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Velmi smutný demograﬁcký vývoj v roce 2021
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi navázat na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách 2016-2021 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji
v Poličce.
Rok 2021 byl bohužel opět pro naše město rokem velice smutným a nepříznivým,
stále velkou silou cítíme následky koronavirové doby.
V roce 2021 zemřelo 123 lidí, což je podle
všech dostupných informací druhý největší
počet v historii našeho města (v roce 2020
činil počet zemřelých 125).
Počet narozených dětí je pouze 82, což je
o 5 méně než v roce 2020.
Rozdíl mezi počtem zemřelých a nově narozených dětí je tedy neuvěřitelných mínus
41 lidí.
V 70. letech se rodilo v průměru 150 dětí
ročně a počet zemřelých byl kolem 80 lidí.
Vedle tohoto velmi nemilého úbytku našich občanů převýšil o 9 osob počet odstěhovaných v poměru k přistěhovaným.
Odstěhovaných bylo celkem 161 osob, přistěhovaných 152. Celkový počet občanů
přihlášených v našem městě se v roce 2021
snížil o 50 a k 1. lednu letošního roku tedy
v našem městě žije 8 617 evidovaných občanů.

K úbytku obyvatel dochází v mnoha městech a obcích naší země, a to především
z důvodu malé porodnosti. Dalším významným faktorem je skutečnost, že značná část
mladých lidí se po absolvování vysokých
škol nevrací do svých rodných měst, ale
často tito mladí zůstávají ve velkých městech, kde nacházejí uplatnění, a to především v Praze. Zde v posledních desetiletích
každoročně počet obyvatel roste, stejně
tak tomu je i ve Středočeském kraji.
V Poličce pouze 2 roky z posledních
20 let nedošlo k meziročnímu úbytku obyvatel. Bohužel vidíme, že i přes solidní výrok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

zemřelí
106
105
99
93
111
96
99
80
86
125
123

narození
109
70
72
77
82
69
93
92
92
87
82

stavbu bytových domů a téměř 200 zasíťovaných a prodaných parcel pro výstavbu
rodinných domků se nám stále nedaří dosáhnout kýženého zastavení úbytku občanů žijících v našem městě.
Není a nebude větší priority než i nadále
věnovat maximální úsilí o posílení dostupného bydlení.
Naše město je pěkným a bezpečným
místem k životu, které nabízí široké kulturní, sportovní a další společenské využití
a také odpočinek v krásné krajině Vysočiny.
V Poličce se vyplatí prožít svůj život.
Jaroslav Martinů, starosta města

odstěhovaní
139
148
143
160
118
149
134
162
175
143
161

přistěhovaní
136
123
143
123
120
135
137
138
201
146
152

počet obyvatel
8890
8830
8803
8750
8723
8682
8679
8670
8702
8667
8617
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Usnesení
přijatá na 2. schůzi
Rady města
24. ledna 2022
RM schvaluje ve věci nalezených jízdních
kol z roku 2018 likvidaci 4 ks nefunkčních
jízdních kol .
RM schvaluje užití znaku města Poličky
pro Podorlický Veteran Car Clubu, z. s., se
sídlem Rychnov nad Kněžnou.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1
s příslušenstvím, v 1. NP domu č. p. 941,
Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem,
na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2.
2022 do 31. 1. 2023, dle důvodové zprávy.
Základní měsíční nájemné je stanoveno ve
výši 44,26 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím,
ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta,
Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to
na jeden rok od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023,
dle důvodové zprávy. Základní nájemné je

Usnesení
přijatá na 3. schůzi
Rady města
7. února 2022
RM projednala a doporučuje ZM schválit
návrh rozpočtu města Poličky na rok 2022.
RM doporučuje ZM schválit smlouvu
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Poličky č. 002/2022 se společností T.E.S., s. r. o., Polička, na provoz zimního
stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště
a ubytovny.
RM schvaluje harmonogram uzavření
mateřských škol zřízených městem Poličkou v době letních a vánočních prázdnin
v roce 2022 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje upuštění od valorizace
nájemného v r. 2022 za pronájem prostor
v domě č. p. 52 v ul. Riegrova v Poličce
Střední škole obchodní a služeb SČMSD,
Polička, s. r. o.
RM schvaluje záměr směny pozemků v k.
ú. Polička p. č. 1607/1 o výměře 2 962 m2
ve vlastnictví města Poličky za pozemek
parcelní č. 1210/48 o výměře 1 728 m2 ve
vlastnictví KOOH-I-NOOR PONAS, s. r. o.,
Polička.
a/ RM bere na vědomí vzdání se funkce
ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970,
572 01 Polička, Mgr. Pavlem Brandejsem,
a to k 31. 7. 2022.
b/ RM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové

stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové
plochy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání
obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č. p. 68, Polička – Lezník, I. etapa – nová střešní konstrukce“ ve
složení dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání
obálek s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště – Park Zahrádky
Polička a centrum pro malé děti“ ve složení
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy komise pro
hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou
zakázku „Revitalizace zeleně na vybraných
plochách města Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zvýšení nájemného v r.
2022 za pronájem prostor sloužících podnikání o průměrnou meziroční míru inflace
za rok 2021 ve výši 3,8 % nájemcům dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5905/7 o výměře 33 m2
v k. ú. Polička.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 6043/2 o výměře cca 220
m2 v k. ú. Polička.
RM neschvaluje výkup pozemků p. č.
5620/16 o výměře 259 m2 a pozemku p.
č. 5620/17 o výměře 212 m2 v k ú. Polička.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2732 o výměře cca 700 m2
v k. ú. Borová u Poličky dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Eduarda Střílka, bytem Polička, na funkci ředitele
Základní školy Na Lukách.
RM vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách, Polička,
s předpokládaným nástupem 1. 7. 2022.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o provozování turistického informačního centra města Poličky s KOTOUR
– INFO, s. r. o., se sídlem Polička.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky
na budově Městského úřadu Polička dne
10. 3. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov Města Polička“
s vybraným dodavatelem: Pavla Štěpánková, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2022.
RM bere na vědomí informace k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II“, který
na území obce s rozšířenou působností
Polička zpracovává MAS Poličsko, z. s.,
Bystré.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Víceúčelové hřiště – Park Zahrádky
Polička a centrum pro malé děti“: vybraným
dodavatelem je firma Petr Sobotka, Nový
Jimramov; pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu
v důvodové zprávě.
RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v k. ú. Polička pro realizaci stavby
„I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení
Jih I., Polička“, dle důvodové zprávy, a to:
a/ části pozemku p. č. 5057/2 o výměře 7 461 m2, pozemku p. č. 5064 o výměře
192 m2 a pozemku p. č. 6152/70 o výměře 142 m2 - podílem id. 1/24, podílem id.
1/12, podílem id. 1/6, podílem id. 1/3
b/ části pozemku p. č. 5069/1 o výměře
3 081 m2, pozemku p. č. 5068/1 o výměře
260 m2 a pozemku p. č. 6152/69 o výměře
121 m2 - podílem id. ½, podílem id. ½
c/ části pozemku p. č. 5069/2 o výměře
1 877 m2
d/ podílu id. ½ pozemků p. č. 5154/3
o výměře 5 479 m2, p. č. 5153/2 o výměře
1 093 m2 a p. č. 6152/65 o výměře 160 m2
RM schvaluje záměr budoucí směny části pozemku p. č. 5069/3 o výměře 2 840
m2, pozemku p. č. 5068/3 o výměře 389 m2
a pozemku p. č. 6152/68 o výměře 121 m2

za pozemek – stavební parcelu o výměře
1 200 m2, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko, na
akci „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní
v Poličce“.

POČASÍ

V období od 19. 1. do 15. 2. 2022 celkové vodní srážky v Poličce a jeho okolí činily
celkem 28,2 mm2. Největší objem srážek
připadl na 31. 1., kdy srážky činily 4,4 mm2.
Dne 22. 1. byl objem srážek 2,5 mm2 což
bylo v ten den nejvíce v pardubickém kraji.
Zdroj: ČHMÚ

Potřebujete se zorientovat
na realitním trhu?
Zavolejte.

Kontakt
Ing. Roman Velich
602 882 730

Slovo redakce

Vážení čtenáři,
v posledních měsících narostl počet
občanů, kteří si stěžovali, že jim Jitřenka
nechodí do schránky. Distribuci Jitřenky
zajišťuje Česká pošta. Po dohodě s ČP vás
chceme požádat o následující řešení: pokud vám Jitřenka nedojde, můžete napsat
email na dodejna.57200@cpost.cz. Prosím uveďte vaše jméno a přesnou adresu.
Jitřenka vám bude doručena.
Případně si můžete Jitřenku vyzvednout
v Informačním centru na náměstí. Elektronická verze Jitřenky je ke stažení na webu
města www.policka.org/jitrenka. Omlouváme se za komplikace a budeme se snažit, aby došlo k nápravě
Novinkou Jitřenky je rubrika Vertikála.
Každý měsíc tam svoje zamyšlení budou
psát faráři poličských farností - Tomáš
Enderle a Jiří Tengler. Pokusí se vnést duchovní zamyšlení nad problémy současného moderního člověka a dobou, v níž

První občánek
roku 2022

Tadeáš Nespěšný je prvním občánkem
města Poličky roku 2022. Na svět přišel
po páté hodině ranní 2. ledna 2022, vážil
3 830 g a měřil 52 cm. Tadeášek se narodil
Zuzaně a Ondřejovi Nespěšným.
Rodičům k narození syna poblahopřál
starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostou Pavlem Štefkou v pátek 28. ledna. Představitelé vedení města
předali rodičům tradiční dárkový poukaz
v hodnotě 1 500 Kč k nákupu zboží pro miminko dle jejich výběru.
Přejeme malému Tadeáškovi a jeho rodině hodně zdraví, lásky a šťastný život!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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se nacházíme. Ta pro mnoho z nás může
být komplikovaná a náročná, a to navzdory všem technologiím a vymoženostem. Snad vás nová rubrika potěší, stejně
jako kulturní tipy. Naše město patří mezi
nejvíce kulturní malá města ČR. Kultura
v Poličce utrpěla během posledních dvou
let. Nyní už neplatí omezení a na kultu-

ru mohou všichni, bez rozdílu očkování.
Je však nutné, aby se vrátili diváci. Jen na
nás, občanech, tak záleží, zda si Polička
udrží status kulturního města.
Máte nápady, přání, podněty, jak
Jitřenku vylepšit? Máte tipy na zajímavé
osobnosti našeho regionu pro rubriku
rozhovor? Máte připomínky? Pište na jitrenkapolicka@seznam.cz nebo jitrenkapolicka@gmail.com. Nebo volejte na tel.
773 606 718.
Markéta Kutilová, šéfredaktorka

Rozpočet města na rok 2022
a největší akce pro tento rok
Intenzivní příprava rozpočtu pro rok
2022 je ve finále. Rada města Poličky
schválila rozpočet pro letošní rok na
svém jednání v pondělí 7. února 2022.
Ve stejný den projednávali tento zásadní
dokument města na pracovním setkání
poličští zastupitelé. Ti jej pravděpodobně schválí na svém zasedání ve čtvrtek
24. února 2022 (termín je po uzávěrce
Jitřenky).
Celkové výdaje představují v návrhu
rozpočtu částku 441,5 mil. Kč, z toho výdaje na investice 155,5 mil. Kč.
Co město Poličku čeká v tomto roce?
Mezi nejdůležitější akce patří:
Oprava fasády radnice – 7 mil. Kč (pro
tento rok). Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 17 mil. Kč. Obnova této
národní kulturní památky je rozdělena
do 3 etap. Zahrnuje opravu fasády včetně architektonických prvků okolo oken
a také kamenného soklu radnice. Pro
tento rok je naplánována oprava radniční věže.
Osvětlení hradeb, 1. etapa – jižní část
Na Valech – 2 mil. Kč.
Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV
Polička a zvýšení hydraulické kapacity
ČOV – 28 mil. Kč.
Nezapomínáme ani na zeleň a parky
– parky v lokalitě Bezručova včetně herních prvků – 4,7 mil. Kč (investiční výdaje), dalších 1,5 mil. Kč půjde na výsadbu
rostlin a zahradní úpravy. Krajinářské

úpravy lesoparku Liboháj – 2 mil. Kč
(přípravné práce a projektová dokumentace).
Rekonstrukce ZŠ Na Lukách – pavilon
2. stupně – vzduchotechnika, instalace
venkovních žaluzií. Také se bude rekonstruovat kuchyňka pro žáky, WC a umývárny, rozvody pitné a požární vody +
kanalizace – 14,5 mil. Kč.
Rekonstrukce ulice Eimova a Nádražní
– 12 mil. Kč. (1. etapa).
Revitalizace náměstí B. Martinů a přilehlá část pod kostelem sv. Jakuba – I.
etapa včetně projektové dokumentace –
11,7 mil. Kč.
Nová lokalita pro bydlení Jih I., Polička, 1. etapa (projektová dokumentace,
technická a dopravní infrastruktura) –
10 mil. Kč.
Rekonstrukce
části
komunikací
a chodníků – 10 mil. Kč (ulice P. Jilemnického, Smetanova, T. Novákové).
Dláždění komunikace na hřbitově sv.
Michaela – 1 mil. Kč.
Areál a budova bývalého dětského domova – projekt Městské bydlení Polička
– 32 nových bytů – projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele – 2, 8 mil. Kč.
Uvedené finanční částky se mohou
měnit dle výsledku výběrových řízení na
jednotlivé akce.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Kombinovaná
chladniéka
A
Ĺ
G

F

198 l
chladnička

5.999,-

71 l
mraznička

LED
osvětlení
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ZDRAŽOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA BYDLENÍ

ÚŘAD PRÁCE NABÍZÍ POMOC

lidem, kteří nemají dostatek prostředků
na výdaje spojené s bydlením.
V posledních týdnech mnoha domácnostem rostou náklady spojené s bydlením.
Zvyšují se náklady za elektřinu, plyn, ale
i za teplo a vodu.Jednou z možností, kterou lze využít v situaci, kdy rodina nemá
dostatek prostředků na rostoucí náklady za
bydlení, je požádat o dávku státní sociální
podpory příspěvek na bydlení.
Tato dávka bude od 1. 1. 2022 upravena
novelou zákona o státní sociální podpoře

způsobem, který umožní pomoc lidem postiženým zdražováním nákladů za bydlení
efektivněji. Od 1. 1. 2022 se tak příspěvek
na bydlení zvyšuje, a nově na tuto pomoc
dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé užívající
byt na základě služebnosti (např. senioři,
kteří darovali byt svým dětem a byt užívají
na základě zřízeného věcného břemene na
dožití), nebo lidé trvale bydlící na chatách,
či chalupách.
Nárok na příspěvek na bydlení má osoba,
jestliže 30 % příjmu nestačí na zaplacení

