytnou se
velké obchodní příležitosti. Stejně jako v Sýrii. A stejně jako v Severní Koreji.
Co ti tato práce dala a co vzala? Připravila tě o nějaké iluze?
Ztratil jsem mnoho iluzí. Děláš mnohem
víc, než bys musel. A po čtyřech letech
zjistíš, že je to každému jedno. Nikoho to
nezajímá. Třeba Lotyšsko. Málokdo ví, kde
leží a že jsme ve stejné alianci a není to
Litva.
Proč tam tedy je ambasáda?
Svůj význam to má. Je jen pár evropských
zemí, co u nich ambasádu nemáme. Není
důvod, proč by zde neměla být. Mnoho
českých firem zde má své zájmy. Dává větší
smysl být třeba v Lotyšsku než v Rumunsku. Kulturní vazby jsou důležité.

o gymnázia na české ambasády

A co ti práce dala?
Člověk se dostane k věcem, ke kterým by
se nedostal. Podívá se do míst, kam by se jinak nepodíval. Např. v Rize se podařilo uspořádat koncert Hradišťanu, loni jsme tam
měli Čechomor, to byla bomba. Také jsme
tam měli Vojenský umělecký soubor Ondráš. Je vidět, že naše armáda umí i něco víc
než nabídnout bojovníky. A už se zde jedná
o byznys. Máme zde i zbraně ze zbrojovky, je
to komplexní. A nejlepší je, když se dá propojit byznys a kultura a vlastně jde o obecné šíření dobrého jména ČR. Poté se ale dostaneš
i do situace, kdy musíš naopak toto dobré
jméno hájit, protože je zpochybňováno.
Co je na této práci to nejtěžší, co to bere?
Bere to život. Buď tam rodina je – což
jsme byli v Gruzii spolu a to bylo náročné
skloubit a v Afghanistánu to nešlo vůbec,
tam rodina být nemohla. A to je na tom nejtěžší – skloubit práci s osobním životem.
Jak často se vracíš do Poličky?
Není to pravidelné. Když byla máma naživu, byl jsem zde co nejdéle. A teď, co jsem
se vrátil, není to tak časté – na dušičky
a teď. Mám zde příbuzné, takže občas se
vracím.
A cítíš Poličku stále jako svůj domov?
Někdy se člověk rád vrací tam, odkud pochází...
Pořád vnímám Poličku jako místo, kam
patřím. Sice bydlím v Praze a formálně jsme
s rodinou Pražáci, ale za Pražáka považuji
jen syna, který se tam narodil. V Praze sice
žijeme, ale neztotožňujeme se s ní.
Co tě na Poličce nejvíc okouzlilo? Poznal
jsi mnoho míst.
Poličku znám ale nejdéle ze všech. Znám
zde každý kout – člověk je po čase kontroluje, zda se mění. A je radši, když se nemění.
Očima toho, kdo žije v zahraničí – mění
se Polička?
Mění se a k lepšímu. Třeba park – teď je
hezky udělaná ta lávka. Není tu tolik graffiti

jako dřív. O Poličce je většinou slyšet jen to
kladné – tedy pokud to není případ zkažené
vody apod.
Situace: Člověk jako ty je v Afghanistánu
a něco o Poličce říká. Jak to město představuješ?
Vždy se začne Bohuslavem Martinů, ne
vždy ví všichni o koho jde, ale většinou ano.
Člověk to připraví, dovysvětlí. Teď jsme měli
v Rize pěvecký soubor Martinů – ovšem
z Třince.
Kdyby se někdo ze současných studentů
na gymplu chtěl vydat na dráhu diplomata,
co bys mu poradil?
Nejdůležitější je mít cíl, zabývat se jazyky
a mezinárodními vztahy. Postup dál je jednoduchý, platí zákon o zahraniční službě. Abys
byla dilpomatem, musíš být státním zaměstnancem a je třeba absolvovat diplomatickou
akademii. Pro mladého člověka to znamená
začít od začátku. Máš vysokou školu, ale pak
ještě musíš dělat na ministerstvu apod. rok
či dva diplomatické akademie, stáže...
Někdy v Poličce máme pocit, že se nás
velké věci netýkají. Co se z tvého pohledu
děje ve světě za problémy, o něž bychom se
měli zajímat?
ČR je dobrý trend, nemáme se za co stydět, jako teritorium má velmi dobré jméno
a všichni si jí váží. EU je také velmi dobrý
trend, ale ještě větší je NATO. Země, kde
jsem byl, okolo Černé Hory, měly hlavní problémy bezpečnostní. Návaznost na Alianci
byla vzývaná jako potřebnější a zajímavější.
V Afghanistánu jsme měli vojáky s dobrým
jménem. Také je tam tradice zbraní. V tuto
chvíli jsme ve všech zemích v Pobaltí. Otázka ohrožení z Ruska je zde brána velmi citlivě, zde jsou opravdu ohrožení, ale jde tam
také o mnoho ruských minorit a kulturní
témata. Jsme ohroženi stejně jako oni, ale
nejsme v první linii. Nejsem rusofob, ale objektivně bychom měli v těchto věcech držet

spolu. Británie vystupuje naštěstí pouze
z EU, nevystupuje z NATO, v bezpečnostním segmentu se tedy nic nemění.
Je něco, co NATO teď ohrožuje?
Nejsem povolaný k hodnocení, NATO je
relativně stabilní, každý region a země to
má jinak, ale Rusko třeba vidí jinak pobaltské země než Španělsko. Je těžké mluvit
i o invazi migrantů – ale vidím v tom velký
problém. Není možné otevřít brány úplně.
Zde by se mělo udělat stavidlo a říct čistá
a jasná pravidla a naučit se lidi vracet.
Takže to je možná i jedna z výzev české
diplomacie ?
Není to jen česká diplomacie, tohle znamená být součástí společného řešení. To
mě třeba mrzí, že Británie, která měla na
migranty podobné názory jako my, odchází.
Ale nemyslím si, že bychom neměli přijmout
válečné uprchlíky – takový uprchlík je něco
jiného než ekonomický migrant. To neumí
Evropa rozlišovat. To je to, co mě štve. Do
Afghánistánu se nacpalo obrovské množství peněz a je to stejně k ničemu – ztratili
to, rozpustili a zemi to vůbec nepomohlo.
Když přišla sovětská armáda do Afghánistánu a byli tam deset let, postavili továrny, nemocnice, silnice, sídliště, masny
apod. A dodnes to tam je. Ale my, západní
svět, jedeme do Afghánistánu a nepostavíme ani kilometr železnice. Dodnes se tam
těží cement, surovina se naloží a odveze do
Pákistánu, tam se vyrobí cement a drahý
cement se zas vozí zpátky. Proč se na toto
nikdo nezaměří? Aby se zlepšil průmysl,
byla pracovní místa a samozřejmě školství?
Toto mě štve, ale je to spíše ze zpětného
pohledu. Rusové tam přišli a neměli tam co
dělat, ale zbudovali to, co dodnes stojí. Byť
to bylo za nějakou cenu. Pak teprve začala
nejhorší válka, která už nebyla proti Rusům,
ale proti sobě samým.
Markéta Kutilová

Letní brigáda - Poliþka
Hledáme zájemce o krátkodobou výpomoc
NáplĖ práce:
Požadujeme:
Vhodné pro:

Pomocné a dokonþovací práce
ýasovou flexibilitu, manuální zruþnost
studenty

Kontakt:

tel.: 603 214 229

AGRICOL s.r.o.
T. Novákové 521
572 01 Poliþka
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Informační
centrum
Informační centrum po nucené přestávce
je opět v provozu a přináší do nové letní
sezony několik novinek.
- LUŠTÍME S INFORMAČNÍM CENTREM
– do každého čísla Jitřenky v průběhu
roku zařadíme KŘÍŽOVKU S TAJENKOU
O POLIČCE. Všichni luštitelé, kteří donesou
správně vyluštěnou tajenku do Informačního centra, budou vždy 10. dne v měsíci slosováni a výherce dostane v IC drobný dáreček. Výherce bude zveřejněn vždy v dalším
čísle Jitřenky. Celou brožuru křížovek si můžou zájemci v IC zakoupit.
- EXPRES MENU – turistická hotová jídla
– na dovolenou, na chatu, na výlet, na ryby,

na túru, na kolo, k ohni, do kamionu, domů
nebo jen tak... Výběr z cca 50 jídel. Trvanlivost
3 roky, skladování kdekoliv do 29° C, 1-2porcová, stačí jen ohřát ve varné konvici, v mikrovlnce, v hrnci na plotně nebo v kotlíku na
ohni. Pro skupiny lze zakoupit i výhodná 5porcová balení, ceny již od cca 40 Kč za porci.
- HOFR KAFE Z VYSOČINY, šikovný dárek z návštěvy Poličky, dárková mletá káva
z Vysočiny i s receptem na přípravu, balení
5 dkg a 10 dkg.
- TAŠKY SÍŤOVKY, opět v módě, velmi
praktický dareček, ve dvou variantách.
- OPLATKY Z POLIČKY, chutné lázeňské
oplatky, dárkové balení, nová dodávka.
- POLIČSKÉ PIVO – DÁRKOVÉ BALENÍ,
nyní s možností přibalení zdobeného půllitru.
- MEDOVINA Z VYSOČINY, lahodný mok
od výrobce v regionu.

