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Polička pomáhá lidem z Ukrajiny
Poličský region, stejně jako zbytek Česka, už přijímá nové obyvatele z válkou postižené Ukrajiny. Ještě dřív, než sem přijeli první lidé z Ukrajiny, začala
z Poličky na Ukrajinu směřovat humanitární pomoc.
„Zatím do Poličky a přidružených obcí přišlo přes
120 Ukrajinců. Jde hlavně o příbuzné těch, kteří už
nějakou dobu v našem regionu pracují. Často jde
o manželky a děti,“ vysvětlil místostarosta města
Pavel Štefka. To, že nově příchozí mají v Poličce už
nějaké vazby, značně ulehčuje jejich začlenění do společnosti. Právě jejich příbuzní se zčásti starají o jejich
ubytování a městem vyčleněné ubytovací kapacity
tak zatím zůstávají připraveny pro další, kteří bydlení
mít nebudou. Někteří nově příchozí Ukrajinci ale našli
také ubytování v rodinách. „Jako místo, kde je možné
v případě nouze někoho ubytovat na omezenou dobu,
jsme vyčlenili ubytovnu Balaton,“ říká Štefka. Pro lidi
z Ukrajiny připravil ubytovací kapacity i Zámek Bystré, kde již ubytovali desítky lidí. Ukrajinci přicházející
do Poličky spadají pod Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Pardubicích. Zde se koordinuje ubytování, administrativní a další pomoc.
S příchodem nových žáků z Ukrajiny se snaží
vypořádat i poličské školy. Do ZŠ Masarykova za
poslední měsíc přijali už 14 nových žáků z Ukrajiny
a očekávají příchod dalších. Podle ředitelky Lenky
Novotné je největší překážkou jazyková bariéra.
„U nás na škole se vyučuje ruština jako nepovinný
předmět, ale ukrajinské děti rozumí spíš anglicky než
rusky. Pro děti už máme kurz češtiny, kde se jim in-

tenzivně věnujeme. V předmětech jako matematika
nebo angličtina se ukrajinské děti chytají velmi rychle.“ Děti byly umístěny většinou po dvojicích do tříd,
kde je spolu s učitelkou i asistentka. Na speciální
asistenty pro ukrajinské děti totiž škola nemá peníze. „Platit někoho nového si nemůžeme dovolit,“ říká
ředitelka. Podle ní velmi pomáhá, že Ukrajina zařídila
vyučování online, kam se mohou děti odpoledne připojovat. Škola podle ní využívá i možnosti stáhnout
si online ukrajinské učebnice a pomoci tak nově příchozím sladit se s učivem na českých školách. Ukrajinské děti, které nyní nastoupily do tříd Masarykovy
ZŠ mají podle ředitelky většinou v Poličce příbuzné.
To potvrzuje údaje místostarosty Pavla Štefky, že do
Poličky zatím nepřicházejí lidé, kteří zde nemají kontakty. „Jejich příbuzní, často tátové, tady už pracovali předtím. Teď za nimi přišly manželky a děti. Rodiče
dětí pracují třeba v Ravensburgeru. Proto jejich děti
teď chodí do družiny, aby rodiče mohli pracovat,”
říká ředitelka Novotná. Většina rodin přišla z oblasti
západní Ukrajiny, ale například i Černihivu, který čelí
intenzivnímu bombardování. Ředitelka školy si velmi
pochvaluje to, jak nové ukrajinské spolužáky přijali
čeští žáci. „Děti jsou nadšeny, vše jim ukazují, snaží
se je zapojit a pomáhají jim se v nové škole orientovat,“ dodala.
Do ZŠ Na Lukách zatím žádní noví žáčci z Ukrajiny nenastoupili. Škola je však podle zástupce ředitele
Davida Šafáře připravena nové žáky přijmout.
První studenti z Ukrajiny nastoupili už i na polič-

ské gymnázium. „Několik ukrajinských rodičů nás již
navštívilo s dotazem, zda mohou své děti umístit
k nám na gymnázium. První studentku jsme již přijali
a předpokládám, že další budou následovat,“ řekl ředitel gymnázia Josef Dvořák.
Ukrajinským maminkách a jejich dětem nabízí
svoje prostory a aktivity rodinné centrum Matami.
Rodinám, které se usadí na Poličsku, již teď pomáhá i Charita, která pro jejich potřeby otevřela
speciální konto. “Tyto peníze budou postupně rozdělovány podle pravidel sbírky pro lidi z Ukrajiny
na Poličsku. Již teď pomáháme konkrétním rodinám
s jejich potřebami, jako je např. ošacení přes náš obchod Fimfárum, kde si mohou Ukrajinci vybrat věci
zdarma. Potraviny zajišťujeme přes potravinovou
banku. Do pomoci se zapojila i naše Občanská poradna v Poličce, Litomyšli a Bystrém a služba Šance
pro rodinu. Ta nabízí pomoc i lidem, kteří je přijali do
svých domovů,” upřesnila ředitelka Eva Skalníková.
Výuku češtiny připravuje Římskokatolická farnost
v Poličce.
Na kontě sbírky bylo k 21. 3. téměř 170 000 korun. Přes 130 000 korun se vybralo 19. 3. na poličském náměstí během koncertu Polička pro Ukrajinu,
kde bez nároku na honorář vystoupila řada místních
kapel. „Byla to akce občanů pro občany a poděkování těm, kdo se do pomoci Ukrajině zapojují,“ řekl
jeden z organizátorů Jiří Trávníček. Na koncert se
přišlo podívat kolem 700 lidí a svoje poselství zde
pokračování na str. 4

Z RADNICE

2

Usnesení
přijatá na 4. schůzi
Rady města
21. února 2022
RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Polička s účinností od 1. 3. 2022 do funkce vedoucí
odboru vnitřních věcí MěÚ Polička Mgr. Pavlínu
Novotnou.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na akci „Stavební úpravy další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce
– II. etapa“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro elektronické
otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení
a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na
veřejnou zakázku „Stavební úpravy obvodového

Usnesení
z 1. zasedání
Zastupitelstva města

24. února 2022
ZM schvaluje k projednání další bod do
programu ZM – podpora Ukrajiny v souvislosti s aktuální situací.
ZM volí za členy návrhové komise pana
Radima Totuška, Mgr. Milana Matouše
a paní Marii Kučerovou.
ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Štěpána Vlčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře
a pana Miloše Grubhoffera.
ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů
o 200 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2022 v kapitole 05
– Požární ochrana a krizové řízení, na str.
12, v řádku č. 18, Krizový fond. V souvislosti s tímto zvýšením se mění celková částka
výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele
běžných výdajů na str. 4 a 5.
ZM schvaluje návrh rozpočtu města
Poličky na rok 2022:
příjmy ve výši
345 003,9 tis. Kč
výdaje ve výši
441 754,2 tis. Kč
schodek ve výši
96 750,3 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem
do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závaznými ukazateli na rok 2022 se stávají:
běžné příjmy včetně dotací ve výši
308 875,6 tis. Kč
kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
36 128,3 tis. Kč
splátky jistin úvěrů

pláště budovy radnice č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce – zajištění služeb technického dozoru investora“ s vybraným dodavatelem Ing. Jiří
Kovář, se sídlem Litomyšl.
RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy
obvodového pláště budovy radnice č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce – zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem
je INRECO, s. r. o., se sídlem Hradec Králové.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu č.
p. 68, Polička – Lezník, I. etapa – nová střešní
konstrukce“ takto: vybraným dodavatelem je WN
service, s. r. o., se sídlem Sezemice, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené
zprávy o hodnocení nabídek.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č. p. 68,
Polička – Lezník, I. etapa – nová střešní konstrukce“ s vybraným dodavatelem WN service,
s. r. o., se sídlem Sezemice.
RM schvaluje uzavření dohody o vzájemné

spolupráci č. 2022-01 a dohody o vzájemné spolupráci č. 2022-02 uzavřené mezi Základní školou
Na Lukách Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička.
RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře
na úhradu dlužné částky ve výši 21 100 Kč. Částka bude hrazena v pravidelných splátkách ve výši
3 000 Kč měsíčně počínaje měsícem únor 2022
až do úplného splacení dlužné částky.
RM schvaluje vyloučit účastníka COR INTERIORS, s. r. o., se sídlem Praha, ze zadávacího řízení
s názvem „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č. p. 2 na Palackého náměstí
v Poličce“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod pro základnu výjezdové jednotky SDH Polička se společností VHOS, a.
s., se sídlem Moravská Třebová.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy, jejímž
předmětem je správa stromů na mimolesních pozemcích ve vlastnictví města Poličky, mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností SAFE
TREES, s r. o., se sídlem Brno, jako příkazníkem.

2 202,4 tis. Kč
mimorozpočtová rezerva ve výši
15 904,3 tis. Kč
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6
ZM zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do
celkové výše 300 tis. Kč,
b) k provádění rozpočtových opatření bez
omezení u účelově přidělených finančních
prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních
fondů, případně z fondů EU.
Poznámka:
Financování – třída 8 + 96 750,3 tis. Kč
v tom:
splátky jistin úvěrů a půjček - 2 202,4
tis. Kč
čerpání zůstatků fondů + 738,7 tis. Kč
čerpání finančních prostředků z minulých
let + 98 214,0 tis. Kč
ZM schvaluje výkup části pozemku p. č.
1316 o výměře 852 m2 v k. ú. Kamenec
u Poličky za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.
ZM ruší usnesení č. 10 ze dne 10. 12.
2020, kterým byl schválen výkup části pozemku p. č. 6277/9 o výměře 2 257 m2 v k.
ú. Polička od společnosti LV Servis, s. r. o.,
se sídlem Praha za kupní cenu 450 Kč/m2
+ 21 % DPH.
ZM schvaluje směnu pozemků v k. ú.
Polička parcelní 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 KOH-I-NOOR PONAS, s. r. o., se
sídlem Polička, bez finančního dorovnání,
dle důvodové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí KOH-I-NOOR
PONAS, s. r. o.
ZM schvaluje výkup pozemků v k. ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih I., Polička“ dle

důvodové zprávy za cenu 700 Kč/m2, 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,
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,
c/ části pozemku p. č. 5069/2 o výměře
1 877 m2,
d/ podílu id. 1/2 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.
ZM schvaluje budoucí směnu pozemků
v k. ú. Polička – 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 cenu 700 Kč/m2, za
pozemek – budoucí parcelu pro výstavbu
rodinného domu o výměře 1 050 m2, která vznikne na části pozemku p. č. 5154/3,
z vlastnictví města Poličky. Cena budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu
bude stanovena na základě podílu nákladů
města Poličky vynaložených v projektu „I.
etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih
I., Polička“ připadajících na tuto parcelu,
k této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Rozdíl cen příslušná strana uhradí
druhé straně.
ZM vyjadřuje plnou podporu ukrajinské
svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích
uznávaných mezinárodním společenstvím.

Hana Kunáková - ALOUNICTVÍ
Kompletní opravy
kesel, židlí i sedacích souprav
Zpracování nabídky ZDARMA

Husova 71, Polika
www.hacal.cz

tel: 724 835 636

Prodej retro kesel a židlí
po celkové renovaci

Historicky nejvyšší
rozpočet města schválen
Zásadní a nejdůležitější dokument města – rozpočet pro rok 2022 – schválili zastupitelé na svém jednání 24. února 2022.
Město Polička tak má nejvyšší rozpočet
ve své historii – výdaje představují částku
441,8 mil. Kč! Výdaje na investice jsou ve výši
155,5 mil. Kč. Rozpočtová rezerva je ve výši
16 mil. Kč.
Samotnému schválení rozpočtu předcházelo jeho podrobné projednání na pracovním
zastupitelstvu. „Rozpočet byl projednán seriózně a pečlivě, tento zásadní dokument roku
odpovídá finančním možnostem města Polič-

ky,“ komentuje rozpočet starosta města Jaroslav Martinů. Rozpočet doporučil ke schválení
zároveň finanční výbor a Rada města Poličky.
Starosta města představil i nejdůležitější
akce, které město Poličku v tomto roce čekají. Jedná se např. o opravu radnice ve výši
více než 8 mil. Kč (oprava vnějšího pláště
a oprava sociálního zařízení v obřadní síni),
rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička
a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – 28 mil.
Kč, zeleň a parky – parky v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy a herní prvky) –
6,2 mil. Kč, rekonstrukce ZŠ Na Lukách – pavi-

lon 2. stupně – 14,5 mil. Kč, rekonstrukce ulice Eimova a Nádražní – 12 mil. Kč. (1. etapa),
revitalizace náměstí B. Martinů a přilehlé části
pod kostelem sv. Jakuba – 1. etapa včetně projektové dokumentace – 11,7 mil. Kč., 1. etapa
nové lokality pro bydlení Jih I., Polička (projektová dokumentace, technická a dopravní
infrastruktura) – 10 mil. Kč, rekonstrukce komunikací a chodníků ul. P. Jilemnického a Smetanova – 8 mil. Kč, výměna svítidel veřejného
osvětlení – 4,5 mil. Kč (4. etapa výměny svítidel v Poličce, pro tento rok – Lezník, Modřec,
Střítež, park a centrální hřbitov), renovace interiéru městské knihovny – 1,5 mil. Kč a další.
Město Polička je v dobré finanční kondici
a je připraveno realizovat záměry dle schváleného rozpočtu 2022.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Jak pršelo v roce 2021 Masopustní
Vážení a milí občané, čtenáři,
dovolte mi malé ohlédnutí za počasím, především ale za
objemem napršené vody v loňském roce.
Věřím, že mnozí z Vás dobře pamatují velice suché období
v letech 2014–2020, kdy napadlo pouze 80–90 % obvyklého
množství srážek a především roky 2015 a 2018 byly extrémně teplé a suché.
Na jaře roku 2020 vědci hovořili a označovali sucho za
„pětisetleté“, dokonce se označovalo za největší sucho za
2 100 let. Z našich vědců se odkazuji na předního klimatologa pana prof. Ing. Mgr. Miroslava Trnku.
Naštěstí se v květnu roku 2020 počasí výrazně změnilo
a začalo období cca 15 měsíců velmi vydatných srážek, které
skončilo začátkem podzimu roku 2021.
Dlouhodobý padesátiletý průměr objemu srážek v ČR je
680 mm za rok, což představuje celkový objem 55 miliard m3
srážkové vody pro celou naši zemi. Jenom pro malou představu uvedu, že tento běžný roční objem vody by naplnil Vírskou přehradu 1 000x. V letech 2015 a 2018 napršelo pouze
40 miliard m3 vody.
Za celý rok 2020 napršelo v naší zemi průměrně téměř
1 000 mm vody, což bylo za mnoho posledních let daleko
nejvíce. V krajině to bylo velmi znát, vše bylo krásně zelené
a vitální, v malých potůčcích, dávno vyschlých, tekla během
roku voda. Bylo to znát i na kvalitě a zdraví lesů, obrovská
kůrovcová kalamita zpomalila. V našem městě jsme v tomto
roce měli průtok vody v Bílém potoce celkem 4x na hraně
rozlití, což mnoho let nazpět nepamatujeme.
Tato deštivá 15 měsíců trvající epizodka však skončila
začátkem loňského podzimu a od té doby můžeme konstatovat, že se opět velmi rychle vrací období velkého sucha. Za
celý rok 2021 napršelo zhruba pouhých 560 mm vody (údaje z ČHMÚ a z místní zemědělské firmy AGRONEA Polička,
a. s.), což je pouze lepší polovina z roku 2020. V Bílém potoku
za celý rok nebyl zaznamenán ani jeden vyšší průtok vody.
Poslední 4 měsíce loňského roku byly na cca polovičních
srážkách, zima téměř bez sněhu, silné jarní větry a holomrazy, to vše zapříčinilo, že místo obvyklého jarního tání
a velkých průtoků v našich řekách máme nezvykle vyschlou
krajinu a průtoky v našich tocích na úrovni léta.
Mám za to, že si dnes již většina lidí je vědoma velké klimatické změny a mnozí jsou velice znepokojeni. Největším
důkazem je katastrofální rozpad smrkových lesů. Bohužel,
kůrovcová kalamita, která zničila lesy v minulých letech
nejprve na teplejší a sušší Moravě, doputovala i do našeho
regionu.