VODA – cesty odpadní vody
Stejně jako vodovodní systémy mají svoji
historii i kanalizace. Jedny z prvních kanalizačních systémů byly vybudovány v mezopotámských městech (2500 let př. n. l.).
Další zmínky jsou např. ze starověkého Řecka a Říma. Ve srovnání s antickými městy
byla středověká Evropa v mnohém pozadu
a díky tomu se musela potýkat s častými
epidemiemi tyfu, cholery a úplavice. V Evropě se zmínky o prvních kanalizačních systémech objevily ve 13. století. V Čechách
se první skutečné stoky začaly stavět až
v 17. století. Mezi nejstarší kanalizační systémy patří Pražská kanalizace.
Obdobná situace byla i v Poličce. Počátek
zajištění systematičtějšího odvádění odpadních vod je možno zaznamenat až ve 20. a 30.
letech 20. století, kdy byla odpadní voda po
předčištění v septicích u jednotlivých domů
zaústěna do místních vodotečí nebo rybníka. V souvislosti s výstavbou sídliště Berlín
bylo rozhodnuto o výstavbě čistírny odpadních vod (ČOV) a podchycení podstatného
objemu odpadních vod a jejich odvedení na
tuto ČOV situovanou na levém břehu Bílého
potoka na ulici Heydukova. V té době byla
budována takzvaná jednotná kanalizace,
která odvádí společně splaškové a srážkové
odpadní vody. Poslední významnější lokalitou, která byla odkanalizována tímto způsobem, je sídliště Zahrady. Jednotná kanalizace
bývá při přívalových deštích přetěžována
srážkovými vodami a z toho důvodu je na
kanalizaci vybudováno sedm odlehčovacích
komor. Z těchto komor je naředěná odpadní
voda odlehčována do vodotečí tak, aby bylo
zajištěno bezpečné odvádění odpadních vod
na ČOV.
Od druhé poloviny 80. let 20. století bylo
při přípravě lokalit určených k další zástavbě
přistoupeno k budování oddílné kanalizace.
Oddílnou kanalizací jsou odváděny splaškové a srážkové vody odděleně samostatnými kanalizačními sběrači, přičemž srážková
voda je vypouštěna do vodotečí a na ČOV
je svedena pouze splašková odpadní voda.
Tímto způsobem bylo zajištěno odkanali-

zování sídlišť Paseky, Hegerova, Mánesova
a Bezručova a rovněž i průmyslová zóna.
V letech 2010–2012 bylo v rámci dostavby
kanalizace zajištěno odkanalizování zbývajících dosud neodkanalizovaných částí ulic
Družstevní, Heydukova, areál koupaliště
a byla provedena rekonstrukce části kmenové kanalizační stoky podél Bílého potoka
a v parku na Valech (pod hradbami). Protože nebylo možné z nově napojených lokalit
odvést splaškové odpadní vody gravitačně,
jsou tyto vody do původní kanalizace čerpány. Na poličskou kanalizaci a městskou
ČOV nejsou přiváděny pouze odpadní vody
z města, ale od roku 2014 také z Pomezí
a od roku 2020 i z Kamence.
Stávající kanalizační systém města představuje cca 42 km kanalizace, na niž je připojeno více jak 99 % obyvatel města. Místní
části Lezník, Modřec a Střítež dosud nejsou
odkanalizovány. Převážná část kanalizace
je gravitační – odpadní voda odtéká potrubím, které je položeno ve spádu. Pouze část
odpadní vody je čerpána. Z hlediska použitého materiálu je nejvíce zastoupeným materiálem beton či železobeton, a to z 66 %.
Druhým nejvíce zastoupeným materiálem
ve městě jsou plastové trouby (PVC, laminát) z 26 %. Kamenina tvoří cca 7 % stokové sítě a 1 % patří jiným materiálům (např.
litina). Více jak 94 % stok ve městě je kruhových, a to do průměru 1 000 mm. Z toho
téměř polovina je tvořena profily 200–300
mm. Zbylých 5 % zahrnují stoky vejčité

nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
V případě, že máte přístup k internetu,
můžete si na kalkulačce MPSV sami orientačně spočítat výši příspěvku. Tuto pomůcku vyhledáte na webových stránkách
MPSV:
www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni,
případně přes internetový vyhledávač po
zadání klíčových slov „MPSV kalkulačka příspěvek na bydlení“.
Další možností pro získání detailnějších
informací je využití speciální telefonní linky,
kterou ÚP ČR zřídil pro zodpovídání dotazů
vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se
zvýšenými cenami energií: +420 950 180 070.
větších dimenzí. Maximální profil doposud
funkčních stok je více jak 1 400/1 000 mm.
Běžný provoz kanalizace neřeší jen odstraňování poruch a havarijní opravy, ale je
zaměřený především na preventivní činnosti
jako např. kontrolu a čištění objektů (např.
odlehčovacích komor, čerpacích stanic, shybek), kamerové prohlídky a strojní čištění
stok, kontrolu odpadních vod vypouštěných
do kanalizace apod. V současné době je pozornost vlastníka i provozovatele kanalizace
soustředěna nejen na zajištění plynulého
a bezpečného odvádění odpadních vod na
ČOV, ale také na eliminaci dopadu naředěných odpadních vod odlehčovaných na dešťových oddělovačích na vodní toky, zejména
Bílý potok. S čištěním odpadních vod na ČOV
vás seznámíme v následujícím příspěvku.
VHOS, a. s.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION” POLIČKA
Družstevní 970, Polička, 572 01

přijme

KUCHAŘE/KU
• pouze ranní směna
pondělí – pátek
(8 hod./den)
• hlavní prac. poměr,
na plný pracovní úvazek
• vyučení v oboru není podmínkou,
praxe vítána
• nástup možný ihned
Bližší informace podá vedoucí kuchyně
paní Cupalová,
tel: 461 753 152,
email: kuchyne@dpspolicka.cz

Úspěšné odbahnění spodní nádrže

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
dovolte mi navázat na informace z článku „Velký výlov spodní nádrže“, který byl
uveřejněn v lednové Jitřence. Zde mimo jiné
zaznělo, že bude nezbytné po 19 letech od
napuštění (v roce 2002) tuto nádrž odbahnit a celkově ozdravit.
Reálná vrstva bahna předčila naše očekávání a v prostoru u výpustního objektu dosahovala místy téměř 2 metry. Po
zodpovědném vyhodnocení jsme zaujali
jednoznačný postoj, že v tomto stavu nemůžeme rybník opětovně napustit a sedimenty musíme z rybníku vyvézt. Jsem rád,
že jsme již v létě s předstihem provedli
rozbor bahna a též připravili další nezbytné souvislosti.
V prosinci jsme provedli odvodnění
bahnitého dna a čekali na větší mrazy.
První solidní mráz nastal až mezi vánočními svátky, kdy jsme okamžitě začali s vyvážkou. Vyváželi jsme celou noc, nicméně
již druhý den mráz ustoupil a kolová auta
nebyla schopná z těžkého terénu vyjíždět.
Během jednoho dne se nám podařilo zajistit pásové vyvážečky ze Zlína a z Vysokého Mýta a s plným nasazením začala
hlavní fáze odbahnění. Pracovalo se nepřetržitě, od tmy do tmy, den za dnem,
nepromarnili jsme minutu času a během
pouhých 8 dnů jsme tento nelehký úkol
opět zvládli. Celkem jsme povolali čtyři
těžké stroje, bagr, 2 pásové vyvážečky
a buldozer.
Naše rychlost, nasazení a velká obětavost opětovně stojí za velmi dobrým konečným výsledkem, kdy celkové náklady jsou
jen zlomkem oficiální ceny, a to „pouhých“
900 000 Kč.
Vedle finančních dobrovolných darů od
našich členů (cca 250 000 Kč) jsme požá-

dali, poprvé po 20 letech, město Poličku
o dílčí finanční přispění. Byl jsem velice
a mile potěšen, když na návrh několika kolegů zastupitelů byla naše žádost dokonce
povýšena, a to z požadovaných 200 000 Kč
na 300 000 Kč. Za to s velkou úctou za celé
rybářské sdružení děkuji.
Při této příležitosti mi dovolte napsat, že
náš rybářský spolek má ve svých stanovách
klauzuli, že v případě zániku přechází veškerý majetek zdarma na město Poličku. Za
posledních cca 30 let jsme nezměrným úsilím vybudovali celou řadu nových rybníků,
mnohé jsme opravili a odbahnili, v celkové
hodnotě nejméně 70 mil. Kč.
Před mnoha léty k nám do Poličky vyslal
Magistrát města Plzně vedoucího rybničního odboru, který se stará o 6 plzeňských
rybníků. Již v této době tento odbor zaměstnával 4 pracovníky s ročním rozpočtem 4 mil. Kč, a to jsou pouze každodenní
provozní výdaje bez investic.

Údržba, odbahnění a další práce vyžadují nemalé úsilí a finanční prostředky. Pro
malé porovnání uvedu, že odbahnění 50 ha
rybníku Jordán v jihočeském Táboře stálo v letech 2010–2012 přes 400 mil. Kč.
Město Svitavy po ekologické havárii v roce
2018 (úhyn 100 q ryb) zaplatilo do dnešních dnů za dílčí práce již 4 mil. Kč, další
2 mil. Kč zaplatí a náklady na odbahnění
15 ha Rosničky byly spočítány na neuvěřitelných 72 mil. Kč (prosincová tisková
zpráva města Svitavy). Obec Sněžné zahájila dvouletou akci na 6,5 ha Milovského
rybníku za 18 mil. Kč. Na těchto konkrétních reálných příkladech vidíme finanční
náročnost podobných akcí.
Na závěr mi dovolte s velkou úctou poděkovat panu Romanu Večeřovi – jeho
firmě a také rodině za obdivuhodné pracovní nasazení. Děkuji i firmě Agile, s. r. o.
z Vysokého Mýta za jejich nezastupitelný
přínos a v neposlední řadě děkuji i poličské firmě Agronea, a. s., konkrétně panu
Josefu Báčovi za velmi vstřícné jednání při řešení úložiště, kam jsme původní
rozbahněnou zemědělskou půdu dočasně
vyvezli.
Žijeme v době, kdy mnozí z nás již zcela
zřetelně vidíme obrovské dopady klimatických změn, které vedle rozpadu především
smrkových lesů mají za následek i velký
úbytek vody a zvýšenou teplotu ovzduší.
Což také výrazně a trvale zhoršuje kvalitu povrchových vod, způsobuje nárůst
sinic, úbytek rozpuštěného kyslíku apod.
Je zákonité, že velké bahnité nánosy plné
dusíku a fosforu k tomuto stavu velmi přispívají.
Věřím, že alespoň touto naší odbahňovací činností v rámci dostupných možností
přispíváme k pomalejšímu zhoršování kvality vody v našich rybnících.
Děkuji za malé zamyšlení.
Jaroslav Martinů
hospodář Rybářského sdružení Vysočina

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách
pomáhá občanům

s vyplněním a přijímáním daňových přiznání
a poskytováním informací s tím spojených
obec
Polička
Polička

datum
08.03.2022
10.03.2022

čas
8:00-12:00 13:00-14:30
8:00-12:00 13:00-14:30

místo
MěÚ Polička
MěÚ Polička
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Co kámen, to lidský příběh
– první kameny zmizelých v Poličce

Kameny zmizelých, které připomínají
oběti holocaustu v místech, kde kdysi žili,
budou nyní i v Poličce. Kostky s mosazným
povrchem vsazené do chodníku podle projektu německého umělce Guntera Demniga. Mají nám připomínat osudy lidí, kteří
byli nacisty deportováni a poté zavražděni
v koncentračních táborech či vyhnáni ze
svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě.
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine (doslova „kameny, o které je třeba
klopýtnout“), jsou dlažební kostky s mosaz-

ným povrchem, které se umisťují do chodníku před domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Každý kámen připomíná jednu
konkrétní osobu prostřednictvím textu na
mosazné destičce, kde je uvedeno jméno,
narození, datum a místo transportu a úmrtí
dané oběti. Ideou projektu kamenů zmizelých je jít, pomyslně zakopnout, zastavit se
a skloněním hlavy vzdát úctu lidem, kteří
byli deportováni do koncentračního tábora
a tam zavražděni. Otcem myšlenky je německý umělec Gunter Demnig, který chtěl
touto cestou vytvořit všem obětem dostupné miniaturní pomníky.
„První Stolpersteine byl v Česku položen
v roce 2008 na pražském Josefově. Od té
doby mosazných destiček se jmény v chodnících ve městech rychle přibývá. Také město Polička se rozhodlo k projektu připojit
a uctít tak postupně celkem 33 svých bývalých spoluobčanů, kteří se už z koncentračních táborů do Poličky nikdy nevrátili,“ uvádí
historička muzea Mgr. Radka Vostřelová.
Položení prvních devíti kamenů v Poličce
proběhne v rámci happeningu „Pamatuj“,
pořádaného poličským gymnáziem v úterý 8. března 2022. Účastníci si připomenou osudy dvou židovských rodin, jež žily,
nebo se těsně před deportací do Terezína

Happening PAMATUJ!
V úterý 8. března 2022 se od 10:00 hodin
v aule Gymnázia Polička koná vzpomínková
akce věnovaná památce československých
občanů židovského původu, kteří byli zavražděni v koncentračním táboře Osvětim
v noci z 8. na 9. března 1944.
Tuto akci doplní vystoupení pěveckého sboru Juliettes a přednáška novinářky
a publicistky Judity Matyášové, která roce
2010 objevila informace o tom, že na začátku války odjela skupina 80 židovských dětí
z nedávno zaniklého Československa do
Dánska, kde žily v pěstounských rodinách,
v roce 1943 uprchly do Švédska a jejich životní cesty se rozešly na mnoho let. Paní
Matyášová hledala tyto pamětníky po celém světě. Výsledkem jejího pátrání je kniha
Přátelství navzdory Hitlerovi a také scénář
k dokumentárnímu filmu Na Sever. Přednášející přiblíží posluchačům práci s pamětníky a pohovoří o rozhovorech, které natáčela
s přeživšími holokaustu v Česku i v zahraničí. Dozvíte se, čím jsou tyto rozhovory
specifické a proč je důležité nejen naslouchat, ale také slyšet.
Od 14:30 hodin bude program pokračovat v Městské knihovně zahájením výstavy
Směli si vzít pouze zavazadla a koncertem
dámského vokálního kvarteta ZEVL z No-

vého Města na Moravě, které ( jak samy
interpretky uvádějí) zpívá s neskonalým
nadšením, z plného srdce i z plných plic.
Studenti profesního dějepisu se v tomto
projektu zamýšleli, jaké věci by si zabalili,
kdyby museli opustit svůj domov, co a proč
je v takové chvíli nezbytně nutné a co je
osobně „drahé“, a tudíž rovněž nepostradatelné, přestože taková věc nebude mít
v budoucnu patrně praktické využití.
Dále se v 15:30 hodin v Riegrově ulici,
před domem č. 25, uskuteční slavnostní odhalení 9 kamenů zmizelých. Kameny
zmizelých, jinak také Stolpersteine, jsou
kostky s mosazným povrchem vsazené do
chodníku. Připomínají osudy těch, kteří
byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze
svých domovů. V Poličce budou při této příležitosti položeny na památku členů rodiny
Deutschovy, Šlesingerovy a pana Gustava
Fuchse, deportovaných v prosinci 1942 do
Terezína. Za židovskou obec vystoupí a pronese modlitbu za zemřelé kantor Federace
židovských obcí, pan Daniel Vaněk.
V pátek 11. března v 19:00 hodin uvede
v Divadelním klubu experimentální Divadlo
Líšeň inscenaci Hygiena krve, „hrůzný kabaret“ o hodnotě lidského života, inspirovaný

nacházely, v domě v Riegrově ulici č. p. 25.
Před tímto domem bude instalováno všech
devět kamenů – pět za členy rodiny Deutschovy, tři za Šlesingerovy a jeden za Gustava Fuchse, vzdáleně příbuzného rodiny
Šlesingerovy.
Pamětní akt k položení kamenů bude
zahájen v 15:30 hodin přímo před domem
č. p. 25 v Riegrově ulici v Poličce. S osudy
obou rodin nás seznámí v úvodu celé akce
historik a archivář Mgr. Stanislav Konečný. Za židovskou obec promluví a pronese
modlitbu za zemřelé oběti kantor Federace
židovských obcí pan Daniel Vaněk.
„Přijměte i vy pozvání na slavnostní položení kamenů zmizelých. S sebou si můžete
na místo konání přinést kamínek, jehož položením symbolicky vzdáte úctu obětem obou
zmíněných rodin,“ dodává paní historička.
ALENA ZAVORALOVÁ
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
svědectvími přeživších holocaustu, dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných neonacistických
webů. Po představení následuje beseda
s Mgr. Milošem Gregorem, Ph.D., odborným
asistentem Katedry politologie Masarykovy
univerzity, o hybridní válce, šíření dezinformací a o Nejlepší knize o fakenews, dezinformacích a manipulacích, kterou editoval.
Těšíme se na vás, přijďte.
za realizační tým Štěpánka Břeňová,
Eliška Hájková a Klaudie Matoušková
Gymnázium Polička

Odkoupím
jakoukoliv nemovitost
v Litomyšli, Poličce a okolí.
Pozemek, dům, byt, zahradu,
pole, louku, les.
Koupím i podíly.
Jsem soukromá osoba,
nejsem RK.
Rychlé jednání, platba hotově.
Volejte 776 607 833.