- PRALINKY Z POLIČKY, oblíbené pochoutky z Pralinkárny CHOCO BONTÉ
a případně i dalších výrobců. Dobrá čokoláda jako dárek vždy potěší !!
- SMĚNÁRNA bez poplatků, před letní sezonou připomínáme jednotlivcům i firmám
možnost nákupu i prodeje většiny obvyklých zahraničních měn ve zvýhodněném
kurzu a bez poplatků. Na pracovní cesty
Vám připravíme valuty v potřebném množství i termínu!!
Přejeme Vám všem příjemné a pohodové léto. Ať je báječné a hlavně ať není „pod
psa“.
Přijďte k nám, poradíme Vám.
Kolektiv pracovníků IC Polička
www.ic.polcka.org
info@policka.org
tel. 461 724 326

HURÁ NA SVOJANOV
Někdejší královský hrad po několikatýdenní odstávce znovu otevřel brány pro veřejnost. Od poloviny května se stovky lidí
opět kochají hradním areálem se zahradami
a výstupem na věž, od konce měsíce si užívají i prohlídky interiérů oblíbené památky.
Musejí však dodržovat daná pravidla.
Návštěvníci využívají procházky venkovním areálem Svojanova se zahradami,
vyhlídkovými altány, nádvořím, hradbami
a výstupem na věž, odkud se rozhlížejí do
malebného okolí. „Hláska má samostatný
provozní řád, aby se lidé vystřídali a nevystupovali naráz ve velkých skupinách. Vstup
je omezený na jednu rodinu,“ informuje kastelán hradu Miloš Dempír. Další návštěvník
s rodinou může vejít do prostor věže, až
předchozí rodina sejde dolů. „Pokud by lidé
nedodržovali kázeň v souladu s vládními nařízeními, museli bychom přistoupit k tomu,
že bychom věž úplně uzavřeli. V době, kdy
jsme byli dva měsíce uzavření, nám stát
nepomohl. Jsme odkázaní na to minimum,
které máme a které si posléze vyděláme.
Nejsme schopní personálně posilovat provozní dobu o lidi, kteří by pouze hlídali věž,“
podotýká kastelán.
Správa hradu od 26. května zpřístupnila
také prohlídkové okruhy interiérů. „Prohlídky jsou omezené, aby splňovaly vládní nařízení,“ říká kastelán Miloš Dempír. Návštěvníci by měli být trpěliví a také dodržovat

všechny bezpečnostní pokyny, se kterými
se na hradě setkají.
Novinky letošní sezony hrad představil
na začátku března. Všichni však neměli dostatek příležitostí se s nimi seznámit. Od
konce května lidé mohou obdivovat unikátní výmalbu haly, včetně stropu, v prvním
patře hradního paláce, provedenou současnými malíři. Obdivu neunikají ani zrestaurované klasicistní stropní malby v jídelně
a přípravně, ale také třeba historické hračky
v dámské ložnici s dětským koutkem. První příjemný dojem z návštěvy hradu však
vzbuzuje vydlážděné parkoviště, které výletníkům zajišťuje komfortní odstavení aut.
Návštěvníci už se rovněž podívají do
bývalých koníren, ze kterých rekonstrukcí
vznikla prostorná galerie. „Konírnu zpřístupníme od června výstavou „Dracula a ti
druzí“. Představuje tajemné bytosti
nejen z historie našich zemí, které
spojuje to, že lačnily po lidské krvi,“
odtajňuje kastelán. Výstavu doplňují
i oživlé obrazy, aby ti, kteří se rádi
bojí, si to na Svojanově pořádně užili.
Zpřístupněná je rovněž ta část koníren, kde si výletníci mohou prohlédnout barokní sochy z poličského mariánského sloupu.
Jedno je už téměř jisté. Kdo se těší
na tradiční kulturní akce většího rozsahu, bude se muset smířit s tím, že

Na výlet cyklobusem
Už patnáctým rokem bude projíždět turistickou oblastí Českomoravské pomezí několik cyklobusů, které vás přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu. Ať už dáváte
přednost pěší turistice nebo raději vyrazíte
na projížďku na kole, služeb turistických autobusů uzpůsobených pro převoz kol můžete využít od 30. května do 28. září.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i zajímavým cílům v
okolí. I letos budete moci využít také linek
zajíždějících až na Dolní Moravu nebo do
Žďárských vrchů, které byly nově zavedeny
před dvěma lety.
Růžová linka 680017 (30. května – 28.
září)
Cyklobus odjíždí z Poličky v 9.35 a výlet
si můžete udělat například na tato místa:
- Borová, rozhledna Terezka u Proseče
- Proseč, Toulovcovy maštale
- zámek Nové Hrady
- Vysokomýtsko a Litomyšlsko
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem
do Poličky v 18.43.

Modrá linka 680018 (30. května – 28.
září)
Pokud se vydáte na výlet linkou, která
vyjíždí z Poličky v 7.40, můžete navštívit
například:
- Svitavsko a Moravskotřebovsko
- Hřebečské důlní stezky
- Průmyslové muzeum a úzkokolejku v
Mladějově
- Červenou Vodu – rozhledna na Křížové
hoře, lanová dráha Buková hora
- Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
- Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka,
klášter Hora Matky Boží
- Dolní Moravu – Stezka v oblacích, bobová dráha, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem do Poličky v 16.30.
Zelená linka 650555 (30. května – 28.
září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z
Poličky směrem na Žďárské vrchy v 12.40,
můžete navštívit:
- Telecí – Lucký vrch
- České Milovy
- Svratku, Svratouch

se v letošním roce na Svojanově patrně konat nebudou. „I kdyby se pravidla rozvolnila, obávám se, že není v našich silách uhlídat, aby na hradě nebylo víc než 500 lidí,
a aby se dodržovaly dané rozestupy mezi
nimi,“ vysvětluje Miloš Dempír. Správa
hradu chce výletníkům nabídnout menší
programy, které by ty původní zčásti nahradily. „Jednáme o případných oživených
prohlídkách v mnohem menším rozsahu,“
naznačuje možnosti kastelán. Návštěvníci
se v červenci určitě mohou těšit na týden
s řezbáři, ochutnávky dobových jídel a oživenou mučírnu s mistrem katem.
Hrad Svojanov má v červnu brány dokořán každý den, včetně pondělků, od 9 do 17
hodin. Pro turisty je k dispozici také hradní
restaurace a penzion přímo v prostorách
vstupní empírové budovy hradu.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

- Hlinecko
- vodní nádrž Seč
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Na linkách
bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné
využít také zvýhodněné skupinové, síťové a
časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně aktuálních
jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a
tipy na výlet budou v průběhu června distribuovány do všech domácností v Poličce a
k dispozici budou také v informačních centrech a na řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci měst Svitavy, Polička, Moravská
Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, destinační
společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám
šťastnou cestu plnou nezapomenutelných
zážitků.
Jiří Zámečník,
destinační společnost
Českomoravské pomezí

ZE ŽIVOTA MĚSTA

11

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Pomoc seniorům

Město Polička ve spolupráci s OCH Polička v období vyhlášeného nouzového stavu
vládou ČR zajišťovalo pomoc pro seniory
a hendikepované občany při obstarávání
nákupů, zajištění léků apod. Za toto období bylo vyřízeno přibližně 60 požadavků,
všechny byly uspokojeny.
Aktuálně je zájem o další pomoc se zajištěním nákupů ze strany občanů mini-

mální. Proto tato forma pomoci, která byla
zavedena z důvodu nouzového stavu, bude
ukončena. Zároveň všechny informujeme,
že mobilní telefonní čísla jsou i nadále k využití (734 152 221, 733 713 627), případné
žádosti budeme vyřizovat individuálně.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Polička

Zprávy z Charity
Změní se česká psychiatrie, a čemu se
otevřou Otevřené dveře?
Otcové u porodu, krátkodobé hospitalizace, rodiče v nemocnici se svými dětmi,
umírání doma díky mobilním hospicům, více
diskuse s pacientem… Novinky, které do
českého zdravotnictví pronikly před řadou
let. Spojuje je, že vychází vstříc potřebám
ošetřovaných, „zlidšťují“ péči, respektují
bio-psycho-sociální rozměr člověka. V péči
o duševně nemocné stále najdeme stinná
místa.
Poslední roky ale svítá na lepší časy
a česká psychiatrie pozvolna kráčí vstříc
svému 21. století. A to díky reformě psychiatrické péče, která realizuje konkrétní kroky ke změně. Jde o dlouhodobý, komplexní a pečlivě plánovaný proces na mnoha
úrovních. Hlavním cílem je přesun těžiště
péče do přirozeného prostředí nemocného.
V psychiatrii se nezřídka stává, že je člověk
hospitalizován i poté, co zdravotní potíže
odezněly. Někdy se nemá kam vrátit, chybí
mu dostatečný příjem nebo potřebuje typ
podpory, který není dostupný. Měsíce i roky
trvající hospitalizace desítky kilometrů od
domova nejsou výjimkou.
S reformou pomalu nastávají změny.
Může za to vytváření spolupracující sítě
služeb, vzájemná komunikace profesionálů
i mezi „odborníky“ a jejich klienty, podpůrný a respektující vztah, dodržování lidských
práv, změny v oblasti vzdělávání, myšlení a přístupu. Vznikají služby nového typu
jako např. Centra duševního zdraví, která
v jednom balíčku nabízí sociální i zdravotní podporu terénní formou. Sociální služby
rozšiřují své řady o zdravotní sestry i další
profese. Plánují se změny v oblasti bydlení,

lůžkové péče, prevence. Hlavní úkol je na
straně poskytovatelů péče.
S „Otevřenými dveřmi“ Oblastní charity
Polička se na poli duševního zdraví pohybujeme už 14 let a při aktuálních změnách
nehodláme stát stranou. Podnikáme kroky
k zaměstnání psychiatrické sestry zajišťující
zdravotní péči klientům v jejich domovech,
peer konzultanta (člověka s vlastní zkušeností, kterou využívá k podpoře druhých),
podporujeme svépomocné aktivity klientů
i podpůrné skupiny pro pečující. Rozvíjíme
dobré vzájemné vztahy napříč službami,
podílíme se na stážích, školíme si specialisty na zaměstnávání. A půjde-li vše tak,
jak má, chceme se podílet na vzniku Centra
duševního zdraví pro svitavský okres. Věřím, že (nejen) s Boží pomocí to dokážeme.
Držte nám palce!
Jana Dobrovolná
Prostředky z nadací poličským rodinám!
Jste rodina či samoživitel, kterému nouzový stav udělal „čáru přes rozpočet“? Obáváte se, že sotva vyžijete? Oblastní charita
Polička, středisko Šance pro rodinu Vám
může pomoci. Jsme schopni zprostředkovat rodinám s dětmi a samoživitelům nadační pomoc nebo základní poradenství
o dávkách. Můžete se ozvat na tel. číslo
730 167 860 nebo na email: zuzana.mohelnikova@pol.hk.caritas.cz a my se Vám vynasnažíme zprostředkovat vhodnou materiální, potravinovou a v odůvodněných
případech i finanční pomoc. Naši pracovníci
jsou vázáni mlčenlivostí, nikdo se od nás
nedozví, že právě Vy jste nás navštívili. Setkání může probíhat anonymně.
Aneta Girčáková
Šance pro rodinu Oblastní charity Polička