Za loňský rok jsme v Poličce vytěžili neuvěřitelné rekordní
množství dřeva, přes 50 000 m3, což je téměř 4x více než
v době předkůrovcové a za první dva měsíce letošního roku
již 18 000 m3.
Naše město má 2 150 ha lesů s objemem cca 800 000 m3
dřeva. Pokud bychom káceli tempem roku 2021, budou naše
lesy vykáceny za pouhých 15 let, což je alarmující.
Zastávám názor, že hlavním důvodem a největší pohromou je globální oteplování. Podle všech dostupných informací víme, že se svět za posledních cca 50 let oteplil o 1,1 °C
a bohužel v Česku se otepluje 2x rychleji, od roku 1961 o neuvěřitelných 2,1° C.
Je přirozené, že toto vše, včetně úbytku srážek, přináší
velice rychlé vysušování krajiny, což má neblahý dopad nejen
na lesy, ale též i na kvalitu povrchových vod. Do budoucna
hrozí i veliký propad zemědělské produkce a mnohé další závažné dopady.
S velkým důrazem bych rád apeloval na pravděpodobně nejzásadnější problém, kterým je současné vysychání
krajiny. Již jsem zaznamenal několik názorů, že hlavním
důvodem je zásadní zvýšení objemu výparů, kterým ztrácíme až 80 % naší vody. Ještě před 50 lety se uvádělo a ve
školách učilo, že voda, která u nás naprší, se rozděluje na
tzv. trojičku, tj. jedna část vody se vsákne do země, druhá
část odteče mimo hranice našeho území a třetí, přibližně
stejná část, se vypaří. Je jisté, že toto dnes již neplatí a to
především z důvodu melioracemi a regulacemi odvodněné
krajiny, průmyslového intenzivního zemědělství a z mnoha
dalších příčin.
Zdá se, že staří hospodáři měli pravdu, když tvrdili, že na
suchou půdu nerado pršívá. Stávající stav této moudrosti
dává velmi za pravdu. Čím víc je krajina vyschlá, tím méně
prší a ke všemu stoupá teplota, což má destruktivní dopad
na celou přírodu včetně lesů. Dnes se v plné míře prokazuje,
že smrkům se daří až od nadmořské výšky zhruba 800 m,
kde jsou srážky na úrovni 1 000 mm za rok. Bohužel jsme
za poslední staletí vysázeli statisíce hektarů smrkových
lesů do podstatně nižších poloh, kde naprší pouze cca
500 mm srážek za rok, a dnes jsme svědky postupující zkázy. Osobně se domnívám, že pokud by globální oteplování
nemělo mít zničující vliv na krajinu, tak by muselo pršet na
úrovni nejméně 110–120 % dlouhodobých průměrů, čímž
by chladící účinek vody vyrovnal zvýšenou teplotu, bohužel
je tomu naopak.
Děkuji za přečtení a za malé zamyšlení.
Jaroslav Martinů, starosta města

pozdravení

Masopustní tradici připomněla návštěva
a kulturní program dětí a pracovnic z MŠ
Palackého nám. v prostorách městského
úřadu ve čtvrtek 24. února. Zvířatkové postavy dětí a také masopustní koblížky všem
udělaly velikou radost.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Doručování
Jitřenky
Vážení čtenáři,
v posledních měsících narostl počet občanů, kteří si stěžovali, že jim Jitřenka nechodí do schránky. Distribuci Jitřenky zajišťuje Česká pošta. V poslední době tam
došlo k výměně doručovatelů a tím mohlo
dojít k výpadkům roznášky.
Po dohodě s Českou poštou 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.
Omlouváme se za komplikace a budeme
se snažit, aby došlo k nápravě.
Děkujeme za pochopení.
Markéta Kutilová, šéfredaktorka
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První kameny zmizelých v Poličce odhaleny
Co kámen, to lidský příběh – prvních devět
kamenů připomínajících oběti holocaustu v místech, kde tito lidé kdysi žili, bylo slavnostně odhaleno při pietním aktu v úterý 8. března v Riegrově ulici v Poličce.
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine
(doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“),
jsou dlažební kostky s mosazným 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.
Město Polička se k projektu připojuje uctěním
památky svých 33 bývalých spoluobčanů, kteří se
už z koncentračních táborů domů nevrátili. Položení prvních devíti kamenů proběhlo v rámci happeningu „Pamatuj“, pořádaného poličským gymnáziem. Velký dík tímto patří právě našemu gymnáziu
a jmenovitě paní učitelce Janě Galgociové, která
stojí za počátečním a zásadním impulsem tento
vzpomínkový projekt v našem městě uskutečnit.
Prvních 9 kamenů zmizelých před domem
č. p. 25 v Riegrově ulici bude trvale připomínat
památku 9 členů rodiny Deutschovy, Šlesingerovy

a pana Gustava Fuchse. Dne 5. prosince 1942 byli
přímo z tohoto domu deportováni do koncentračního tábora v Terezíně, odkud se již nevrátili.
Pietní akt se konal za účasti velkého zájmu poličských občanů, mezi nimiž bylo i hodně mladých lidí.
Přítomné přivítala a s osudem obou rodin seznámila ředitelka Městského muzea a galerie v Poličce
paní Pavla Juklová. „Ráda bych úvodem poděkovala
poličskému gymnáziu za iniciativu a podnět k zapojení se do tohoto kulturního projektu Kameny
zmizelých a současně patří velké poděkování vedení
města Poličky za přijetí této myšlenky a finanční
podporu celého projektu, který bude v následujících letech pokračovat a celkem uctí památku
33 poličských spoluobčanů,“ uvedla ředitelka muzea. Starosta města Jaroslav Martinů ve svém projevu kromě jiného zdůraznil, že bychom nikdy neměli zapomenout na zlo, které se stalo. Ředitelka
Nadačního fondu obětem holocaustu paní Marta
Malá představila projekt Kameny zmizelých. Česká státní hymna a také izraelská národní hymna
Hatikva zazněla v krásném a emotivním podání
sboru poličského gymnázia Juliettes pod vedením
Ellen Erbesové. Pan Daniel Vaněk, kantor Federace
židovských obcí za zemřelé oběti, pronesl tradiční
hebrejskou modlitbu. Mezi přítomnými byl i historik pan Stanislav Konečný, který přispěl zásadními
historickými fakty a podklady k celému zpracování
tohoto projektu. Poděkování patří též poličskému
muzeu, které celou akci organizačně zaštiťuje.
Na chodníku před domem nechyběly ani symbolické kamínky, kterými mohli občané uctít památku

Polička pomáhá lidem z Ukrajiny
přednesl i starosta města Jaroslav Martinů.
pokračování ze str. 1
Město Polička poskytlo z rozpočtu 50 000 korun,
které šly hlavně na nákup potravin pro uprchlíky,
kteří zůstávají zatím na Ukrajině.
Mnozí občané našeho regionu se zapojili i do sbírek
materiální pomoci, které vozí z Poličky přímo na Ukrajinu. Od doby, kdy válka začala, odjelo z Poličky 15
dodávek s humanitární pomocí. „Vozíme hlavně jídlo
a hygienické potřeby, ale vezli jsme třeba i pračky,
mikrovlnky či sušičku na prádlo. Reagujeme na konkrétní potřeby. Jsme v kontaktu se školami, kostely

a Červeným křížem na západní Ukrajině. Tam pomáhají lidem, kteří jsou na útěku z válečných oblastí
Ukrajiny,“ vysvětluje Lukáš Zrůst, který za celým nápadem stojí. Materiální sbírku tak zajišťuje Divadelní
klub, spolek Pontopolis a dodávku zapůjčili poličští
Pionýři. „Už jsme takto vezli pomoc například do Mukačeva, Beregova nebo Užhorodu. Tam vozíme pomoc
a zpátky ženy a děti, kteří potřebují transport z hranice,“ vysvětluje Zrůst. V Západní části Ukrajiny se
zatím nebojuje a jízdy do oblasti jsou tedy bezpečné.
Od vyhlášení sbírky se do ní zapojily stovky lidí
z Poličska i okolních měst. Nosí hlavně trvanlivé

Město Polička a pomoc Ukrajině
Město Polička nestojí stranou a snaží se dle svých
možností pomoci lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině. Od prvních dnů války se do pomoci
zapojil především Divadelní klub a Centrum Pontopolis, kteří organizují sbírky materiální pomoci a potřebného vybavení. Materiál vozí přímo na Ukrajinu do
měst, kde je ho nejvíce zapotřebí.
Město věnovalo v první fázi cílenou materiální pomoc ve výši 50 tis. Kč (kuchyňské spotřebiče, trvanlivé
potraviny a hygienické prostředky), která byla obratem dopravena na místo určení. Do našeho města
přijelo do současné doby několik desítek uprchlíků,
převážně žen a dětí, kteří zde ve většině případů měli
příbuzné nebo známé. Město jim pomáhá především
nalézt vhodné ubytování zprostředkováním kontaktů

na ochotné dobrovolníky, kteří ubytování nabídli sami
nebo je směruje na Krajské koordinační centrum v Pardubicích, které ubytování zajišťuje centrálně. Další formy pomoci, jako je zajištění školní docházky, hlídání
pro menší děti nebo pomoc se začleněním do místního prostředí, se řeší průběžně. V době psaní tohoto
příspěvku již první děti z Ukrajiny navštěvují naše ZŠ.
Do dobrovolné pomoci se zapojily i další firmy, spolky
nebo městské organizace, jen namátkou např. Charita
Polička, spolek MaTami a další a další. Chtěl bych za
naše město poděkovat všem spolkům, firmám, městským organizacím, školám, dobrovolníkům, a především
občanům za jejich velikou vlnu solidarity, podpory a materiální pomoci pro lidi postižené válečným konfliktem.
Pavel Štefka, místostarosta

zemřelých. „Nyní můžete vzdát symbolicky úctu obětem obou zmíněných rodin, a to položením kamínků
k dnes odhaleným kamenům členů rodiny Deutschovy, Šlesingerovy a pana Gustava Fuchse, podobně,
jako je židovskou tradicí klást kamínky na náhrobky
zemřelých, neboť kámen přetrvá věky a trvalé by
měly zůstat také naše vzpomínky,“ zakončila pietní
vzpomínkový akt ředitelka muzea.
A ještě pozvání na výstavu! V Městské knihovně Polička byla 8. března slavnostně zahájena
výstava „Směli si vzít pouze zavazadla“. Studenti profesního dějepisu Gymnázia v Poličce se
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
nenahraditelné, přestože taková věc nebude mít
v budoucnu patrně žádné praktické využití. Výstava potrvá do 10. dubna 2022.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
(více např. na: https://stolpersteinecz.cz/)
potraviny, spacáky, léky, sladkosti pro děti, pleny či
power banky. Někteří místo toho darují peníze na
nákup nafty. „Zatím jsme vybrali asi 300 000 korun.
Jedna cesta tam a zpět stojí kolem 10 000 korun,“
říká Zrůst. Podle něj bude pomoc na Ukrajinu vozit
tak dlouho, dokud to bude potřeba.
Markéta Kutilová

Smutný demograﬁcký vývoj:

nabízíme řešení
Na titulní straně minulého čísla Jitřenky jsme
si přečetli článek pana starosty, který si stýská nad neustálým úbytkem obyvatel našeho
města. Pan Martinů stojí v čele Poličky již téměř 20 let. Konečným výsledkem jeho práce
je, že si patrně ani on sám neuvědomuje, že
setrvalý pokles počtu obyvatel je důsledek
jeho stylu vedení města. Městu chybí skutečná
vize i schopnost reagovat na aktuální trendy.
Příkladem může být propásnutá příležitost na
odkup areálu bývalého Ponasu. Plody správných rozhodnutí mohou sklízet mnohdy až následující generace.
Jak tedy na to?
Například na posledním zasedání zastupitelstva proběhla celkem vřelá diskuze o budoucí
podobě lokality pro stavbu rodinných domů Jih

I (vlevo od bysterské silnice). Panu starostovi
se podařilo dohodnout se s vlastníky pozemků
na jejich vykoupení. To je jistě úspěch a je třeba ho za to pochválit.
V lokalitě Jih I má vzniknout 20 parcel o rozloze 830–1 050 m2. Při předpokládané ceně
cca 2 500 Kč/m2 se dostáváme na pořizovací
cenu parcely někam na úroveň 2–2,5 milionů
korun. A to jsme ještě nezačali stavět!
Abychom tento typ bydlení udělali více dostupným, prosazovali jsme přeplánování rozložení parcel. Navrhovali jsme navázat na stávající zástavbu řadových domků v ulici Dvořákova
a místo sólo domků upřednostnit v této lokalitě
řadovky.
Jednotlivé parcely pro řadové domy jsou
menší a tedy levnější. Jejich pořízení by si mohlo

Odpověď starosty
Milý Štěpáne, vážená paní Bidlová, milí spoluobčané,
dovolte mi malou reakci na výše zmíněný příspěvek kolegů zastupitelů z pirátské strany.
Při psaní mé původní informace o demografickém vývoji v Poličce mě ani nenapadlo, že se tyto
údaje opět stanou tématem politického soupeření v našem městě, ale volby se blíží.
Musím napsat, že jsem především překvapen
názorem, že pokles počtu lidí v našem městě je
výsledkem mé 20leté práce. Pokles počtu občanů trápí v současné době mnoho měst a regionů,
a to z různých důvodů. Např. ve městě Moravská
Třebová od roku 1990 ubylo z původního počtu
obyvatel několik tisíc lidí.
Nicméně mi dovolte pár objektivních a pravdivých informací, které za posledních 20 let formovaly výstavbu v našem městě.
V roce 2002 při mém zvolení do uvolněné
funkce naše město nemělo ani jednu volnou
parcelu. Parcely z 90. let na Pasekách byly již
dávno rozebrány a na městě v této době panoval
všeobecný názor, že o další parcely není zájem a
město není povinné je zajišťovat. Můj názor byl
zcela opačný a neprodleně jsem začal iniciovat
výkupy původních pozemků a následné zasíťování do podoby stavebních parcel.
Po mnoha velice nelehkých jednáních jsme za
uplynulých 20 let připravili v 5 etapách ve dvou
lokalitách (Mánesova, Bezručova) téměř 200
parcel.
Především 1. etapa Mánesova v době, kdy
naše město mělo 100 mil. Kč dluhů, nám dělala
veliké starosti. Výkupy pozemků a následné zasíťování nás stály desítky miliónů korun a my měli
velký strach, zda bude o parcely zájem a dokážeme vynaložené peníze získat zpět.
Tato I. etapa, cca 52 parcel, se prodávala několik let. Následovala II. etapa a pak další 3 etapy v
lokalitě Bezručova.

Jak šel čas, tak o parcely byl neustále větší a
větší zájem a my jsme z původní běžné situace, kdy si lidé volně vybírali z dostatku volných
parcel, měli v poslední etapě lokality Bezručova
velké obavy, zda se nám všechny zájemce podaří
uspokojit.
V této souvislosti musím velice důrazně napsat, že jsme vždy velice dbali i na celkovou hospodárnost celé výstavby.
Parcely jsme rozdělili na rozumné průměrné
velikosti cca 800 m2 a zároveň jsme ještě dokázali v oblasti Bezručova velmi efektivně vytvořit
prostor pro dalších 48 bytů.
Ano, často jsem slýchával názor zájemců o
parcely, že jsou malé. Nicméně čas prokázal, že
naše uvažování bylo správné a současný obrovský zájem o další parcely je toho největším důkazem.
Od roku 2016 v souladu s územním plánem
našeho města máme územní studii, která navrhuje další možnou zástavbu, volný prostor na
druhé straně silnice od již zastavěné lokality Bezručova směrem na Jedlovou. Současní zájemci o
parcely toto místo dobře znají a chtějí standardní
parcely, které se budovaly v již zmíněných lokalitách a přirozeně budou navazovat na již zastavěnou lokalitu Bezručova.
V současné době, po 3–4 letech nelehkého
úsilí, máme v této oblasti vyjednán další výkup
původních pozemků pro 20 stavebních parcel a
je velká naděje, že se nám tyto parcely podaří
připravit a nabídnout je odvážným zájemcům.
Považuji za nutné zdůraznit, že vše činíme v souladu s územními dokumenty řádně schválenými
zastupitelstvem našeho města. Nebývalý zájem
plně prokazuje oprávněnost našeho konání.
Samozřejmě jsem si vědom, že celková výstavba v našem městě musí stát na více pilířích, a to
nejen na individuální výstavbě rodinných domků,
ale též i na odvaze developerů, kteří stavějí byto-

dovolit více mladých lidí a ne pouze pár nejbohatších. Na stejné území by se jich vešlo více,
takže by se i lépe pokryla poptávka po parcelách, která dlouhodobě převyšuje jejich nabídku.
V Poličce bychom udrželi více rodin, které nyní
často odchází stavět do okolních vesnic.
Nejedná se o žádné krkolomné či nevyzkoušené řešení. Naopak. V Poličce je takovýto typ
bydlení velice častý. Navíc v případě řadových
domů je levnější jejich provoz i pro jejich obyvatele (např. nižší náklady na vytápění). Ke snížení nákladů v přepočtu na občana by došlo
také pro město – na údržbu lokality, odklízení
sněhu, budoucí opravy cest apod.
Toto je samozřejmě jen jeden z potřebných
prvků, ze kterých se vize podporující rozkvět
i demografickou stabilitu skládá. Rozvíjet fungující a životem pulzující město chce nápady
a odvahu, nikoliv stereotyp a rutinu. Jenom tak
je možné se přizpůsobovat potřebám a trendům dnešní doby. Jinak se nám zvrátit úbytek
obyvatel nepodaří.
Štěpán Vlček a Jitka Bidlová, zastupitelé
vé domy a v neposlední řadě i na aktivitách města, které by mělo především připravovat vhodné
lokality a snad i uvážlivě zvažovat výstavbu dalších domů.
Již celou řadu let diskutujeme a připravujeme
další projekty. Jedním z nich je lokalita v oblasti
zástavby ulice Hrubínova ve směru spojnice na
hlavní silnici směrem na Borovou, kde plánujeme,
pokud se podaří vykoupit pozemky, úspornější
výstavbu, např. dvojdomky, ale též i řadovou výstavbu, která logicky naváže na dobové uspořádání již zastavěné lokality.
Mám za to, že ideálním stavem v našem městě by byla skutečnost, kdy bychom mohli všem
zájemcům nabídnout nejen parcely pro rodinné
domky, ale též i možnost výstavby úspornějších
menších domků a samozřejmě pracujeme i na
přípravě výstavby bytových domů včetně nájemních bytů. Pevně věřím, že již v nejbližší době
některý z těchto projektů zahájíme.
Vážení a milí,
opakovaně musím napsat, že jsem nemile překvapen stylem a formou příspěvku již zmíněných
dvou kolegů zastupitelů. Věřil jsem, že jsme tento styl po 2–3 letech úspěšně překonali, zdá se
ale, že stále ne.
Osobně nikdy na nikoho neútočím, ale kritika
od lidí, kteří si zakoupili v nedávné době jednu z
připravených parcel, které jsou dnes terčem jejich kritiky, a dále i podobnou parcelu za velmi
výhodných podmínek v osadě Pod kopcem, mne
vede k položení otázky, jak to tito lidé myslí a
jak reálně jednají. Nic ve zlém, pouze k malému
zamyšlení.
Všem, kdo stále máte odvahu v našem městě
stavět, přeji hodně štěstí a zdaru. Pevně věřím,
že z našeho města neodejdete za většími parcelami do sousedních obcí, tak, jak v minulosti
několik stovek lidí z našeho města již odešlo, a
proto jednou z našich hlavních priorit musí být
lidem nabídnout dostupné a rozmanité možnosti
naplnit si svůj životní sen o bydlení.
Moc děkuji.
Jaroslav Martinů, starosta města
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Pozvánka z DPS Penzion Z činnosti
5. 4. – Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní místnosti
6. 4. – Cizinci v ČR – přednáška o faktech
a mýtech, která kolují médii. Je to téma, které
zajímá každého, každý má na danou problematiku nějaký názor. Pojďme si tedy společně
o tomto námětu popovídat. Celá přednáška
je vedena odborníkem z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Vstup zdarma. Začínáme ve
14:00 hod. v jídelně DPS Penzion.
12. 4. – Keramická dílna od 13:30 hod.

v pracovní místnosti
13. 4. – Velikonoční kavárnička od 14:00
hod. ve společenské místnosti.
19. 4. – Šikovné ručičky od 13:30 hod.
v pracovní místnosti
20. 4. – Trénování paměti od 14:00 hod.
v pracovní místnosti
26. 4. – Video ze života v DPS Penzion od
14:00 hod. ve společenské místnosti
28. 4. – Narozeninové zpívání od 14:00
hod. v jídelně.
V. Pevná

Výroční schůze seniorů
V úterý 8. března se v Tylově domě konala výroční schůze členů městské organizace Seniorů České
republiky. Přivítali mezi sebou starostu města Poličky
pana Jaroslava Martinů, předsedkyni MO SČR Chrudim
Jaroslavu Medunovou, která byla pověřena zastupováním předsedkyně KO SČR kraje paní Kroftové a také
předsedy RS kraje pana Berounského. Za MO SČR Litomyšl byly přítomny paní Dušková a Vejrychová. Hosty
přivítala předsedkyně Věra Fialová. Povstáním a minutou ticha přítomní uctili památku těch, kteří nás navždy
opustili.
Místopředseda Petr Lajžner pak seznámil přítomné
s programem, následovala volba komisí. Zprávu o činnosti poličské organizace přednesla předsedkyně Věra
Fialová. Připomněla uskutečněné poznávací a vlastivědné zájezdy, různé sportovní hry, kvízy, exkurze, kulturní
akce, posezení u vína, Mikulášskou besedu. Proběhly

turnaje v bowlingu, přednáška o dědickém právu, zájezd
na výstavu kamélií. Došlo ke změnám ve vedení zdejší
organizace i krajské organizace SČR. Byl zvýšen členský
příspěvek, čímž bylo dosaženo vyrovnaného rozpočtu.
Dále se zmínila o zdražování nafty a s tím souvisejícím
navýšením spoluúčasti u zájezdů. Tady musím jako autor článku všem závistníkům a pomlouvačům seniorů,
zejména z řad mládeže, oznámit, že oni si, na rozdíl od
jiných spolků a institucí, hradí značnou část nákladů,
které s jejich aktivitami souvisejí.
V závěru poděkovala paní předsedkyně všem aktivním členům za činnost a všem sponzorům za finanční
i materiální podporu. Nakonec popřála všem zdraví
a životní optimismus.
S programem činnosti na rok 2022 přítomné seznámil
řídící schůze Petr Lajžner. V plánu jsou opět nejoblíbenější aktivity jako besedy, zájezdy, vycházky a další akce.