Zmizelí sousedé Tichovi z Poličky a Jimramova

Před více jak rokem se mi ozval z USA potomek rodiny
Ticho pan Andrew Bock, zdali bych mu neposkytl více
informací k jeho pradědečkovi Vilému Ticho. Od té doby
jsme v neustálém kontaktu, kdy postupně vyplouvají
a stříbří se jednotlivé příběhy rodiny Ticho. Pozval jsem
tedy pana Bocka v příštím roce na 14. května 2023 k odhalení dvou kamenů zmizelých (Stolpersteine) a uctění
památky na sourozence ing. Rudolfa Ticho a jeho mladšího bratra Josefa Ticho před jejich posledním bydlištěm č.
p. 79 v Jimramově. Mé pozvání pan Bock s radostí přijal.
Putování a osud rodiny Ticho částečně nastínil pan
Stanislav Konečný v publikaci LID BIBLE V POLIČCE
vydané roku 2002. Jsem velmi rád, že mohu po dvaceti letech doplnit další podrobnosti spolu s fotografiemi
k neblahému osudu rodiny Ticho a nakonec v dobré víře
požádat poličské pamětníky o pomoc v pátrání po jméně
doktora z poličské nemocnice, který se zasloužil o přežití
otce rodiny.
Vilém Ticho se narodil 19. března 1879 v Lomnici.
Vyrůstal s rodiči a třemi sestrami v č. p. 79 v Jimramově. Od roku 1908 pobýval v Poličce, kde si následujícího roku bere katoličku Adélu Traplovou z Bystřice nad
Pernštejnem. Narodily se jim tři děti: Luisa (26. srpna
1910), Rudolf (27. listopadu 1913) a Josef (21. července
1921). Od roku 1919 získávají domovské právo v Poličce
na Horním předměstí, č. p. 345. Jako továrník a majitel
konferenčního závodu na výrobu prádla, oděvů a vojenských stejnokrojů byl významným členem Židovské obce
v Poličce. Jak v poznámce o něm pan Konečný píše: „V letech 1913 až 1921 místostarosta Židovské náboženské
obce v Poličce a 1918 i pokladník.“ Později se odstěhoval
i s rodinou do Svitav a následně se roku 1938 vrací do
rodného domu svých rodičů Josefa a Luisy Tichových
na č. p. 79 v Jimramově. Veřejný útlak převažujícího německého obyvatelstva na židovské spoluobčany ve Svitavách se s příchodem nacismu rychle stupňoval, proto
došlo k rozhodnutí odejít s celou rodinou do poklidného
moravského Jimramova, kde byla stále početná místní
židovská komunita. Podobně tak přišla před válkou do
Jimramova rodina Langova z Jihlavy či rodina Eisingerova
z Brna.
Syn Rudolf byl vystudovaným inženýrem v oboru chemie a nakonec jako jediný z rodiny odchází
14. května 1942 spolu s dalšími 15 občany z Jimramova
a dále vlakem z Poličky do sběrného tábora v Třebíči,
odkud byl 18. května 1942 spolu s ostatními transportován do Terezína a následně do koncentračního tábora
v Lublinu, kde byl nacisty v neznámý den zavražděn.
Díky míšenému manželství mohli rodiče Vilém a Adéla
prozatím v Jimramově zůstat. Jak mi napsal pan An-

drew Bock, to, že pan Vilém Ticho přečkal válku, aniž
by byl deportován, bylo z vyprávění jeho babičky Lili
zapříčiněno i neznámým doktorem z poličské nemocnice, který pana Viléma hospitalizoval v čase nástupu
do transportu a tímto se zasadil o jeho přežití. Pan
Bock by si moc přál zjistit jméno a dodatečně poděkovat případným potomkům lékaře při jeho příjezdu
do Česka v příštím roce. Z dochované korespondence
taktéž přeživší paní MUDr. Marie Reinerové-Kahounové je patrné, že měla k panu Vilémovi velkou důvěru
a požádala ho o převzetí 1 500 K nájemného a dalších
25 000 K z jejího domu č. p. 73 (potvrzení s podpisem
V. Ticho vystavené s datem 7. 10. 1945). Dochovala se
nám tím i vizitka pana Viléma: Ručně vyšívané dámské
prádlo, ložní soupravy, blůzy, roby, VILÉM TICHO, Polička (Čechy). Na úmrtním oznámení ze dne 15. března
1946 je napsáno: „Odešel navždy můj milý, hodný muž
VILÉM TICHO. Pochovala jsem svého drahého ve středu
dne 13. března 1946 v Boskovicích. Ve Svitavách dne
16. března 1946. Adéla Tichová, manželka. Lili Bocková, rozená Tichová, dcera, Jerusalem.“
Jeho dcera Lili (Luisa) si vzala váženého úředníka-prokuristu Hanuše Bocka. Měli syna Petra Gideona (narozen 2. května 1934) a bydleli taktéž ve Svitavách, až
do záboru Sudet – německého pohraničí. Poté se v září
1938 přestěhovali na venkov do poklidnější části země
do domu č. p. 12 v Jimramově. Rodina Bockových po zvážení situace požádala úřady o vystěhování do Palestiny.
Dostalo se mi do rukou několik úředních listin a nutných
potvrzení (např. Vysvědčení zachovalosti, Berní bezdlužnost apod.), kdy například starosta obce Jimramov pan
Alois Novák potvrzuje: „Obecní úřad městyse Jimramov
potvrzuje, že pan Hanuš Bock s rodinou se dnešního dne
řádně odhlásil, kde bydlel od 15. září 1938, k odjezdu
do Palestiny, proti čemuž není žádných námitek. V Jimramově 10. února 1939.“ Celá rodina se tímto zachránila
a později se přestěhovala do Londýna (zde zemřela paní
Lili) a posléze až do USA.
Největším otazníkem je nejmladší syn Josef. Měl jsem
za to, že po záboru pohraničí Josef odešel, jako mnozí
jiní mladíci, do Francie, kde se podle záznamu v publikaci pana Konečného měl v roce 1940 osobně setkat ve
formující se jednotce cizineckých legií, ve městě Agde
s poličským MUDr. Viktorem Deutchem. Jeho jméno však
mezi příslušníky legií nebylo před dvaceti lety nalezeno.
„…v evidenci VÚA Praha, fond čs. Zahraniční vojsko –
a to nikoliv pouze v seznamech příslušníků čs praporu
v Agde – však nebylo jeho jméno nalezeno. V Československu prohlášen za mrtvého dnem 1. srpna 1946.“ Pan
Andrew Bock ale nikdy z vyprávění rodiny nezaznamenal, že by prastrýc Pepi odešel do Francie. Rodiče velmi
usilovali a vydali mnoho peněz, aby pro oba syny i rodinného přítele Františka Reinera získali vystěhovalecká
víza. Podle Databáze Židovského muzea v Praze byl Josef Ticho zatčen a deportován do Osvětimi, kde zemřel
17. února 1943. Podle dokumentu z Židovské náboženské obce v Brně z 16. února 1960 vyplývá, že Josef skutečně nebyl deportován z Francie. „Podle místopřísežné
výpovědi dvou, podepsané židovské náboženské obci
osobně známých hodnověrných svědků potvrzujeme, že
Josef Ticho nar. r. 1921 v Poličce, byl nacisty jako dělník
nasazen u fy. Konstruktiva v Sázavě, odkud byl v druhé polovině ledna 1943 gestapem odvlečen do Jihlavy
a Brna. Odtud byl začátkem února deportován do Osvětimi, kde v témže měsíci byl zastřelen.“

O úmrtí syna Josefa v Osvětimi jsem doposud nevěděl. Proto se občan Josef Ticho nově stane 23. jménem
na skleněném památníku věnovaném obětem nacistické
perzekuce v podobě věčně svítící Davidovy hvězdy na
fasádě domu židovského obchodníka Františka Reinera.
Je pravděpodobné, že se v budoucnu podaří najít další
spoluobčany a zmizelé sousedy Jimramova (rodina Lamplova, rodina Brady, rodina Skutecký). Mám zadostiučinění, pokud se mi podaří získat další střípky ze životů
a fotografie podobizen – tváří nevinných lidí, zavražděných v nacistických hrůzách jen z toho důvodu, že byli či
rodem patřili k židovské víře. Hledí tak na mne, na nás,
víc duše člověka než pouhopouhé jméno.
14. května 2022 v 17 hodin uctíme v Jimramově opět
za přítomnosti představitelů jednotlivých církví (Římskokatolická, Evangelická) a Židovské obce všech doposud
nalezených 23 židovských obětí německé nacistické perzekuce v Jimramově a před domem č. p. 23 odhalíme čtyři nové bronzové Kameny zmizelých vyvražděné rodiny
Haasových (Zmizelí sousedé Haasovi v Jimramově, Jitřenec 01/2022) za hudebního doprovodu brněnské židovské skupiny HaChucpa. Následně proběhne přednáška
pana Jana Půlkrábka: Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Podtitul: Strukturní rysy starozákonní poezie.
18. května 2022 v 18 hodin za přítomnosti představitele Židovské obce dojde k uctění a připomínce transportů jimramovských občanů z Třebíče do koncentračních táborů v Terezíně, Osvětimi, Lublinu… v hudebním
doprovodu dámského kvartetu ZEVL. Následně proběhne přednáška pana Václava Frömmela: Zmizelí sousedé
Jimramova. Jste srdečně zváni!
Kdo by chtěl finančně přispět na zhotovení bronzových
Kamenů zmizelých (Stolpersteine) či jinak podpořit naši
nezávislou kulturní činnost (nežádáme a nezískáváme žádné dotace a granty), můžete zaslat prostředky na transparentní účet spolku ZaJimramov, č. ú. 737042002/5500.
Případným dárcům předem děkujeme!
Václav Frömmel

Josef Ticho a jeho maminka Adéla Tichová (roz. Traplová)
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Sociální okénko DPS Penzion Polička

Jak upravit prostředí pro člověka s vážným poškozením zraku?
Milí čtenáři,
pokud se u vašeho blízkého objevilo vážné poškození zraku, které nelze vyléčit ani
upravit brýlemi, pravděpodobně přemýšlíte
o tom, že to významně změní jeho život, že
nebude moci samostatně vykonávat činnosti, které dříve běžně dělal – číst, uvařit
si čaj nebo kamkoliv dojít bez cizí pomoci.
I s vážným poškozením zraku však může
člověk být poměrně samostatný a nezávislý
na pomoci druhých. Existuje řada kompenzačních pomůcek, které mohou alespoň
částečně ztracený zrak nahradit, pomoci
může i úprava prostředí domácnosti. Existují také služby, skrze které může váš blízký
získat podporu a pomoc při každodenních
činnostech.
Informační list k tématu Jak upravit prostředí pro člověka s vážným poškozením
zraku? projektu Institutu sociální práce
ŽÍT DOMA je k nahlédnutí na naší webové
stránce www.dpspolicka.cz v záložce Pečovatelská služba.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DPS PENZION
POLIČKA MÁ NYNÍ VOLNOU KAPACITU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY P. SMOLKOVOU,
TEL.: 461 753 122, 730 892 031
Kazuistika – příběh pana Jana
66 let, po mozkové příhodě je téměř nevidomý
Pan Jan utrpěl závažnou mozkovou příhodu. Následkem toho je nyní téměř nevidomý, vidí pouze bílou mlhu a obrysy. Zároveň
je částečně ochrnutý na levou stranu těla.
Na doporučení sociální pracovnice kontaktoval už v nemocnici pečovatelskou službu,
protože bylo jasné, že bez pomoci novou situaci sám nezvládne. Bydlel sám ve velkém
dvoupatrovém domě. Musel zde překonávat
řadu překážek, jako jsou prahy mezi pokoji
nebo schodiště, a potýkat se s nevyhovující
bariérovou koupelnou. Ve velkém domě by
měl také potíže s orientací v prostoru.
Pečovatelská služba mu proto navrhla
možnost přestěhování do obecního bytu.
Když souhlasil, pomohla mu na obci podat
žádost a vše vyjednat. Bývalá manželka mu

NABÍDKA SPOLEČNÉHO
PRONÁJMU V POLIČCE
Nabízím společný pronájem zařízených
prostorů k podnikání, v budoucnu možnost
plného nájmu. V současné době se jedná
o dva dny v týdnu – pondělí, středa
a případně volitelný pátek, ve druhém
patře v centru Poličky.
Cena 4 000 Kč/měsíc.
Vhodné pro masáže, kosmetiku,
fyzioterapii, psychologii, poradenství.
Zájemci, volejte na 605 922 080, pište na:
rehacentrum.libra@seznam.cz

potom poskytla pomoc při samotném stěhování do nového bydliště.
Pan Jan tedy nyní bydlí v garsonce s bezbariérovou koupelnou. Pracovníci pečovatelské služby mu pomohli zorganizovat domácnost tak, aby se v ní vyznal, a naučili
ho, jak se má po bytě pohybovat a podle
čeho se má orientovat. Ve spolupráci s Tyfloservisem mu navrhli vhodné kompenzační pomůcky, a to jak pro běžné činnosti
v domácnosti, tak pro komunikaci s ostatními (čtečka, počítač). Řadu běžných činností tak nyní zvládne sám.
Na péči o pana Jana se podílí také jeho bývalá manželka. Ta je však zaměstnaná, nemůže tedy zajistit péči v době, kdy je v práci.
Několikrát v týdnu za ním po práci zajde,
postará se o domácnost, nakoupí a zajistí
finanční záležitosti. Obědy panu Janovi dováží pečovatelská služba. V současné době
ho pečovatelská služba navštěvuje už jen třikrát denně, ráno, v poledne a večer. Pomáhá
mu především s hygienou a oblékáním, někdy také s přípravou složitějších jídel. Pokud
je třeba, doprovází ho k lékaři či na úřady.
S pohybem po městě panu Janovi pomáhají také dobrovolníci. Pan Jan sice místo,
kde teď žije, zná, ale ne tak dobře jako okolí
svého dřívějšího bydliště. Proto s ním dobrovolníci nacvičují nové trasy, aby se brzy
mohl pohybovat i sám.
Díky pomoci pečovatelské služby se pan
Jan v nové situaci natolik adaptoval, že se
může opět věnovat i svým koníčkům – jednou za týden dochází na kurz počítačů pro
nevidomé a na besedy o přírodě. Má tak
možnost dozvědět se něco nového a zároveň být ve společnosti a sdílet s ostatními
lidmi své zážitky, navázat nové vztahy.
Mgr. Erika Šimková, sociální pracovnice
DPS Penzion Polička

Soukromý investor
pro všechny
Máte na nemovitosti exekuci
nebo pohledávku? Vyplatím
insolvence i exekuce.
Zachráním nemovitost před
prodejem v dražbě.
Sloučím malé půjčky
- konsolidace. Případně půjčím
peníze oproti zástavě.
Bonitu a registry neřeším.
Individuální přístup, korektní
a rychlé jednání.
Jsem soukromá osoba.
Volejte 776 607 833.

Aby nebyl
nikdo sám
Všichni se těšíme na blížící se jaro. V březnu už přibývá dne o 1 hodinu a 52 minut. Ale lidová moudrost
ještě praví : „Březnové slunce má krátké ruce.“
My si jaro připomeneme návštěvou výstavy kamélií na zámku Rájec-Jestřebí a zahradnictví s pštrosí
farmou v Doubravici nad Svitavou. Odjezd 3. března
v 8:30 hod. od Stratílka. Zajišťuje p. Lajžnerová – tel.
604 923 118.
Dne 8. března se sejdeme ve 14:00 hod. v Tylově
domě na výroční členské schůzi a po ní oslavíme MDŽ.
Tradiční kvízové odpoledne, tentokrát v restauraci
u Mrštíků 31. března od 14:00 hod. organizuje p. Vaněk
– tel. 737 940 432.
Za SČR Polička Petr Lajžner

DPS Penzion zve
1. 3. – Masopustní veselí od 14:00 hod.
v hale DPS Penzion
3. 3. – Společenské hry od 14:00 hod.
v pracovní místnosti
8. 3. – Šikovné ručičky od 13:30 v pracovní
místnosti
9. 3. – Filmový klub od 14:00 hod. v jídelně
15. 3. – Trénování paměti od 14:00 hod. ve
společenské místnosti
16. 3. – Vítáme jaro od 14:00 hod. v jídelně
22. 3. – Šikovné ručičky od 13:30 hod.
v pracovní místnosti
23. 3. – Trénování paměti od 14:00 hod. ve
společenské místnosti
29. 3. – Šikovné ručičky od 13:30 hod.
v pracovní místnosti
31. 3. – Narozeninové zpívání od 14:00 hod.
v jídelně

Z činnosti
DPS Penzion
Pomalu ale jistě nám přibývá denního světla,
sluneční paprsky mají větší a větší sílu, ale zima
se ještě nevzdává. Se seniory jsme se rozhodli, že
světlu trochu pomůžeme. Vyškrabávací technikou,
kdy se z černého pozadí postupně vynořují barvy
a tím i světlo, jsme malovali Hromničky. Hromnice se
staly tématem našeho dalšího společného setkání.
Povídali jsme si o tradicích křesťanů i starých Slovanů a nechyběla poezie. Pravidelně také trénujeme
paměť.
V keramické dílně senioři glazovali pítka pro hmyz
a ptáky. Pítka budou v letních měsících umístěna
v atriu. Dlouhé zimní dny někdy prosvětluje sluníčko. Tím nám dodává veselou náladu, kterou zlepšují i barvy kolem nás. Těch je ale v těchto měsících
málo. Proto jsme začali navlékat korálky. Korálky
všech možných barev a velikostí. Senioři si dokonale
procvičují jemnou motoriku, soustředění a využívají
svoji kreativitu. Z korálků umotáme 160 cm vysoký
strom, který rozzáří prostory v hale DPS Penzion.
Přejeme všem dny jako korálky.
V. Pevná
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Zprávy z Charity
Mělo to smysl - vzpomínky Jana Stodoly

O vzpomenutí na svoji etapu působení
v poličské Charitě jsme jako druhého v ředitelském pořadí požádali pana Jana Stodolu.
A jak bylo naším přáním, setkání přineslo krásné chvíle a další cenné informace
o tom, jak to vlastně tehdy bylo…
„Spoustu let jsme bydleli v Praze a rozhodli jsme se vrátit do Poličky. Tehdy Charitu, resp. službu CHOPS vedla moje maminka.
Já jsem se pak blíže na poličské charitní dění
navázal přes Diecézní charitu v Hradci, která tehdy měla s německou Charitou tříletý
projekt na rozvoj charitní činnosti v Čechách
– bylo to o tom, že po dobu tří let německá
Charita financovala projekt tvz. regionálních
ředitelů. Ti měli v různých oblastech na starosti jednotlivé Charity a měli jim pomáhat
v růstu, rozvoji, profesionalizaci. Začínal jsem
tedy jako jeden z regionálních ředitelů a měl
jsem na starosti Charitu v Poličce, Litomyšli
a Dolním Újezdě. Byla snaha přejímat model charitní práce po vzoru Německa, kam
jsme jezdili i na stáže, abychom načerpali
zkušenosti, jak vést sociální práci. Úroveň
sociálních služeb v Německu byla na vysoké
úrovni a Němci měli velkou vůli i snahu nám
pomoci a nastartovat v rámci Charity funkční strukturu sociální práce a péče.
Součástí českoněmeckého projektu byl
také studijní program, do kterého jsme se
jako regionální ředitelé zapojili a stali se tak
prvními adepty oboru, který je dnes u nás
už hojně rozšířen v rámci středního i vysokého školství. Po skončení tříletého projektu
se pak ředitelé přetransformovali do pozic
ředitelů jednotlivých Charit. V poličské Charitě jsem tak ve vedení tehdy stále se rodící
organizace vystřídal svoji maminku Janu Stodolovou. To se psalo, tuším, září 1995. Přechodem ředitelů do konkrétních míst se tak
rozhýbaly změny, Charita se začala rozvíjet
a směřovat k organizaci s více službami.