Poděkování
Chtěla bych poděkovat dobrovolníkům a pracovníkům Charity za pomoc s nákupy potravin v době epidemie koronaviru. Všichni se zhostili této pomoci velmi dobře, a to jak
s objednáváním, tak včasným dodáním. Proto jim patří za tuto pomoc mé velké poděkování.
Jiřina Římková

Poděkování
sponzorům
pro DPS Penzion
Ředitel DPS „Penzion“ Polička v minulé
Jitřence děkoval za pomoc drobným dárcům, kteří sami nabízeli pomoc, zejména
v ušití roušek, které i na vlastní náklady
naší organizaci zaslali. Nepochybně nám
to v té nejtěžší době velmi pomohlo a moc
jsme si toho považovali.
Nelze ovšem opominout sponzory, kteří
nám darovali, případně i poskytli finanční
dar ve větší hodnotě na zakoupení ochranných prostředků, které se týkaly např. respirátorů, speciálních roušek se stříbrem,
osobních desinfekčních sprejů apod. Mezi
ty nejvýznamnější dárce z Poličky patřili
MVDr. Ivan Sládek, Jan Smejkal, Petr Báča
a za organizace to byly Iresoft s. r. o. Brno,
Office Depot s. r. o. Hostivice, skupina dobrovolníků z Pražské pomoci. V neposlední
řadě patří poděkování Krajskému úřadu
Pardubického kraje a Městu Polička za
rychlé dodávky ochranných prostředků ze
státních rezerv.
Pavel Brandejs

Mozaika
Od 11. 5. otevřela Mozaika většinu svých
kroužků. A to na základě zájmu účastníků
a našich možností v souvislosti s opatřeními, která vydalo MŠMT.
Zájmové kroužky budou probíhat do konce června.
Do prostor, kde se kroužky konají, mají
přístup pouze účastníci organizovaných aktivit bez doprovodu rodičů, a to za podmínek, které obdrželi před zahájením kroužku.
Některá zájmová činnost už v letošním
školním roce nezačne a to proto, že nejsme

schopni naplnit podmínky, které vydalo
MŠMT pro konání těchto aktivit. V některých případech je to i malý zájem účastníků.
U těchto kroužků budeme vracet část zápisného. Výše této vratky bude odvozena od počtu plánovaných setkání příslušného kroužku
a uskutečněných setkání. Vratky budeme zasílat na účet, pokud bylo z účtu placeno, nebo
v hotovosti v předem stanovených terminech,
které oznámíme na mail účastníka.
Vratky se budou týkat také otevřených
kroužků a to za schůzky, které už vám nejsme schopni do konce června nahradit.
Vracet peníze budeme během měsíce června a července. Peníze budeme zasílat na
účet, pokud bylo z účtu placeno, nebo v ho-

tovosti v předem stanovených terminech.
Zatím plánujeme uskutečnit všechny
prázdninové aktivity ve standardním režimu. Pokud máte zájem se přihlásit, učiňte
tak a požadovanou platbu obratem pošlete.
Jen tak máte jistotu, že o místo na táboře nepřijdete. V případě, že tábor nebude
možné uskutečnit vůbec nebo bude muset
proběhnout v omezeném režimu (snížení
počtu osob a podobně), vrátíme Vám celou
platbu za neuskutečněný tábor.
Volná místa máme ještě ve Sportovním
příměstském, Maděře, Mrňousové příměstský, Vodáckém.
Děkujeme za vaši přízeň.
SVČ Mozaika

Dětské dopravní hřiště
Od půlky května pro vás máme odpoledne opět otevřeno Dětské dopravní
hřiště.
Hřiště mohou rodiče s dětmi navštěvovat v úterý, středu a čtvrtek v čase
od 14.00 do 18.00 hod. Hřiště bude otevřené až do července.
Účastníci si mohou zapůjčit kola, káry, koloběžky a odrážedla. Na dopravním hřišti se děti budou řídit pravidly silniční dopravy, které je i v odpoledních hodinách bude učit lektor dopravní výchovy.

Českázahrada.cz

PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY ZA INTERNETOVÉ CENY

Prodejna: Osík u Litomyšle

e-shop: www.ceskazahrada.cz

REGIONÁLNÍ CENTRUM KVALITNÍ ZAHRADNÍ TECHNIKY ZNAČEK:

Kvalitní v rakousku vyrobené zahradní traktory v AKCI
Oproti konkurenci
ve stejné ceně získáte:

Robustnější stroj se silnějším rámem + kvalitnější hydrostatickou převodovku
+ nejlepší sběr do koše (i mokré trávy) na českém trhu.

solo by AL-KO T 15-93.9 HD-A Black Edition

solo by AL-KO T 22-103.8 HD-A V2

V této ceně nejsilnější
motor ve své třídě.

Skvělá cena za traktor
s dvouválcovým motorem
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Motor: AL-KO Pro 450
Zdvihový objem motoru: 452 cm3
Max. výkon motoru: 15 HP
Čistý výkon motoru: 7,7 kW
Pracovní šířka: 93 cm
Počet válců: 1
Převodovka: hydrostatická
Objem sběrného koše: 220 l
Počet nožů: 2
Výška střihu: 30-80 mm, nastavení centrálně, 6 poloh
Kola vpředu/vzadu (palce): 15x 6,0 - 6 / 18x 8,5 - 8
Hmotnost: 222 kg

K dispozici je také model se slabším motorem za super cenu 42 900 Kč!

49 990 Kč

44 990 Kč

Motor: AL-KO Pro 700 V2
Jmenovitý výkon (kW / min.): 12,2 kW/2,450 ot./min
Obsah: 700 ccm
Šířka sečení: 103 cm
Počet válců: 2
Převodovka: hydrostatická,
Kola vpředu/vzadu: 15“ / 18“
Objem sběrného koše: 330 l
Počet nožů: 2
Výška střihu: 30-90 mm, nastavení centrálně
Vyprazdňování sběrného koše: teleskopická tyč, signalizace plného koše
Hmotnost: 237 kg

V nabídce je také traktor se silným jednoválcovým motrem
AL-KO PRO 450 za super cenu 48 990 Kč!

68 990 Kč

63 990 Kč

Dovezeme až k Vám na zahradu, předvedeme a na místě zaučíme obsluhu. Akce platí do 100 km od Litomyšle do vyprodání akčních zásob.

UPOZORNĚNÍ: tato akce je akcí na prodejně pro naše zákazníky z okolí Litomyšle, nemusí být prezentována na internetových stránkách – volejte telefon 603 579 047.
ZAJÍMÁ VÁS JINÝ TYP TRAKTORU, SEKAČKY APOD.? ZAVOLEJTE NÁM A MŮŽEME NABÍDNOUT ZAJÍMAVÉ PODMÍNKY I NA DALŠÍ ZAHRADNÍ TECHNIKU.
Kompletní nabídku zahradní techniky najdete na www.ceskazahrada.cz
Zavlažovací systémy, zahradní hadice GARDENA najdete na www.zijemezahradou.cz

Kamenná prodejna: Osík u Litomyšle
Tel.: 603 579 047 v pracovní dny 9.00 – 15.00 hod.

KULTURA
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KULTURA
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MATAMI
Vážení příznivci MaTami, program na červen je naplánován, vše se bude odvíjet od
dané situace. Aktuality a provozní dobu o letních prázdninách najdete na www.matami.cz
nebo www.facebook.com/RCMaTami.
PONDĚLÍ - Hlídáček - 8.00–10.00 h, Klubík + cvičení maminek s dětmi (0–6 let)
- 9.00–12.00 h
ÚTERÝ - Drobínci s Jitkou (0–1 rok)
- 9.00–12.00 h
STŘEDA - Hlídáček a 1x měsíčně zdravé
vaření - 9.00–12.00 h, Co-working
- 12.30–15.30 h
ČTVRTEK - Drobečci s Lídou (1–2 roky)
- 9.00–12.00 h

PÁTEK - Drobci s Lídou (2–3 roky)
- 9.00–12.00 h
Odborné poradny červen 2020:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně objednávat.

Potravinové alergie – svépomocná skupina
17. 6. 2020 (středa) od 15.30 do 17.00 h
První pomoc při úrazech dětí nejen o prázdninách
18. 6. 2020 (čtvrtek) od 10.30 do 12.30 h
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
18. 6. 2020 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h

Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková )
12. 6. (pátek) 16.00–18.00 h

Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
24. 6. 2020 (středa) od 9.00 do 12.00 h

Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová)
16. 6. (úterý) 15.30 –16.30 h

Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický
večer
26. 6. 2020 (pátek) od 18.00 do 20.00 h

Logopedický seminář
8. 6. 2020 (pondělí) 16.00–18.00 h

Dílnička pro dětičky - Schránka na prázdninové poklady
30. 6. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.