DPS Penzion

V hale DPS Penzion se konalo Masopustní veselí. Ze
skladu jsme po dlouhé době vytáhli masky, karnevalové čepičky, kloboučky, pomalovali jsme si obličej barvičkami a mohlo se začít. Společně jsme si zazpívali
s Poupaty, pan Hladík a pan Hegr hráli na harmoniky,
nechyběly koblížky a také něco ostřejšího. To na zdraví.
Někteří si i zatančili. Nálada byla veselá, všichni se dobře bavili. Však už nám to chybělo.
Odpolední program Šikovných ručiček se nesl v duchu jara. Vždyť už je cítit ve vzduchu, i když zima se
ještě nevzdává. Senioři vyráběli z plata od vajíček papírové květiny, které později budou aranžovat na větvičky a jaro tak vstoupí i do chodeb DPS Penzion. Veselo
bylo i na trénování paměti a sportovní nálada panovala
při společenských hrách.
V. Pevná
Starosta města Jaroslav Martinů přítomné pozdravil a poděkoval za aktivitu ve prospěch vlastních rodin
a města. Zmínil také současnou těžkou dobu, zdražování, které se dotýká zejména důchodců. Poděkoval organizaci za činnost, naplňující hlavní humanitní požadavek,
a to, aby lidé nebyli sami. V prováděných výzkumech
se potvrzuje, že seniory tíží hlavně samota. Informoval
přítomné o demografické situaci v Poličce – trápí ho
úbytek občanů a nízká porodnost. Popřál všem mnoho
úspěchů v letošním roce a ženám k svátku. Vtipně na
to reagovala V. Fialová prohlášením: „...děti už mít nemůžeme, stěhovat se nebudeme, jedině až na hřbitov.“
L. Vrabec

Sociální
okénko
DPS
Penzion
Jak jednat s člověkem s vážným postižením zraku a jak ho podporovat?
Milí čtenáři,
když člověk přijde o zrak, přijde o důležitý způsob
vnímání svého okolí. Orientovat se může pouze sluchem
a hmatem. Na to ale dosud nebyl zvyklý. Velice mu proto
jeho situaci ulehčí, pokud s ním jeho okolí bude komunikovat podle několika jednoduchých zásad:
Nahraďte jeho oči: Popisujte, co se chystáte dělat, pokud svému blízkému s čímkoliv pomáháte, a vždy popisujte vše, co vykonáváte společně.
Upozorňujte ho na vše, co se kolem něho nachází nebo
děje: Upozorňujte na nerovnosti i na předměty, které by
mu mohly překážet v cestě. Uveďte jejich přibližnou vzdálenost. Upozorněte ho také na osoby. Pokud nebude mít
nevidomý představu o svém okolí, mohl by se zranit!
Upozorňujte ho také na věci, které vydávají zvuky: Jde
zejména o ty, při jejichž spuštění by se mohl leknout (venku – auta, pracovní přístroje, píšťaly, sirény aj., v domácnosti – rádio, vysavač a jiné domácí spotřebiče).
Nedotýkejte se nevidomého člověka bez oslovení: Před
tím, než se nevidícího člověka dotknete, abyste mu něco ukázali, je vždy potřeba ho nejprve oslovit a pak teprve na něj
sáhnout. Musí být předem připraven na to, že se ho někdo
bude dotýkat nebo že s ním bude manipulovat.
Na všechno se ptejte: Nebojte se svého blízkého ptát
na to, jak mu máte nejlépe pomoci a co mu vyhovuje více
a co méně. Vyjádřením zájmu mu pomůžete lépe se s novou situací sžít.
Doprovázejte ohleduplně: Průvodce nikdy nesmí ne-

vidomého člověka tlačit před sebou. Průvodce by měl
vždy stát vedle nevidomého a jít krok napřed. Nevidící
člověk se ho přitom drží za ruku, kterou má průvodce
spuštěnou volně podél těla. Při chůzi po schodech by
na ně měl průvodce nejprve upozornit a následně se na
prvním schodu musí zastavit, aby měl nevidomý čas se
vyrovnat se změnou povrchu.
Vyhýbejte se slovům „pozor“ a „tam“: Člověku, který
nevidí, musíme jinak než ukazováním vysvětlit, co kde najde, protože pod pojmem „tam“ si nic konkrétního nepředstaví. Stejně tak nesrozumitelné je pro něj slovo „pozor“,
pokud přesně nevysvětlíme, před čím ho chceme varovat.
Naopak se nebojte používat slovo „vidět“, které lidé se
zrakovým postižením používají ve smyslu „něco vnímat“.
Vysvětlujte správnými způsoby: Když potřebujete člověku, který nevidí, cokoliv ukázat a vysvětlit mu, kde něco
najde (nádobí, jídlo na talíři, oblečení atd.), existují tři základní způsoby, jak to udělat:
1. Dovést ho k místu a ukázat mu, kde předmět leží
(položit mu na něj ruku).
2. Použít tzv. orientaci podle hodin: Jedná se o velice jednoduchý a praktický způsob, který se používá pro
orientaci v místnosti, pro rozmístění věcí na stole, jídla
na talíři apod. Dotyčnému věci popíšete tak, jako by se
nacházely na ciferníku hodin. (Orientace v místnosti: např.
na 12 je okno, na 8 dveře. Rozmístění jídla na talíři: např.
maso je na 6, brambory na 12 atd.)
3. Ozvučit předmět, který chcete ukázat (zaklepáním

apod.).
Zdravte nevidomého podáním ruky: Podání ruky nahrazuje nevidomým osobám oční kontakt. Je to pro ně
proto příjemný způsob navázání či ukončení kontaktu
s jinými osobami.
Nikdy neříkejte nevidomému, že se musí se ztrátou
zraku vyrovnat: Jde o jednu z nejhorších osobních ztrát,
se kterou se člověk vyrovnává jen velmi obtížně. Vhodnější
je motivovat ho, aby se zrakové omezení pokusil přijmout
a pochopil, že i s ním může žít kvalitní život.
Motivujte nevidomého, aby používal různé kompenzační pomůcky: Pokud je nevidomý nechce vyzkoušet
nebo tvrdí, že mu nemohou pomoci, znamená to většinou,
že nechce hledat cestu, jak své omezení překonat. Vhodné
pomůcky mu mohou pomoci samostatně se pohybovat
i aktivně trávit volný čas a nalézt tak ztracený nebo i nový
smysl života.
Informační list k tématu Jak jednat s člověkem s vážným postižením zraku a jak ho podporovat? 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
Mgr. Erika Šimková, sociální pracovnice
DPS Penzion Polička

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
V rámci reformy péče o duševní zdraví vznikají na
území naší republiky nové služby pro lidi s duševním
onemocněním. Jednou z nich je tzv. Centrum duševního zdraví (CDZ), jehož hlavním cílem je intenzivní podpora lidí se závažným duševním onemocněním, která
jim mimo jiné pomáhá v předcházení anebo zkracování
hospitalizací v nemocnicích.
Od dubna zahájí činnost první část týmu CDZ Svitavy. Sídlit bude ve Svitavách, a to především proto,
aby možnost dojezdu jeho pracovníků za klienty byla
dobře zajištěna. Z počátku bude převážná část týmu

z oboru sociálního, spolu s nimi však bude i psychiatrická sestra, která tým doplní právě v odbornosti
zdravotnické. V následujících měsících se tým postupně rozroste o další odborné specialisty: lékaře psychiatra, psychologa, další zdravotní (psychiatrické) sestry
a peer konzultanta.
Oblastní charita Polička, která CDZ Svitavy bude
provozovat, počítá s tím, že plně standardizovaného
multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví Svitavy dosáhne v r. 2024.
Štěpán Plecháček, CDZ Svitavy

Daruj kousek sebe

Dobrovolnické centrum a studenti Gymnázia
Polička
Dobrovolnické centrum Oblastní charity Polička představilo dne 23. února 2022 studentům
Gymnázia Polička možnosti, jak se mohou zapojit
v oblasti dobrovolnictví, jak darovat kousek sebe
někomu, kdo jejich pomocnou ruku může potřebovat. Připojilo se tak k setkání studentů v místní
aule, kde probíhala prezentace programu osobního rozvoje s názvem DofE.
Gymnázium Polička je dlouhodobě zapojeno do
programu DofE, což je mezinárodní program pod

záštitou britské královské rodiny, který motivuje
všechny mladé lidi ve věku 14–24 let k osobnímu
rozvoji. Cílem programu je podpořit komplexní
rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze
dlouhodobé a pravidelné aktivity ve 4 oblastech.
Jedná se o rozvoj dovedností, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedice. Chtělo by se skoro jedním dechem dodat, že všechny tyto 4 oblasti může
student rozvinout i u nás v Dobrovolnickém centru,
ale my víme, že naší parketou je hlavně dobrovolnictví. Zdokonalit se třeba jen v jedné z těchto oblastí chce hodně osobního nasazení, odvahu a chuť
něco změnit ve svém životě, stanovit si cíle, které
chci dosáhnout, a hlavně se je snažit naplnit.
Budeme velmi rády, když i toto setkání napomůže k motivaci mladých lidí zapojit se do dobrovolnické činnosti. Darovat kousek sebe někomu,
kdo potřebuje pomoci, je pocit k nezaplacení.
Jana Poliačiková a Eva Skalníková, koordinátorky Dobrovolnického centra Oblastní charity
Polička
https://policka.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum/
RNDr. Eva Skalníková
foto: Barbora Pejcharová, Gymnázium Polička

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

Vertikála

O čem zpívají zvony
Odvěkou soupeřivost blízké Litomyšle a naší Poličky
jako by usmiřoval svým životem jeden z nejvzdělanějších
Čechů dvacátého století, literární historik, kritik a rektor
Masarykovy univerzity, Arne Novák, syn známé spisovatelky Terézy Novákové. V Litomyšli se roku 1880 narodil
a v Poličce v listopadu pohnutého roku 1939 vydechl naposledy. Zatímco jeho matka byla osobou hledající si svůj
vztah k Bohu a církvi, pro Arne Nováka byla jeho víra
pevným opěrným bodem a to především v dobách soumraku První republiky, když se dějiny daly se zlověstným
lomozem do pohybu.
Považuji za nanejvýš pozoruhodné, jak Arne ke své víře
přišel. Na počátku dvacátých let se vydal do Itálie, kde se
jeho ponurá nálada smísila z radostností místních obyvatel, která byla a do značné míry stále ještě je spojena
s jejich náboženským vyznáním. Jednoho nedělního rána
se šel projít po hřbitově. Bloumal a v hlavě mu strašily
otázky po smyslu, na které si nedokázal upřímně odpovědět. Ale odpověď přišla, když zaslechl z blízkého kostela
zvuk zvonů. Byly Velikonoce a všechny zvony kromě umíráčku se rozezněly, aby do světa vyzpívaly dobrou zprávu
o tom, že život vítězí nad smrtí. Nebyly to argumenty,
nebyly to hádky, nebyl to ani příklad ctnostného života,
ale zvony ve spojení s Duchem Božím rozechvěly Novákovo srdce tak, že to pozměnilo jeho směřování po zbytek
života.
Nevím jak Vám, ale mně připadá, jako by postní doba,
období odříkání, újmy a smutku trvala už přes dva roky.
Krize stíhá krizi, opasky už jsou utažené až dost a doufat
se už leckdo ani neodváží. A přeci je naděje naší povinností, řekl by Arne Novák, stejně jak to připomínal národu
v roce osmatřicátém. Kdyby byly v sázce jen naše životy
a naše generace, snad bychom měli právo si zoufat. „ Ale
nevinný pohled dětí, záhadný úsměv pokolení nenarozených, mravní imperativ služby pro budoucnost se všemi
jejími nevyčerpatelnými možnostmi zavazují nás, abychom
si zachránili pravou křesťanskou naději Velkého pátku.“
Také o letošním Velkém pátku projdeme v poledne
s ministranty po poličském náměstí a rachot klapaček
připomene nám situaci lidské bídy na Kristově kříži, na
Ukrajině i v našich domovech. Ale klapačky nebudou mít
poslední slovo. Poslední slovo mají zvony. Křesťané vědí,
že nakonec to všechno dobře dopadne. A pokud to ještě
nevypadá dobře, tak to ještě asi holt nebude konec. Otevřme i my v nedělním velikonočním poledni okna a pozvěme do svých domovů zvuk této jistoty.
Tomáš Enderle, katolický farář poličský
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Lukáš Zrůst: Na Ukrajinu vozíme pomoc, zpátky uprchlíky
Jak tě napadlo vozit pomoc na Ukrajinu?
Když začala válka, říkal jsem si, co můžeme udělat. Překvapilo mě, kolik lidí začalo přemýšlet stejně.
Cíl byl, že pomoc dovezeme na konkrétní místa, aby
skončila opravdu využitá. Kontaktovali jsme lidi v Berehovu, kde ze školy udělali azylový dům. Neměli nic,
pračky, sušáky na prádlo, konvice… Je tam deset matrací na zemi ve třídě. Poté jsme kontaktovali Mukačevo, tam dělají podobný dům z vysoké školy.
Dodávek s pomocí jste odvezli kolik?
Deset. Šly do Berehova a do Mukačeva. Dvě dodávky jsme poslali do Litomyšle, kde kluci od Kolji naložili
potravinami a materiálem celý kamion.
Potřebují další pomoc? Jaká je na západní Ukrajině
atmosféra?
Je to cítit na každém rohu. Uprchlíci jsou všude. Na
vesnicích lidé žijí zdánlivě běžně, každý z toho je špatný. Pokaždé se někdo rozbrečel. Obchody jsou tam
otevřeny normálně, plné zeleniny a tak. Oni o pomoc
nepožádají. Chtěl jsem po překladatelce, aby přeložila
větu ve smyslu „potřebuješ pomoct, řekni si…“ a ona
nevěděla, jak to přeložit, nemají pro to termín. Teď tam
jezdíme tak jednou za čtrnáct dní.
Nerýsuje se možnost vybírat jen peníze, když je
možné si tam vše koupit?
To je otázka. Některé zdroje uvádí, že tam sice peníze přijdou, ale komu skončí v kapse nebo co se tam

koupí, je riziko. Ze začátku byl na hranicích hrozný
zmatek, jeden stan obložený tunami potravin, toaleťáků, kartáčků, plínek a nikde nikdo. Zpoza hranice jezdily černé bavoráky, naložili do nich věci a šup zpátky za
hranice. Nikdo nevěděl, kdo to byl a kam jel a proč. Ze
začátku se tam toho myslím prošmelilo neuvěřitelné
množství. Teď už je vše hlídané.
Vás někdo kontroluje?
Je to velká administrativa. Musíte mít seznam věcí,
které vezete v autě a mnoho dalších dokumentů.
A vy podezřelí nejste?
Obecně se bojí cizinců, hlavně mužů. Mají strach
z diverzantů. Zjistil jsem, že je dobré s sebou vézt spolujezdkyni. Omylem jsme se ocitli se na checkpointu
asi sto kilometrů od Lvova. Na silnici byly ostnatí ježci,
kulomety a další bojová technika, k tomu pět policistů
a osm vojáků. Nevypadali kamarádsky, byli ostří a trvalo vysvětlit, že nejsme diverzanti. Byla to nebezpečná situace, všichni byli ozbrojení.
Takže chcete na vše sami dohlédnout?
Přišla nám nabídka přidat se k velkokapacitnímu
skladu v České Třebové, ale nevím. Podle mě je nejlepší, když řeknou co chtějí a my to s dodávkou dovezeme
přímo jim. Moc nevěřím tomu, že kdybychom poslali
vlakem třeba dvě pračky určené na konkrétní místo,
že by se po cestě neztratily. Na západě Ukrajiny sice
válka není, ale sociální rozdíly jsou všude.