Sídlili jsme ve Vrchlického ulici 185
(dnešní Charitní dům III.) a služby jsme
rozšířili o Denní stacionář a dnešní Občanskou poradnu, tehdy ještě byla pod
názvem Krizové centrum. Nadále součástí
Charity byla služba CHOPS a svůj kousek
prostoru našlo i začínající správní středisko. I dál tak trochu přetrvávalo období, kdy
jsme tzv. „tvořili na koleně“. Stále nebylo
dostatečné personální zázemí, potřebné
pensum informací a zkušeností, ale to
byly právě ty velké výzvy k dalšímu vývoji. Nepopírám, že jsme při tom všem snažení a realizaci mnohých nápadů udělali
i spoustu chyb. Ale tak už to chodí. Jak se
říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Pamatuji si, že jsme zahájili kroky v převodu dnešního Charitního domu I. na Vrchlického ulici 22 – dům Charitě do užívání
převedla Kongregace školských sester III.
řádu sv. Františka, která dům získala od sester Amálie a Cecílie Martinů v roce 1913.
Realizaci tohoto projektu pak dokončil můj
nástupce František Grundloch.

Na Charitě jsem působil v pozici ředitele do roku 1997. Vzpomínám rád také
na lidi „zvenku“ – vždy dobrá spolupráce
byla s městem, oporou mi byli „chlapi“
z bývalé party regionálních ředitelů, také
s lidmi na úřadech jsme se dokázali vždy
domluvit. Ať s sebou nesla charitní práce jakákoli úskalí, zanechala mi i krásné
vzpomínky. Když se dnes potkám s klienty, kteří byli našimi prvními v Denním
stacionáři, a ta setkání jsou upřímná,
spontánní a vřelá, říkám si, že to přece
mělo smysl.“
Za sdílení vzpomínek na běh historie
poličské charitní organizace děkuje za OCHP
Marcela Vraspírová

„Chci pracovat, ale trápí
mě duševní potíže“
„Rád bych Vám představil metodu Individual Placement and Support (IPS), která je
v současné době jednou z nejefektivnějších
metod zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. V rámci této metody se proškolený pracovní konzultant IPS zaměřuje na
podporu klientům při jejich začlenění se na
trh práce. Společně s klientem řeší vhodné
uplatnění na základě jeho požadavků, představ a dovedností. Společně s ním vyhledává, oslovuje a navštěvuje zaměstnavatele.
Nabídnutá pozice by měla odpovídat přání klienta a jeho potřebám (zkušenostem,
schopnostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu apod.). Nejde tedy o vyhledávání pracovní pozice, která je v daném okamžiku volná.
Ke specifikům této podpory patří i to, že
je pracovní místo poptáváno primárně na
otevřeném trhu práce a zjišťování možností
na klasickém pracovním trhu. Jedná se tedy
o místa, na která se může hlásit kdokoli (na
rozdíl od chráněných dílen, které vytváří
pracovní místa speciálně pro lidi s handicapem).
Kontakt pracovního konzultanta s klientem je intenzivní. Schůzky jsou 1x týdně s aktivními předem dohodnutými
oboustrannými kroky. Po nástupu do zaměstnání dostávají klienti další podporu
podle typu práce, svých preferencí a potřeb.

Tuto metodu nabízí našim klientům (lidem s duševním onemocněním) od ledna
roku 2020 i naše služba Otevřené dveře
Oblastní charity Polička. Pracovní konzultant IPS reaguje na jejich požadavky. Díky
naší podpoře začínají více o práci přemýšlet. Nabídnutá pomoc a podaná ruka je
motivuje zkusit tuto cestu, ke které by se
sami těžko odhodlávali. Myslíme si (a zkušenosti z praxe to dokazují), že práce může
mít ozdravný účinek, významně pomáhá
klientům v jejich zotavení a takto ke společné práci s klientem přistupujeme. Klient
přijde na jiné myšlenky, finančně si přilepší,
seznámí se s novými lidmi, prostředím, pestřeji prožije svůj den. Věříme, že je to nový
impuls do jejich života.
Co nám dělá radost? To je přístup zaměstnavatelů v Poličce a v blízkém okolí.
Jsme opravdu mile překvapeni, jak příjemná, inspirativní a přínosná setkání s těmito zaměstnavateli jsou. Výsledek? Všichni
klienti, kteří zatím chtěli pracovat, mohou
pracovat - tedy mají práci, kterou si přáli. Díky těmto zkušenostem je radost jak
s prácechtivými klienty, tak se zaměstnavateli (i potenciálními) spolupracovat.
Za to velké „děkujeme!“
Bc. Jaroslav Trávníček
pracovní konzultant IPS
Oblastní charita Polička
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Svojanov zve na výstavy,
šermíře a tanečnice

Noční můrou pro všechny sféry života, tedy
i pro památky byl (nejen) vloni Covid-19. Na
hradě Svojanov se podepsal na návštěvnické
sezóně. Program na tu novou už je ale na stole.
„Zahájení sezóny v loňském roce bylo posunuté. Přišli jsme o nejatraktivnější jarní měsíce,
kdy míváme tradičně velkou návštěvnost jak
v běžných dnech, tak i o velkých kulturních
akcích,“ říká kastelán hradu Svojanov Miloš
Dempír. Po zimě natěšení výletníci byli ochuzení nejen o klasické prohlídky hradních interiérů
a pověstmi opředených sklepení, ale také o jarní slavnosti, hradní jarmark a samozřejmě také
o ubytování v prostorách hradního penzionu.
„Návštěvnost se nicméně podařilo částečně
napravit, kdy zejména o prázdninách byla vysoká. Bylo citelné, že lidé nejezdí tolik na dovolené do zahraničí a tráví je víc v našich zemích,“
pokračuje kastelán. I mimo akce mířily na hrad
denně stovky turistů. Podzimní měsíce pak zasáhla další vlna coronaviru, která se podepsala
na návštěvnosti. Podle Miloše Dempíra lidé už
tolik necestovali, nebo se báli cestovat a navštěvovat místa s větší koncentrací lidí.
Přesto počet lidí, kteří si našli cestu na hrad,
nebyl zanedbatelný. „V roce 2021 jsme se dostali na návštěvnost 53 146 osob. To je zhruba
stejný počet jako v roce předchozím, ale je to
samozřejmě o mnoho méně než v předcovidových letech,“ podotýká kastelán.
Nejnavštěvovanější akce byly červnové
a prázdninové. Za připomínku však stojí jedna
mimořádná zářijová. „Rád bych vyzdvihl oslavu
111 let od zakoupení hradu městem Polička.
Tato akce byla netradiční a jedinečná. Návštěvníky přenesla do doby počátku 20. století, tedy
do doby, kdy město skutečně hrad zakoupilo,“
připomíná Miloš Dempír. Ačkoliv se tato akce
konala v září, v době mimo hlavní sezónu, kdy
už tolik lidí po výletech nejezdí, přilákala neuvěřitelných 900 návštěvníků.
Letos bude hradní sezóna začínat 5. března trošku jiným programem, než jsou výletníci zvyklí. „Přímo na hradě máme naplánovaný
masopustní průvod se stylovými maškarami.
Maškary projdou hrad v sobotu jednou dopoledne a jednou odpoledne,“ upřesňuje kastelán.
I prohlídky hradních interiérů budou zpočátku sezóny netradiční. „V současné době ještě
odborníci pracují na restaurování nástropních

maleb v druhém podlaží hradního paláce. Návštěvníky povedeme gotickými prostorami
paláce, tedy přízemím se sloupovým sálem,
expozicí o historii hradu a hradní kuchyní
a sklepeními s hradními pověstmi, mučírnou
a lapidáriem. Druhý, kratší okruh zavede výletníky do domu zbrojnošů. Pokoje s obnovenými
malbami představíme později,“ informuje Miloš
Dempír.
Na novou sezónu na hradě nachystali hned
tři zajímavé výstavy. Dvě z nich budou zpřístupněné už na Velikonoce, tedy od 15. dubna
v předhradí ve zrekonstruovaných konírnách.
Velká multimediální výstava je věnovaná
osobnosti Rudolfa II. „V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí, a to 470 let
od narození a 410 let od úmrtí tohoto českého krále a římského císaře. Výstava poodhalí
nejen život tohoto panovníka, jeho záliby, ale
i některá tajemství, představí i celou řadu zajímavých exponátů,“ slibuje kastelán. V galerii
bude otevřená do konce srpna.
V sousedním galerijním sále hrad představí neméně významnou postavu našich novodobých dějin, a to arcibiskupa Otčenáška.
Výstavu připravilo Muzeum východních Čech
v Hradci Králové ke 100. výročí narození Karla
Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí. Návštěvníci se dozvědí o jeho životě, ale také spoustu
informací o jeho mládí a studiích. Součástí expozice jsou i fotografie a dokumenty z archivů,
tedy i ze soudního procesu, kterým musel arcibiskup projít.
Třetí výstava bude součástí romantického
prohlídkového okruhu A. Nejen představitelky
něžného pohlaví se budou moci pokochat tím,
co dámy nosily. Mnozí budou žasnout, čím si vykouzlily štíhlé pasy. „Výstava představí originální historické korzety z přelomu 19. a 20. století
ze soukromých sbírek. K vidění budou od května
do konce září,“ potvrzuje Miloš Dempír.
Letošní hradní sezóna je příslibem bohatého kulturního programu. Po masopustu hned
v dubnu o Velikonocích na hradě oslaví jaro
a v květnu hradní jarmark. Poté budou následovat tradiční letní akce od dnů pohádek, přes
královské slavnosti, oživenou mučírnu, řezbářský týden až po divadelní pouť a třicetiletou
válku. „Doufáme, že letos už nebudou poznamenané nařízeními v souvislosti s coronavirem
a budou se moci odehrát v plném rozsahu.
Samozřejmě, pokud by nařízení přišla, tak se
budeme muset přizpůsobit. V tomto okamžiku
už ale máme naplánovaný plnohodnotný program,“ míní kastelán.
Dobrá zpráva pro všechny milovníky výletů
a historie. Zatímco ostatní památky plánují zvýšit cenu vstupného až o 30 procent, na
Svojanově se rozhodli být k výletníkům vstřícnější. „V dnešní nelehké době nebudeme zdražovat. Chceme většímu spektru návštěvníků
umožnit prohlídku našeho hradu. Doufáme, že

lidé tento krok ocení a cestu k nám si najdou,“
dodává Miloš Dempír.
Od března má hrad brány opět dokořán, a to
o víkendech, vždy od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Česká
inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
6. 3. – Masopust na statku
od 10 hodin, Šrámkův statek v Pileticích.
Masopustní hodokvas, pravá venkovská zabíjačka, řemeslný jarmark, prodej zabíjačkových a jiných dobrot, ochutnávky Božích milostí, Pohádky na slámě, lidové tvoření, obchůzky maškar
statkem a všeliké taškaření.
CHEB
8. 3. – I. a L. Šmoldasovi
28. 3. – H. Zagorová
Západočeské divadlo Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC
22. 3. – Koncert české hudby
Místo konání: kaple sv. Maří Magdaleny. Vystoupí Mariia Mikhailova (flétna) a Libor Janeček (kytara).
KUTNÁ HORA
20. 3. – Jarní rovnodennost v Sedlecké katedrále – 10. ročník
Od 16:30 hod. Sluneční paprsky na cestě po
nejstarší české katedrále doprovodí smíšený
komorní sbor Vox Nymburgensis. Po koncertě
bude možné zhlédnout novou výstavu velkoformátových abstraktních obrazů Veroniky Mokrošové v podkroví katedrály. Peníze vybrané na
dobrovolném vstupném poputují Centru Přístav
Oblastní charity Kutná Hora.
LITOMYŠL
do 17. 4. 2022
Regionální muzeum v Litomyšli – Obrazy Jiřího
Motáka. Malíř, jogín a cestovatel Jiří Moták je
nepřehlédnutelným příslušníkem výtvarné komunity litomyšlského regionu.
POLIČKA
18. 3. – Jazzové setkání – Jeff McErlain & Band
Divadelní klub. Jeff McErlain – kytary, Walter
Fischbacher – klávesy, Cliff Schmitt – baskytara,
Ulf Sticker – bicí
TELČ
do 31. 3. 2022 – Do Brna široká cesta
Kramářské písně se světskou tematikou
Na výstavu zve Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Univerzitní centrum MU Telč ve
spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea.
TŘEBOŇ
19.–20. 3. – Třeboň poetická
Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie v Divadle J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na www.ceskainspirace.cz

Vertikála
Bez smíření štěstí není

Dokážu nastartovat auto, dokonce ho
dokážu řídit, ale když se rozbije, nedovedu
ho spravit, ať už jsem ho naboural sám, ať
mi ho naboural někdo jiný, nebo ať se zadřelo špatnou údržbou. Podobně to mám se
vztahy. Začít nový vztah, to by šlo, rozvíjet
vztah započatý, na to není třeba doktorát,
ale opravit vztah, který je pochroumaný, to
mne nikdo neučil a dost možná mi k tomu
i chybí vybavení. Uzdravit vztah dříve poškozený není vůbec nic snadného, a přece je to
jeden z nejdůležitějších úkolů, které v životě
máme. Když se ale zahledíme do minulosti,
pravděpodobně zjistíme, že naše historie
pochroumaných vztahů je mnohem bohatší
než naše historie vztahů uzdravených.
Vůbec nám v tom nepomáhá, že naše přirozené instinkty často kazí naše vyhlídky na
úspěch. Bez rozmyslu saháme po slovech
a činech, které situaci ještě zhorší a pak začínáme pochybovat o tom, zda je náprava
ještě možná.
Nejednoty, rozporů a hádek, zdá se mi,
přibývá na všech úrovních, od celostátní
politiky po domácnosti. Každým útokem,
každým nepochopením, každým úmyslným překroucením slov, uštědřujeme druhým ránu, která se musí zahojit, pokud náš
vztah nemá být bolestivý. Jak se to dělá? Jak
po letech vykročit na cestu smíření? Má to
cenu? Nebudu zase jen zbytečně zklamaný?
To jsou otázky, které chceme nechat rozeznít v nadcházející postní době uvnitř naší
katolické farnosti. Věřím ale, že tyto otázky
trápí mnohem víc lidí, než nám přijde v neděli do kostela. Zároveň bych rád věřil tomu,
že v Bibli jsem nalezl několik vzácných principů, které nám mohou pomoci vzít tento odvěký problém konečně za správný konec, ať
už je to s naší vírou nebo církevní příslušností jakkoli. Pokud se chcete nechat inspirovat
tím, jak přistupoval ke smíření Ježíš Kristus
a svatý Pavel, tak jste zváni mezi nás na Popeleční středu 2. března v 18:00 hod. a následně o dalších pěti postních nedělích, kdy
se budeme právě tímto tématem zabývat
v kostele sv. Jakuba. Pokud Vám cokoliv nedovoluje zavítat mezi nás, tak můžete leccos
načerpat ze záznamu kázání, které budeme
uveřejňovat na internetových stránkách farnosti (www.farnostpolicka.cz).
Tomáš Enderle, katolický farář poličský

VÝZVA: INZERCE
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY 2022

Umění • Hudba • Tanec • Divadlo •
Smích • Zábava
Poličská muzejní noc je zpět!
4. června, od 19:00 do 24:00 hodin
Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých
evropských metropolích již řadu let k prezentacím kulturního dědictví netradičním
způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním
návštěvníkům prohlídky svých stálých expozic a výstav s řadou doprovodných i kulturních programů. Stávají se tak místy mimořádných a neobyčejných zážitků a setkávání.
V Poličce je již dlouholetou tradicí, že se do
večerního programu zapojí i místní organizace, které rovněž nabízejí atraktivní program.
Letošní Čas pro neobyčejné zážitky je naplánován, jako již tradičně, na první červnovou
sobotu. Máte chuť se zapojit do 22. ročníku
noční prohlídky města Poličky? Máte připravené hudební, taneční, divadelní vystoupení,
výstavu výtvarných prací či jinou prezentaci
své organizace, kterou byste rádi představili v průběhu večera? Stačí zaslat vyplněný
formulář emailem nebo jej vyplňte na našem
webu, a to nejpozději do 31. března 2022.
Kontakt: Městské muzeum a galerie
Polička, Alena Zavoralová, Tylova 114,
Polička 572 01, tel: 461 723 864, zavoralova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz v odkazu
Formuláře → Akce a výstavy → Formuláře
pro přihlášky na akce a výstavy.