Městská KNIHOVNA

Čtvrtek 4. června od 20 h v Divadelním klubu
LISTOVÁNÍ – Špeky (Rob Grant)
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši.
A někdy i ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se
už na sebe nemůže podívat, protože je nesmírně otylý a anorektička, která se na sebe nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá.
Hrají Pavel Oubram a Věra Holá
Jednotné vstupné 100 Kč – počet míst
bude omezen, kupte si včas vstupenku

(1(5*(7,&.
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v knihovně, nebo přes e-shop www.vecizpolicky.cz
od 18:00 na _Půdě knihovny
Cestovatelská angličtina – Krásy britských
ostrovů
Při povídání o méně známých pokladech
Anglie si můžete procvičit poslech i konverzaci v AJ. Program je v angličtině, ale je
vhodný i pro začátečníky. Vede Pavel Joneš.
Zdarma, počet míst omezen, rezervujte si
místo na emailu puda@knihovna.policka.org

KNIHOVNA JE OTEVŘENA DLE BĚŽNÉ
OTEVÍRACÍ DOBY,
SOBOTNÍ A NEDĚLNÍ PŮJČOVÁNÍ JE DOČASNĚ OMEZENO.
V ČERVNU SE OPĚT OTEVÍRÁ _PŮDA!
Bude ale fungovat v omezeném provozu:
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 13:30–18:00
Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků
si zarezervujte svůj čas na stránkách
puda.knihovna.policka.org

PRACOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
(ČERVENEC–SRPEN)

ÿHą¯PH9DąH¼VSRU\QDYRG×HOHNWÿLQ×DSO\QX

ZZZSRUDGHQVWYLSROLFNDF]
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

Po

8.00–12.00 13.00–18.00

13.00–18.00

Út

ZAVŘENO

ZAVŘENO

St

13.00–18.00

13.00–16.00

Čt

8.00–12.00 13.00–18.00

8.00–12.00 13.00–17.00

Pá

8.00–12.00 13.00–16.00

ZAVŘENO

So

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Ne

ZAVŘENO

ZAVŘENO

-DURVODY=DYRUDO(LPRYD3ROLËND

PONDĚLÍ 6. 7. 2020 ZAVŘENO
27. 7. 2020–9. 8. 2020 ZAVŘENO
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Colour Meeting 2020
– Dusilová, Neckář, Hm i divadla

Milí přátelé a návštěvníci festivalu Colour
Meeting,
doufáme, že jste zdrávi. Kdysi poněkud formální přání nabylo v dnešní době
konkrétního významu. To je jedna z mnoha změn, které nás potkaly v souvislosti
s koronavirovou krizí. Změny a omezení se
dotkly také našeho sociálního života. Dva
měsíce jsme se nemohli potkávat na veřejnosti, zajít si na kafe, na pivo, do kina,
na koncert a taky už víme, že neproběhne
mnoho letních festivalů.
Doufáme ale, že menší festivaly, jako je
Colour Meeting, se budou moci uskutečnit. Ze strany vlády zaznívají odhady, že od
konce června by mohly probíhat hromadné
akce v počtu 1000–1500 účastníků, což

Colour Meeting splňuje. Co zatím jasné
není, jsou další podmínky konání hromadných akcí, především dvoumetrové rozestupy. Nikdo neví, jak by se taková podmínka
měla v praxi dodržovat, s touto podmínkou
se do festivalového areálu vejde asi desetina jeho kapacity. S takovým počtem je festival finančně nerealizovatelný. Co se týče
Colour Meetingu, je zatím jasné pouze to,
že vám nebudeme moct přivézt plánované
zahraniční umělce.
Posedmnácté by se tak k poličským
hradbám měli sjet hudebníci a divadelníci.
Doufejme, že ve dnech 24.–25. 7. vystoupí písničkářka Lenka Dusilová, připravující
v těchto dnech novou desku, představí se
nový projekt Jaromíra 99 s názvem Letní kapela, ve kterém se svými přáteli hraje písně
z repertoáru Priessnitz, Umakart, Jaromír 99
& The Bombers, Václava Neckáře i Kafka
Bandu, fantastičtí Hm… jejichž písně a zhudebněné básně dokázaly provést maturitou
nejednoho studenta, nebo slovenský umělec
Čavalenky rapující záhorácky o drsném životě na ulici, rasismu, hazardu i exekucích.
Do Poličky se vrací písničkář David Pomahač
(ex-Kieslowski), tentokrát sólo s čerstvě vydanou deskou Do tmy je daleko a také Jakub
Konig, tentokrát s mnohočetným ansáblem

Rockoupání
Vážení a milí přátelé a návštěvníci festivalu Poličské Rockoupání,
z důvodů, které jsou v dnešní době již všem dobře známé, se letošní 23. ročník neuskuteční ani v plánovaném termínu, ani jindy v tomto roce.
Do poličského koupaliště tedy budete moci zavítat možná během letních měsíců a s největší pravděpodobností pak určitě 28. - 29. 5. 2021, kdy se uskuteční druhý 23. ročník
Poličského Rockoupání. Naší snahou je, aby program festivalu zůstal nezměněn.
Zachovejte nám přízeň,
Váš multižánrový festival Poličské Rockoupání.

Zvíře jménem podzim. Živelné městské industriální blues čekejte v unikátním projektu Jan Fic & Město, ve kterém se Fic spojil
s Martinem E. Kyšperským a Radimem Hanouskem. Zazní temná poetika post-hudby,
dua Tomáše Havlena a svitavského rodáka
Dominika Zezuly, zabrousí se do rockových
vod s olomouckými Lee. Divadlo Líšeň bude
hrát pro malé i velké, zabaví také programem Figurkov, těšte se na Divadlo Pruhované panenky a Divadelní společnost Kejklíř.
Chceme vás ujistit, že zdraví je pro nás
na prvním místě, ale také víme, že důležité
je i mentální zdraví. K tomu jsou hudba, divadlo a především vzájemné setkávání lidí
nejlepším lékem. Věříme, že se podmínky
pořádání hromadných akcí vyjasní a že se
shledáme pod poličskými hradbami. Sledujte náš web, Facebook a Instagram, kde se
dozvíte aktuální informace.
Za pořadatelský tým,
Dušan Svíba, umělecký ředitel festivalu
www.colourmeeting.cz

PROGRAM CENTRA B. MARTINŮ
IMAGINÁRIUM v Poličce aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
Živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců
24. 5.–25. 10. 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.
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium
je poctou představivosti a tvořivosti, která
nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Nejen děti čeká hodina
plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho
dotýkat, vše prozkoumávat a zkoušet.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
Výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové,
známé ilustrátorky, malířky a autorky řady
dětských knih
11. 5.–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. Na výstavě bude
představena také autorčina volná tvorba,
zastoupená především malbami a grafikami
určenými jak dětem, tak dospělým. K vidění budou také promítačky DIAX a diafilmy
pohádek ze soukromé sbírky Pavla Pohorského.
Výstava bude pro veřejnost otevřena:
út – so: 12.30–16.00 hod.
neděle: ZAVŘENO (pro velké skupiny po
předchozí telefonické domluvě možno i dopoledne)
„TVOŘIVÉ ÚTERKY“ pro děti i dospělé
Přijďte k nám tvořit! Na prázdninové
měsíce jsme pro Vás připravili celou řadu
dílniček zaměřených především na kreativní tvoření z různých materiálů. Dílničky
jsou určeny pro děti i dospělé, doba výroby
30–45 min. Dílny se konají ve spolupráci
s rodinným centrem MaTami.
út 30. 6. od 9.00 do 12.00 hod.
SCHRÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ POKLADY
Nenoste vzpomínky z prázdninových cest
po kapsách, vyrobte si s námi zdobenou

schránku na dětské poklady. V MaTami pro
děti neomezeného věku, mladší 4 let s doprovodem.
út 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
NETRADIČNÍ BROUČCI
Vyrob si svého broučkového talismánka
z tvrdého papíru a drátků. Proužkáč pestro-barevný, květinka třpytivá, okáč tečkovaný
– druh broučka bude jen na tvé fantazii.
V MaTami pro děti neomezeného věku,
mladší 4 let s doprovodem.
út 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
KOUZLO SOLAROGRAFIE aneb jak zachytit pohyb slunce
Na jakém principu solarografie funguje
a o co v ní jde? Už samotný název napovídá,
že jde o fotografování drah pohybu Slunce při dlouhé expoziční době. Ke zhotovení
solarografického snímku se používá zařízení
zvané camera obscura, k jejíž výrobě postačí i obyčejná plechovka. V muzeu, pro
děti od 10 let. Cena: 50 Kč /1 ks camery
obscury.
út 21. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK
Sušenými kvítky z místních lokalit ozdobíme neobyčejný zápisník pro děti i dospělé.
V MaTami pro děti neomezeného věku,
mladší 4 let s doprovodem.
út 28. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla
Vyzkoušíte si tradiční zdobení skla rytím.
Pomocí ruční elektrické gravírovací pistole
ozdobíte vlastním dekorem sklenice a láhve
různých velikostí a tvarů, které pro vás
máme připraveny. V muzeu pro děti od 10
let. Cena: 50 Kč /1 ks láhve či sklenice.
út 4. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
ZVONIVÁ DÍLNA
Přijďte si k nám vyrobit veselou letní dekoraci do bytu, na balkón či pergolu. Formičkami vykrájíte různé tvary, sestavíte si hliněnou
zvonkohru svých snů a následně dozdobíte
korálky a pírky. V muzeu, pro děti od 3 let.

út 11. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
HANDMADE TAŠKY
Vdechněte obyčejné plátěné tašce život!
Ozdobte ji podle vlastní fantazie barvami
a fixy, přidělejte knoflíky a plsti. Kdo bude
chtít, vyzkouší si i techniku barvení Savem
pomocí šablon. V muzeu, pro děti od 8 let.
Cena: 50 Kč/1 ks taška.
út 18. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
OBRÁZKY Z LUŠTĚNIN A SEMÍNEK
Z malých zrnek a plodů vytvoříme velká
díla. Budeme skládat a lepit a lepit a lepit.
V MaTami pro děti neomezeného věku,
mladší 4 let s doprovodem.
út 18. 8. od 16.00 do 18.00 hod.
MOTIVAČNÍ KARTIČKY PRO DOSPĚLÁKY
Zastavte se v prázdninovém shonu
a přijďte si s námi u kávy vyrobit motivační
kartičky. V MaTami pro dospělé.
út 25. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
VOŇAVÁ DÍLNA
Uchovejte si i přes zimu vůni léta a vyrobte si bylinkový sáček, který provoní váš
domov. Namíchat si můžete směs levandule, máty či vonných olejů. Textilní pytlíčky si poté dozdobíte dle vlastní fantazie.
V muzeu, pro děti od 3 let. Cena: 50 Kč
/2 ks sáčků.

Děkujeme Pavlu Erbesovi
a jeho zaměstnancům
firmy Lipa.
Udělali kus poctivé
a kvalitní práce
na rekonstrukci naší
střechy ve Stašově.
Díky.
Rodina Peňázova.