Vozíš i uprchlíky, kolik lidí jsi už z hranic odvezl?
Ve čtyřech otočkách jsem odvezl 25 lidí. Poprvé
jsme je vezli už v prvním týdnu války, když jsme jeli
s humanitární pomocí zjistit, zda lze vůbec dovnitř na
Ukrajinu projet. Byli jsme jedni z prvních.
Většina z převezených lidí věděla, kam jede?
Ano, většinou mají kontakty na příbuzné. Ale situace se horší díky postupující frontě, takže bude přibývat
lidí, kteří už kontakty nemají.
Vše je ale lehčí, když máte překladatelku. Situaci to
rapidně zlepšilo – vše totiž teď na Ukrajině řeší ženy.
Sehnal jsem dívku z Poličky, která mluví česky i ukrajinsky. Její rodiče bydlí u Lvova, nechtějí odejít, protože
mají doma čtyřicet králíků.
Zájem lidí o sbírku v Poličce klesá, nebo je stejný?
Pokles nepociťujeme, ale netlačíme. Lidé se ptají, ale
už to není takový tlak, jako že musíme „všechno honem“.
To vybavení azylového domu tam už je, takže když teď za
týden, čtrnáct dní nasbíráme auto potravin, je to dobré.
Přihlásily se do sbírky i firmy, které by věnovaly
větší množství materiálu, nebo to jsou všechno drobní dárci?
Ano, jsou i firmy, které podpořily i finančně. Jedna cesta i s dálničními známkami a dvěma jídly pro posádku vyjde na 10 tisíc. Lidé jsou štědří, někdo dal třeba i 30 000
– klobouk dolů. Zatím jsme projeli asi sto tisíc korun.
Markéta Kutilová

Cesta tam a zase zpátky aneb jedu na Ukrajinu…
Tuto analogii jsem si dovolil půjčit od pana Tolkiena
a přišla mi velmi výstižná. Cesta je právě ta věc, která vás donutí přemýšlet o tom, co na ní vidíte, slyšíte
a taky zažijete. Tím pádem vás obohatí. Jako první věc,
co mne napadla, bylo nutkání něco napsat.
Dne 9. 4. 2014 poprvé ruské jednotky vkročily na
ukrajinské území. Po osmi letech se tato situace značně vyhrotila, protože dne 21. 2. 2022 ruský prezident
oficiálně uznal nezávislost separatistických republik
na východě Ukrajiny a nařídil svojí armádě vstoupit
na jejich území, což označil za mírovou misi. Asi tak
stejnou jako v roce 1968 u nás. Výsledkem je válka, ať
to nazýváme, jak chceme.
Dostala se ke mně informace, že je potřeba humanitárně podpořit Ukrajinu. S rodinou jsme vyjeli na nákup potravin a hygienických potřeb. Následně jsem se
dostal do kontaktu s lidmi, kteří tady v Poličce začali
organizovat humanitární pomoc přímo na Ukrajinu.
Tedy na konkrétní místa, kde je pomoc potřeba a také
začali řešit to hlavní, co je potřeba. Jsou neustále
v kontaktu s ukrajinskou stranou, která upřesňuje potřeby. Nabídl jsem se jako řidič. Během jarních prázdnin jsem byl dvakrát na Ukrajině. Přesněji ve městech
Mukačevo a Berehovo. Školy, gymnázia a univerzity se
proměňují v ubytovny pro civilisty, kteří se snaží utéci
před válkou na východě země. Žádní studenti do škol
totiž nechodí. Cesta je dlouhá skoro 1 400 kilometrů a ve střídání dvou řidičů jde zvládnout za šestnáct
hodin. Nepočítám však dobu strávenou na hranicích.
Slovenská i ukrajinská strana se však snaží tento proces co nejvíce urychlit. Ale i tak je jeden přechod minimálně hodina.
Rád bych sdělil pár pocitů přímo z cesty. Lidi, kteří
od nás přebírali humanitární pomoc byli velmi vděční
a mnohokrát nám děkovali. Bylo na nich však vidět

a z delších rozhovorů i cítit, že jsou situací zdrceni. Na
hranicích je situace jasně čitelná. Většinou přecházejí
hranice matky s dětmi, a to pěšky. Muži tak zůstávají
na Ukrajině a vrací se zpět. Situace, kterou jsme viděli
při jednom přejezdu, nám vehnala slzy do očí. Přijela dvě
auta. Z jednoho vystoupili dva chlápci a z druhého muž
se ženou a třemi dětmi. Dcery okolo sedmnácti a dvanácti a ještě tak tříletý syn. Na hranici čekal již někdo,
kdo je znal a nechal si předat klíčky od jednoho vozu.
Muž, který vystoupil s rodinou, se nejdříve rozloučil
s manželkou, následně se starší dcerou a pak s mladší.
To už obě dcery brečely. S tím tříletým klukem si plácl
„Dej pět“ a povískal ho ve vlasech. Kluk se na otce smál.
Bez dalšího otálení nastoupil otec do auta se zmiňovaným dvěma chlápky a odjeli zpět směr Ukrajina. Rodiny
se ujal muž, co na ně čekal na hranicích. Vše proběhlo
během 2 minut. S druhým řidičem v našem autě jsme se
na sebe podívali a řekli jednohlasně: „Tak to bylo drsný.“
Oba máme děti a moc dobře jsme sledovanou situaci

pochopili a vcítili se. Donutí vás to přemýšlet. Není to
však na hranicích ojedinělý obrázek.
O to více patří velké poděkování všem, kteří jakkoliv přispěli nebo i přispějí, aby se humanitární pomoc
dostala k potřebným. Jsem hrdý, že jsem Čech, že jsem
z Poličky a že jste moji spoluobčané.
Jiří „TRAVEX“ Trávníček

Večer modliteb
za Ukrajinu
V pátek 29.4. od 18:45 budeme v modlitbách, za doprovodu zpěvu, myslet na ty, jež
jsou zasaženi válkou na Ukrajině.
Zveme všechny, kteří se k nám chtějí připojit do kostela svatého Jakuba.
Poličská schola a Římskokatolická farnost děkanství Polička

Velikonoce RYBÁŘI zápasili s přírodou
na Svojanově

Někdejší královské sídlo je po dlouhé době
připravené na první letošní slavnosti. Přijeďte prožít Velikonoce na hradě. Program je
nachystaný na celý víkend 16. a 17. dubna.
Těšte se také na zajímavé výstavy.
Na Bílou sobotu a na Velikonoční neděli je připravený celodenní program na
hradním nádvoří. Výletníci se naučí, jak se
pletou pomlázky. Dozvědí se nejen mnohé o Velikonocích a zvyklostech, které se
k nim váží. Návštěvníci se mohou těšit i na
hrané scénky a bubeníky.
Milovníci historie nepřijdou samozřejmě
ani o komentované prohlídky jarně vyzdobené památky zpestřené vyprávěním o velikonočních zvycích. Interiéry oblíbené památky provoní čerstvé velikonoční perníčky
a mazance. Nebudou chybět ani kvetoucí
jarní rostliny a malovaná vajíčka.
Na tradičním jarmarku budou k mání bylinky, ručně vyřezávané kuchyňské náčiní,
pravé valašské frgály a další drobnosti třeba jen pro radost.
Na letošní sezónu jsou na hradě nachystané
také zajímavé výstavy. Dvě z nich budou zpřístupněné od 15. dubna v předhradí ve zrekonstruovaných konírnách. Velká multimediální
výstava je věnovaná osobnosti císaře Rudolfa II. Připomeneme si 470 let od panovníkova narození a 410 let od jeho úmrtí. V galerii
bude tato výstava otevřená až do konce srpna.
V sousedním sále představíme mimořádnou
osobnost arcibiskupa Karla Otčenáška.
Správa hradu má pro všechny milovníky
výletů a historie dobrou zprávu! Zatímco
ostatní památky plánují zvýšit cenu vstupného až o 30 procent, na Svojanově se rozhodli být k výletníkům vstřícnější. Vstupné
zůstává stejné, jako bylo v minulém roce.
Najděte si cestu na hrad. Na celý turistický
rok máme nachystaný bohatý program.
Brány hradu Svojanov jsou o Jarních slavnostech a po celý duben dokořán od 9 do 17 hodin, vždy od úterka do neděle. Otevřeno bude
rovněž na Velký pátek a Velikonoční pondělí.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

V sobotu 5. března se členové Rybářského
sdružení Vysočina Polička sešli v Tylově domě
na své výroční schůzi. Hlavním bodem programu byla zpráva o činnosti sdružení v roce
2021 a výhled na rok 2022. Přednesl ji hospodář Jaroslav Martinů.
Konstatoval, že v uplynulých dvou letech
rybářům ztěžovala práci kovidová omezení,
přesto byli úspěšní. Podařilo se jim dle plánu
zarybňovat revíry, odbahnit rybník v Pomezí,
zvládnout všechny akce finančně a nezapadnout při tom do dluhů. Naopak jim na účtu
ještě nějaké peníze zbyly. To označil za zásadní
podmínku další úspěšné existence a prosperity sdružení.
Do sportovních revírů rybáři loni vysadili
110 000 ryb o celkové váze 1 145 q. Z toho
bylo 30 000 kaprů, 65 000 pstruhů a sivenů,
15 000 okounů, štik a jiných druhů, v ceně
přesahující 10 milionů korun. Předpokládá
se, že loňské úlovky budou na úrovni 900 až
1 000 q ryb (dosud se sčítají). Jsou to stovky
velkých kaprů, tisíce kapitálních pstruhů, mnozí kolem 7 kg, štiky a sumci přes 100 cm atd.
Aby byly výsledky práce poličských rybářů
zřetelnější, porovnal některá čísla. Pokud jde
o zarybňování, činilo v roce 1990 zhruba 20 q,
loni 1 145. Roční rozpočet se zvedl z někdejších 80 000 Kč na nynějších 12 000 000 Kč.
Za uplynulých 30 let postavili, obnovili nebo si
pronajali mnoho rybníků. Za 3,6 milionu kou-

pili Přehradu PK 1 (Pod Kopcem). Skromným
odhadem vybudovali za 30 let dílo v hodnotě
60 až 70 milionů korun.
V další části zprávy vysoce ocenil obětavou
práci členů, která vede k tak dobrým výsledkům. Zazněla jména těch, kteří jdou ostatním
příkladem. Jsou to František Kopiště, Zdeněk
Milota, Pepík Švanda, David Grolich, Martin Talacko, kteří zajistili např.: dopravu ryb, krmení,
vypouštění rybníků, výlovy, organizaci závodů
a funkce rozhodčích, zpracování výsledků, fotodokumentaci, prodej povolenek, úklid kolem
rybníků, sběr uhynulých ryb, provoz auta, prodej vánočních ryb v Poličce, Svitavách, Rohozné. Dále připomněl, kolik úsilí stálo odbahnění
rybníka v Pomezí. Konstatoval, že vedle poděkování za práci je nutné rovněž poděkovat
za každé dobré slovo, morální podporu, účast
na závodech, slušné, poctivé chování a dodržování stanovených pravidel. Neboť největší
hodnotou a bohatstvím je aktivita členů, kteří
sdružení věnují svou práci a čas na úkor svého
volného času a rodiny.
Za hlavní úkoly pro letošek J. Martinů označil opětovné úspěšné zarybnění revírů na
úrovni nejméně 1 000 q, usilovat o odbahnění
PK 1, nedělat žádné dluhy, udržet dobré kamarádské a mezilidské vztahy a nadále jít cestou
slušnosti, poctivosti a hospodárnosti. V tom
smyslu bylo schváleno usnesení.
L. Vrabec
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Každé město má příběhy
Každé město má ve své historii události a příběhy, které
k němu patří. Některé však překročily jeho hranice a dostaly
se na na stránky novin či v pozdější době do televize. Vybral
jsem několik takových událostí za posledních 99 let.
V okolí Poličky proběhlo v roce 1923 Velké závěrečné
vojenské cvičení – manévry československé armády. Intenzivní přípravy na toto cvičení probíhaly již od začátku
srpna 1923 a o jejich důslednosti svědčí, mimo jiné, „Vládní
nařízení ze dne 7. srpna 1923 o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani v roce 1923,“
kterým se zajišťuje ochrana zaměstnaneckého poměru rukujících záložníků.
Samotné manévry probíhaly ve dnech 4.–7. září 1923 za
účasti 30 000 mužů vojska a 1 400 důstojníků. Jako pozorovatelé se ho zúčastnila také řada čestných hostů, vojenských
atašé a novinářů. Námětem cvičení byl vpád nepřátelské
armády červených z Kladska do Čech a její zastavení moravskou a českou armádou modrých. Ředitelem celých manévrů
byl náčelník hlavního štábu československé armády generál
Mittelhausser. Cvičení bylo zakončeno přehlídkou vojska konanou za účasti ministra národní obrany Františka Udržala
a dalších významných osob odpoledne 7. září poblíž Vendolí.
Armádní filmaři natočili z průběhu cvičení obsáhlý záznam zachycující pohyby vojsk, vojenské a politické osobnosti i ukázky vojenské techniky. Kromě starší výzbroje
se na filmových záběrech objevuje rovněž nově zaváděná
technika, tehdy nevídaný počet 50 ks letadel už s československým stíhacím letounem Aero A 18 a lehké tanky Renault FT. Filmový dokument o těchto manévrech je možno
zhlédnout na webu Vojenského historického ústavu.
Tragický mnichovský diktát dolehl i na naše město. Dne
6. října 1938 zazněla v rozhlase šokující zpráva, že v německém záboru bude i česká Polička a několik dalších vesnic
z okolí. Bylo zabráno Horní předměstí. Od 10. října 1938
německá armáda okupovala i ryze českou Poličku (5 891
Čechů a pouhých 149 Němců, většinou státních zaměstnanců) a s ní několik dalších obcí s čistě českým obyvatelstvem.
Řada obyvatel (jejich počet je uváděn číslem 1 500) se
v obavách z okupace i z ordnerů, o jejichž řádění v okolních
obcích docházely zprávy, v panice začala stěhovat z města.
Dne 10. října 1938 přijely do města jednotky německé armády a obsadily celé historické jádro i Horní předměstí. Po
dvoudenních jednáních se sice podařilo dosáhnout uvolnění středu města, Horní předměstí však v záboru zůstávalo.
Důvod byl zjevný: udržet si kontrolu nad strategickou silnicí z Limberka (dnešní Pomezí) na Jedlovou a do Vojenské
muniční továrny a Korouhve. Němci z okolních vesnic plně
využili období, kdy muniční továrna nebyla pod kontrolou
československé armády, a továrnu kompletně vyrabovali – co nemohli odvézt, zničili. Nejspíše hlavním důvodem
německého „omylu“ v mapování byla snaha obsadit významnou muniční továrnu, dnes známou jako Poličské strojírny.
Po řadě složitých jednání, při nichž se městskému zastupitelstvu podařilo zaangažovat i některé cizí vlády (kupř.
byl odeslán telegram prezidentovi USA F. D. Rooseveltovi
s žádostí o pomoc a memoranda německému, italskému,
francouzskému i anglickému velvyslanectví), se konečně
podařilo 24. listopadu 1938 dosáhnout stažení německé
armády i z Horního předměstí. Hlavní představitelé města
vyvíjeli neúnavnou činnost k osvobození města. Podařilo se
a Polička byla okupována pouhý měsíc. Nová státní hranice
nyní přicházela od severu od Vysokého Lesa, v prostoru křižovatky na Svitavy oddělovala Limberk (Pomezí) od Poličky
a pokračovala na Modřec. Polička se tak stala pohraničním

městem okleštěné republiky – ovšem nikoliv nadlouho;
15. března 1939 německá armáda město i s celým zbytkem
státu obsadila znovu a byl zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava. O obsazení Poličky psaly tehdy i noviny v zahraničí.
Hned po zřízení Protektorátu Čechy a Morava vznikla
v Poličce odbojová skupina složená z nekomunistických
odbojářů a komunistů včetně členů Obrany národa, která udržovala stálé spojení s místními podniky a okolními
obcemi. Otakar Kukla v ní začal působit na podzim roku
1939. Podílel se na výrobě a rozšiřování letáků. Narodil se
21. 3. 1901, byl absolventem Uměleckoprůmyslové školy
v Praze. Členové skupiny také finančně podporovali rodiny
vězněných osob. Další činností odbojářů bylo sledování výroby v muniční továrně v Poličce, která byla začleněna do
skupiny Škodových závodů. Zprávy o výrobě v muničce pak
byly spolu s dalšími informacemi předávány na Ministerstvo
průmyslu, obchodu a živností do Prahy, které mělo napojení
na ilegální vysílačku.
Zmínku zasluhují i dvě akce provedené na jaře 1940.
V Poličce tehdy hostovalo Východočeské divadlo Pardubice s detektivní hrou Bohumíra Polacha „Vrah jsem já“, na
jejíž plakáty byly v noci nalepeny fotografie Adolfa Hitlera
vystříhané z novin. Odvážnou akcí byla sabotáž provedená 1. května 1940 v rozvodně poličské muniční továrny
zaměstnancem Hynkem Bernovským z Bystrého, která
vyřadila celý podnik na několik hodin z provozu. Pachatele
těchto dvou činů gestapo nevypátralo.
Přináším úryvky ze vzpomínek Otakara Kukly, jejichž
záznam mám:
„…Švagr Ruda Sion nosil letáky stále častěji. Požádal
mě o spolupráci. Řekl, že se pokusí sehnat nějaký pořádný
rozmnožovací stroj.
…7. září 1940 byl náhle zatčen tovární tkadlec Vraspír,
člověk chatrného zdraví. V den jeho zatčení přišel Ruda večer k nám a vyzval mne, abych všechno, co mám doma,
ihned zničil. Tak jsme spolu věci odnesli a spálili. Následující
dny jsme prožívali v nervózním očekávání. Uplynulo 19 dnů.
Už se zdálo, že bude klid. Ale 26. září zatklo gestapo Rudu
a továrního tkalce Jílka, 30. září přijeli pro obuvníka Františka Smejkala.
Za nějaký čas po Rudově zatčení přišel radiomechanik,
že už dostal cyklostyl, který Jan Janele u něho objednal,
a teď neví, co s tím má dělat. Nejdříve jsem narazil na
Frantu Pavlíka. Byl nadšen. Prohlásil, že cyklostyl vyzvedne
a doručí na pravé místo. Bylo zahájeno rozmnožování letáků. V bytě u studenta Jardy Kopeckého, kde byl cyklostyl
uschován, se letáky tiskly. Byla to práce čtyř nadšených
studentů poličského gymnasia, nádherných, odvážných
mladých lidí. Vedle Jardy Kopeckého to byli Jarda Petr, Oskar
Machotka a Jarda Popelka. Kopecký a Petr letáky rozmnožovali, Machotka a Popelka je rozšiřovali mezi lidmi.
… 18. května 1942 byl zatčen obuvnický dělník Charouz.
A to byl první článek velkého řetězu, na kterém jsem visel
i já...
22. května zatkli truhlářského dělníka Františka Kučeru. 30. května – soudružky Klodnerovou a Vraspírovou.
21. července byli zatčeni Fr. Pavlík, J. Procházka a Karel
Veselský. Ted už jsem mohl čekat jenom na mé a Janelovo
zatčení.
28. srpna byli zatčeni Vojtěch Berkovec, František Loňský, Jarda Petrů, František Radiměřský – učitel, Václav Radiměřský – zedník a Jarda Kopecký. Kruh se uzavíral.
22. září ráno jsem v práci pokračoval. Pilně jsem řezal, sbíjel, montoval. Najednou slyším, že pod okny zastavilo auto.