řádková

• 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.
• Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ nebo do zam.
poměru. Drobné zednické práce, nátěry střech a práce pomocné. Tel.: 731 506 249
• Servis chlazení – Milan Fajmon Bystré. Opravy průmyslového chlazení, montáž klimatizací a revize úniku chladiva, opravy chladniček a mrazniček. Tel.: 603 782 573
• Krmiva na Kruháči, Hegerova 1153, Polička - široký
sortiment krmiv a potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky atd. Nově v nabídce krmiva pro králíky a veškerou
drůbež za nízké ceny. Tel: 777 587 649, 777 627 575,
libami@seznam.cz
• Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy, časová flexibilita. Tel.: 777 112 174
• Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky na tel.:
724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
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V týdnu 21.-25. 3. pořádáme Bazárek
dětského oblečení na Jordáně. Přijďte si
nakoupit, podpoříte chod rodinného centra
a dáte věcem druhou šanci.
MATAMI
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Jeden svět 2022 – Cesty svobody v Poličce
Jak vyplývá z nadpisu, mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Člověka v tísni Jeden svět se uskuteční i letos a jeho regionální pořadatelé ze
spolku Pontopolis, z. s. doufají, že to bude
ročník poklidný. Letos 29. ročník festivalu
se vrací k březnovému datu a doufejme
i k formátu promítání dokumentů v kině
a ne doma v obývacím pokoji.
V Poličce se uskuteční ve dnech 31. 3.–2. 4.
2022 ve volnočasovém centru Pontopolis.
Před dvěma lety zasáhla planetu i Jeden
svět pandemie covidu-19. Ve stínu této nečekané události zůstaly věci, které otřásly
světem lidských práv a které festival nemůže a nechce ignorovat. Proto jsou letošním
mottem Cesty svobody, ale i nesvobody.
Festival letos reflektuje stále se zhoršující
situaci lidských práv ve světě a znovu k ní
přitahuje pozornost. Snaha prosazovat lidská práva a pomáhat tam, kde je to třeba,
všemi možnými (i nemožnými) prostředky,
je vždy náročná a nepřináší výsledky přes
noc.
Ústřední grafika festivalu, kterou má na
starosti Studio Matyáše Trnky, používá
jako leitmotiv skandování, zmatek, vřavu,
křik a prchající bosé nohy před ozbrojenými
kanadami. Červená barva podtrhuje důležitost neodvracet zrak od podobných situací
a neignorovat potlačování lidských práv.
Animace ale přinášejí i naději, že bosých
„dobrých“ nohou je stále více než kanad
utlačovatelů.
Pontopolis se snaží programem navázat
globální témata (ekologie, lidská práva,
menšinová politika aj.) na místní problematiku a učinit tak témata bližší obyvatelům Poličky. Letos se můžete těšit na
tři promítací večery a šest dokumentů.
V posledním březnovém týdnu (28. 3.–
1. 4. 2022) dostanou ZŠ a SŠ z Poličska
příležitost navštívit festival Jeden svět na
školách, což jsou dokumenty o lidských
právech přizpůsobené věku malých diváků. Doufáme, že se nám v obou případech
(veřejnost a školy) podaří navázat na předcovidovou tradici, kdy byl festival u poličského publika oblíbený a vyhledávaný. Protože, jak všichni víme, covid-19 dal kultuře
pěkně na frak :-)
Čtvrtek 31. 3. v 18:00 hod., volnočasové
centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné
70 Kč na celý večer
The North Drift / Severní proud
Steffen Krones / Německo / 2022 / 92 min.
Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské přírodě za polárním kruhem?
Filmař z Drážďan spolu s přáteli sestrojí unikátní bóje vybavené GPS lokátorem
a sleduje, jak je evropská říční síť propojená s oceánem. Z původně sólové akce vzešlé ze zděšení nad tím, že evropský odpad
zanáší i nejvzdálenější kouty planety, se

Steffenovi podaří vytvořit vědecký projekt,
na kterém se podílejí inženýři, oceánografové i veřejnost.
Po filmu následuje debata se Soňou Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky,
jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání
a prodloužení životnosti výrobků.
Čtvrtek 31. 3. ve 20:30 hod., volnočasové centrum Pontopolis, Riegrova 52,
vstupné 70 Kč na celý večer
The Gig Is Up / Máte zakázku
Shannon Walsh / Kanada, Francie / 2021
/ 88 min.
Řidička Uberu v USA, doručovatel jídla
na kole v Číně, přepisovatel audia z Nigerie či britský hodinový manžel – přes
všechny rozdíly mají jedno společné. Jejich
pracovní život řídí aplikace v mobilním telefonu.
Pátek 1. 4. v 18:00 hod., volnočasové
centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné
70 Kč na celý večer
Opouštět Počátky / Leaving Beginnings
Behind
Linda Kallistová Jablonská / Česká republika / 2021 / 97 min.
Kdy začíná život? Pro čtyři čerstvě dospělé dívky je to ve chvíli, kdy opouštějí
brány výchovného ústavu v Počátkách.
Všechny mají velké plány a žádná z nich
nechce opakovat chyby svých rodičů.
Hledání práce, vlastní bydlení, dostatek
cigaret. Denisa, Adéla, Kristýna a Pavla narážejí na realitu všedního života, od které
je doteď dělily stěny ústavu i péče vychovatelek. V průběhu let se na cestě bludištěm reálných výzev setkávají s neznámými
překážkami, střídavě se ocitají na mrtvých
bodech a potom se znovu pokoušejí dokončit si vzdělání a najít pevné místo ve společnosti.
Po filmu následuje debata s ředitelkou
Dětského domova Polička Miroslavou Přiklopilovou.
Pátek 1. 4. ve 21:00 hod., volnočasové
centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné
70 Kč na celý večer
Každá minuta života / Every Single Minute

Erika Hníková / Česká republika, Slovensko / 2021 / 80 min.
Téměř každý má svůj názor na to, jak má
a nemá vypadat správná výchova. Film sledující dobře míněnou, ale také nekompromisní snahu o vytvoření dokonalého mladíka je nečekaně provokativním příspěvkem
do diskuse.
Sobota 2. 4. v 16:30 hod., volnočasové
centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné
70 Kč na celý večer
Angels of Sinjar / Andělé ze Sindžáru
Hanna Polak / Německo, Polsko, Česká
republika / 2022 / 109 min.
Hanífa se snaží vysvobodit své tři sestry, které před osmi lety v iráckém Sindžáru
zajal tzv. islámský stát. Dodnes jsou nezvěstné, stejně jako mnoho dalších jezídů.
Sobota 2. 4. v 19:00 hod., volnočasové
centrum Pontopolis, Riegrova 52, vstupné
70 Kč na celý večer
Children of the Mist / Děti mlhy
Diễm Ha Lệ / Vietnam / 2021 / 92 min
Mladá hmongská dívka se ve filmu debutující vietnamské filmařky odmítá podvolit
tradičnímu unášení nevěst, které místní
dívky připravuje o možnost rozhodovat
o svém životě.
Třináctiletá Di se dostává do věku, kdy
se chce nezávazně bavit, sbližovat se s vrstevníky a zakoušet pocit svobody. Pochází
z etnika Hmongů, kteří žijí v severním Vietnamu, vyrábějí přírodní indigo, mají svoji
vlastní řeč i zvyky. Během oslav lunárního
Nového roku v jejich kultuře ožívá starodávná tradice únosu nezletilých dívek za
účelem sňatku, a to i přes to, že je manželství před dosažením dospělosti nezákonné.
Di se nechce nechat vlákat do stejné pasti
jako její před pár lety unesená starší sestra
ani žít v podobně beznadějném manželství
jako matka.
Po filmu následuje večer s místní vietnamskou komunitou, jehož součástí bude
i ochutnávka tradičního vietnamského jídla.
Festival probíhá za podpory České rozvojové agentury a města Poličky.
Eliška Doubková
hlavní koordinátorka JS v Poličce
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DIVADELNÍ KLUB

5. 3. ve 21:00 hod.
Garage in the klub
djs: S.W.E.G, DnBaker, ΔΣΞ, Teapack, No limited,
Empéčko
To nejlepší z poličské elektronické hudební scény.
Vstupné: 100 Kč
11. 3. v 19:00 hod.
Divadlo Líšeň – Hygiena krve a beseda s Milošem
Gregorem
Hygiena Krve – Hrůzný kabaret o metodách zušlechťování lidské rasy. Hra o hodnotě lidského života
inspirovaná svědectvími přeživších holocaustu, dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty
ze současných neonacistických webů. Na motivy textů
Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Rudolfa Hősse,
Viktora E. Frankla, Anny Frankové, a současných neonacistických webů. Na festivalu Skupova Plzeň 2016
získala hra cenu za scénografii, nápadité užití a animaci objektů. Inscenace je součástí projektu KONEČNÉ
ŘEŠENÍ A SOUČASNÁ EVROPA. Tato hra je součástí
projektu PROVOKUJÍCÍ DIVADLO. Podpořeno fondy EHP 2014-2021. Pro diváky 13+ a dospělé. Délka
představení 60 minut.
Po představení bude následovat beseda s Milošem
Gregorem, politologem a autorem knihy Nejlepší kniha
o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Miloš
Gregor vystudoval politologii na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity, studijní specializaci Volební studia a politický marketing. Nyní pracuje jako
odborný asistent Katedry politologie. Zaměřuje se
především na politický marketing a branding v politice
a na propagandu.
Vstupné: 150 Kč / 50 Kč
12. 3. ve 20:00 hod.
Koncert Michala Horáka
Mladý nadějný písničkář poprvé v Poličce
Autor o sobě: „Ahoj, já jsem Michal a jsem písničkář.
Je mi 23 let, ačkoliv prý vypadám na padesát. Píšu písničky o věcech, co mě baví, a doprovázím se u toho
nejčastěji na klavír nebo kytaru. Lítám z žánru do
žánru, ale myslím, že to je všechno hlavně folk. V nejlepších letech jsem vyhrál několik talentových soutěží
a od třinácti let koncertuju všude možně. Taky jsem
vydal několik singlů, jejichž počet vjůs se na YouTube
pohybuje v řádcích statisíců až miliónů, z čehož mám
velkou radost. Na podzim roku 2019 jsem si vydal svoje první album s prozíravým názvem ‚Michalovo cédéčko‘ a na podzim roku 2021 svoje druhé CD jménem
‚Michalbum‘, což dokazuje, že mi při vymýšlení názvů
alb nedochází fantazie. A jinak pilně studuju pedagogický obor na Karlově Univerzitě. Pěkný den vinšuju,
Michal.“
Vstupné: 180 Kč / 120 Kč
18. 3. ve 20:00 hod.
Jazzové setkání – Jeff McErlain & Band (USA)
Další skvělí muzikanti u nás v klubu. Tentokrát se
představí Jeff McErlain – kytary, Walter Fischbacher
– klávesy, Cliff Schmitt – baskytara, Ulf Sticker – bicí
Vstupné: 150 Kč / 100 Kč
19. 3. ve 20:00 hod.
Rock Faktor Rozehrávka
Tradiční zahřátí motorů na provozní teplotu po zimní hibernaci.
Vstupné: 100 Kč

24. 3. v 17:00 hod.
Jarní koncert aneb zpívá a hraje celá rodina
Po dvouleté pauze se vracíme s oblíbeným koncertem, na kterém vystoupí rodinní příslušníci napříč
generacemi...
25. 3. ve 21:00 hod.
direct.xyz #3 | 58G (Doktor, Humla & TK27) &
more...
Rap, Trap, Grime & Bassline – NIGHT
58G (Doktor, Humla & TK27) – headliner, zaky. (DJ
SET), bbblue.ray (DJ SET), Dalad D (DJ SET), KREYZ
(DJ SET) a mitasjakub (LIVE & DJ SET)
58G je jihlavské trio, které servíruje ohlasy rapových
subžánrů jako drill, grime nebo trap. Za debutové album 58 tape vol.1 dostali cenu Vinyla v kategorii Objev roku a byli nominováni na cenu Anděl za rapové
album roku.
Vstupné: 230 Kč / 190 Kč s potvrzenou účastí na
fb. události
26. 3. ve 20:00 hod.
SCHODIŠTĚ a VÁCLAV KOUBEK
SCHODIŠTĚ a Václav Koubek – dva přírodní živly
na jednom pódiu!
Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. To samé
lze říct o Koubkovi. Dva živly v jednom večeru, spontánně meandrující, místy společně v jednom řečišti.
Česká klubová legenda Schodiště (ex-Nahoru po schodišti dolů band) na turné k nadšeně přijatému novinkovému albu Kupředu a harmonikář, spisovatel, herec,
režisér, milovník života, trubadúr, svéráz, vyprávěč
a pohádkář Václav Koubek... doprovázen klávesistou
a kytaristou Ondřejem Fenclem a ve střední časti koncertu i celým Schodištěm, které pak ve finále večera
převezme otěže... a nakombinuje našláplé novinky
s písněmi z nejslavnějšího období na přelomu století.
Vstupné: 250 Kč

Kulturní tipy
Tylova domu
Vážení diváci a přátelé,
konečně hrajeme pro všechny! Mimo povinnost nošení respirátorů bez výdechového ventilu třídy FFP2/
KN95 k nám můžete chodit opět svobodně. Očkovaní,
neočkovaní, prostě všichni bez rozdílu. Pomalé rozvolňování nás opravdu těší. Na jaro pro Vás připravujeme
velmi barevný program, na který Vás srdečně zveme:
V pondělí 14. března v 19 hodin bude jeviště velkého sálu patřit komické opeře o věrné lásce a zrádných
intrikách, snu o divadle národním a zrodu českého herce – Prodané nevěstě na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2020.
Režijní tandem Petr Erbes a Boris Jedinák za tuto inscenaci získali Cenu ředitele festivalu Setkání / Encounter
2019.
V úterý 15. března v 19 hodin zazpívá řadu árií českých i světových skladatelů světoznámá česká sopranistka Lada Bočková. Operní recitál Lady Bočkové je
součástí koncertního abonentního cyklu Klasická hudba a MY. Cyklus bude pokračovat 12. dubna koncertem Tria Českého rozhlasu s recitací herce Svatopluka
Schullera.
Pedagogové ZUŠ B. Martinů Polička si pro Vás připravili pestrý hudební program. Mimo jiné se představí
i nástroje, které v Poličce na pódiích běžně nevídáte.
Koncert učitelů se uskuteční ve středu 30. března
v 17 hodin. Máte se na co těšit!
Začátkem dubna Vás Halina Pawlowská ve své talk
show provede Manuálem zralé ženy. Svým osobitým
humorem Vás pobaví.
Světáci zavítají do Tylova domu 11. dubna v 19 hodin. Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena
Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na
jevišti objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale
i nové populární tváře.
Duben v Tylově domě již tradičně patří jazzovému
festivalu. Ve středu 20. dubna zahájí 25. ročník festivalu Polička JAZZ všestranná zpěvačka DASHA a multižánrový EPOQUE QUARTET. Jejich společný projekt
Ellaboration odkazuje k fenoménu Elly Fitzgerald, jejíž
písně jsou představeny v nových originálních aranžích.
Program kina na měsíc březen nabídne celkem
9 filmových snímků. V neděli 20. března v 16 hodin promítáme dlouho očekávané pokračování české pohádky
Tajemství staré bambitky 2. V dubnu se můžete těšit
na českou komedii Betlémské světlo natočenou podle
knižní předlohy Zdeňka Svěráka nebo nové zfilmování
slavného detektivního románu Agathy Christie Smrt
na Nilu. Kompletní program kina naleznete na našich
webových stránkách v sekci Kino.
Vážení diváci, těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
Vám krásné kulturní zážitky.
Elektronické vstupenky zakoupíte přes naše webové
stránky:
www.tyluvdumpolicka.cz, kde také naleznete kulturní kalendář Tylova domu a veškeré další informace.
Programovou nabídku pravidelně zveřejňujeme také na
sociálních sítích Facebook a Instagram.
Za tým Tylova domu ředitel Petr Cuper

CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
VÝSTAVA: SVÁTKY JARA
tradiční jarní výstava o Velikonocích v útulném prostředí třídy B. Martinů
22. března – 24. dubna 2022
Po zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro, na
slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se naplno rozezpívají ptáci…
Velikonoce slaví lidé od nepaměti a stále je
také proměňují. V dobách hojnosti a moderního
života, v dobách dobrých i zlých zůstávají hlavními symboly vejce – kraslice, pomlázka, mláďata,
tradiční jídla, ale i veselé barvy a lidská pospolitost. Výstava vás seznámí s některými tradicemi
velikonočního týdne, který trvá od květné neděle do „červeného“ pondělí. U jednotlivých dnů se
seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovým
pokrmem. Těšit se můžete na dobrodružné, pohybové i výtvarné aktivity s nimi spojené.
AKCE: JARNÍ ODPOLEDNE V MUZEU
Těšíte se na jaro? V muzeu na vás čeká odpoledne plné tvoření a zábavy.
2. dubna 2022
Zveme každého z vás, kdo si chce svůj domov
rozjasnit barevnou dekorací – JARNÍM VRKOČEM. Naaranžujete si zápich zelených větviček
a proutků do vašeho oblíbeného hrníčku nebo
květináče a ozdobíte jej stuhami, bílými vejdunky, barevnými skořápkami, květinami, motýly
nebo ptáčky z různých materiálů. Na výrobu
vrkoče si nezapomeňte přinést svůj oblíbený
hrneček.
Schválně, jestli květinky a vůně proutků přilákají i hmyzí kamarády z POHÁDKY Z ROZKVETLÉ LOUKY v podání Divadla Jójo. Bzumy bzumy,
kousy kousy, vrzy vrzy, sosy srk, zmizí rychle
hmyzím letem dřív, než bys jen okem mrk! Kdo,
kam a proč? Šnek Škytálek a hmyzí kamarádi
frrrčí pod Medovou stráň na „Velký jarní závod“.
Dílna bude otevřená od 13 do 15 hod. Představení divadélka začíná v 15:00 hod. Vstupné:
100 Kč /osoba (děti do 3 let zdarma) – součástí
vstupného je materiál na výtvarnou dílnu, divadelní představení a vstup na výstavu SVÁTKY
JARA.
Těšíme se na Vás!
AKCE: Sochař VOJTĚCH EDUARD ŠAFF aneb
Mezinárodní den průvodců v Poličce
sobota 26. 3. 2022 ve 14:00 hodin, muzeum
Mezinárodní den průvodců se koná každý rok
v několika zemích a připomíná výročí vzniku
světové federace turistických průvodců. V letošním roce se muzeum také zapojilo a nejen
průvodci mají možnost zúčastnit se speciálního prohlídkového okruhu po stopách slavného
poličského rodáka, sochaře a pedagoga Vojtěcha Eduarda Šaff a. Během svého života sochař
vytvořil okolo 370 děl, ale dochovaly se pouze
dvě třetiny (většina ze sádry). Mezi nejznámější
patří Alegorie Země a Vzduch na budově Národního muzea (1888), Léda s labutí (1890),
Dívčí válka pro Západočeské muzeum v Plzni
(1897–1901), která je obecně považována za
vrchol jeho tvorby (dvoudílný reliéf vznikl ve
vídeňském ateliéru umělce na základě zakázky

tehdejšího ministerstva kultury); k poličským
realizacím náleží re-liéf mistra Jana Husa vytvořený pro pomník v Liboháji (1921) a pamětní deska purkmistra Josefa Smoly v Poličce
(1885).
Akce se koná v sobotu 26. března 2022 ve
14:00 hodin. Zahájení proběhne v přednáškovém sále muzea, kde budou představeny ukázky tvorby umělce z depozitářů. Roku 1889 se J.
V. Šaff stal králem ostrostřelby v Poličce, proto
bude součástí i ukázka střeleckých terčů, koruny i žezla. Střelbu na terč si zájemci mohou
vyzkoušet. Poté bude následovat procházka
Šaffovou ulicí k jeho rodnému domu č. p. 107,
která bude zakončena v městské galerii v radnici prohlídkou expozice věnované slavnému
poličskému rodákovi. Vstup volný.
VÝSTAVY:
JIŘÍ ŠINDLER – 100. výročí narození grafika
22. 1. – 27. 3. 2022, výstavní sály muzea
Před 100 lety se v Poličce narodil nejvýznamnější zdejší grafik a ilustrátor. Většinu života
prožil v Brně, kde vyučoval na Škole uměleckých
řemesel, ale s Poličkou a nedalekou Korouhví,
kde měl dům po rodičích, byl neustále ve spojení. Jeho díla jsou svébytná a živá, snoubí se zde
řád písma spolu s barevností, hravostí různých
symbolů a fragmentů, a to na ručně vyráběném
papíře. Výstava nese jiskru autora, jeho život-

ní moudrost a elán, lásku nejen ke knize ale
i k vnitřnímu projevu sebe sama. Vždyť i písmo
může být obrazem a obraz písmem. Muzeum ze
svých sbírek představuje tři témata: ilustrace
knih pro děti i dospělé, umělecká knižní vazba,
hlaholice – písmo našich předků.
MUZEUM VČERA A DNES
1. 2. – 3. 4. 2022, výstavní sál muzea
Městské muzeum si připomíná 140. výročí
svého trvání. Naši předkové z Musejního spolku Palacký v 80. letech 19. století pořádali první
výstavy v tehdejší chlapecké škole. Díky zastupitelům města Poličky se tato budova v Tylově
ulici 112 stala v roce 1934 městským muzeem
natrvalo.
Už výstava „Vánoce z depozitáře“ ve své muzejní části seznámila návštěvníky s historií muzea a podobou starších stálých expozic. Tato
obměněná verze se více zaměřuje na to, jak jednoduše přiblížit rozmanitou muzejní práci veřejnosti i dětem různého stáří. Dozvíte se o složení
sbírkového fondu, jak se pečuje o sbírkové předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích
i prezentovaných na výstavách.
Pokud nechcete být jen pasívním divákem, budete moci některé činnosti kurátorů vyzkoušet.
A na výstavě se můžete zamyslet nad posláním,
smyslem a podobou muzea v minulosti, současnosti i budoucnosti. V ceně vstupenky na výstavu je i návštěva současných stálých expozic.
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MartiNoviny
Šaty dělaj člověka, aneb jak se Martinů
oblékal
„Tatíček se vždy oblékal pečlivě. Nikdy nebyl formalista, ale necítil se dobře ve společnosti lidí špatných způsobů“, napsala ve
svých pamětech skladatelova žena Charlotte. Je pravdou, že Bohuslav Martinů si na
svém zevnějšku evidentně velmi zakládal.
Pokud si pořídil nový kousek do šatníku,
patřičně si jej považoval, zejména v mládí,
kdy peněz neměl nazbyt. Svědčí o tom mj.
jeho vlastnoruční kresbičky přibližně z let
1910-1920, na nichž s nadhledem sobě
vlastním zachytil několik nových kousků.
Patřila k nim mj. čepice zvaná ‚bekovka‘,
která se vyznačovala zaobleným tvarem,
kšiltem a dlouhou částí nad krkem. Ke
své malůvce Martinů připsal ironickou poznámku ‚fasona Uteč‘. Kresbičkou zachytil
také svůj letní světlemodrý oblek a hnědé
sandály. Ty patřičně zdůraznil naddimenzovanými tvary oproti proporcím svého těla,
jakoby chtěl říci: na ostatní nekoukejte,
zajímavé jsou jen tyto botky! A do třetice
z jeho kresbiček víme, že si v té době pořídil
nový mohérový kabátek. Byl na něj patřičně
pyšný – vždyť mohér, tedy textil z vlákna
angorské kozy, tehdy jistě nebyl levnou záležitostí. Chlubit se s ním ale zřejmě příliš
dlouho nemohl, neboť na jiném svém obrázku zachytil smutnou kolizi, kdy se mu
při chůzi do schodů nešťastnou náhodou
zaháknul konec madla zábradlí do kabátku
a udělal v něm díru.
Na všech fotografiích před druhou světovou válkou je Bohuslav Martinů vždy
úhledně upraven a oblečen nejčastěji do
obleku s kravatou a to i v případě, že se fotil v soukromí na zahradě rodinného domku
na Svépomoci nebo třeba na výletě. Pouze
ve výjimečných případech, jako např. při výletu do Orlických hor s přáteli, si skladatel
zřejmě vlivem letních veder (dámy a děti na
snímcích byly jen v lehkých letních šatech)
dovolil sundat sako – košili s dlouhým rukávem a kravatu ovšem neodložil. Teprve po
druhé světové válce, kdy se celkově trendy
v oblékání měnily, oblékal se Bohuslav Martinů do uvolněnějších modelů, často jen do
košile bez kravaty, nebo na košili navlékal
místo saka lehký svetr.
Koneckonců, móda byla nepřímou součástí jeho života už od dob dospívání. Jeho
sestra Marie byla totiž vyučená krejčová
a v Poličce si otevřela módní salón, v němž
dámám šila šatstvo podle nejnovějších
trendů. Ty pozorně sledovala a leckdy sama
propagovala. Je dochováno její nadšení pro
nejnovější módní výstřelek 30. let – dámské kalhotové sukně. Ty spolu s přítelkyní
po vzoru francouských dam vynášely do
ulic Poličky, což byla ve své době věc tak
ojedinělá, že o ní dokonce referovala tehdejší Jitřenka!
Monika Holá, muzikoložka CBM

KNIHOVNA & PŮDA
Zimní sporty na Půdě
Olympiáda je už sice za námi, ale naše
Půdní olympijské radovánky nám přinesly
spoustu zábavy, takže pokud máte chuť
ještě na zimní sportování (v knihovně na
Půdě), naši roboti jsou připraveni na sportovní klání!
Hledáte nápady, jak začít s hrami posilujícími informatické myšlení, ať už s roboty
nebo bez? Mnohdy stačí i tužka a papír,
přijďte se k nám inspirovat.
Otevřená Půda je vždy v pondělí a čtvrtek (13:30 až 18:00) a v neděli (14:00 až
18:00).
Herna s Rodinným centrem Podané srdce na Půdě
Každé úterní odpoledne (od 13:00 do
16:30) se konají technické hrátky na Půdě,
vyhrazené rodinám a dětem s autistickým
spektrem. Pokud preferujete klasické deskovky, stavte se v pátek 18. března ve 14
hod. Technickou hernu i deskovky vede
Petra Habrmanová z RC Podané srdce. Doporučujeme předem zarezervovat místo
(info@rcpas.cz).
Putování s Římany
Právě teď v přednáškových cyklech o historii putujeme Římem. Přednáší dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová a Mgr. Ferdinand Raditsch. Římské příběhy si můžete poslechnout
na Půdě knihovny, kam vás srdečně zveme.
Na každého jednou dojde
2. března od 17:00 hod.
I v římských dějinách byly doby, kdy šli Římané od porážky k porážce. Své o tom věděla
Penzion a Restaurant Na Čechách
hledá do svého týmu
nové pomocníky:

mocná rodina římských Corneliů. Ale nakonec
Hannibalovi nepomohli ani váleční sloni.
Tullus Hostilius, král, jenž neznal soucit
9. března od 13:30 hod.
Být pravým Římanem znamenalo být tvrdým a nesmlouvavým k nepřátelům a někdy také k i k přátelům…
Ceterum autem censeo…
16. března od 17:00 hod.
Římané uměli nejenom vést války, ale
také uzavírat mír. Když se vypořádali s Barkovci, neměli s poraženými soucit…
Anca Marcius, král, který nerozuměl lidem
23. března od 13:30 hod.
Odkaz předků zavazuje, některé krále
obzvlášť, někdy nestačí jen válčit, musí se
i budovat.
Řím pánem Středozemí
30. března od 17:00 hod.
Udržet v chodu supervelmoc vyžaduje
ohromné zdroje a není pravda, že drancováním území poražených, nelze dosáhnout
dlouhodobých úspěchů.
ANGLIČTINA
Scházíme se každý čtvrteční podvečer
(od 17:00 do 18:30) s lektorem z Jazykové
školy Skřivánek, Paulem Brennanem. Lekce
je otevřená a zaměřená především na konverzaci. Jedna lekce stojí 50 Kč.
Všechny akce na Půdě poličské knihovny
jsou zdarma, není-li uvedeno jinak. Těšíme
se na vás!
Za knihovnu a Půdu
Tereza Stříteská

Výzva řidičům u našich škol
Je opravdu nezbytné riskovat,
projíždět mezi chodci a cyklisty
a vysazovat děti kousek od vchodu?
Do našich poličských škol denně dochází více jak 2 000 dětí.

Kuchař nebo pomocný kuchař
Obsluha v restaurantu
a na svatbách

Snižujeme naši uhlíkovou stopu
a směřujeme ke klimatické neutralitě?

V případě zájmu, prosím,
volejte paní Kučerovou,
tel.: 777 93 15 13

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

MATAMI

V týdnu 21.–25. 3. pořádáme Bazárek
dětského oblečení na Jordáně. Přijďte si
nakoupit, podpoříte chod rodinného centra
a dáte věcem druhou šanci. Aktivity v tomto týdnu budou probíhat omezeně. Děkujeme za pochopení.
ODBORNÉ PORADNY:
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
7. a 21. 3. (pondělí), 16–18 hod., 50 Kč za
konzultaci
Speciálně-pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková)
23. 3. (středa) 16–18 hod.
Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková)
25. 3. (pátek) 16:15–18:15 hod.
Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová)
31. 3. (čtvrtek) 16–17 hod.
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY:
POTRAVINOVÉ ALERGIE
9. 3. (středa) 15:30–17:00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, sdílejte zkušenosti, recepty a rady.
PODPORA PSYCHIKY
10. 3. (čtvrtek) 17–20 hod.
Téma tohoto setkání: Úzkosti, strachy a panické ataky. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí a sdílení Vašich
zkušeností s uvedeným tématem.
PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA
17. 3. (čtvrtek) 16–18 hod.
Pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS, sdílení zkušeností a rad jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
PROŽITKOVÝ VEČER PRO ŽENY
16. 3. (čtvrtek) 17–19 hod.
Cena: 100 Kč
Povede: Mgr. Gabriela Víchová
Nutné se přihlásit na prihlasse@matami.cz
Bezpečný prostor, kde se můžeme uvolnit,
vystoupit ze všech rolí a být zase jen ženou,
která se cítí, vnímá, prožívá. Příležitost užít
si a posilnit ten nejdůležitější vztah, který
v životě máme – vztah sama se sebou.
BAZÁREK
Prodej proběhne na Jordáně:
23. 3. (středa od 8:30 do 17:00 hod.)
24. 3. (čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.)
Komisní prodej dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné,
hraček aj.
Přihlašovat se můžete až do odvolání na
emailové adrese: bazarek.matami@email.cz
DISKUSNÍ SKUPINY:
ZAMĚŘENO NA DOSPÍVÁNÍ I.
31. 3., 28. 4., 26. 5. 2022 (vždy poslední
čtvrtek v měsíci, další termíny od září)
15–17 hod.
Cena za jedno setkání 50 Kč
Povede Jitka Macenauerová, Michaela Fialová
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

Celoroční setkávání s adolescenty, ať už samostatně, nebo i s jejich rodiči. Cílem této
diskusní skupiny je podpora dospívajících
dětí a jejich rodičů, usnadnění jim celého procesu, kdy se z dítěte stává dospělý.
Celý cyklus je připraven tak, aby předcházel obtížným situacím v rodině, jimiž právě
puberta může být. Témata na sebe budou
navazovat. Velká část bude věnována výživovým problémům u dospívajících a jejich
prevenci, prevenci závislostí, bezpečnosti
na internetu, kyberšikaně, dopadech sociálních sítí. V neposlední řadě bude debatováno o tématech bezpečného a zdravého
sexuálního života. V druhé polovině roku
naváže Zaměřeno na dospívání II., kde
bude prostor i pro setkání rodičů na téma
jak komunikovat s teenagerem.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV, dále PK, Městem Poličkou a CBM.
Více informací o nás, našich aktivitách,
členství najdete na webových stránkách
www.matami.cz nebo FB: www.facebook.
com/RCMaTami

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL
Vykoupím z pozůstalosti, půd a chalup starý dřevěný,
plastový i kovový nábytek – ložnice, skříně, komody,
křesla, židle atd. Mám zájem o vše starožitného
charakteru – lustry, hodiny, hudební nástroje, hračky,
obrazy, pivní lahve, betlémy, kočárky na děcka i na
panenky, staré motocykly, vojenské a hasičské věci
– helmy, uniformy atd., Ze stodol trakaře, vědra,
zemědělské stroje, soudky atd. Platba ihned
v hotovosti, solidní jednání i ceny.
Zavolejte 7 dní v týdnu, stačí prozvonit
na tel.: 604 243 579 nebo na WhatsApp.
Psát je možno na email p.mencik@centrum.cz

Mozaika
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si velikonoční dekorace
Termín:
středa 13. 4.
Čas:
16:00–17:30 hod.
Cena:
250 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do
31. 3.
Informace: Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
Bleší trh pro děti do 14 let
Máš doma hračky a věci, se kterými si již
nehraješ a chtěl bys je prodat nebo vyměnit? Nebo vyrábíš hezké věci na prodej?
Tak to je příležitost právě pro tebe a tvé
kamarády.
Termín:
sobota 9. 4.
Čas:
příprava vašeho zboží: 13:30,
začátek trhu: 14:00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Rezervace prodejního místa: do 7. 4. (stůl
o velikosti 80 x 80 cm) na www.mozaika-policka.cz/akce-kurzy
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
JUMP ACADEMY OLOMOUC, AQUAPARK
OLOMOUC
Velikonoční výlet pro děti od 1. třídy
2 hodiny v Jump Academy pod vedením
zkušených trenérů a pak 90 minut v Aqua
Parku Olomouc.
Termín:
čtvrtek 14. 4.
Odjezd: 8:00 hod. z autobusového nádraží
Příjezd:
17:00–18:00 hodin
Cena:
550 Kč
S sebou: sportovní oblečení do Jump,
protiskluzové ponožky (možno zakoupit na
místě), plavky, ručník, pro neplavce rukávky
– pásek, jídlo na celý den, pití, drobné na
útratu.
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do
4. 4.
Informace: Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

KULTURA
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Obchodka v divadle
– výlukám i karanténám navzdory
Zdálo se to jako nereálný až šílený nápad, vyrazit s žáky během covidových
měsíců ledna a února do Národního divadla Brno. Náš hlad po kultuře, která nám
v posledních letech (ano, letech) tolik chyběla, byl naštěstí silnější než obavy z překážek, které bude nutné překonat. Díky
odhodlání divadelních souborů, dobré organizaci a nadšení žáků i učitelů se vše
podařilo. Bylo to ale dobrodružné v mnoha ohledech.
První představení v divadle Reduta bylo
na programu 12. ledna – čekala nás italská dynamická commedia dell´arte Mirandolína z pera Carla Goldoniho. Třicet lístků bylo rozebráno během chvíle a zbývalo
čekat na výsledky pravidelného testování
ve školách, zda na někoho nepadne Černý Petr v podobě pozitivního antigenního testu. Nestalo se a mohli jsme vyrazit
vstříc kulturním zážitkům. Vypravili jsme
se hromadnou dopravou, vybavení sadou respirátorů, s desinfekčními gely po
kapsách. Na poličském nádraží bylo po
ránu deset stupňů pod nulou, čekala nás
výluka a náhradní autobusová doprava
na trati Blansko – Brno. Trocha adrenalinu při přebíhání po perónech a dobíhání
autobusů přišla v mrazivém počasí vhod
a v divadle jsme byli včas. Svérázná majitelka hostince ve Florencii nás okouzlila
a vtáhla do děje rychlostí blesku, temperamentní ztvárnění mužských rolí a dvojsmyslné dialogy nás sotva nechaly nadechnout (v respirátorech) mezi výbuchy
smíchu. Cestou domů bylo o čem hovořit,
navíc jsme se mohli těšit na 2. února a inscenaci Racek v Mahenově divadle.
Začátek února byl ve znamení Omikronu
a obav, zda divadelní představení nebudou
zrušena. Cestování hromadnou dopravou
v počtu čtyřiceti žáků s pedagogickým
doprovodem se nezdálo jako ideální řešení a tak jsme díky podpoře vedení školy
objednali soukromý autobus. Omikron nezklamal a každý den se seznam účastníků
divadelního zájezdu měnil. Večer prvního
února zavolala produkční divadla: V hereckém souboru Racka se rozjela epidemie
a nemohou hrát. Místo Čechova nabídli Jiráskovu Lucernu a my neváhali. Vedle Omikronu ale začala úřadovat i zima a nárazový vítr, kopec u Vendolí byl neprůjezdný,
ale ani to nás nemohlo zastavit. Do Brna,
kde panovalo prakticky jarní počasí, jsme
dojeli včas a přivítáni smyčcovým kvartetem jsme se spokojeně usadili v nádherném sále Mahenova divadla. Brněnský
soubor pojal Jiráskovu Lucernu klasickým
dobovým způsobem, s velkou výpravou,
nádhernou živou hudbou, skvostnými kostýmy a pohádkovým šťastným koncem.