S.D. GARDEN
Realizace a údržba zahrad
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
sdgarden@seznam.cz
mob. 605 937 759
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MartiNoviny
Vztah skladatele k mladé umělkyni

V dnešních MartiNovinách se dotkneme
vztahu, který býval řadu let tabuizovaný
z ohledu na manželku Charlotte Martinů
i na rodinu, zejména sestru Marii, která
s Charlotte udržovala velmi přátelské vztahy. Řeč je o Vítězslavě Kaprálové, mladé
umělkyni, která skladateli dokázala zamotat hlavu a která zemřela před rovnými
80 lety. Vitulka, jak Vítězslavě všichni říkali,
byla nejen talentovaná a krásná, ale také
svérázná a velmi charismatická, nešlo ji
zkrátka přehlédnout. Veřejnost zaujala již
v době studia na brněnské konzervatoři,
když svoji absolventskou skladbu Koncert
pro klavír a orchestr d moll současně i dirigovala. Žena skladatelka a navíc i dirigentka v jedné osobě – to bylo ve své době
absolutní zjevení! Po brněnských studiích
V. Kaprálová pokračovala ve studiu v Praze
na mistrovské škole pražské konzervatoře
a to hned dvojoborově – u Václava Talicha
studovala dirigování a u Vítězslava Nováka skladbu. V pouhých dvaadvaceti letech
měla na svém uměleckém kontě dirigování
několika orchestrálních koncertů se svými
skladbami, také živé vysílání koncertu v rozhlase. A největším úspěchem bylo provedení vlastní skladby Vojenská symfonieta Českou filharmonií, kterou Kaprálová současně
i dirigovala. Byla to na dlouhá léta naprosto
ojedinělá událost – od tohoto vystoupení
v roce 1937 až do roku 2009 před Českou
filharmonií žádná žena-dirigentka nestála!!
S Martinů se Vítězslava Kaprálová seznámila v Praze v roce 1937. Skladatel jel do

Prahy proto, aby osobně vyjednal podrobnosti přípravy své nové opery Julietta. Setkali se v kavárně Metro a již tehdy skladatele fascinoval její temperament. Díky
Martinů doporučení a státnímu stipendiu
se Kaprálová po ukončení pražských studií
dostala do Paříže, kde chtěla svůj talent ještě zdokonalit na École Normale de Musique
ve třídě dirigenta Charlese Muncha. Do Paříže přicestovala 28. října 1938 a jen co se
zabydlela, se o dva dny později v kavárně
Le Dôme setkala i s Bohuslavem Martinů.
Ten se stal jejím průvodcem Paříží, bral ji
s sebou na koncerty, výstavu EXPO, uvedl ji
do umělecké společnosti. Protože hned nevyšel záměr studovat u proslulé skladatelky
Nadii Boulanger, nabídl jí Martinů soukromé
lekce kompozice. Oba si umělecky velmi rozuměli: tvůrčí souznění vyústilo z původně
formálního vztahu učitele a studentky do
niterně úzkého profesního i osobního poměru. Tento poměr zdravě provokoval jejich
vzájemné tvůrčí ambice do podnětné rivality, z níž vzcházela nová kompoziční díla.
Oslovovali se intimně Špalíček a Písnička
podle svých skladeb: zpívaného baletu Špalíček Bohuslava Martinů a Kaprálové drobné klavírní skladbičky Písnička. Nebylo dne,
aby se neviděli, nebo si alespoň nenapsali
– leckdy šlo jen o kratinké zprávy, které ale
jasně vypovídaly o pocitech pisatele: „Den
bez sluníčka a bez Písničky,“ nebo „Tento
lísteček platí pro středu ráno, když se Písnička probudila, a přeji jí dobré jitro a aby
nebyla smutná.“ Martinů byl mladou skladatelkou zcela pohlcen, snažil se s ní trávit
veškerý možný čas. Jenže byl stále ženatý
a manželka Charlotte zřejmě něco tušila.
Pravděpodobně tak docházelo k situacím,
kdy skladatel naplánovanou schůzku musel zrušit: „Písničko, nemohl jsem jinak,
nezlob se,“ omlouval se pak na pohlednici.
Třiadvacetiletá Vitka vztah řešila po svém.
Těžko říci, jestli „natruc“ ženatému Martinů, nebo naopak z marnivosti, podléhala
i jiným mužům. Hned třikrát byla zasnoubená a v dubnu 1940 se provdala za spisovatele Jiřího Muchu, syna slavného malíře Alfonse Muchy. Svatba proběhla dosti
spontánně v době již propuklé druhé světové války, Jiří Mucha jako válečný redaktor
dostal pouhé tři dny dovolené a pak musel
narukovat zpět na frontu. Bohužel svatební
dny byly posledním krásným obdobím Vítězslavy Kaprálové. Brzy se prudce zhoršil
její zdravotní stav, takže musela být hospitalizována. V té době navíc Německo začalo obsazovat Francii a vojska se dostala až
do Paříže. Mucha proto nechal nemocnou
manželku převézt do nemocnice v jihofran-

INZERCE

řádková

• 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. hod.
• Provádíme očištění starých střech
tlakovou vodou a nátěr lakem nebo
barvou. Zvýšení životnosti střech!
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.

couzském Montpellier, kde doufal v klidnějším prostředí v její uzdravení. Nestalo se:
lékařská diagnóza odhalila miliární tuberkulózu a křehké tělo pětadvacetileté Vitulky zátěž nevydrželo – zemřela 16. června
1940 v pouhých pětadvaceti letech. Byla
to nečekaná a nepochopitelná rána, pocity
všech blízkých později formuloval sám Martinů v písemné vzpomínce na Kaprálovou
takto: „proč osud jí dal tolik energie a tolik
vzácných darů, a proč jí nedal možnost, aby
jich mohla využít?“
Monika Holá, muzikoložka CBM

Galerie Kabinet Chaos
alternativní prostor CHAOSBOX
Pavla Kroupová_Polibek skalního ducha
výstava obrazů do 28. června 2020
Vážení přátelé, doufáme, že jste ve zdraví překonali toto náročné, ale zároveň zajímavě sebezkušenostní období coronavirových prázdnin.
Zveme vás na výstavu, která se posunula z března na červen a jejíž vernisáž proběhla
30. května. Doufáme, že vás po dlouhé pauze
v kontaktu s živou kulturou potěší.
Malby Pavly Kroupové mají meditativní charakter, vtahují nás do jeskyní a skrytých vnitřních
prostor jejích obrazů, majících paralelu v hmotné
versus spirituální formě.

tival Smetanova výtvarná Litomyšl, jíž jsme ve
Stříteži v Galerii Kabinet Chaos podruhé součástí.
V rámci tohoto kulturního svátku u nás představí svá díla na pomezí objektu a prostorové
instalace významná představitelka generace
90. let MgA. Milena Dopitová.
Vystudovala AVU u prof. Milana Knížáka, byla
členkou skupiny Pondělí.
Její práce hovoří o identitě, sociálních kontextech, v její tvorbě je výrazná linie spojená s pohybem a tancem, vyjadřovala se k ženskému údělu.
Dopitová vystavovala v našem regionu naposled
v Alternativě Archa v Lubné, její poslední velká
sólo výstava proběhla v Galerii hl. města Prahy
a v MeetFactory.
Její práce jsou intenzivní výpovědí, ve které se
autorka nebojí ani tabuizovaných témat jako jsou

stárnutí a umírání. V současné době vede svůj
atelier na Akademii výtvarných umění v Praze.
Těšíme se na Vás – za pořádající Spolek Planeta Chaos z. s. předsedkyně a organizátorka
výstavního programu MgA. Veronika Šrek Bromová. Galerii Kabinet Chaos, najdete na adrese:
Střítež 68, Polička, 572 01. Sídlíme mezi Poličkou 4 km a Litomyšlí 14 km. Inzerujeme na
našich veřejných stránkách na Facebooku, na
ARTMAP, RUR ART MAP, www.planeta-chaos.
cz. Na Youtube je kanál Planeta Chaos. Kontakt
pro individuální prohlídky: verbrom@gmail.com,
mob: 602 315 215. Za podporu celoročního výstavního a kulturního a vzdělávacího programu,
děkujeme městu Polička a Ministerstvu Kultury
ČR. Otevřeno po domluvě v den vernisáží a v neděli mezi 13–18 hod.

Česká inspirace

Milena Dopitová_prostorová instalace
4. 7. 2020 – vernisáž od 17 hod.
Druhého června bude zahájen významný fes-

HRADEC KRÁLOVÉ
Bílá věž letos s Gočárem a královnou –
návštěvníci se cestou za výhledem do kraje
budou moci prolistovat na dotykových obrazovkách životem a dílem urbanistického
velikána Josefa Gočára. Kromě dospělých si
na své ale přijdou i děti, a to s průvodkyní královnou. S ní si budou moci děti vystoupat na ochoz v následujících termínech:
20. června, 4. července, 29. srpna a 12. září.
CHEB
13.–16. 6. Chebské dvorky
Představíme výtvarné a fotografické
projekty mladých tvůrců, studentů a uměleckých seskupení, obrazy a fotografie,

profesionálů i nadaných amatérů včetně
prezentace nezávislých designerů.
JINDŘICHŮV HRADEC
Výstavní dům a galerie Stará radnice –
výstava Broučci architekta Zdeňka Podhůrského – průřez tvorbou jednoho z našich
největších výtvarníků a tvůrce legendárních
večerníčků.
KUTNÁ HORA
Do dubna 2021 – „Jak to bylo před UNESCEM“ – Kutná Hora – 25 let na seznamu
UNESCO Dačického dům
LITOMYŠL
Od 12. 6. bude opět zpřístupněno rozšířené Portmoneum – Museum Josefa Váchala.