Bouchnutí dvířek a vzápětí byli u nás dva páni gestapové.
„Otakar Kukla?“ „Ano.“ „Tak rychle obléknout!“
Jeden mne hlídal, druhý prohlížel domek. Zmizel přitom
fotografický aparát. Mamce říkali, že mne potřebují jenom
k výslechu. Jenže mamka věděla, oč jde – a byla statečná.
Ještě štěstí, že synek byl ve škole.
V autu už byla s. Cupalová a s. Koráb. Poslední z naší
party! V autě jsme nesměli mluvit. Jelo se. – S Frantou Pavlíkem jsme byli domluveni, co v případě zatčení mluvit. „On
byl členem zpěváckého spolku Kollár a cyklostyl koupil na
rozmnožování not“. Byli na to připraveni i svědci. Toho jsme
však už nepoužili. Ihned při prvním výslechu jsem poznal, že
už je to zbytečné, že kruh je uzavřen.
Byli jsme dopraveni do pardubické donucovací pracovny.
Přijali nás křikem, pohlavky, kopanci a nakonec už jen zaklapl zámek u cely a na chvíli byl klid.
Já se dostal do cely č. 25. Byla to prostorná místnost.
Bylo nás tam asi dvacet. Rychlé, tiché seznamování. Šeptání. „Pozor tamten u dveří je asi fízl.“ Setkal jsem se tam
se soudruhy z Litomyšle a Bystrého. Z Poličky tan byl jen
A. Kocián, úředník spořitelny. Jiným známým byl bysterský
krejčí Bohumil Mareček. Byl nervově vyčerpán. Ve dne jsme
na cele pracovali. Na dlouhém stole lepili různé sáčky. Přechod z civilního života do kriminálu je těžkou zkouškou.
… Nadešla chvíle prvního výslechu. Ti, kteří měli být předvedeni, byli naloženi do auta a zavezeni na gestapo na pardubickém náměstí. Při prvním výslechu jsem se snažil pochytit,
kolik toho asi vědí. Od připravených výmluv jsem během výslechu včas upustil. Nasadil jsem nechápavou masku Švejka.
Ale k získání orientace mi to pomohlo. Řetězovým výslechem
předcházejících vězňů věděli již kromě cyklostylu o mém spojení se Sionem. Tvrdili mi, že se Sión už ke všemu přiznal a že
je marné cokoliv zapírat. Nepolevil jsem. Při druhém výslechu
sehráli scénu, že Sion. už přijel a že je vedle v kanceláři připraven opakovat své doznání a usvědčit mne. Dokonce v jedné
chvíli zavolal vyšetřující do vedlejší místnosti: „Předveďte Siona!“ Ale já měl jakési tušení, že je to léčka. Moje tušení mne
nezklamalo. Nedal jsem se polapit. Trval jsem na svém, že jsem
o žádných, letácích nevěděl. Na otázku, zda jsem věděl, že
Franta Pavlík je komunista, jsem odpověděl, že jsem nic takového netušil. Druhý den jsem byl konfrontován s Pavlíkem. Byl
zmučen jejich tvrdými výslechy – a já pochopil, že už se nedá
nic zapírat. Po této konfrontaci jsem věděl, že je zle. Uvědomil
jsem si, že není důležité, zda se k účasti přiznám, či nikoliv.
Důležité je, abych sám nevyslovil něčí jméno a neprozradil na
odbojovou činnost něco, dosud nebylo prozrazeno.
Začátkem listopadu začalo chumelit a mrznout. Tenkrát
jsme byli jedné noci probuzeni – nadávkami a za jejich „los,
los“ vyháněni ven. Bylo to jako o posledním soudu. Bachaři, svítilny, reflektory – a tak jsme se za neustálého křiku
a fackování dostali ven před bránu. Tam nás seřadili do
čtyřstupů. Kolem nás i středem natáhli řetězy a průvod se
hnul. Vypadalo, to, jako když jdeme na popravu.
Bylo to ve zlé době po Heydrichiádě a Lidicích a my dobře věděli, že na pardubickém zámečku se střílí a popravuje.
I v naší čtveřici byl jeden, který znal dobře všechny cesty.
Upozornil nás – a šeptem se to rozneslo po celé skupině –
že zahneme-li za mostem doleva, tak jdeme na popravu,
a když doprava, tak pojedeme s transportem do Terezína.
Nemohu vylíčit ty hrozné vteřiny, když jsme uviděli most.
Každý krok byl věčností a před rozcestím nervozita rostla
– úzkost sevřela hruď jako do želez, srdce přestávalo bít…
Brána terezínské malé pevnosti se otevřela. Žádný ještě
netušil, kolik utrpení se za ní skrývá. Byla to brána do pekla.
Zavřela se za našimi zády.“
Pokračování příště
A. Klein

SPOLEČNOST BOHUSLAVA MARTINŮ
zve na

KLAVÍRNÍ KONCERT MgA. DANIELA JUNA

PÁTEK 8. 4. 2022 v 17.00
AULA GYMNÁZIA POLIČKA
Na programu zazní dílo W. A. Mozarta, G. Gershwina,
J. Ježka a dalších více i méně známých skladatelů.

Potřebujete se zorientovat
na realitním trhu?
Zavolejte.

Kontakt
Ing. Roman Velich
602 882 730

ZBAVTE SE REALITNÍ
ŠEDI VE VAŠEM MĚSTĚ
A PRODÁVEJTE NEMOVITOSTI
S PROFESIONÁLEM.

T.E.S. s.r.o. Poliþka
PĜijme do trvalého pracovního pomČru

STROJNÍKA

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

DO PLAVECKÉHO BAZÉNU V POLIýCE
Požadujeme:
- výuþní list
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny B
Nabízíme:
- práci ve stabilní spoleþnosti
- dobré platové ohodnocení
- týden dovolené navíc
- pĜíspČvek na stravování
- pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní
- pĜedpokládaný nástup od 1.5.2022
Kontakt:
605 246 744 – Ing. Cobe Ivanovski
737 867342 – Mgr. Andrea Zachová
e-mail: ivanovski@tespolicka.cz
bazen@tespolicka.cz
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Polička Jazz
Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva
zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé
vytápění místa instalace.

I.

II.

Jak poznám,
II že mám
nevyhovující kotel?

Na štítku kotle bude uveden údaj
o emisní třídě 1 nebo 2.
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj
o emisní třídě.
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz

III.

Jaký mi hrozí postih a jak
se mu vyhnout?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyhovujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč.
Dobrou zprávou je, že pokud
podáte nejpozději do 1. 9. 2022
žádost o dotaci, prodlouží se Vám
lhůta na výměnu kotle o 1 rok!

Kdo a kde může žádat o dotace?
Ostatní domácnosti

Nízkopříjmové domácnosti,
důchodci se starobním důchodem,
nebo invalidním důchodem 3. stupně.

Nová zelená úsporám
Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná
osoba elektronicky na
www.novazelenausporam.cz.
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště
Státního fondu životního prostředí ČR,
popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

Kotlíkové dotace
Žadatel musí být vlastníkem, nebo
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale obývaného rekreačního objektu.
Žádosti se budou přijímat elektronicky
s následným dodáním vytištěné žádosti
včetně vytištěných příloh na oddělení
programové pomoci na Krajském úřadě
Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.

Pamatujte, že výměna kotle nestačí,
je potřeba se o něj také řádně starat!

Mgr. Lucie Angelová lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková
eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková
jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová
ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Lenka Vondrová
lenka.vondrova@pardubickykraj.cz
Bc. Petra Koblížková petra.koblizkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz
Ing. Petra Kodytková petra.kodytkova@pardubickykraj.cz

Informace k dotacím na výměnu kotlů a ke správnému topení lze nalézt
na odkazech https://www.kotlikydotace.cz a www.jakspravnetopit.cz.

DģM S PEýOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION” POLIýKA
Družstevní 970, Poliþka 572 01

pĜijme PEýOVATELKU
(pracovník v sociálních službách)
x pouze ranní smČna pondČlí–pátek (8 hod./den)
x hlavní prac. pomČr, na plný pracovní úvazek
x vyuþení v oboru není podmínkou, praxe vítána
x nutný Ĝidiþský prĤkaz na auto, základní znalosti na PC
x bezúhonnost - þistý výpis z rejstĜíku trestĤ
x nástup možný ihned
Bližší informace podá ved. peþovat. služby pí. Smolková
mo: 730 892 031, email: smolkova@dpspolicka.cz

Festival 2022
Jubilejní 25. ročník festivalu proběhne
ve dnech 20.–23. 4. 2022
Když v roce 1997 Město Polička uspořádalo první ročník jazzového festivalu,
nikdo se zřejmě nezabýval myšlenkou, jak
se tomuto odvážnému hudebnímu počinu povede za dvacet pět let. S odstupem
času je zřejmé, že festival úspěšně žije
a že se stal respektovanou kulturní událostí nejen v našem regionu. Pohled do
programové nabídky jubilejního ročníku
napovídá, že ani letos nezůstane festival
svým příznivcům nic dlužen a dramaturgie nám opět nabízí celou řadu hudebních osobností.
Hlavními festivalovými večery jsou pátek a sobota 22. a 23. 4., festival však
bude zahájen už ve středu 20. 4. koncertem oceňované zpěvačky Dashy. Ta
společně s multižánrovým kvartetem
Epoque Quartet připomene v pořadu
Ellaboration fenomenální Ellu Fitzgerald.
V úvodu pátečního večera vystoupí
známý jazzový pianista Emil Viklický,
společně s Pavlem Hrubým představí
skladby z alba Betwen Us. Těšit se můžeme i na další legendu českého jazzu
Martina Kratochvíla, který jako první
přivedl jazzrock za železnou oponu. Ten
se představí s americkým kytaristou
Tony Ackermanem a íránskými perkusisty Imranem a Filipem Zangim. Finále pátečního večera bude patřit nejslavnějším
hitům swingové éry 40. a 50. let v podání
brněnské kapely Hear Of Dixie a švýcarské zpěvačky Géraldine Schnyder.
Sobotní večer zahájí Robert Balzar
Trio, nepřehlédnutelný fenomén české
jazzové scény a častý host klubových
a festivalových koncertů v Poličce. V další části večera představí pianista, skladatel a dirigent Kryštof Marek se svým orchestrem nový hudební projekt, jazzovou
suitu, která bude v Poličce uvedena ve
světové premiéře. Festival zakončí multižánrová formace Lanugo se zpěvačkou
Markétou Foukalovou, kapela ceněná
kritiky i posluchači za vysokou hráčskou
úroveň a strhující atmosféru živých vystoupení.
Tradiční součástí festivalu jsou výtvarné výstavy. Tentokrát představí svůj
nevšední pohled na svět hudby Patrick
Marek, přední fotograf tohoto žánru.
Nenechte si ujít tuto mimořádnou událost. Tylův dům se v tyto dny promění ve
velkou hudební kavárnu s nevšední nabídkou, ze které si každý může vybrat.
Podrobný program a vstupenky jsou
k dispozici na www.tyluvdumpolicka.cz.
J. Mareš
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
DUBEN 2022

ZVEME VÁS
MARTINŮ FEST POLIČKA 2022
25. ROČNÍK

www.tyluvdumpolicka.cz
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VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč

• Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou
a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti
střech! Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

| 102.4 FM

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.

Velká jarní soutěž Českého
rozhlasu Pardubice

Polička

INZERCE

| R-PCE

| vyhrajtetrakturek.cz

• 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.
• Nabízím k prodeji zachovalé kadeřnické zařízení. Možnost prohlédnutí a odkoupení poslední týden v dubnu
- cena dohodou. Volejte na tel. 774 905 912
• Prodej bytu 2 plus 1. J. Suka 823, výtah. Stav velmi
dobrý, 53 m2. Cena 2 900 000. Dohoda možná. Tel.
736 143 176
• Koupím gramofonové desky. Tel: 739 067 695

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
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Divadelní klub
28. 3.–1. 4.
Jeden svět pro školy
Školní filmové projekce, 8:00–12:00 hod.
Pořádá: Pontopolis, z. s.
1. 4. v 15:00 hod.
100 let gymnázia
Setkání učitelů z Poličska
Pořádá: Gymnázium Polička
2. 4. ve 20:00 hod.
Po čertech velkej mejdan vol 2 – Revoluce + Dan Vertígo
Další počertovský mejdan, tentokrát vol. 2. Přijďte si poslechnout nové skladby kapely REVOLUCE. Letos se bude
jednat o nejdelší koncert, kde zazní všechny skladby včetně těch, které se brzy objeví na chystaném druhém CD.
Jako host vystoupí DAN VERTÍGO. Dan Vertígo je na české
písničkářské scéně ojedinělý zjev. Na koncertech střídá
polohu veselou, vážnou i trapnou, písničky prokládá mluveným slovem a rád se nechává unést proudem asociací,
slovních hříček či improvizace. Songy z jeho dvou desek
jsou zábavné už na první poslech a podpořeny naživo kopákem mají místy až taneční nádech. Svůj styl označuje za
rocknroll, folkpunk, případně underground pop.
Vstupné: 150 Kč
8. 4. ve 20:00 hod.
Vepřové komety + Bedrock
Koncert kapel Vepřové Komety a Bedrock
VEPŘOVÉ KOMETY – Sehraná energická formace, sršící
našláplými rytmy, ostrovtipnými texty a radostí ze hry.
Skupina začala vystupovat již v roce 2004 jako dětská
a posléze studentská kapela. S postupem let hráči společně proplouvají žánry folku, bigbeatu, rock‘n‘rollu, reggae a funku. Se svým zpěvným českým a zároveň funkově
energickým repertoárem kapela sklízí úspěch po celé ČR
a dnes má tak i přes mladý věk svých členů na kontě na
dvě stě odehraných koncertů. V říjnu 2017 skupina vydala
debutové album „Funk ční ze mě“ na labelu Championship
music. To vzniklo v létě 2017 v pražském Studiu Bros pod
vedením hudebního producenta a mistra zvuku Jana Balcara, mimo jiné také hudebního skladatele souboru Cirk
La Putyka a člena české funkové legendy Nukleární Vokurky. Na podzim 2020 kapela vydala nové EP Buben a koncem roku přidala k titulní skladbě také videoklip. Novinku
skupině pokřtil Oto Klemíř z J.A.R. Zvukově se skupina instrumentálně posunula, do nového EP vkládá výrazně více
rapových pasáží a vokálních partů. Třešničkou na dortu
jsou dechy pera trombonisty Jakuba Žídka, které dodávají
funkovým pasážím patřičný náboj. Hudebně se Vepřové
Komety inspirují jak v ryzím james-brownovském funku,
tak třeba v kytarovějších Red Hot Chili Peppers, s čímž
se v jejich písních mísí klukovská hravost, surrealistická
poetika i český smysl pro humor. Sehraní jsou jako pokrevní bratři, kterými někteří ve skutečnosti doopravdy jsou.
Vstupné: 200 Kč /100 Kč
9. 4. ve 20:00 hod.
ROCK IN SHELF vol. 1
STELLARIS + GENETIC MUTATION
STELLARIS je pražská metalcorová kapela, která vstoupila na scénu na začátku roku 2021. Na stage přinášejí
neutuchající energii, a to nejen díky svému nasazení a dravosti, ale i díky kombinaci melodických linek, nařezaných
pasáží a unikátních vokálů. Tahle cz-sk banda ve složení
Nicol, Jamie, Hudy a Milpi vás na koncertech vždycky solidně rozhýbe.

GENETIC MUTATION je svitavská hardcore-crossover kapela hrající fúzi metalu, hc a crossover.
Vstupné: 150 Kč /100 Kč
13. 4. v 19:00 hod.
Od Matterhornu po vesmír: buď připraven a nenech svůj
odkaz umřít
„Jak ze sebe dostat to nejlepší? Jak být co k čemu ve světě
a nedovolit, abych si s sebou to všechno nevzal do hrobu?
Tyhle otázky si kladu možná častěji, než je zdrávo, ale daří
se mi díky nim žít pestrý a plnohodnotný život, který mě
baví sdílet s ostatními. A to nejenom povídáním, ale i skrze výzvy a různorodou podporu mladých talentů. Tentokrát bych se s tebou chtěl podělit o evoluci svojí životní
cesty, která mě dostala jak do velké části světa včetně
vrcholů, jako je Matterhorn, tak i do míst, kam by mě nikdy
nenapadlo se podívat, včetně setkání s lidmi, kteří pro mě
byli v dětství nedosažitelnými vzory z televize – a nebo
i před televizní kamery největších českých médií. Co si
z toho odnáším? Co bych poradil sám sobě před lety, když
jsem jako úplný zelenáč začínal s podnikáním, aniž bych
věděl, co to vlastně znamená? Jak přetavit strach ze špatného pána na dobrého sluhu? Co je tím motorem, který
bych chtěl sdílet s ostatními a nakopnout je, aby ze sebe
dostávali to nejlepší oni sami? Stav se na moje upřímné
povídání o cestování, horolezectví, podnikání i cestě za
inovacemi v českém vzdělávání, nech se inspirovat a klidně i ty přispěj svým příběhem v diskuzi po přednášce. Rád
tě poznám!“
Miky Škoda Zakladatel projektů X-Challenge, LeapMakers
a v minulosti například i LowCost Race. Svými aktivitami
se snaží hledat a upevňovat pozici Česka ve světě. Miky
je původně fyzioterapeut, pedagog volnočasových aktivit
a skautský vedoucí, který od 22 let podniká v různých odvětvích, projel přes 40 zemí, vylezl několik čtyřtisícovek
včetně Matterhornu a je autorem knihy Můžeš (po)dělat
cokoli. Dnes čerpá ze zkušeností jak z podnikání, tak ze
skautu a cestování. Svoje zkušenosti aplikuje ve vzdělávacích projektech s cílem pomoci vývoji vzdělávání v Česku
vstříc inovacím, zodpovědnosti, multioborovosti a systémovému kritickému myšlení.