Vodníci krmili Racka v karanténě kusy rohlíku a kníže vhodně poznamenal, že každý rozmar a nespokojenost lidu lze vyřešit
pivem zdarma. Dobře uchopená klasika má
co říct v každé době…
Omikron je na ústupu, jaro opatrně
přichází i na Českomoravskou vrchovinu
a my jsme s výpravami za kulturou určitě
neskončili. V dubnu se těšíme na Čapkovu Matku. Věříme, že už budeme volněji
dýchat a cesta bude snazší. Divadlo žije
a my s ním!
Lenka Hegrová

zve všechny budoucí prvňáčky na

Zápis do 1. třídy
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis bude do třídy klasické i do třídy
s prvky programu Začít spolu.
8. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
Rodiče s sebou vezmou občanský průkaz,
rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek
(možno vyzvednout u zápisu).

spádových oblastí si mohou dohodnout termín na tel. čísle 739 572 158 nebo na emailové adrese: cechova.lenka@zsmaspolicka.cz .
Rodiče si s sebou vezmou:
občanský průkaz jednoho z rodičů,
rodný list dítěte,
vyplněnou Žádost o přijetí k povinné
školní docházce (možno vyzvednout v MŠ,
při zápisu nebo vytisknout z webových
stránek školy).

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

Dne 8. dubna od 9:00 do 16:30 hodin
proběhne v pavilonu Masarykovy základní
školy zápis dětí do prvních tříd. V letošním
školním roce se bude konat již opět prezenčně (tj. za přítomnosti dětí i rodičů).

Vzhledem k současné situaci prosíme
však rodiče, aby si rozmysleli, kdy se svým
dítkem k zápisu chtějí přijít a zapsali si termín do prezenčního archu v mateřské škole,
kterou dítě navštěvuje. Rodiče dětí z jiných

Žádají-li rodiče o odklad povinné školní
docházky, vezmou s sebou vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře (možno
tiskopis vytisknout z webových stránek
školy).

Program
Začít spolu
Třídy s prvky programu Začít spolu realizujeme
na ZŠ Na Lukách již šestým rokem a díky Vám budou
pokračovat i ve školním roce 2022/2023.
Program se mimo jiné zaměřuje na aktivitu a samostatnost dítěte. Učení vychází z jeho zkušeností,
dává mu prostor pro vlastní objevování a zároveň se
dítě učí zodpovědnosti za vlastní práci. Rozvíjí spolupráci dětí, jejich vzájemné učení a klade důraz na
sebehodnocení. Nezapomíná ani na rodiče a jejich
spolupráci se školou. Mohou se aktivně podílet na
výuce, spolupracovat s učitelem a vytvářet tak pro
žáky netradiční formy učení. Pokud se Vám myšlenky programu líbí, neváhejte a zapište svého prvňáčka právě k nám.
Srdečně také zveme na Besedu k programu Začít
spolu, která bude probíhat za příznivých koronavirových podmínek ve čtvrtek 24. 3. 2022 a poté na
zápis s lesními zvířátky do třídy s prvky programu
Začít spolu i do třídy klasické v pátek 8. 4. 2022 od
14 do 17 hodin na 1. stupni.
Na všechny se těší tým učitelek, které realizují prvky programu Začít spolu na ZŠ Na Lukách Polička.
ZŠ Na Lukách Polička

Předávání
vysvědčení
V pondělí 31.ledna. se rozdávalo pololetní
vysvědčení. Tento den byl pro všechny děti
z prvních ročníků radostnou událostí plnou
očekávání. Své první vysvědčení dostalo
77 prvňáčků Masarykovy školy.
Očka dětem však zazářila nejenom z pěkných známek na vysvědčení, ale i z dárků,
věnovaných městem Polička. Děti je převzaly z rukou vedení školy.
Slavnostní chvíli ve třídě si společně s paními učitelkami doopravdy užily.
LC

Pamatuj!

Gymnázium Polička ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Polička, za finanční podpory Města
Poličky a pod záštitou Josefa Kozla, člena rady Pardubického kraje za oblast školství, pořádá
happening Pamatuj! připomínající 3791 obětí holokaustu. K jejich vraždě došlo
v noci z 8. 3. na 9. 3. 1944 v koncentračním táboře Osvětim.

úterý 8. března
10:00 aula Gymnázia Polička
projevy hostů, vystoupení pěveckého sboru Juliettes, přednáška novinářky a historičky Judity Matyášové

14:30 Městská knihovna Polička
zahájení výstavy Směli si vzít pouze zavazadla - fotografie a pracovní deníky studentů aneb hra na „co kdyby“,
koncert dámského vokálního kvarteta ZEVL

15:30 Riegrova ulice čp. 25
slavnostní odhalení 9 kamenů zmizelých na památku členů rodiny Deutschovy, Šlesingerovy a pana Gustava
Fuchse, deportovaných v prosinci 1942 z Poličky do koncentračního tábora Terezín, modlitbu za zemřelé
pronese Daniel Vaněk, kantor Federace židovských obcí

pátek 11. března
19:00 Divadelní klub Polička
Hygiena krve - hrůzný kabaret o zušlechťování lidské rasy a beseda s politologem Milošem Gregorem
o hybridní válce, manipulaci s veřejným míněním a fake news

Srdečně Vás zveme.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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POZVÁNKY POLIČSKÝCH ORGANIZACÍ

Nová expozice

v kostele sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba v Poličce – nejen na věž a do
světničky B. Martinů, ale i ke krovům!
Vedle vyhledávaných prohlídek rodné světničky
Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba (ve

výšce 36 m) je nyní možno navštívit nově zbudovanou expozici Obraz jako viděné slovo. Návštěvníci
tu najdou umělecky hodnotné předměty, obrazy, sochy a knihy, z nichž každý má svůj příběh. Například
dřevěná socha anděla přežila zničující požár v roce
1845. Kromě toho vede trasa prohlídky i do unikátního prostoru půdy, která je poprvé zpřístupněna
veřejnosti a kde můžete obdivovat historické krovy
mimořádného rozponu.
Kostel sv. Jakuba v Poličce je národní kulturní památkou, navštivte a obdivujte stavbu, která v minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě
71 mil. Kč.
Více informací o otevírací době naleznete na
www.farnostpolicka.cz nebo na www.cbmpolicka.cz.
Foto: Jakub Klimeš

Kardiaci

V sobotu 19. 3. zveme všechny příznivce vycházek na procházku do Kamence
u Poličky, která bude spojená s prohlídkou
pštrosí farmy.
Přesný čas srazu bude upřesněn.
Na březen je plánovaná tradiční vycházka
na Vysoký les za sněženkami. Konkrétní datum bude upřesněno podle vývoje počasí.
Podrobnosti budou uvedeny na vývěsce na
náměstí.
Těšíme se na Vás!
Pavel Brokl, předseda
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středa 16. března – Za památkami do
Prahy
Vlakový výlet při kterém navštívíme
Břevnovský klášter – Bílou horu a letohrádek Hvězdu. Vedoucí akce: Jiří Andrle
sobota 19. března – Jarní přírodou
Na 46. ročník tradičního jarního pochodu
se vydáme auty do Jaroměřic. Individuální
účast.
sobota 26. března – Zahájení jarní turistické sezóny – 14. ročník
Na letošní zahájení odjedeme objednaným autobusem do Skutče. Připraven je bohatý turistický a kulturní program, prohlídky muzeí a vycházky do okolí, Žulová stezka,
hrad Rychmburk, rozhledna Borůvka.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

VZPOMÍNÁME
Dne 12. března si připomeneme nedožitých
100 let paní Marie Andrlové. Stále vzpomíná
rodina.

Dne 16. března by naše
milovaná maminka, babička, dcera, sestra, švagrová a teta, paní Marcela
Kubínová, roz. Kocandová
oslavila 50. narozeniny.
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. S láskou
vzpomíná celá rodina.
Dne 2. března uplynou
dva roky, co nás navždy
opustila paní Marie Popelková. S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 3. března uplynulo 20 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička a praprababička paní Ludmila Stodolová z Poličky. S velkou úctou a láskou na
ni stále vzpomínají dcery
jitka a Renata a syn Zdeněk s rodinami.
Chodili jsme ruku
v ruce, rájem nám byl
svět, kéž by se ty krásné chvíle navrátily zase
zpět. 13. 3. uplynou čtyři
roky, co už s námi není
náš milovaný tatínek,
dědeček pan Miloslav
Vondra. Stále vzpomínají
manželka, synové s přítelkyněmi a vnoučata.
V březnových dnech
uplyne 33 let, co nás
navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička, paní
Irena Vrabcová. Nikdy
na ni nezapomeneme,
protože stále žije v našich srdcích. Manžel Ladislav a dcery Vlaďka
a Ivana s rodinami.

Dnes budu zlej
Pravila v rádiu jedna politoložka: „Budu – samozřejmě – trošičku přesná“. Tak to už jsem
neskousl. Buď přesná nebo ne. Lapidárně latinsky
Tertium non datur. Česky Třetí (možnost) není
dána. Je to jako být částečně v jiném stavu.
Když už jsem u toho výraziva, dnes slyším
téměř v každém slovním vyjádření slůvko samozřejmě. Takže bylo to samozřejmě tornádo, byly
to samozřejmě významné události. (To jsou autentické citace.) Ale abych tak úplně nekřivdil.
Náš komunikační prostor je zamořován neustále slovními berličkami – jsou to klišé podléhající
módě. Pan prezident Havel ve své době použil výraz smysluplně. Novináři pak nezůstávali pozadu
a vše bylo smysluplné. Pak tehdejší ministr financí
použil slovo mantinely a už jsme se pohybovali
v mantinelech. Vylepšil to ještě vyčíslováním v řádech. Nic proti tomu, vím, že řády jsou desítky,
stovky, tisíce – deset na druhou, na třetí atd. Na
patřičné úrovni se vyjadřující radní může v televizi prohlásit, že kanalizace bude opravena řádově
za 25 dnů. Jeden příklad za všechny. Au, to bolí...
Nestranný publicista, komentátor, se někdy nevědomky odhaluje. Například v televizních zprávách by podle průzkumu strana A získala téměř
22 % hlasů. Tentýž hlasatel, pardon, moderátor,
mediátor, komentátor, druhý den řekne, že podle aktuálního průzkumu by strana B v tuto chvíli
(taky pěkná berlička) získala necelých 22 % hlasů.
Proč je Heydrich jmenován plným jménem
a všemi hodnostmi, zatímco plukovník in memoriam Jan Kubiš a kapitán in memoriam Josef
Gabčík jsou jenom Kubiš a Gabčík? Proč, proč.
Také výraz atentát, používaný v té souvislosti,
není adekvátní, byla válka.
Nesmím zapomenout na alibistické nicméně.
Autor výroku například o něčem prohlašuje, že
jde o úspěšný vývoz zboží, nicméně… Alibistické
nicméně sice nic nevyjadřuje, ale pěkně cinkne,
vydává zvuk, co je proti němu mírně pochybovačné ale. Ne nicméně, ale. Ne samozřejmě, ale. Ale

Poděkování
Děkuji celému týmu DZS - Dopravní zdravotní služby, jejíž pomoc jsem ve svém věku
75 let byla nucena poprvé využít. Děkuji za
jejich vstřícnost, ochotu, laskavost a trpělivost s jakou přistupovali k člověku obtížně
pohyblivému.
Zdena Zbořilová, Lezník

Blahopřání
Dne 1.3. oslaví své
krásné 85. narozeniny
náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan Josef Kovář. Vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let přejí Hana a Jiří
s rodinami.

ale. Už z toho blbnu. Jsem oběť všemocných sdělovacích prostředků. Ty se hemží zjednodušujícími formulemi, navozující svou opakovaností jakýsi
mentální režim, kterému chtě nechtě podlehneme. Žijeme v jazykovém smogu. Slyšíš slova, věty,
které by měly být komunikačním prostředkem
mezi lidmi, ale na rozdíl od hudby nerozpoznáš
jejich falešný tón.
...Kleine, kde máš své obvyklé povídání o Poličce? Tady je; nemohl jsem spát a tak jsem si to
v duchu sepisoval v posteli, v mém rodném městě.
Ráno jsem to napsal, avšak cítím z toho jakousi
trpkou pachuť. Snad pomůže trocha duševní hygieny, něco jako přípitek, zdravice.
Randolph Klein:
Jsem roztoklec
a hele
mnou broumá žáru čilimník
a ty!, jenž mrzdnou světa číš
mi v náruč plníš,
tys Kalom. Lapas, Charm
i Bumbrlík

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Hokej – HC Spartak
12. 1. – HC SPARTAK POLIČKA : HC Hlinsko 5:4 pp
(1:1, 1:1, 2:2, 1:0)
Branky: Kunstmüller, Nečas, Kyncl, Tobiáš
Asist.: Malenovský, Tobiáš, Elis, Zobač, Nečas, Boštík
K tomuto utkání odjíždělo „A“ mužstvo bez sedmi hráčů základní sestavy (zranění, pracovní povinnosti). Mezi
těmito hráči byli všichni obránci. Sestava byla tedy doplněna hráči z „B“ mužstva. První třetina byla vyrovnaná
a skončila smírně 1:1. Stejně tak dopadla i prostřední část,
kde byl Spartak lepším mužstvem, ale je to stále stejná
písnička – neproměňování šancí. V poslední dvacetiminutovce se v 50. minutě Spartak ujal vedení, ale domácí po
velkém tlaku, kdy naše barvy několikrát podržel brankář
Dostál, vyrovnali. V prodloužení pak bylo šťastnější mužstvo Hlinska, které 5. brankou strhlo vítězství na svoji
stranu a připsalo si bod navíc. Všichni naši hráči si ale
zasloužili pochvalu za předvedený výkon.
16. 1. – HC Trutnov : HC SPARTAK POLIČKA 6:5 pp
(1:1, 1:0, 3:4, 1:0)
Z Trutnova si odvážíme jeden bod do tabulky.
Branky: Pazourek 2, Elis, Kunstmüller, Zobač
Asist.: Martinů 2, Pazourek, Elis, Nečas
Do Trutnova odjíždělo pouze 10 hráčů „A“ doplněno
třemi hráči „B“ mužstva. Domácí se ujali v 15. vteřině vedení, ale Elis ve 12. minutě vyrovnal. Jen pro připomínku,
Patrik Elis nastupoval již ke třetímu utkání v řadě. V pátek
hrál za Žďárskou juniorku (tým spojen hráči Poličky a Žďáru n. S.) proti Chotěboři, na sobotu si ho vyžádal opět
Žďár na utkání druhé ligy v Opavě. Únava na něm nebyla
znát a po brance si v zápase připsal ještě asistenci. Vše
podstatné se odehrálo až v závěrečném dějství, když ve
2. třetině za stavu 2:1 Pazourek ještě neproměnil trestné střílení. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou
a v čase 58:18 min. Pazourek poslal Poličku do vedení 4:5,
jenže za 17 vteřin bylo vyrovnáno. V prodloužení byl pak
šťastnější Trutnov, když po 30 vteřinách strhl vítězství na
svoji stranu. Celý náš tým ale zasloužil pochvalu za bojovnost.
25. 1. – HC SPARTAK POLIČKA : HC Slovan M. Třebová 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
O osudu utkání rozhodla první třetina, kterou Spartak
prohrál 0:2.
Branka: Malenovský
Asist.: Martinů
Nic naplat, že byl Spartak v tomto utkání herně lepším
týmem. Dobře bruslil, vytvořil si hezkou kombinací velké
šance, ale pomyslná třešnička na dortu v podobě branky
přišla pouze jednou. Spoluhráče Slovanu svým výborným
výkonem držel brankář Peksa, kterému bohužel pro nás
5x pomohla tyčka. Na vyložené šance byl Spartak jasně
lepším týmem, ale počítají se góly. Naopak soupeř vytěžil
z minima maximum a zvítězil těsně 1:3.
26. 1. – HC SPARTAK POLIČKA : HC Orli Lanškroun
4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
O vítězství jsme rozhodli až v závěru utkání.
Branky: Kunstmüller, Malenovský, Tobiáš, Krajíček
Asist.: Malenovský, Jindra, Martinů, Nečas
Po 24 hodinách nastoupil Spartak k dalšímu utkání
a únava byla znát. Soupeř velice dobře bruslil a hrál jednoduchý hokej. Však se také ve 4. min. ujal vedení 0:1 a po
druhé třetině vedl 1:2. Když na začátku poslední dvacetiminutovky zvýšil na 1:3, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže
mezi 51. až 56. minutou po kontaktní brance Malenov-

ského na 2:3 dokázal Spartak otočit utkání na konečný
stav 4:3. Hráči toho měli opravdu dost a zasloužili velikou
pochvalu za bojovnost.
2. 2. – HC Orli Lanškroun : HC SPARTAK POLIČKA
2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Vítězství v posledním utkání základní části, před blížícím se play-off.
Branky: Tobiáš 2, Boštík, Jindra
Asist.: Jindra 2, Tobiáš, Nečas
Spartak odjížděl k tomuto utkání bez obou brankářů
základní sestavy Dostála a Víta. Zastoupit je tak musel