Kromě nového videomappingu Josef Váchal – Kumštýř boha i ďábla bude k vidění
i sezónní výstava Krvavý román Josefa Váchala.
TELČ
Navštivte Telčské podzemí a prostřednictvím interaktivní zábavně naučné expozice se přímo v tajemných sklepeních můžete seznámit se zajímavými fakty z historie
města. Zpřístupněna je i vyhlídková věž sv.
Ducha s multimediální expozicí z historie
i současnosti města.
TŘEBOŇ
Do 28. 6. – výstava Kresby a grafika Miloslava Nováčka a expozice Třeboňské rybníkářské dědictví v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí 89, denně
kromě pondělí 10–17 hod.
www.ceskainspirace.cz

BEZ STŘECHY
nad hlavou

přesunuli do venkovních prostor, kde, jak
se zdá, již bude živé hudbě přece jen kvést
pšenka lépe než v klubových prostorech
(zde tedy ono „bez střechy“).
Jako místo pro konání těchto koncertů
jsme si vytipovali louku, kterou občas využívají cirkusy a kolotoče, tedy prostor „mezi“
Divadelním klubem a Poličským pivovarem.
Termín první akce je stanoven na 27. 6. 2020
od cca 16.00 hod. Představa je taková, že
zahrají dvě regionální kapely a jedna kapela
republikového formátu. Všechny tři koncerty
budou končit nejdéle ve 22.00 hod., aby nedošlo k rušení nočního klidu.
Jelikož prozatím nevíme, jak konkrétně
bude vypadat situace ohledně konání hromadných kulturních akcí, vstupenky bude
možné zakoupit pouze v předprodeji na
www.ticketstream.cz, v Divadelním klubu
a trafice U Kubátů a to v omezeném množství. Občerstvení bude zajištěno v Divadelním klubu stejně tak toalety. Pokud se bě-

hem léta začne s rozvolňováním opatření,
na dalších akcích by již mohlo být vše více
při ruce.
Název akce Bez střechy nad hlavou není
odvozen jen od koncertování pod širým nebem, ale také jako paralela k situaci, v níž by
se zakrátko mohla nacházet většina našich
přátel, jejich obživa spočívá v živé muzice
a všem okolo ní. Berte prosím tento pokus
o letní zpestření kulturního života v našem
městě i jako možnost těmto lidem pomoci
zakoupením vstupenky.
Doufáme, že Vám budeme alespoň trochu schopni vynahradit zrušený festival
Poličské Rockoupání a dva měsíce zavřený
Divadelní klub.
Veškeré informace o konání akcí naleznete na stránkách Poličského Rockoupání
www.rockoupani.cz, na stránkách Divadelního klubu www.divadelniklub.cz a samozřejmě na Facebooku a Instagramu.
Lukáš Lulu Zrůst

Z nadpisu článku by se mohlo zdát, že se
bude jednat o komentář k nedávné politováníhodné situaci na poličském Gymnáziu.
Chápavý čtenář však záhy pochopí – není
tomu tak.
Divadelní spolek Tyl jakožto provozovatel
Divadelního klubu, pořadatel festivalu Poličské Rockoupání a nedílná součást kulturního
života v našem městě, není k nastalé situaci s omezeními v oblasti kultury lhostejný,
a tak myšlenka dala myšlenku, slovo dalo
slovo a dá-li Bůh, uskuteční se během měsíce června, července a srpna série koncertů
s názvem BEZ STŘECHYnad hlavou.
Po seriálu online přenosů z Divadelního
klubu (celkem 8 sobot na youtube kanále Divadelní klub Polička) bychom se rádi
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Turisté
Pondělí 8. až čtvrtek 11. června – Cykloakce Jižní Morava – Valtice
Čtyřdenní putování po Lednicko-Valtickém
areálu. Ubytování na internátu ve Valticích. Doprava auty nebo vlakem. Zajišťuje Josef Brokl
Středa 10. června – Údolím Doubravky.
Odjezd v 8.10 hod. linkovým autobusem
z autobusového nádraží v Poličce do Hlinska a odtud vlakem do Bílku. Pak po zelené
přes Sokolovec na Horní Mlýn a po červené
značce údolím řeky Doubravy do Bílku. Trasa max. 10 km. Návrat linkovým autobusem

z Bílku s odjezdem 12.31 nebo 14.38 hod.,
příjezd do Poličky ve 14.00 nebo 16.05 hod.
Nutná dobrá obuv, půjdeme náročným kamenitým terénem. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Středa 24. června – Po stopách posledního vlka.
Linkovým autobusem do Věcova, pak
přes Odranec, Koníkov, památník posledního vlka na Vysočině, Míchov, Věcov. Pěšky
asi 10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Klub zdraví

Není třeba to nijak komentovat, s pandemií koronavirové nákazy Covid-19 jsme se
v nejrůznějších podobách potkali všichni,
minimálně v rámci tzv. opatření, kdy nebylo možno vycházet a cestovat v rámci ČR
bez roušky na obličeji, nakupovat potraviny
mimo vyhrazené hodiny, zatímco jiné obchody zůstávaly zavřené, nemohly se shromažďovat skupiny lidí nad povolený počet
účastníků, takže i Klub zdraví v tomto období zrušil svoje plánovaná setkání…
Těší nás, že se situace zlepšuje a opatření se rozvolňují, takže dne 10. června
2020 od 18. hodiny plánuje Klub zdraví
setkání v evangelickém kostele, které
proběhne v rámci respektování vládních
nařízení platných k 10. červnu 2020. Přijede MUDr. Milan Moskala a bude mít přednášku s tématem Nejsilnější medicína,
v níž se zaměří na nejúčinnější preventiv-

ní prostředky, které působí ve všech oblastech našeho života a jsou nezbytné pro
kompletní zdraví fyzické, duševní, společenské i duchovní. Je pravděpodobné,
že budou povoleny i ochutnávky, takže
přednášku doplníme i diskuzí nad nějakou
zdravou dobrotou.
Doufám, že jste si i z této doby vládních
opatření v rámci boje s nákazou Covid-19
odnesli také něco pozitivního – třeba ono
praktické „moje rouška chrání tebe, tvoje
rouška chrání mě“, kdy jsme i tímto ohleduplným způsobem mohli pozitivně zasáhnout do dění kolem sebe... Možná jste sami
roušky šili pro ty, kteří je neměli jak získat…
Přeji vám všem, abyste byli opravdu zdrávi
a dokázali se radovat z toho, co už máte
a nehnali se za tím, co mít nemůžete.
Za tým Klubu zdraví Polička Hanka Ščigelová

Promítání ﬁlmů
bude opět od června

V měsíci červnu zavítají po dlouhé době do prostor Tylova domu v Poličce příznivci kinematografie. Jsou připraveny náhradní termíny promítání snímku V síti, které se nemohlo
uskutečnit v měsíci březnu. Filmové projekce budou ve středu 3. června a také následující
středu 10. června vždy v 17.00 a 19.30 hodin. Pořadatelé upozorňují, že kapacita v sále je
omezena na 41 míst. Kino se bude otevírat vždy 30 minut před začátkem představení.
(sáň)

Kardiaci

Po delší neplánované pauze ve společném setkávání členů ZO KARDIO plánujeme uskutečnit vycházku, a to v sobotu
27. června 2020 údolím řeky Orlice z Chocně do Brandýsa nad Orlicí. Odjezd vlakem
z Poličky je v 7.30 hod. do Svitav. Pokra-

čovat budeme vlakem ze Svitav s odjezdem
v 8.03 (R 872 Svitava). Délka pěší vycházky
je okolo 5 km.
Na všechny se již moc těšíme. S přáním
hezkých dnů a pevného zdraví
Pavel Brokl, předseda

Aby nikdo
nebyl sám
Důchodci, senioři, vážení přátelé. Již třetí
měsíc se nacházíme v mimořádné situaci
a to z důvodu neustále hrozící pandemie.
I nám seniorům je tato doba příliš dlouhá.
Neustále chybí styk mezi přáteli s příjemným posezením nebo vycházkou do přírody.
Všichni věříme, že tato situace se v nejbližší
době podstatně změní a budeme moci pokračovat v naší normální činnosti a plnit ty
úkoly, které jsme si uložili v našem celoročním programu.
Výbor a Vlaštovky se sejdou druhého
června v obvyklém čase a místě.
Červnové akce se odkládají mimo cyklovýletu.
Máme za to, že již v červnu bude možné
uskutečnit některé akce jako cyklovýlet dne
18. června. Odjezd od mlýna nebo Opusu
v 9.30 hodin. Vedoucí Ing. Petr Lajžner. Těšíme se na Vás, cíl cyklovýletu je na Luckém Vrchu, když tam někdo nedojede, tak
to nevadí.
Dne 22. 6. se bude konat zájezd na Žďársko na prohlídku sochařských děl, bude li
dostatečný zájem. Je potřeba se nahlásit
u paní Věry Fialové na tel. č. 734 721 735
co nejdříve. Odjezd autobusu je v 8.00 hodin od zastávky u Stratílka.
Další možné akce budou oznámeny internetem, nebo se je dozvíte u Vlaštovek.
Nový termín pro zájezd do Bystřice a na
hrad Pernštejn je přeložen na 6. srpna.
Odjezd autobusu je 8.30 hodin od zastávky u Stratílka. Zájemci ohlaste se na tel.
605 969 889 – paní Korábová.
Další program by měl probíhat od července podle plánu.
Přejeme si všichni, aby se situace co
nejdříve stabilizovala, aby se boj s nemocí
úspěšně podařilo zvládnout. Patří velké poděkování všem lidem, kteří se na tomto boji
podílejí.
Za výbor SČR Polička Jaroslav Koráb

Blahopřání
Dne 3. 6. 2020 oslaví
své krásné 86. narozeniny paní Barborka Bednářová.
Do dalších let pevné
zdraví přeje rodina Benešova, Poulova a Fárkova.