Vstupné: 130 Kč
16. 4. ve 20:00 hod.
Travesti show
Travesti show – Crazy Goddess
Soubor Crazy Goddess vznikl v roce 2004. Členky souboru
(Vlasta Wild, Julia Landis, Chi Chi Tornádo, Roxana Primeri) se zaměřují na travesti show, v rámci které interagují
s publikem.
Vstupné: 299 Kč
21. 4. v 18:00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA se vrací
12. ročník filmového festivalu s dokumenty o cestování,
dobrodružství i divoké přírodě.
Promítat se budou filmy: Salto je král (expedice P. Barabáš), Boys 1970 (lezení Peru), Kwanza, topící se diamant
Angoly (divoká voda), 1 000 Miles – Jih proti severu (bikový ultramaraton), Kripl trip (Kanada na vozíku), Nájdem
odvahu (běh napříč Slovenskem).
Pořádá: Políčko, z. s.
Vstupné: 80 Kč /60 Kč
28. 4. v 19:00 hod.
REPRODUKCE
Stand up Filipa Tellera o rozhodnutí, které nelze vzít zpět!
Autorský stand up o dětech, rodičích, výchově, společnosti a rozhodnutí, které nelze vzít zpět. Filip Teller děti nemá.
Mohl by mít, ale je si vědom rizik tohoto zodpovědného
rozhodnutí. K dětem, na rozdíl od pokojových rostlin, totiž
musíte mít vztah. Jenže biologické hodiny tikají a touha
po zachování rodu a slevě na dani může být mnohdy silnější než obava z přelidnění. Nastává tedy čas položit si
zásadní otázky, které se reprodukce týkají: Mít či nemít?
A má to dnes ještě smysl? Na tyto a mnohé další otázky
hledá Filip Teller odpovědi ve svém reprodukčním stand-upu plném úvah, pochyb, nepravděpodobně-pravdivých
příkladů a ironického humoru. Dozvíte se například, co si
myslí reprodukční potenciál nebo jak si vybrat vhodného
potomka ještě před jeho narozením. A kdyby ani to nebylo dost, určitě vám pomůže typologie rodičů, ať už pro
vyrovnání se s vlastními traumaty nebo pochopení traumat svých (třeba i potenciálních) dětí. Scénář: Filip Teller,
Patrik Boušek. Režie: Michal Skočovský. Světlo a zvuk:
Vojtěch Dvořák. Hudba: Jan Kyncl. Projekce: Tadeáš Kyncl.
Reprodukuje: Filip Teller.
Vstupné: 150 Kč /100 Kč

CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ

VERNISÁŽ:
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ BOHUSLAVA
MARTINŮ POLIČKA
8.–24. dubna
Zveme Vás na výstavu výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička. Na výstavě bude
představen průřez celoroční tvorbou všech žáků oboru
a budou zde zastoupeny rozmanité výtvarné techniky. Práce vznikly pod vedením učitelů Bc.A Lucie Muchovičové,
Mg.A Vojtěcha Donáta a Mgr. art. Ludmily Pillmayerové.
Vernisáž se koná v pátek 8. dubna v 16:00 hod. ve výstavních sálech muzea. Těšit se můžete i na hudební vystoupení.
VÝSTAVA: SVÁTKY JARA
tradiční jarní výstava o Velikonocích v útulném prostředí třídy B. Martinů
22. března – 24. dubna
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.
GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA A RODNÁ SVĚTNIČKA
BOHUSLAVA MARTINŮ SE PO ZIMĚ OPĚT OTEVÍRAJÍ
VEŘEJNOSTI
První dubnový víkend hlásí pravé jarní počasí –
co takhle vyrazit ven, protáhnout nohy a vystoupat
192 schodů přímo do rodné světničky skladatele Bohu-

slava Martinů? Ta se nachází ve věži novogotického kostela sv. Jakuba a neskýtá pouze krásný výhled na město
a okolní krajinu z výšky 36 metrů, ale zároveň je to místo,
kde se roku 1890 narodil do již čtyřčlenné rodiny Ferdinanda Martinů malý Bohuslav. Celá rodina se musela dělit
o prostor o velikosti dvacet pět metrů čtverečních, a to po
dvanáct let, kdy dobrosrdečný tatínek chránil město coby
pověžný před požárem.
Nemáte rádi schody? Vyražte na prohlídku městských
hradeb, které jsou jedny z nejzachovalejších ve střední
Evropě. Hradební zeď má úctyhodnou šířku 2 až 2,25 metru, je až 8 metrů vysoká, zpevněná 19 půlválcovými, do
města otevřenými, baštami. Hradby jsou dodnes zachovány a v délce 1 220 metrů obepínají celé historické jádro
města. Rozhodně stojí za vidění!
Podrobnosti o času prohlídek naleznete na www.cbmpolicka.cz
PŘIPRAVUJEME:
V neděli 1. května v 16:00 hod. odpoledne v budově
muzea padne šestka jako zahajovací signál výstavy Polička plná her a Pexeso – český fenomén. Po krátkém úvodním slovu herního nadšence Jana Coufala a sběratelky
pexes Moniky Konečné si v tvořivé dílně vyrobíte vlastní,
originální „deskovku“ i jedinečné pexeso. Nechte se strhnout k napínavému hraní her známých i neznámých. Uvidíte, že tentokrát nebudete spěchat do domečku.
POLIČKA PLNÁ HER – deskové a společenské hry pro
všechny!
1. května – 31. srpna
První desková hra se objevila už před více než 4 tisíci
lety! Není divu… i v dávných dobách lidé hledali zábavu
a společné zážitky. Hraním her se intelektuálně a duševně
rozvíjíte, cvičíte logické myšlení a strategii, ale hlavně je to

Co se děje v knihovně a na Půdě
Scratch Cup aneb klání programátorů
Přijďte si poměřit své programovací síly! Soutěž
Scratch CUP se koná ve středu 27. dubna od 14 hodin
na Půdě, na řešení rozličných programátorských zápletek
mají účastníci 90 minut. Soutěž je určena pro žáky 6.–9.
tříd ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia. Programátorského klání se účastní soutěžící z celé republiky. Není třeba se
předem nikde hlásit, stačí přijít. Notebooky s programem
Scratch máme připraveny.
Velikonoční Otevřené Půdy
Vajíčka vyfoukaná i natvrdo s sebou – na Půdě si naprogramujete či nakreslíte vlastní vzory a zdobení. Náš
robot Egg-bot rád vypomůže! Vypalovací laser i 3D tiskárny čekají na tvoření jarních dekorací. Pozor ale, v neděli
17. dubna i v pondělí 18. dubna bude Otevřená Půda zavřená! Jinak platí naše standardní otevírací doba: pondělí
13:30–18:00, čtvrtky 13:30–17:00, neděle 14:00–18:00.
Velikonoční aktivity máme připravené i pro naše roboty,
tak se přijďte společně pobavit.
Směli si vzít pouze zavazadla
Ještě do 10. dubna si v prostorách knihovny můžete
prohlédnout působivou výstavu studentů poličského gymnázia. Samotné jméno výstavy je dostatečně výmluvné.
Výstava ukazuje nejen fotografie, ale také ukázky z pracovních deníků studentů a přibližuje jejich myšlenky a pocity
v době, kdy si museli zabalit svá zavazadla na cestu neznámo kam (naštěstí pouze v rámci školního projektu).
Akademie 21
V dubnu pokračuje cyklus historických přednášek Akademie

21 s dr. Ivanou Fridrichovou-Sýkorovou a Mgr. F. Raditschem.
Akademie 21 je otevřená pro každého. Nezkoušíme, vyprávíme!
Tarquinius Priscus – Etruskové na scéně
Mít ambiciózní ženu se vyplácí, zvláště když chce, abyste vládli
Římu… Putování s římskými králi a dr. Fridrichovou-Sýkorovou
pokračuje ve středu 6. dubna ve 13:30 na Půdě poličské knihovny.
Velmoc nad propastí
Odvrácenou stranou mocného státu je zpravidla jeho
vnitřní slabost. V určitém okamžiku se stává i moc nedělitelnou, o osudech státu musí rozhodovat jen skupinka vyvolených. Kdo však je tím vyvoleným? Ve středu 13. dubna
v 17:00 na Půdě poličské knihovny.
Servius Tullius, král který neuměl vychovat vlastní děti

velká zábava a příjemné napětí! Máte poličku plnou her?
Jsou na ní hry se silným příběhem nebo raději louskáte logické oříšky? V té naší muzejní poličce i vitríně najdete od
každého něco! Čekají na vás hry nové, ale i léty prověřené,
hry pro celou partu i pro jednotlivce, pro malé i větší, hry
klasické i moderní. Zavzpomínáte na retrohry, potěžkáte
nejtěžší deskovku a vyzkoušíte si hru nejrychleji zahranou!
Přijďte a zahrejte si… výběr v Poličce je veliký!
PEXESO – český fenomén!
1. května – 31. srpna
PEKelně SE SOustřeď! Paměťová hra spočívající v hledání identických dvojic kartiček se stala českým, resp.
československým fenoménem a stále se těší velké oblibě. Od prvního pexesa, kde hráči hledali shodné postavy
z oblíbených mayovek, uplynulo už více než 57 let! Od té
doby vzniklo pexeso všech možných podob a rozmanitých
témat – prohlédněte si ty nejzajímavější z nich v muzeu!
Samozřejmě si pexeso také zahrajete – je libo klasické obrázkové nebo třeba sluchové či hmatové? Vyzkoušejte, kdo
z vás má nejlepší paměť, postřeh a taktiku!
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
Umění. Hudba. Tanec. Divadlo. Smích. Zábava. Poličská
muzejní noc je zpět!
4. června, od 18:00 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.
Ambiciózní tchyně se v rodině vždy hodí, pozor však na
její vnučky. Ve středu 20. dubna ve 13:30 na Půdě poličské
knihovny.
Za tajemstvím země Hyperborejců
Klimatické změny tady byly, jsou a budou. A vždycky
ovlivní životy lidí. Ve středu 27. dubna v 17:00 na Půdě
poličské knihovny.
O Velikonocích bude zavřeno
Přes velikonoční svátky bude knihovna i Půda zavřená
(od pátku 15. dubna do pondělí 18. dubna včetně). Dobrým čtením se zásobte předem, stejně tak jako nápady
z Půdy. Přejeme klidné velikonoční volno a jak jinak než
spoustu inspirativního čtení.
Za knihovnu a Půdu
Tereza Stříteská
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MOZAIKA
MALÁ ČARODĚJNICE
Keramická dílnička pro děti od 1. třídy
Termín:
čtvrtky 7., 21., 28. 4.
Čas:
16–17 hod.
Cena:
210 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do 6. 4.
Informace: Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
VELIKONOČNÍ KOŠÍČEK
Tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Základy pletení z pedigu
Termín:
pátek 8. 4.
Čas:
14–16 hod.
Cena:
125 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do 6. 4.
Informace: Švecová Zdeňka, 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.
Rezervace prodejního místa: do 7. 4. (stůl
o velikosti 80x80 cm ) na www.
mozaika-policka.cz/akce-kurzy
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
A JE TO
Dílnička se dřevem pro kluky od 5 do 7 let
Termín:
úterý 12. 4.
Čas:
15:00–16:30 hod.
Cena:
90 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do 8. 4.
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
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
Informace: Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
JUMP ACADEMY, AQUAPARK OLOMOUC
Velikonoční výlet pro děti od 1. třídy
2 hodiny v Jump Academy pod vedením trenérů a pak
90 minut v AquaParku
Termín:
čtvrtek 14. 4.
Odjezd:
8:00 hod. z aut. nádraží
Příjezd:
17–18 hod.
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
ČARODĚJNICKÝ REJ
Tradiční pálení čarodějnic pro děti, rodiče, babičky
a dědy…
Zábavné čarohry v Liboháji. Vydávání leteckých čaroprůkazů a po zvládnutí čaroškoly obdržíte medaili.
Zapálíme fatru s čarodějnicí u fotbalového stadionu.
Masky jsou vítány.

Občerstvení zajišťuje Hospoda v OFSAJDU ( možnost
zakoupení špekáčků).
Termín:
sobota 30. 4.
Čas:
od 16:00 hod.
Vstupné:
30 Kč/desková hra
Místo:
Liboháj Polička a fotbalový stadion
Informace: Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Akce se koná ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika a Hospodou v Ofsajdu Polička. Za nepříznivého
počasí se akce nekoná.
MACRAMÉ ZÁVĚS
Kreativní tvoření pro mírně pokročilé a pokročilé, studenty a dospělé.
Vyrobíte si závěs z macramé, který se stane nádherným solitérem vašeho obývacího pokoje, ložnice nebo
dětského pokojíčku.
Termín:
sobota 14. 5.
Čas:
8–14 hod.
Cena:
650 Kč
Lektorka:
Dana Pachovská
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz do 6. 4.
Hledáme lektory zájmových kroužků
Pro nadcházející školní rok hledáme lektory zájmových
aktivit pro děti: kopaná, gymnastika, kutilové, šití,
fitbox, jumping, skákání přes švihadlo, bowling, různé pohybové aktivity pro nejmenší a další. Přivítáme
v našem týmu nadšeného člověka, který by rád předal
své dovednosti či zkušenosti dětem v různých oborech. Více informací: Kateřina Kukaňová, kukanova@
mozaika-policka.cz, 736 761 281.
VOLNÁ MÍSTA na ZÁJEZDU DOMAŽLICKO a CHODSKO
Na letošní pětidenní autobusový zájezd se vydáme do
oblasti Domažlic a za historií strážců hranic a pěšími vycházkami po okolí. Při cestě navštívíme Tábor a vodní hrad
Švihov. V programu zájezdu budou pěší vycházky v délce
10–12 km s návštěvami Čerchova, sv. Vavřinečku, Babylonu – známého rekreačního střediska, Újezd – Kozinův
statek. Při zpáteční cestě bychom navštívili Klatovy.
Věk:
dospělí
Termín:
7.–11. 8.
Cena:
3 700 Kč
Vedoucí zájezdu: Jiří Andrle, tel:
732 828 623, andrlejiri@post.cz
Přihlášky: do 30. 4. s platbou na www.
mozaika-policka.cz
Informace: Kukaňová Kateřina,
tel.: 461 725 352
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR Bosna a Herzegovina
SVČ Polička a Vodácký spolek Neptun pořádají tradiční
letní pobyt na vodě.
Čeká nás Bosna a Herzegovina, a pokud to vše půjde
podle plánu, tak i Černá Hora (možná i příjemné překvapení). Splujeme zde nádherné řeky v úžasné přírodě. Jedná se o výběr z těchto řek: Drina, Tara, Neretva, a Una.
Výběr bude uzavřen při odjezdu podle stavu letní vody.
Věk:
11–99 let
Termín:
23.–30. 7.
Cena:
14 800 Kč / členové
VS NEPTUN 14 100 Kč
Vedoucí zájezdu: Vítězslav Fila,
tel. 731 508 282
Přihlášky: do 30. 4., včetně platby na
www.mozaika-policka.cz. Rezervace je
závazná po zaplacení zálohy 5 000 Kč
na osobu. Doplatek nejpozději do 30. 6.
Informace: Kukaňová Kateřina,
tel.: 461 725 352

MATAMI

Vážení příznivci MaTami, přejeme Vám krásné rozkvétající jaro.
ODBORNÉ PORADNY:
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
4. a 25. 4. (pondělí), 16–18 hod., 50 Kč za konzultaci
Psychologická poradna (Mgr. Monika Čuhelová)
7. 4. (čtvrtek), 10–12 hod.
V rámci dopolední aktivity – téma Inspirace pro výchovu
a práci s emocemi aneb přechválená generace a jak naučit
děti selhávat. Prostor i na individuální dotazy.
Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
22. 4. (pátek), 16:15–18:15 hod.
Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
28. 4. (čtvrtek), 9:30–11:00 hod.
Potravinové alergie – velikonoční pečení
13. 4. (středa), 14–17 hod.
Cena: 150 Kč.
Povede Kateřina Dobiášová
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
V rámci svépomocné skupiny rodičů dětí s potravinovou
alergií si vyzkoušíme recepty na velikonoční dobroty vhodné
pro osoby s potravinovou intolerancí, popovídáme si o možných náhradách surovin a rozhodně neodejdete s prázdnou.
Prožitkový večer pro ženy
20. 4. (středa), 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.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
21. 4. (čtvrtek), 16–18 hod.
Setkávání rodičů dětí s PAS – sdílení zkušeností a rad
jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Zaměřeno na dospívání I. – diskusní skupiny
28. 4. (čtvrtek, další termíny od září), 15–17 hod.
Cena 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, což 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.
Podpora psychiky – svépomocná skupina
29. 4. (pátek), 16–20 hod.
Téma tohoto setkání: Úzkosti, strachy a panické ataky.
Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí
a sdílení Vašich zkušeností s tématem úzkosti, strachy
a panické ataky. Skupina je zdarma.
Více informací o nás, našich aktivitách, členství najdete na
www.matami.cz nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Maraton psaní dopisů na gymnáziu

V době, kdy si každý z nás uvědomuje význam
slova svoboda, máme z gymnázia dobré zprávy.
Zprávy o tom, že každý můžeme svým dílem při-

spět ke společnému míru a respektování lidských
práv po celém světě. Maraton psaní dopisů organizovaný Amnesty International, který každoročně probíhá koncem kalendářního roku, se zaměřuje na pomoc nespravedlivě stíhaným či vězněným
a vyzývá vlády k respektování lidských práv.
V loňském roce se nám podařilo společně
s občanskou iniciativou Fénix Polička odeslat
177 dopisů. A také díky těmto dopisům se podařilo čtyři ze šesti nespravedlivě trestaných osob
propustit na svobodu. Byla osvobozena dívka
v Saúdské Arábii, dva turečtí studenti, obhájce
lidských práv z Burundi i mladý básník z Myanmaru.

Letos jsme mimo jiné svými dopisy podpořili nespravedlivě uvězněnou novinářku z Číny či chlapce
z Běloruska, který byl odsouzen k pěti letům vězení ve věku 17 let za účast na demonstraci proti
výsledkům prezidentských voleb. Příběh Mikity
z Běloruska naše studenty velmi zaujal a poslali
na jeho osvobození nejvíce dopisů. Kromě dopisů
tvořili studenti také pohlednice se slovy podpory
a ty směřovaly rovnou do rukou uvězněných. Výborný nápad zrealizovaly i studentky z kvarty. Peníze, které vybraly na náměstí v Poličce při hraní
koled, věnovaly na uhrazení poštovného.
Letos jsme opět spolupracovali s iniciativou
Fénix Polička, které tímto ještě jednou mnohokrát děkujeme. Společnými silami se nám podařilo odeslat 341 dopisů, a dostali jsme se tak
mezi 7 nejúspěšnějších škol v České republice,
kde akci organizují učitelé. Poděkování patří také
zaměstnankyním České pošty v Poličce, které
projevily velkou trpělivost v době předvánoční.
Jsem moc ráda, že žiji v Poličce a pracuji ve
škole, kde nám osud druhých není lhostejný a kde
dokážeme každý svou měrou pomoci potřebným.
Barbora Pejcharová

Masarykova
ZŠ
Dětská scéna – recitace

Po loňské on-line soutěži se soutěž koná
opět v prezenční formě. Naše škola pořádala tři školní kola a kolo oblastní, letos jsme
se opět vrátili k pořádání v Tylově domě.
Z oblastního kola postoupilo 12 žáků
a žákyň naší školy do kola okresního.
V krajském kole v dubnu budeme mít
zastoupení 6 žáků v kategoriích 2.–3. tříd,
4.–5. tříd a 8.–9. tříd. Do krajského kola postoupili Sofie Kavanová, Jolana Klimešová,
Jan Pávek, Pavel Vojtíšek, Amálie Kneblová
a Barbora Groulíková. Všem držíme palce.
har

POČASÍ

Jak pršelo
V období od 16. 2. do 16. 3. činily vodní
srážky v Poličce a nejbližším okolí celkem
26,9 mm.
Největší srážky byly zaznamenány 17. 2.,
kdy celkový úhrn činil 7,4 mm.