Volejbal
Starší žákyně
Dne 13. 2. jsme se zúčastnily dalšího turnaje starších
žákyň v Litomyšli. Narazily jsme na domácí hráčky a hráčkay Lanškrouna, Chvaletice pro covid nehrály. Lanškroun
jsme porazily 2:0, hlavně podáním a také naší vůlí zvítězit.
Druhý zápas proti domácímu družstvu došel do tiebreaku.
Nakonec jsme se radovaly z vítězství 2: 1. Těší nás, že
jsme se opět probojovaly do A skupiny. Zatím před posledními dvěma koly držíme páté místo.
Kadetky
V dlouho očekávaném boji v play-off jsme zatím obstály. Máme za sebou dva dvojzápasy s Uherským Hradištěm
a Olomoucí. Oba jsme zvládly nad očekávání. V Uherském
Hradišti jsme jasně dominovaly 2x 3:0. Hra v poli, útok,
chytrost, tvrdý servis, střídajícím hráčkám se také dařilo.
V zápase s Olomoucí nás trošku svazovala domácí palu-

tedy junior Ehrenberger, který se svého úkolu zhostil
na jedničku. Lanškroun měl našemu týmu co oplatit –
m v dohrávce týden před tímto utkání podlehl v Poličce ve
vyrovnaném utkání 4:3, když po celé utkání vedl a o svoje
vítězství přišel až v závěru. V první třetině se ujal vedení
a ve druhé zvýšil na 2:0, ale Spartak 20 vteřin před sirénou
snížil. No a v závěrečné dvacetiminutovce, kdy přibývalo
šarvátek a osobních soubojů už se trefovali pouze hráči
Poličky a zaslouženě zvítězili. Stínem utkání bylo zranění Zobače, který putoval do nemocnice v Ústí nad Orlicí.
Jeho vykloubené rameno mu zřejmě ukončilo předčasně
sezónu.
Výsledky „B“ mužstva:
IHC Stavoblok Rebels : HC SPARTAK POLIČKA „B“ 7:5
Výbor oddílu HC SPARTAK POLIČKA
bovka a početné publikum našich fanoušků. Přesto jsme
opět braly všech šest bodů za vítězství 3:0, 3:1.
Za svoji hru a bojovnost v roce 2021 bylo naše družstvo vyhlášeno v anketě Sportovec Svitavska, v kategorii
družstev. V nedohrané sezóně 2021 jsme vedly svoji skupinu 1. ligy kadetek bez ztráty bodu. Škoda, že se soutěž
nedohrála, mohly jsme už loni zabojovat o extraligovou
příslušnost. Doufáme, že věkové kategorie pro následující
rok se měnit nebudou.

Bazén
1. úterý

6.00-20.00 Jarní prázdniny
(kurzy nejsou)
2. středa 8.00-20.00 Jarní prázdniny
(kurzy nejsou)
3. čtvrtek 6.00-20.00 Jarní prázdniny
4. pátek
12.00-20.00
5. sobota 14.00-20.00
6. neděle 13.00-19.00
7. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
8. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
9. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
10. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
11. pátek 12.00-20.00
12. sobota 14.00-20.00
13. neděle 13.00-19.00
14. pondělí 13.30-16.00,18.00-20.00
15. úterý 6.00-7.30,14.00-16.00,
18.00-20.00
16. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
17. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-20.00
18. pátek 12.00-20.00
19. sobota 14.00-20.00
20. neděle 13.00-19.00
21. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
22. úterý 6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
23. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
24. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
25. pátek 12.00-20.00
26. sobota 14.00-20.00
27. neděle 13.00-19.00
28. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
29. úterý 6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
30. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
31. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
Nový ceník platný od 1. 1. 2022 najdete
na www.tespolicka.cz a www.policka.org
a facebook: Plavecký bazén Polička. Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před koncem
provozní doby. V neděli zavíráme vířivku 15
min před koncem provozní doby. V době
kondičního plavání bude tobogán uzavřen.
Platnost permanentek odpoledních plaveckých kurzů končí 31. 5. 2022.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení:
Jarní prázdniny: po-pá
13.00-14.30
Úterý 1. 3. 2022
17.30-18.30
sobota-neděle
14.00-15.30
úterý
17.30-18.30
Provoz zimního stadionu končí 20. 3. 2022
Nový ceník platný od 1. 1. 2022 najdete
na www.tespolicka.cz nebo na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem
plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer: 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

HOKEJ IHC STAVOBLOCK REBELS
30. 1. – HC Skuteč – IHC Stavoblock Rebels Polička 4:12
Proti domácímu celku ze Skutče jsme
podali skvělý týmový výkon, díky kterému
jsme po celou dobu utkání na ledě dominovali a jasně tak zvítězili.
Branky Rebels – Kubát 2, Švejda 2, Cik 2,
Havlíček 2, Dvořák, J ílek, Boháček L.,Vašátko L.
5. 2. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
HC Spartak Polička B 7:5
DERBY ZNOVU NAŠE
Dokázali jsme zvítězit za tři body i ve druhém poličském derby a opět před skvělou
diváckou kulisou (300 diváků). K vidění byl
rychlý a důrazný hokej, kde jsme po většinu
času měli navrch, především pak v proměňování šancí. Bohužel pro nás jsme zápas
dokázali udělat napínavým, kdy v desáté
minutě třetí třetiny za stavu 6:2, jsme kráčeli pro jasné vítězství, ale opak byl pravdou. Hokejisté Spartaku se semknuli, třikrát
rychle za sebou vstřelili branku a utkání dvě
minuty před koncem řádně zdramatizovali.
Byli jsme to však my, kteří v závěru zápasu
rozvlnili brankovou síť naposledy a upravili
tak skóre na světelné tabuli na konečných
7:5.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům z táborů Rebels a Spartaku za
úctyhodnou návštěvnost obou utkání, kdy
celkem na ZS v Poličce dorazilo 700 diváků,
což je na okresní ligu neskutečné číslo. Pro
zajímavost, ve stejném čase se v hokejovém

městě Žďár nad Sázavou hrálo utkání 2. ligy
mezi domácími a HC Nový Jičín a zápas sledovalo 380 diváků.
Branky Rebels – Jílek 2, Kubát, Jindra,
Soukal, Šedý, Boháček L.
Diváci: 300
13. 2. – HC Čestice – IHC Stavoblock Rebels Polička 0:9
Po herně vyrovnané první třetině (0:1)
jsme plně převzali kontrolu nad zápasem
a postupně navyšovali skóre až na konečných 9:0.
Branky: Jílek 2, Šedý 2, Kubát 2,
Boháček L. 2, Cik
IHC Stavoblock Rebels Polička – HC Čestice 5:0 kontumačně (mělo se hrát v prosinci 2021).
Zatím jsme v tabulce na průběžné druhé
pozici za HC Litomyšl B a do bojů o medaile vstoupíme buď ze druhé nebo třetí pozice. Hraje se pouze na dvě utkání a to první
s druhým o titul, třetí se čtvrtým o bronz
atd. Zápasy se budou hrát o víkendu 4.–6. 3.
a odvety 11.–13. 3.
Kompletní rozpis všech utkání budeme
zveřejňovat na našich nových webových
stránkách:
www.rebelspolicka.cz a na facebooku
rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory
klubu, kteří nám umožnili tuto soutěž hrát
a také zaplatit veškeré náklady na ledy na
ZS v Poličce, na tréninky a zápasy.
VŠEM MOC DĚKUJEME.

Přes střechu Evropy
– memoriál Jaroslava Hamerníka
První sobota v únoru je v turistickém kalendáři zapsána pod hlavičkou „Přes střechu
Evropy“ – memoriál Jaroslava Hamerníka. Myšlenka uspořádat lyažařský přejezd přes „střechu Evropy“ se zrodila v roce 1971. Původně to
byl opravdu přejezd na lyžích po linii rozvodí –
z Čachnova přes Karlštejn, Zkamenělý zámek,
Pustou Rybnou do Borové, protože tehdy bývalo sněhu dostatek.
Organizování této akce se ujal pan Hamerník, člověk sportovně založený a aktivní do
pozdního věku. Avšak 35. ročník byl poslední,
který pan Hamerník organizoval. Na jeho počest a památku se v roce 2007 organizace této
akce ujal Klub českých turistů Polička. Protože
sněhové podmínky nejsou vždy ideální, koná se
pěšky. Trasy jsou upraveny tak, aby se mohli
účastnit všichni podle svých schopností.
Loňský jubilejní 50. ročník se oficiálně nemohl konat z důvodu epidemiologických
opatření. A tak byli organizátoři letošního
51. ročníku trochu napjati, kolik účastníků
přijede. Jaké bylo překvapení, když do Borové
přijel vlak plný. Zde už čekala početná skupina, aby pokračovala do Pusté Kamenice nebo

Čachnova. Rekord sice nebyl překonán, ale i tak
se akce zúčastnilo 188 turistů. Byla to tradičně početná skupina 71 lidí z Borové, 54 účastníků z Poličky, 21 ze Svitav. Jako vždy přijela
i početná skupina 27 turistů z Chrasti u Chrudimi. Ale nezapomněli ani účastníci z daleka:
2 z Olomouce a 2 až z Mělníka. Většina prošla
původní trasu z Čachnova nebo Pusté Kamenice po linii rozvodí do Borové. Menší skupina
pak volila procházku kolem Borové přes Skalku.
Je třeba poděkovat paní starostce z Borové,
že cestu nechala prohrnout, aby byla schůdná.
Dokonce se našlo několik nadšenců, kteří volili lyže, přesto, že sněhové podmínky nebyly
ideální. Všichni se pak mohli občerstvit v motorestu U Dostálů. Dcery pana Hamerníka mají
vždy pro účastníky napečené sladké odměny
v podobě perníčků a připravené diplomy. Vedou si také statistiku o účastnících v jednotlivých ročnících. Jsou rády, že myšlenka pana
Hamerníka nezapadla a má stále spoustu příznivců i z řad mladých lidí.
Za KČT Polička
Vilemína Červená

SPORT

23

NESEĎTE
KAMDOMA
DNES

24
22. 01.–27. 03.
01. 02. –03. 04.
28. 02.–04. 03.
01. 03. 08:00–16:00
01. 03. 14:00
01. 03. 19:00
02. 03. 07:00–15:30
02. 03. 17:00
02. 03. 19:00
03. 03. 08:30–16:00
03. 03. 13:30–18:00
03. 03. 14:00
03. 03. 17:00–18:30
04. 03. 09:00–15:00
05. 03. 21:00
06. 03. 14:00–18:00
06. 03. 16:00
07. 03. 13:30–18:00
07. 03. 16:00–18:00
07. 03. 19:00
09. 03. 13:30
09. 03. 14:00
09. 03. 15:30–17:00
09. 03. 19:00
10. 03. 13:30–18:00
10. 03. 16:00–17:30
10. 03. 17:00–18:30
10. 03. 17:00–20:00
11. 03. 19:00
12. 03. 20:00
13. 03. 14:00–18:00
14. 03. 13:30–18:00
14. 03. 19:00

VÝSTAVA: Jiří Šindler – 100. výročí narození grafika
MUZEUM VČERA A DNES
JARNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU
Výtvarný den
Masopustní veselí
Chvála bláznovství
Parkourový výlet do Pardubic
Řím, cesta na vrchol: Na každého jednou dojde
Kingsman: První mise
Prázdninový den se Zdenčou
Otevřená Půda
Společenské hry
Angličtina s Paulem
Prázdninový pátek
Garage in the klub
Otevřená Půda
Velký červený pes Clifford
Otevřená Půda
Logopedická poradna
Mimořádná událost
Řím v době králů: Tullus Hostilius, král, jenž neznal soucit
Filmový klub
Potravinové alergie
Ninjababy
Otevřená Půda
Jarní keramika
Angličtina s Paulem
Podpora psychiky
Divadlo + beseda
Koncert Michala Horáka
Otevřená Půda
Otevřená Půda
Prodaná nevěsta na prknech Prozatimního, Stavovského
a Národního divadla v letech 1868 až 2020
Trénování paměti
Operní recitál Lady Bočkové
Vítáme jaro
Řím, cesta na vrchol: Ceterum autem censeo…
Prožitkový večer pro ženy
Ulička přízraků
Otevřená Půda
Porucha autistického spektra
Angličtina s Paulem
Jazzové setkání - Jeff McErlain & Band (USA)
Rock Faktor Rozehrávka
Otevřená Půda
Tajemství staré bambitky 2
Otevřená Půda
Logopedická poradna
Moonfall
Šikovné ručičky
Bazárek
Řím v době králů: Anca Marcius, král, který nerozuměl lidem
Trénování paměti
Speciálně-pedagogická poradna
Vem si mě
VÝSTAVA: SVÁTKY JARA
Bazárek
Otevřená Půda
Jarní koncert
Poradna psychomotorického vývoje
direct.xyz #3 | 58G (Doktor, Humla & TK27) & more...
Akce: Sochař VOJTĚCH EDUARD ŠAFF aneb Mezinárodní den
průvodců v Poličce
SCHODIŠTĚ a Václav Koubek
Otevřená Půda
Otevřená Půda
Bod varu
Šikovné ručičky
Koncert učitelů
Řím, cesta na vrchol: Řím pánem Středozemí
Otevřená Půda
Narozeninové zpívání
Zaměřeno na dospívání
Homeopatická poradna
Řím v době králů: Tarquinius Priscus – Etruskové na scéně
Řím v době králů: Servius Tullius, král který neuměl vychovat vlastní děti

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
MaTami
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Parkourová hala Animals Pardubice
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
SVČ Mozaika
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
SVČ Mozaika
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Divadelní klub
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání

Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
MaTami
Tylův dům
Městská knihovna Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Městské muzeum a galerie
MaTami
Městská knihovna Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
MaTami
Divadelní spolek Tyl

Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Dům Jordán
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Dům Jordán
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
MaTami
Divadelní klub

Městské muzeum a galerie
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
ZUŠ Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička

Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání

KAM DNES?

15. 03. 14:00
15. 03. 19:00
16. 03. 14:00
16. 03. 17:00
16. 03. 17:00–19:00
16. 03. 19:00
17. 03. 13:30–18:00
17. 03. 16:00–18:00
17. 03. 17:00–18:30
18. 03. 20:00
19. 03. 20:00
20. 03. 14:00–18:00
20. 03. 16:00
21. 03. 13:30–18:00
21. 03. 16:00–18:00
21. 03. 19:00
22. 03. 13:30
23. 03. 08:30–17:00
23. 03. 13:30
23. 03. 14:00
23. 03. 16:00–18:00
23. 03. 19:00
24. 03. –24. 04.
24. 03. 08:00–12:00
24. 03. 13:30–18:00
24. 03. 17:00
25. 03. 16:15–18:15
25. 03. 21:00
26. 03. 14:00

26. 03. 20:00
27. 03. 14:00–18:00
28. 03. 13:30–18:00
28. 03. 19:00
29. 03. 13:30
30. 03. 17:00
30. 03. 17:00
31. 03. 13:30–18:00
31. 03. 14:00
31. 03. 15:00–17:00
31. 03. 16:00–17:00
06. 04. 13:30
20. 04. 13:30

Uzávěrka příštího čísla Jitřenky je 16. března 2022.
Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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