Zprávy ze ZŠ Masarykova
My, deváťáci
Čas v době korony trávil každý po svém.
Někdo byl rád, že nemusí ráno vstávat a vyspával až do oběda. Někdo se po ránu nudil, protože naopak byl zvyklý vstávat brzy,
protože dojížděl. Doma byl šrumec, protože
se všichni potkávali, rodiče nepracovali, tedy
pracovali, ale z domu. Sourozenci nesnesitelně prudili. Babička volala několikrát denně
a pes nějak nemohl pochopit, že aportovat
sice může, ale ne celý den. Žádné výlety

a akce. Jak šel čas, přišla nesnesitelná nuda.
Začala sice online škola, ale ta se dala zmáknout dosti rychle, někdy se to dalo i ošulit.
Jak se učitelé učili s technikou, testy byly
stále dokonalejší a dokonalejší. Výuku vylepšila videa a skype. Našli se i tací, kterým
se do úkolů moc nechtělo. Ale posunovala
nás kupředu jednotná přijímací zkouška. Do
školy nastoupilo 90 % z nás od 11. května.
Všichni jsme se na sebe těšili. Bez objímání,
bez podání ruky, kontakt na 2 metry. Naši

Novinky ze ZUŠky
Vážení čtenáři,
jsem velmi ráda, že po trochu napínavém
jarním období, kdy se ve zdech naší školy
rozhostilo to zvláštní prázdné ticho, rozkvetla škola opět po dvou měsících uměním
ve všech oborech – konečně to zase zní!
Ač ještě v omezeném režimu a s přísnými
hygienickými pravidly, s dechovými nástroji
pokračujícími v průběhu měsíce května ještě
v bezpečí domovů prostřednictvím distanční
výuky, stejně tak probíhající i výuka hudební
teorie… Přesto věříme, že již brzy nás i tóny
dechařů potěší v naší škole naživo. Ta – tajemstvím opředená – dvě slova „distanční
výuka“ bych ráda dnes trochu odtajnila a vyjádřila velké poděkování všem pedagogům,
kteří se ihned po uzavření školy začali velmi
snažit o vyhledání co nejideálnější technologie, která by zprostředkovala výuku všech
oborů, ale především hry na hudební nástroj či zpěvu v co nejlepší zvukové kvalitě – a že jich bylo… Rodiče jsme požádali
o spolupráci již 13. března rozesláním formuláře s možností výběru způsobu distanční výuky. Výsledek byl předán jednotlivým
pedagogům, a ti již po 18. březnu začali
postupně s výukou. Prakticky od 23. března jsme zahájili výuku ve velmi širokém rozsahu – do distanční výuky se v naší škole
zapojilo 87 % žáků hudebního oboru, 79 %
výtvarného, 82 % tanečního a 68 % literárně dramatického oboru. Celkově tedy bylo
do výuky distanční formou aktivně zapo-

jeno 94 % žáků školy. U zbývajících žáků
byly důvody pro odmítnutí této formy výuky různé – od technických, materiálních až
po osobní a i těmto žákům byla zadávána
domácí práce alespoň formou emailů nebo
elektronické žákovské knížky.
Nebojte se, vše chápeme a věříme, že
úspěšně zvládneme dokončení tohoto školního roku u všech žáků! Náš dík patří i vám,
rodičům, kteří jste nemalou měrou přispěli k realizaci výuky. Víme, že bez vás by to
opravdu nešlo. Vaše asistence s laděním
nástrojů, držení telefonů, nastavení kamery
na počítači, tisk nových notových materiálů,
nahrávání a odesílání nahrávek tak, aby hodina mohla proběhnout… To vše bylo moc
důležité a víme – bylo toho mnoho. To vy jste
stáli při svých dětech a motivovali je mnohem
více, než mohli v tento čas na dálku jejich vyučující. Víme také, že to pro vás všechny doma
bylo někdy náročné a proto děkujeme za trpělivost a opravdu se už jen těšíme na osobní
setkání s vámi – doufejme, že třeba na nějakém pěkném koncertě! Samotná možnost realizace takových akcí je však v době uzávěrky
Jitřenky zatím nevyjasněna. V našich myslích
je tajný sen o jednotném absolventském galavečeru pro všechny absolventy hudebního
oboru spojený s alespoň skromnou vernisáží prací absolventů oboru výtvarného. Také
společné rozloučení se starým rokem na školní zahradě v podobě jakéhosi Open Air – to je
další z našich přání. Zda se nám alespoň tyto

Pomoc
pro dětský domov

Svoji cestu po dětských domovech zakončil
pan Kolovratník v Poličce. „Byli jsme velmi potěšeni, když nás pan Kolovratník oslovil s nabídkou pomoci. Vše, co jsme sepsali, nám nejen koupil, ale nakonec i osobně přivezl. Dětem
udělaly největší radost nové míče a také psací
potřeby, které pomalu začaly docházet. Ocení jistě také mopy, přestože úklid není taková
zábava. Děkujeme i všem ostatním, kteří nás
v této složité době podpořili a pomohli nám
např. ušitím roušek či jiným způsobem.“ děkuje
Miroslava Přiklopilová, ředitelka DD Polička.
Do výzvy #PlatNaDobrouVěc se může
přidat každý, kdo chce udělat dobrý skutek
a podpořit tak dobrou věc. V současné době

#PlatNaDobrouVěc. S touto iniciativou
vyrukoval pardubický poslanec Martin Kolovratník, který se rozhodl věnovat svůj březnový poslanecký plat na dobročinné účely.
Všechna přání se týkala sportovního náčiní.
V Pardubickém kraji se nachází celkem šest
dětských domovů - v Pardubicích, Holicích,
Moravské Třebové, Poličce a domov Markéta, který soukromě provozují manželé Ochovi.

učitelé ve štítech a makačka. Víme, že nás
přijímačky čekají 8. června, pouze jeden
termín. Snad to dáme. Opakování je matka moudrosti, takže se snažíme zopakovat
si vše důležité. Ranní vstávání nám nedělá
problémy, na pár týdnů si necháme zajít chuť
na sledování stažených filmů nebo počítačových her. A tak náš společně strávený čas na
konci devítky je sice jiný, než byl v předcházejících letech, ale přátelství vydržela a mluvíme i o tom, co nám škola dala, co nám
učitelé předali, za což jim děkujeme, co nás
naučili a s čím nás vypouští dále do života.
Deváťáci
sny splní, to ukáží dny příští… Sledujte naše
webové stránky, kde se dozvíte vše z aktuálního dění vaší ZUŠky.
Již od poloviny května na našem webu
informujeme o přijímacím řízení pro školní
rok 2020/2021. Uzávěrka online přihlášek,
které jsme letos zavedli nově, a to mj. také
z důvodu lepšího plánování časů pro realizaci průzkumu talentu, je 5. června 2020.
Samotné přijímací řízení proběhne – jak
jsem již v dubnové Jitřence anoncovala – začátkem měsíce června, tedy 8.–12.
6. 2020 pro hudební, taneční a literárně
dramatický obor. Zájemci o výtvarný obor
pak do 12. 6. přinesou do kanceláře školy
v pracovních dnech v čase 7–14 hod. své
domácí práce dle instrukcí v informacích na
webu. Poté budou úspěšní uchazeči vyzváni, aby se dostavili ke druhému kolu přijímacího řízení, které je plánováno na čtvrtek
18. 6. do výtvarného atelieru, kde proběhne
další část talentové zkoušky. Prosíme tedy
o vyplnění přihlášky na webových stránkách www.zusbmpolicka.cz, kde naleznete
také veškeré potřebné podrobnosti o studiu a hodnotících kritériích v jednotlivých
oborech. Doufáme, že díky lepší organizaci
celého přijímacího řízení u nás už nebudete
stát dlouhou frontu a vše zvládneme hladce
a ve vzájemném souladu a harmonii, jak se
na uměleckou školu sluší.
Věřím, že koncem měsíce června už bude
vše veselejší a na cestu vstříc prázdninovým dobrodružstvím vám zahrajeme, zazpíváme, zatančíme – zkrátka potěšíme
trochou umění vaše duše.
MgA. G. Vraspírová Vorbová, ředitelka školy
uvítají Vaši pomoc nejen dětské domovy, ale
například domovy pro seniory, domovy pro
matky s dětmi nebo třeba útulky pro opuštěná zvířata. Ve fantazii se meze nekladou.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Útoky na domácí zvířata VZPOMÍNÁME
V Poličce v poslední době přibývají případy, kdy majitelé najdou svoji kočku či
psa s diabolkami v těle, často jsou zvířata
ve vážném stavu. Paní Petra Charouzová
si prožila své, když nalezla svou kočku se
dvěma ranami způsobenými vzduchovkou.
V Poličce přitom nejde o jediný případ napadení volně se pohybujícího domácího zvířete. Podle veterinářky Gabriely Zajícové byly
podobné střely diabolou jasně prokazatelné
na rentgenu také u dalších zvířat. Většina
atakovaných zvířat jsou kočky, v ordinaci
však ošetřovali i postřeleného psa.
Vážnost zranění se lišila – u některých se
veterináři museli potýkat s léčením střelných ran a pohmoždění okolních tkání, u jiných však vznikla nutnost diabolu chirurgicky odstranit.
Případ kočky paní Petry byl kritický. Rány
utržila dvě, jednu do páteře, druhá nebyla
na rentgenu patrná. „Výstupní rána nebyla

vidět, dokud nezačala hnisat.“ Kočce zranění následně zapříčinilo zánět ledvin. Zvíře je
nyní po operaci ve vážném stavu a na kapačkách.
„Co bych vzkázala útočníkovi? Snad jen
to, že pokud mu vadí kočky či jiná zvířata
a přitom zná jejich majitele, určitě je lepší
se domluvit a udělat jiná opatření. Ne hned
střílet. Neumím si představit, co by se stalo,
kdyby se střela odrazila a ublížila nějakému
dítěti,“ říká Petra.
Útoky na zvířata jsou přitom protiprávním
jednáním, které se podle konkrétních okolností posuzuje jako přestupek nebo trestný
čin. Majitelé zvířat se tak mohou obrátit i na
Policii ČR. Kočka Petry Charouzové se pohybovala v oblasti DPS „Penzion“. Jak závěrem
sdělila Gabriela Zajícová, nikdo netuší, kdo
a proč na zvířata útočí. „Majitelé byli z této
skutečnosti velice překvapení a zaskočení.“
Michaela Mužíková

Info pro diabetiky
Vážení a milí pacienti,
ať se nám to líbí či nelíbí, koronáč tu
s námi ještě nějakou dobu bude. A musíme
tomu přizpůsobit naše jednání.
Prosím, dodržujte tento postup před každou kontrolou:
1) zavolejte, zda váš původní termín platí
- musíme dohnat 2měsíční výpadek, ale
současně dodržovat bezpečnost
- v čekárně a okolí je třeba dál dodržovat
rozestupy a nesmí vás tam být víc než 2,
maximálně 3 najednou
- nadále musíme používat ochranné pomůcky, dezinfikovat se po každém pacientovi, což nás výrazně zpomaluje
- takže budeme dělat nové objednávky,
kde bude hrát hlavní roli to, abychom ošetřili ty z vás, kteří mají akutní zdravotní problém, operaci apod.