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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Zápis dětí do
mateřských
škol

pro školní rok 2022/2023
se bude konat 2. – 16. května.2022
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu školního roku bývá možnost přijetí omezená. Děti
jsou přijímány na základě kritérií, která určují
ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. vyzvedne nebo stáhne přihlášku z webových stránek MŠ
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. předá v uvedeném termínu zpět do MŠ
(elektronicky nebo osobně dle nabízených možností MŠ)
Poličské mateřské školy:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
Pozor: pro děti narozené v období od
1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které mají
odklad povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné! Obecně závaznou vyhláškou města Poličky jsou stanovené školské
obvody mateřských škol. Děti starší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské
školy v ní mají přednostní právo přijetí.
Bližší informace sdělí ředitelky mateřských
škol nebo pracovníci oddělení školství města Poličky. Naleznete je také na webových
stránkách škol a města Poličky.

Fajn Tábory
2022
Tábory s dlouholetou tradicí!
Termíny nejen po celé léto!
Společná doprava z mnoha měst ČR
Výrazné slevy za včasné přihlášky!
Cena od 3 300 Kč
Na výběr z více než 15 táborových zaměření:
Parkour camp, Scooter camp, Skate
camp, Airsoft camp, Taneční tábor, Tábor
s mazlíčky, Jezdecký tábor, Výtvarný tábor,
Hudební tábor, Filmový tábor, Rybářský
tábor, Tábor deskových her, Klasický tábor, Tábor pro nejmenší, Tábor pro budoucí
instruktory, Příměstský tábor, Podzimní
tábor.
Neváhejte a rezervujte si své místo co
nejdříve na fajntabory.cz
Naleznete nás také na: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube

Gymnázium

Úspěch v soutěži Mladých překladatelů EU
Již od roku 2007 pořádá Generální
ředitelství pro překlady Evropské komise soutěž pro studenty středních škol
s názvem Juvenes Translatores, neboli
Mladí překladatelé. Soutěž nabízí studentům příležitost vyzkoušet si práci
překladatele. Úkolem je přeložit text
formátu A4. Kritériem hodnocení není
pouze obsahová správnost překladu,
ale také jazyková nápaditost a kreativita překladatele. Účastníky soutěže
jsou studenti středních škol z celé EU,
z České republiky se účastní 21 škol
(počet našich europoslanců) a každá
škola může přihlásit pět překladatelů.
Letos měla naše škola poprvé štěstí
a byla vylosována do tohoto mezinárodního klání, ze kterého vzejde vždy
jeden vítězný překlad z každé země EU.
Vítězný překlad letošního roku pochází sice z jednoho pražského gymnázia, ale vynikajícího úspěchu dosáhla
naše studentka druhého ročníku Barbora Říhová. Odborná porota složená

z profesionálních překladatelů a spisovatelů uděluje také čestná uznání studentům, jejichž překlady je upoutaly
svými nespornými kvalitami. Bára byla
jediná z celkového počtu přibližně 100
studentů z ČR, komu bylo toto čestné
uznání uděleno.
Porotce její překlad velmi zaujal
a ocenil plynulost a celkovou kvalitu
jazyka slovy: „Původní anglický text
byl letos neobyčejně náročný. Nebyl
vůbec snadný k uchopení a bylo nutné číst mezi řádky a znát souvislosti.
Text skrýval pro českého překladatele řadu stylistických a lexikálních výzev, zejména idiomatických. Navzdory
chybám bylo na oceněném překladu
mnoho pozitivního. Vaše řešení byla
nesmírně kreativní, a to, jak jste přeložila text písně, bylo prostě báječné.
Blahopřeji!“
A Báře blahopřejeme i my a přejeme
jí i ostatním zúčastněným studentům
další překladatelské výzvy a úspěchy.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ
Zápisy do 1. ročníků základních škol pro
školní rok 2022/2023 proběhnou v ZŠ zřízených městem Polička dle následujícího
rozpisu:
• Masarykova ZŠ, nábř. Svobody 447
termín: pátek 8. 4. 2022
čas:
od 9:00 do 16:30 hod.
místo: budova pavilonu (ul. Rumunská)
více též na http://www.zsmaspolicka.cz/
• Základní škola Na Lukách, Švermova
401
termín: pátek 8. 4. 2022
čas:
od 14:00 do 17:00 hod.
místo: budova školy (ul. Švermova)
více též na http://www.zsnalukach.cz/
Zápis do 1. ročníku, tj. zápis k povinné školní docházce je pro školní rok
2022/2023 povinný pro děti narozené
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a děti, kterým byl
v loňském roce povolený odklad.
K zápisu je třeba vzít
- občanský průkaz (zákonný zástupce)
- rodný list dítěte
- vyplněnou Žádost o přijetí k povinné
školní docházce
Povinná školní docházka se vztahuje na
státní občany České republiky a na občany
jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší

než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany.
Každé dítě, na které se vztahuje povinná školní docházka, má nárok na přijetí do
základní školy ve školském obvodu, v němž
má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný zástupce dítěte možnost
požádat o zápis v jiné, než spádové škole.
Školské obvody pro poličské základní školy
jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021. Vyhláška je k dispozici na
webových stránkách:
http://www.policka.org/seznam/Mestsky-urad/vyhlasky-mesta
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro plnění povinné
školní docházky, může zákonný zástupce
dítěte předložit vyplněnou Žádost o odklad školní docházky o jeden rok s doporučením
pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického
centra a zároveň odborného lékaře nebo
klinického psychologa (tiskopis možno vytisknout z webových stránek školy).
K povinné školní docházce může být přijato i dítě mladší, tj. dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku (pro letošní zápis dítě narozené od 1. 9. 2016 do
31. 8. 2017). Bližší informace k možnosti
přijímání těchto dětí podají pracovníci základních škol.

POZVÁNKY POLIČSKÝCH ORGANIZACÍ

Turisté
středa 6. dubna – Meandry Jánského potoka
Vycházka do okolí města Poličky. Projdeme část
naučné stezky v okolí poličských přehrad. Trasa asi
10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
sobota 9. dubna – Vandr skrz Maló Hanó
Letošní turistický pochod připravili naši kamarádi
v Moravské Třebové. Vypravíme se osobními auty. Individuální účast.
pátek 14. dubna – Ukliďme Česko
Připojíme se k celostátní akci a uklidíme některou
z turistických cest v okolí Poličky.
pondělí 18. dubna – Velikonoční vycházka

Na letošní Velikonoční vycházku se netradičně vypravíme autobusem do oblasti Nasavrk. Vedoucí vycházky je a přihlášky přijímá Roman Pochop.
středa 27. dubna – Za koňmi do Kladrub
Odjezd vlakem z Poličky do Svitav v 7:31 hod. Rychlíkem do Přelouče a autobusem do Kladrub. Dle zájmu prohlídka konírny nebo zámku. Odtud pěšky do
Přelouče. Vycházka v délce asi 10 km. Akci připravil
a vede Jiří Andrle.
Na květen v termínu 25.–29. května připravujeme
zájezd do Slovenského ráje. Vedoucí zájezdu: Roman
Pochop.
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.

O Zemi a pro Zemi
s Monikou Michaelovou
Ekocentrum Skřítek
V úterý 19. dubna od 19 hodin proběhne přednáška
– setkání O Zemi a pro Zemi, kterou bude provázet
Monika Michaelová. Pořádá Ekocentrum Skřítek.
O zvycích a kultuře kmene KOGI v pohoří Sierra Nevada, kterému se říká srdce světa a o jejich aktuálním
poselství pro nás. A o tom, jak je možné společně vytvořit most mezi přírodou a námi lidmi.
Domorodci z hor Sierra Nevada jsou ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi. Moniku přijali mezi sebe před devíti lety, aby jí předali učení o tvoření
obrazu světa, snění a kultivaci zdrojů.
Setkání je prostor pro vyprávění, čtení příběhů z knihy

Poděkování

Děkuji touto cestou primáři LDN v Poličce MUDr.
Provazníkoví, lékařům a zdravotnickému personálu
LDN a sociálních lůžek, MUDr. J. Hamanovi. Děkuji také
personálu Domova důchodců v Poličce za obětavou
péči o mého bratra Ladislava Hudce při jeho pobytu
v těchto zařízeních.
Josef Hudec
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Ptačí povídání, otázky a odpovědi … a všechno, co se narodí z klidu a ticha.
Monika Michaelová je ženou, kterou kmen Kogi přijal, a začal jí předávat učení živé linie jedné z nejstarších civilizací na světě. V roce 2016 založila Nadační
fond a získala pro sebe a talentované české lidi přístup
do teritoria v Sierra Nevada. Ve svém životě posouvá
hranice a vytváří prostor pro to, aby se lidský potenciál
stal tvořivou silou života. Je zakladatelkou Nadačního
fondu Mosty – Puentes.
Nadační fond Mosty – Puentes dlouhodobě pracuje
na vytváření mostů mezi kulturami a také mezi lidmi
a krajinou. Je to práce jako každá jiná, jen s tím rozdílem, že u nás v České republice zatím nemá oficiální
kategorii. (www.mosty-puentes.cz)
Přednáška bude doprovázena multimediální projekcí. Také bude možnost zakoupení knih Moniky Michaelové a ptačích naušnic.
Vstupné 120 Kč. Místo konání: Divadelní klub.
Srdečně všechny zveme.
Eva Janečková

Kardiaci

V sobotu 30. 4. pořádáme tradiční pálení
čarodějnic na hasičské zahradě v Poličce.
Odjezd vlakem ze Svitav v 10:00 hod. Sraz
v 10:30 hod. na nádraží v Poličce. Začátek
akce je od 12:00 hod. na hasičské zahradě.
Občerstvení zajištěno.
V úterý 17. 5. se koná výroční členská
schůze ve Fabrice ve Svitavách od 14:30 hod.
Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda

NESEĎTE DOMA
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ZENESEĎTE
ŽIVOTA MĚSTA
DOMA
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VZPOMÍNÁME
Dne 29.4. uplyne již
druhý smutný rok, co
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a syn, pan Jaroslav
Humeník z Poličky. Stále vzpomíná manželka
Květa, syn Jára a maminka Vlasta.
2. dubna by se dožila
naše maminka, babička
a prababička paní Marta
Jánová 100 let. Bohužel
nás maminka před 28 lety
opustila. S láskou vzpomínají dcery Marie, Marta,
Milada a jejich rodiny.
Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestivou… Dne 30. 3. uplynul
rok, kdy nás navždy opustila naše nejmilejší paní
Jana Krištofová. S láskou
vzpomínají syn Mirek
s Markétou a dětmi.
Dne 19. 4. uplyne
20 let od úmrtí pana
Aloise Mrňáka. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Syn s rodinou.

26. dubna uplyne
20 let, co nás navždy
opustila naše maminka a babička Ladislava
Trávníčková. S láskou
vzpomínají děti Renata
a Jiří s rodinami.

Blahopřání
Dne 10. dubna oslaví
své 80. narozeniny pan
Václav Pohorský.
Mnohým je znám
možná nejen jako řidič
sanitek, učitel autoškoly, řidič autobusů, ale
také jako nadšený včelař a všestranný člověk.
Přejeme mu, ať mu zůstává jeho elán, nadšení pro práci a chuť do života. Pevné zdraví
a stále dobrou náladu přeje vnuk Zdeněk
a rodina.

ELEKTRO
.2/2%ÜĿ.<

ELEKTRO
KOLA

Î/81<

Teshop.cz ›

BAZÉN
1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
5. úterý
6. středa
7. čtvrtek
8. pátek

12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-20.00

9. sobota 14.00-20.00
10. neděle 13.00-19.00
11. pondělí 13.30-16.00,
18.00-20.00
12. úterý 6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
13. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
14. čtvrtek 12.00-20.00
Velikonoční prázdniny
15. pátek 12.00-20.00 Velký pátek
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle 13.00-19.00
18. pondělí ZAVŘENO Velikonoce

HC SPARTAK POLIČKA
Ne 6. 2. – HC Stadion Nový Bydžov : HC SPARTAK
POLIČKA 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Nový Bydžov využil domácího prostředí a vede v osmifinálové sérii hrané na dva vítězné zápasy 1:0.
Branka: Kunstmüller, Asist.: Macek
Diváci: 180
K prvnímu utkání play-off odjížděl Spartak na led Nového Bydžova. Náš tým věděl, že proti mužstvu, které má na
soupisce hlavně hráče Kolína a Hradce Králové, mohou jen
překvapit. A stalo se tak v první třetině, když Kunstmüller
v 7 min. otevřel skóre, ale domácí za 3 min. vyrovnali. Vše
nejpodstatnější proběhlo ve druhé části. Zkušený tým Bydžova využil 3 přesilové hry a rázem odskočil na 4:1. V poslední dvacetiminutovce pak upravil na konečných 5:1.
Celé naše mužstvo ale zasloužilo pochvalu za bojovnost
proti tak silnému soupeři, obzvláště, když rozhodčí měli
přísnější měřítko na náš tým.
St 9. 2. – HC SPARTAK POLIČKA : HC Stadion Nový
Bydžov 4:7 (0:4, 3:1, 1:2)
Branky: Nečas, Pazourek, Krajíček, Malenovský
Asist.: Čermák, Malenovský, Kunstmüller, Tobiáš O.
Diváci: 142
Spartaku se vůbec nepovedla první třetina, kterou prohrál 0:4. Jenže nástup do druhé části byl úplně o něčem
jiném. Hned v úvodu během jedné minuty snížil na 2:4
a měl veliký tlak, kdy soupeř vyrážel do protiútoku jen
sporadicky. Ve 37. minutě, kdy se hra vyrovnala, N. Bydžov
zvýšil na 2:5, ale Krajíček těsně před koncem skóroval potřetí a do kabin se odcházelo za stavu 3:5. Deset minut
před závěrečnou sirénou Bydžov zvýšil na 3:6, ale o 3 minuty později to bylo znovu o 2 branky, když Malenovský
snížil na 4:6. V závěru pak domácí tým nabídl Bydžovu
přesilovou hru, kterou zkušený soupeř využil a upravil tak
na konečných 4:7. Kromě první třetiny byl Spartak vyrovnaným soupeřem v tomto utkání, ale do čtvrtfinále postoupil tým N. Bydžova.
Konečný stav osmifinálové série:
HC SPARTAK POLIČKA – HC Stadion Nový Bydžov 0:2
První vítězství v sérii ve čtvrtfinále o pohár Vladimíra
Martince
Ne 13. 2. – TJ Orli Lanškroun : HC SPARTAK POLIČKA
3:4 sn (2:0, 1:2, 0:1 – 0:1)
Branky: Štola, Martinů, Jindra, rozh. nájezd Kunstmüller
Asist.: Kunstmüller, Elis, Malenovský
Začátek prvního čtvrtfinále se Spartaku vůbec nepovedla, po první třetině prohrával 2:0. Zhruba v polovině
utkání ale během necelé minuty vyrovnal. Vedení 3:2 domácím vrátil ve 36. minutě Nastoupil a tak také skončila
2. třetina. V závěrečné dvacetiminutovce Jindra v 50. mi-

nutě vyrovnal a tento stav vydržel až do konce 3. třetiny
a šlo se do prodloužení. Ani zde se nerozhodlo a následovala trestná střílení. První tři Spartak proměnil a naopak
soupeř 3x ztroskotal na výborně chytajícím Dostálovi.
Bylo rozhodnuto a Spartak se na zápasy ujal vedení 0:1.
Postup do semifinále o pohár Vladimíra Martince
St 16. 2. – HC SPARTAK POLIČKA : TJ Orli Lanškroun
3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky: Martinů, Tobiáš O., Nečas
Asist.: Kunstmüller, Poul, Prokopec
Diváci: 141
Sebekriticky musíme přiznat, že soupeř byl lepší, ale
naši hráči toto pro ně trochu nervózní utkání odedřeli až
do vítězství. Vše nastartoval J. Martinů ve 3. minutě střelou z velkého úhlu a „procedil“ tak brankáře Lanškrouna.
V 5. minutě druhé části O. Tobiáš zvýšil na 2:0. Ještě lépe
mohlo být o chvilku později, ale Kunstmüller neproměnil
trestné střílení a soupeř následně v polovině utkání snížil
na 2:1. Klid a postup do semifinále o POHÁR V. MARTINCE zajistil Nečas 1,5 min. před koncem gólem do prázdné
branky při power-play soupeře. Spolupráce se Žďárem nad
Sázavou v čele s trenérem Vojtou Šírem přinesla ovoce
a naše přání probojovat se do semifinále poháru V. M. se
podařilo. Ještě jednou všem hráčům patří veliká pochvala
a díky. Stínem utkání bylo vykloubené rameno Matěje Jindry, kterému tak jako Zobačovi skončila předčasně sezona.
Gólová přestřelka v prvním semifinále o pohár Vladimíra Martince
Ne 27. 2. – HC Náchod : HC SPARTAK POLIČKA 11:8
(5:4, 4:3, 2:1)
Branky: Kunstmüller 2, Boštík, Krajíček, Nečas, Nunvář,
Kyncl, Malenovský
Asist.: Boštík 2, Malenovský 2, Kunstmüller 2, Pazourek, Krajíček, Nečas, Vondra, Kyncl
První semifinále byla veliká přestřelka. Spartak se ve
3. minutě ujal vedení, ale soupeř za tři minuty vyrovnal
a ve vedení se postupně střídal s domácím mužstvem po
celou první třetinu, která nakonec skončila 5:4. Od druhé
části Spartak už jen dotahoval a 11. gól pak padl v závěru
při hře bez brankáře.
Stav semifinálové série hrané na dva vítězné zápasy:
HC Náchod – HC SPARTAK POLIČKA 1:0
Výsledky „B“ mužstva HC SPARTAK POLIČKA:
Polička „B“ : Skuteč 9:1
Polička „B“ : Čestice 9:3
Veškeré informace naleznete na webových stránkách
klubu:
www.hcpolicka.com
Výbor oddílu HC SPARTAK POLIČKA

19. úterý

6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
20. středa 12.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
21. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
22. pátek 12.00-20.00
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle 13.00-19.00
25. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
26. úterý 6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
27. středa 14.00-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
28. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
29. pátek 12.00-20.00
30. sobota 14.00-20.00
Aktuální informace najdete na www.tespolicka.cz a www.policka.org a facebook:
Plavecký bazén Polička. Vyhrazujeme si
právo na změnu provozní doby bazénu.
Platnost permanentek odpoledních plaveckých kurzů končí 31. 5. 2022.
ZIMNÍ STADION
V dubnu se bude pokládat in-line plocha,
kterou otevíráme 2. 5. 2022.
Aktuální informace 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.

Veslování

PŘEKONAL TISÍCOVKU
Teprve pátým sportovcem v konkurenci
390 mužů, který během 10 let překonal
1 000 opakování se 40 kg závažím na spodní kladce, je veslař Ondřej Jung.
O několikaleté cestě k úspěchu ve veslařské soutěži na plaveckém bazénu, ale
i o Ondřejových silových výkonech se více
dočtete na FB: Fitko VESLO Polička.