- termíny prevencí se bohužel protáhnou,
a to i o několik měsíců
2) nadále preferujeme bezkontaktní výdej receptů (SMS, mail)
3) pokud trpíte infekcí dýchacích cest,
rozhodně nejezděte bez předchozí telefonické domluvy, vystavili byste riziku jak nás
– zdravotníky, tak své spoluobčany.
4) budeme vás objednávat na přesný čas,
který se budeme snažit dodržet; to platí
také o odběrech krve před kontrolou
s výjimkou stavů ohrožujících život,
např. bolesti na hrudi
5) obrňte se trpělivostí a buďme k sobě
ohleduplní, návrat do „normálu“ bude ještě
trvat dlouho.
Uvedená opatření mohou trvat déle a nemusí se přesně krýt s občas chaotickými doporučení MZ a vlády. Priorita je ochrana nás i vás.
Dr. Lisý

MAP II
Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO je přispět
ke zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Podpora spolupráce spočívá
především ve společné informovanosti a výměně zkušeností v území.
V rámci MAP jsme v posledním období monitorovali, jak funguje distanční výuka na školách na Poličsku. Konané webináře nabídly školám možnost nahlédnout do různých typů
platforem vhodných k distanční výuce nebo se zdokonalit v asi nejvyužívanější platformě
Microsoft Teams. Někteří ředitelé a učitelé poličských škol natočili krátká videa, kde popsali,
jak vypadá distanční výuka na jejich škole. Krátká videa z domácího prostředí a výuky doma
poslali i odvážní rodiče.
Na podzim jsme přesunuli a připravujeme konferenci vzdělávání, která proběhne v týdnu
od 5. do 9. října 2020 v Tylově domě. Konference nabídne zajímavé debaty, semináře nebo
workshopy a její součástí bude prezentace vzdělávacích zařízení z Poličska.
Realizátorem projektu je MAS POLIČSKO z. s.

Dne 24. června uplyne
smutných 25 let, kdy nás
navždy po srážce vlaků
v Krouně u Poličky opustil náš milovaný syn Petr
Andrlík. Bylo mu teprve
22 let. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte tichou vzpomínku.
Dne 23. 5. uplynulo 35
let od úmrtí mého tatínka pana Pavla Jukla. V r.
2019 zemřel můj bratr
Pavel a 2020 zemřela
maminka Milada. S vděčností a láskou vzpomíná
dcera s rodinou.
Dne 10. 6. uplyne 6 let
od úmrtí našeho tatínka
a manžela, pana Vladislava Strádala. Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

To nejdražší, co jsme
měli, to nám život vzal.
Na tebe nejde zapomenout, ty žiješ v našich srdcích dál. Dne
29. června uplyne 10
let, co nás navždy opustil pan Jaroslav Švanda.
S láskou vzpomínají manželka, děti, otec,
sestra a celá rodina.
Víme, že Bůh ty, kdo
zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním
k životu. (1 Sol 4,14)
Dne 6. června 2020
tomu bude rok, kdy nás
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan MUDr. Jaroslav
Haman. S vděčností a láskou vzpomínají
manželka Marie a synové Jiří a Jaroslav s rodinou.
Dne 4. června uplynou
již dva roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Mlčoch. Letos by mu bylo
už 85 let. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou manželka Vlasta, dcera Broňa,
vnoučata Veronika, Martin, Honza a pravnouček Mareček
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700 respirátorů pro Poličku
Členové basketbalového klubu DEKSTONE Tuři Svitavy přivezli pro město Polička
700 kusů respirátorů. Tento sponzorský dar
převzal starosta města Jaroslav Martinů
s místostarostou Pavlem Štefkou z rukou
hráčů Šimona Puršla a Václava Bujnocha.
Naše město tak patří mezi další ve svitavském regionu, kde basketbalisté pomohli

a pomáhají. Stále potřebné ochranné prostředky zakoupil generální manažer basketbalového klubu DEKSTONE Tuři Svitavy
Ing. Jindřich Horák. Poličské respirátory
budou poskytnuty pro potřeby poličské nemocnice.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

BAZÉN A KOUPALIŠTĚ
Plavecký bazén bude uzavřený
do 31. 8. 2020.
Poličské koupaliště otevíráme za příznivého počasí v pátek 12. června 2020 od
12:00 hod. do 19:00 hod. Tato otevírací
doba je platná celý měsíc červen. Informace
týkající se provozu koupaliště naleznete na
www.tespolicka.org nebo www.policka.org.

Volejbal
Přehazovaná dívek
V krajském přeboru přehazované dívek
statečně bojovala naše děvčata Anežka
Dvořáková, Kája Sílová, Bára Šafářová, Eliška Švejdová a Terezka Balášová. Po kvalifikaci se děvčata dostala do A skupiny, kde
se udržela po celou dobu soutěže. Vzhledem k epidemii se stihla odehrát pouze

Děkujeme poličským hasičům a zaměstnancům plaveckého bazénu za pomoc při
umývání vany koupaliště.
Provoz zimního stadionu – červen
In-line plocha je otevřena od 19. 5. 2020.
Bruslení in-line pro veřejnost:
úterý 17.00–18.00 hod.
pátek 16.30–17.30 hod.

tři kola z pěti a po předčasném ukončení
soutěže obsadila děvčata krásné 6. místo.
Děvčatům děkujeme za jejich sportovní nasazení a přejeme další osobní a sportovní
úspěchy.
Český pohár
Dvě naše družstva hrála letos tuto republikovou soutěž. Starší žákyně měly možnost
ukázat své umění bez posil z kadetek. Po
loňském úspěchu jsme letos neměly takové
ambice. Do závěrečných bojů elitní čtyřiadvacítky jsme se neprobojovaly. Hrály jsme

Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do
zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer,
tel: 461 725 427, 605 246 743,
zimnistadion@tespolicka.cz.

skupiny útěchy. Doma jsme dokonce pořádaly jedno kolo poháru. Opět se ukázalo, že
doma se nám daří. Vyhrály jsme. Tato výhra
nás posunula těsně za postup mezi úplně
nejlepší týmy. A hned první skupina útěchy
byla velkým úspěchem. Soupeřky byly v posledních kolech více než vyrovnané. Bohužel
my jsme nepotvrdily své tréninkové ambice.
I tak je účinkování a umístění starších žákyň v letošní sezóně Českého poháru úspěchem.
Druhá parta, která se loni v žákovské kategorii postarala o velký úspěch, hrála kadetský a juniorský pohár. Holky dokázaly, že
do elitní party patří. Před posledním kolem
dokonce postoupily do první šestnáctky.
Pohár se nedohrál, a tak 18. místo už nevylepšíme. Od loňska posun o pět míst.
Trojky dívek a chlapců
Tato jediná soutěž se v krajském přeboru
dohrává dvěma koly. Děvčata drží medailové pozice, a to bronzovou příčku, B tým je
na pěkném 13. místě. Chlapci bojují o ještě
kvalitnější lesk medailí, o stříbro. B tým je
zatím na místě třináctém.
har

BĚHEJ LESY
startují na Vysočině
Běžci, pozor, sezónu odstartujeme nejtrailovějším závodem seriálu již 6. června na
Vysočině a pak se spolu uvidíme o 3 týdny
později 27. června v kouzelném Slavkovském lese.
www.behejlesy.cz

KAM DNES
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11. 05.–30. 08.
24. 05.–18. 10.
01. 06. 15:00
01. 06. 19:00
02. 06. 17:30
02. 06. 19:00
03. 06. 17:00 a 19.30
08. 06. 16:00–18:00
10. 06. 17:00 a 19.30
12. 06. 16:00–18:00
16. 06. 15:30–16:30
16. 06. 17:30
17. 06. 15:30–17:00
18. 06. 10:30–12:30
18. 06. 16:00–18:00

HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
IMAGINÁRIUM v POLIČCE ŽIVÁ VÝSTAVA
DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
Super mazlíčci
Dolittle
Punské války III. – Ceteram autem censeo…
- historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Emma
V síti
Logopedický seminář
V síti
Poradna psychomotorického vývoje
Homeopatická poradna
Velmoc nad propastí - historická přednáška
dr. I. Fridrichové - Sýkorové
Potravinové alergie
První pomoc při úrazech dětí nejen o prázdninách
Poruchy autistického spektra
- svépomocná skupina
České nebe
Trénování paměti
Keramická dílna
Odemykání atria
Poličské kulturní léto 2020
Tvořivý večer pro ženy s Arteterapií
„TVOŘIVÉ ÚTERKY“ pro děti i dospělé
Schránka na prázdninové poklady
- dílna pro děti i dospělé
SCHRÁNKA NA PRÁZDNINOVÉ POKLADY
Posezení na přehradě
NETRADIČNÍ BROUČCI
KOUZLO SOLAROGRAFIE
aneb jak zachytit pohyb slunce
KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK
GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla

Městské muzeum a galerie Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami

Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami

Městská knihovna Polička Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
MaTami
MaTami
MaTami

KAM DNES?

20. 06. 19:00
22. 06. 14:00
23. 06. 13:30
24. 06. 14:00
26. 06.–29. 08.
26. 06. 18:00–20:00
30. 06.–25. 08.
30. 06. 09:00–12:00
30. 06. 09:00–12:00
01. 07. 13:30
07. 07. 09:00–12:00
14. 07. 14:00–16:00
21. 07. 09:00–12:00
28. 07. 14:00–16:00

MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Městské muzeum a galerie
MaTami
Městské muzeum a galerie

MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami

MaTami
MaTami
DPS Penzion Polička
MaTami

MaTami
MaTami
MaTami

Městské muzeum a galerie Centrum Bohuslava Martinů
MaTami
MaTami
Městské muzeum a galerie Centrum Bohuslava Martinů

Poličské hradby pocházejí z druhé poloviny 14. století a jedná se o jedno z nejzachovalejších
a nejdelších městských opevnění na území Evropy.

Do Poličky se
vrací život
- otevřeny jsou
hradby i rodná
světnička
B. Martinů

Uzávěrka
příštího
- červencového
čísla Jitřenky
je
18. června.
Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, tel. 773 606 718, email:
jitrenkapolicka@gmail.com. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, email: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá šéfredaktor ( jitrenkapolicka@gmail.com), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě
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