SPORT

25

NESEĎTESPORT
DOMA

26

Atletika IN-LINE HOKEJ
Letošní halová atletická sezóna proběhla
po loňské pauze již téměř standardně. Atleti a atletky našeho oddílu se zúčastnili
krajských přeborů jednotlivců, třech mistrovství ČR a dalších veřejných závodů.
Na Akademickém MČR v halové atletice
obsadil David Beneš reprezentující Univerzitu Palackého v Olomouci 4. místo trojskoku a 6. místo ve skoku vysokém.
Dvě nejmladší kategorie (mladší žactvo
a přípravka) se představily na veřejných
závodech v Pardubicích 23. ledna. Zde si
za své výkony zasloužili medaile Tomáš
Šafář, Jonáš Andrle (2. a 3. místo ve vrhu
koulí) a Rozálie Machová (3. místo v běhu
na 60 m). V Pardubicích 13. února se konal
také Krajský přebor přípravek. Zde vybojoval cennou bronzovou medaili Adam Šafář
ve vrhu koulí. Další kvalitní výsledky přidala
Rozálie Machová (sedmá na 60 m a ve skoku dalekém) i Vojta Krištof (desátý v běhu
na 600 m).
Největší závody co do počtu účastníků
pro nás byly Krajské přebory jednotlivců
v hale, které se konaly 30. ledna v Ostravě. Hned tři bronzy zde vybojoval starší žák
Samuel Šafář a to na 60 m překážek, v kouli a v běhu na 800 m. Dorostenec Václav
Šafář si poprvé vyzkoušel 5 kg kouli, a byl
z toho hned další bronz za výkon 10,56 m.
Další dva bronzy – ze 60 m překážek a výšky přidala v ženské kategorii Kristýna Klimešová. Zlatý hřeb přišel (téměř) na konci.
Sára Melezínková si osobním rekordem 153
cm doskočila pro zlato ve skoku vysokém
žákyň. Čtvrté místo na 60 m překážek dorostenek zaběhla Natálie Kadidlová. Marek
Bukáček doběhl pátý na 3 000 m mužů.
Poslední únorový víkend se v pražské hale
Otakara Jandery konalo MČR žáků a žákyň,
kde jsme měli dva zástupce. Samuel Šafář si
nejprve ve vrhu koulí vylepšil osobní rekord
o více než půl metru na 12,73 m, což stačilo na skvělé 9. místo. Hned poté nastoupil
v rozběhu na 800 m, kde si vylepšil osobní
rekord o 2 sekundy na 2:12,50, a to znamenalo celkové 11. místo. Sára Melezínková si
ve skoku vysokém vyrovnala osobní rekord
153 cm, když skočila všechny postupné
výšky na první pokus. Další výšku jen těsně
shodila a bylo z toho výborné 8. místo.
Stejný víkend se konalo také MČR veteránů v halových vícebojích. Lukáš Kvapil zde
obsadil 11. místo v pětiboji. Po několika letech jsme zásluhou Davida Beneše měli zástupce také na MČR dospělých v hale. David
obsadil celkové 17. místo na 60 m překážek.
Všechny výsledky můžou zájemci najít na
stránkách www.atletika.cz. Aktuality našeho oddílu najdete na FB stránce Atletika
Polička. Nově nás najdete také na Instagramu pod stejným názvem.
Ondřej Klimeš

IHC STAVOBLOCK REBELS

PO 2 COVIDOVÝCH LETECH OPĚT KOMPLETNÍ 1. LIGA IN-LINE HOKEJE
V letošní in-line hokejové sezoně by po dvou
covidových letech měly být odehrány kompletní
soutěže pořádané svazem ČAIH. Tým IHC Stavoblock Rebels Polička podal opět přihlášku do
1. ligy (druhá nejvyšší soutěž mužů v ČR). Soutěže by měly být zahájeny o víkendu 30. 4.–1. 5.
Náš tým by měl být kompletní, na soupisce je
v tuto chvíli 14 hráčů a 3 brankáři.
Po dvou letech by se mělo opět konat i MS
Masters – ročník 1984 a starší, Veterans –
1977 a starší a nově i MS Legend nad 50 let.
Pořadatelem tohoto turnaje je italské horské
město Bruneck s novou halou Brunico Arena se
dvěma in-line plochami. V širší nominaci na tento turnaj je i náš dvojnásobný mistr světa v této
kategorii Dušan Vápeník.
Před zahájením sezony by se měl uskutečnit
na našem ZS v Poličce 30. 4. od 15 hod exhibiční
zápas mezi týmy IHC Stavoblock Rebels a re-

prezentace České republiky kategorie Masters
a Veterans. Utkání by mělo proběhnout v rámci
oslav 10 let in-line hokeje v Poličce a 50. výročí narození D. Vápeníka. Srdečně zveme všechny příznivce i odpůrce in-line hokeje v Poličce
a okolí.
Na tribuně ZS bude k dispozici občerstvení
v podobě poličského piva za symbolických 13 Kč,
což je číslo dresu, ve kterém svou celou kariéru
hokeje a in-line hokeje hrál zmíněný oslavenec.
Kompletní rozpis všech utkání in-line hokeje
budeme zveřejňovat na našich 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 plochu na ZS v Poličce,
na tréninky a zápasy.
VŠEM MOC DĚKUJEME.

Dvě medaile míří do Poličky
V hale Otakara Jandery v pražské Stromovce proběhl 11.–13. února republikový
šampionát v halových vícebojích. Svoji formu
jela otestovat i poličská rodačka závodící za
TJ Svitavy Eliška Červená. Jelikož se jednalo
o první ostrý start na republikové úrovni mezi
juniory, jela s velkými obavami a očekáváním.
Ovšem kvalitní zimní příprava nasvědčovala,
že si Eliška poveze do Prahy dobrou závodní
formu. Hned úvodní disciplínou 60 m překážek
potvrdila Eliška svoje kvality, když svůj rozběh
dokonce vyhrála v novém osobním rekordu
8:74 s. Ve skoku vysokém zaznamenala 165
cm. Čtyřkilogramovou kouli poslala v novém
osobním rekordu do vzdálenosti 11,05 m. Ovšem nevydařená dálka 5,32 cm zkomplikovala
boj o medaili nejcennější. Závěrečný běh na
800 m už byl pouze otázkou taktiky. Novým
osobním halovým rekordem 2:33 min. zakončila první juniorský halový víceboj na druhém
místě. Eliška tak rozšířila svoji medailovou
sbírku i v juniorské kategorii.
Po krátkém odpočinku čekalo svitavskou
závodnici, svěřenkyni trenéra Milana Boučka,
18.–19. 2. mistrovství ČR jednotlivců v Ostravě. Tam se rozhodla změřit síly mezi specialistkami v běhu na 60 m překážek, 60 m, skok
daleký a vrh koulí. Eliška zahájila svůj náročný
den rozběhem na 60 m překážek. Ve svém rozběhu jasně postoupila do finále časem 8:93 s.
Poté čekal Elišku rozběh na 60 m, kde časem
7:88 s postoupila rovněž do finálového běhu.
Jenže mezi oběma finálovými běhy měla Eliška
nastoupit ještě do závodu ve skoku dalekém.
Po dvou nevydařených pokusech se musela
Eliška dostavit na finále běhu na 60 m překážek. Ač unavená, ale s odhodláním, zaklekla

do bloků. Výsledný čas 8:79 s zajistil Elišce
bronzovou medaili. Po krátké radosti z bronzové medaile se Eliška dostavila znovu do dálkařského sektoru, kde si třetím pokusem zajistila finále ve skoku dalekém. Bohužel únava
nedovolila Elišce vylepšit výkon 544 cm, a tak
zaujala celkové 8. místo. Ovšem náročný den
pro Elišku ještě nekončil. Hned z dálky Eliška
putovala do svolavatelny, kde se hlásila na finálový běh na 60 m. Výsledný čas 7:96 s a celkové 8. místo naznačovaly velkou únavu, ale
i celkovou spokojenost. V neděli čekalo Elišku
ještě jedno vystoupení, a to v koulařském sektoru. Výkon 10,25 a celkové šestnácté místo
ukazovaly na velkou únavu z předchozího dne.
Ale i tak mohla být Eliška se svými výkony
velmi spokojena. Tři finálová umístění. K tomu
stříbrná medaile z vícebojů. Bronzová medaile z překážek jednotlivců je dobrou vizitkou
poličské závodnice.
M. B.

HOKEJ IHC STAVOBLOCK REBELS
19.2. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
HC Choceň B 7:3
VÍTĚZSTVÍ S HOŘKÝM KONCEM
Utkání odstartovalo zodpovědným a vyrovnaným výkonem z obou stran, čemuž naznačoval i ukazatel skóre po první třetině 1:1.
Ve druhém dějství se nám podařilo vstřelit
v rychlém sledu tři branky a soupeři tak odskočit. Z produktivity jsme měli více i po zbytek utkání a zvítězili tak 7:3, kdy na naší straně propukla euforie z postupu do finále. Tato
radost nám bohužel vydržela pouhou chvíli,
než nám bylo ze strany Litomyšle sděleno, že
finále play-off hrát nebude a prohlásili se tak
rovnou za vítěze tohoto ročníku.
TAK JSME DRUHÝ NO A CO
„JSME VE FINÁLE“ aneb taková byla naše
euforie po výborně odehraném domácím utkání proti Chocni, kterou jsme po vyrovnané první třetině přehráli 7:3. Vrátíme se však před
začátek sezóny k datu 8. 9. 2021, kdy probíhal
předsezónní aktiv zástupců týmů naší soutěže. Asi nejtěžší otázkou bylo v jakém formátu sezónu odehrát v době pandemické krize,
načež bylo navrhnuto a odsouhlaseno, že se
střetne každý s každým dvakrát, tedy doma
a venku a následně se odehraje zkrácená verze Play-off. Zkrácenou variantou se rozumí, že
budou hrát týmy dle postavení tabulky ze základní části o finální umístění, tedy: 1-2, 3-4,
5-6, 7-8. Chtěli bychom připomenout, že naše
snaha byla systém Play-off odehrát alespoň
variantou semifinále, tedy: 1-4, 2-3 a poté
finále, což bylo zamítnuto, takže jsme přijali
zkrácenou verzi. Dne 9. 9., den po setkání zástupců týmů nám byl ze strany vedení soutěže zaslán prvotní rozpis utkání včetně Play-off,
kde nechyběly ani termíny této nadstavbové
části. Sezóna se rozběhla dle plánovaných termínů a až na pár jednotek odložených utkání
a odstoupení týmu Aloha Lanškroun ze soutěže probíhalo vše dle plánu a původního rozpisu. Dne 8. 2. 2022 vedení soutěže oslovilo
všechny zástupce týmů ohledně pokračování
nadstavbové části, takto – cituji: „DÁLE POD-

LE DOMLUVY PŘED SEZÓNOU BYCHOM
SEHRÁLI DVOUKOLOVÉ PLAY-OFF SOUSEDÍCÍCH TÝMŮ V TABULCE“. Následně se
proto vyjádřila i Litomyšl, Moravská Třebová,
Čestice a Žamberk. Poslední tři neměli zájem
hrát o příčky na chvostu tabulky, ale Litomyšl? Vedení Litomyšle nám volalo pár minut po
vítězném utkání s Chocní, že jsou vítězové letošní sezóny a že žádné Play-off hrát nebudou,
což prý tvrdili od začátku sezóny. Tomuto tvrzení úplně nerozumíme, ale i kdyby Litomyšl
byla proti, jak údajně tvrdí, tak většina týmu
s Play-off před sezónou souhlasila a minimálně ostatní týmy z první pětky s Play-off počítali! Play-off je přeci to, proč hokej hrajeme,
hra s velkým „H“, kde se rozhoduje o celkové
prvenství. Postoj Litomyšle jsme s odstupem
chvíle samozřejmě pochopili, jelikož 8. 2. 2022
byla s klidným předstihem první v tabulce,
a do konce základní části jí chyběly pouze dvě
utkání se Žamberkem a Moravskou, což papírově předurčovalo její vítězství a udržení se
v čele tabulky. Zároveň by v týmu Litomyšle
nemohli dále pokračovat její klíčoví hráči, kteří
měli odehráno deset a více zápasů v krajské
soutěži, címž by měli také jistou komplikaci.
Chtěli bychom ještě říci, že nás celá tato událost velice mrzí, jelikož se domníváme, že jsme
se mohli účastnit jak my hráči, tak Vy naši fanoušci krásného zážitku v podobě finále dvou
silných hokejových celků. Smutným závěrem
bychom chtěli Vám všem našim partnerům,
příznivcům a rebelským fanouškům opravdu
poděkovat za projevenou podporu a důvěru.
Budeme se těšit v další sezóně znovu na ZS
v Poličce.
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, na tréninky a zápasy.
VŠEM MOC DĚKUJEME.

Volejbal

vylepšit umístění, zatím jim patří 5. místo.
Starší žáci v soutěži Pardubického kraje
obsadí pravděpodobně 2. místo, závěrečný
turnaj se odehraje i za účasti družstev kraje
Královéhradeckého.
Kadetky upírají své zraky ke kvalifikaci
na extraligu – 1. ligu již mají jistou a ocitly bychom se ve společnosti družstev Příbrami, Kladna, Hlincovky Praha, Karlových
Varů a Nového Veselí. V březnu je čeká další
kolo Českého poháru, doufáme, že nebude
poslední. Tady v celkové tabulce jsme na
11. místě (startuje 32 družstev).
Kadeti změřili síly se soupeři z kategorií
kadetů a juniorů a čeká je poslední zápas
s Vysokým Mýtem. V dubnu bude též rozehrán další Festival barevného minivolejbalu
a turnaje příslušných věkových kategorií.
har

Soutěže ve volejbale se přehouply do druhé poloviny. V nejmladší kategorii přehazované dívek držíme před posledním kolem
3. místo. Obhajoba medaile koncem března
ve Svitavách však bude velmi těžká.
Dívky v trojkovém volejbale D2 také drží 3. místo, mají před sebou ještě několik kol; v březnu se
pokusí udržet své umístění v Letohradě.
Kategorie dívek D1, také trojkový volejbal, je před finálovým turnajem všech družstev ve Svitavách. Zatím 1. místo s náskokem nepatrným, jeden bod.
Naše B týmy jsou ve výsledkových listinách v polovinách startovního pole. Starší žákyně na domácím turnaji chtějí ještě

KARNEVAL NA
SJEZDOVCE

Celý den a celou noc
si toho přehrávám až moc.
Mnoho času bdím,
jak to dopadne, nevím.
Budou všichni spokojení?
Lyžování zadarmo, to jen tak někde není.
Bude dost lyžáků a lyží?
Mnozí si to už k půjčovně míří.
Masa hodně nakoupeno,
občerstvení připraveno.
Majda z kiosku dospat nemůže,
kostým čarodějnice jí visí na šňůře.
26. 2. po O,
masku nasadím – HO, HO!
My jdeme za Mexičany,
v převleku nebudeme sami.
A hle, co to vidím za rohem,
to je jen srneček s parohem.
Také hajný Robátko
objevil se na krátko.
I Spiderman přišel k nám,
z toho velkou radost mám.
Též kosmonaut spadl z nebe,
rodiče křičí: „Věřím v Tebe!“
Malí, velcí, mladí, staří,
každý u nás může zářit.
Vpravo, vlevo, slalom z kopce
zúčastnit se může, kdo chce.
60+ Vápeník,
jako tryskáč dolů slít,
mnohé z nás tím překvapil,
všechny z oddílu porazil.
Nikča jela jako střela,
a zrak proto všem vytřela.
Nefňukala, o 3 setiny si pospíšila
a na 2. místo Katku postavila.
Na bedně jsou však místa pouze tři,
a proto nesmutni a síly šetři.
Trénuj každou volnou chvíli,
příští rok buď první v cíli.
Lyžařů bylo letos dost,
77 – číslo pro radost!
Děkujeme všem sponzorům,
bez Vás by to udělalo ŘÁCH a BUM:
Město Polička, Věra Petrová – Knihkupectví, Tomanová lékárny, s. r. o., Veselé
papírnictví, s. r. o., Ravensburger Karton, s.
r. o., Restaurace Přístav, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Hostinec U řeky Dolní
Újezd, HRAČKY-KUKU, s. r. o.
Fotografie z akce naleznete na stránkách
Svitavského deníku. Děkujeme všem zúčastněným, a také členům oddílu.
S pozdravem Kateřina Pachovská

SPORT
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NESEĎTE
KAMDOMA
DNES
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01. 02. – 03. 04.
24. 03. – 24. 04.
28. 03. – 01. 04.
01. 04.
01. 04. 14:00 – 17:00
01. 04. 15:00
01. 04. 19:00
02. 04. 13:00
02. 04. 20:00
03. 04. 14:00 – 18:00
03. 04. 16:00
03. 04. 17:00 – 18:00
04. 04. 09:00 – 12:30
04. 04. 13:30 – 18:00
04. 04. 16:00 – 18:00
04. 04. 19:00
05. 04. 13:30
05. 04. 19:00
06. 04. 13:30
06. 04. 14:00
06. 04. 19:00
07. 04. 10:00 – 12:00
07. 04. 13:30 – 17:00
07. 04. 16:00 – 17:30
07. 04. 17:00 – 18:30
08. 04. – 24. 04.
08. 04. 14:00 – 16:00
08. 04. 19:00
08. 04. 20:00
09. 04. 13:30
09. 04. 20:00
10. 04. 14:00 – 18:00
10. 04. 16:00
11. 04. 09:00 – 12:30
11. 04. 13:30 – 18:00
11. 04. 19:00
12. 04. 13:30
12. 04. 19:00
13. 04. 14:00
13. 04. 14:00 – 17:00
13. 04. 16:00 – 17:30
13. 04. 17:00
13. 04. 19:00
13. 04. 19:00
14. 04. 08:00 – 18:00
14. 04. 13:30 – 17:00
14. 04. 17:00 – 8:30
16. 04. 20:00
17. 04. 16:00
19. 04. 19:00
20. 04. – 20. 06.
20. 04. 13:30
20. 04. 14:00
20. 04. 17:00 – 19:00
20. 04. 19:00
21. 04. 13:30 – 17:00
21. 04. 16:00 – 18:00
21. 04. 17:00 – 18:30
21. 04. 18:00
22. 04. 16:15 – 18:15
22. 04. 19:00
22. 04. 20:00
23. 04. 19:00
24. 04. 14:00 – 18:00
25. 04. 09:00 – 12:30
25. 04. 13:30 – 18:00
25. 04. 16:00 – 18:00
25. 04. 19:00
26. 04. 14:00
27. 04. 14:00 – 16:30
27. 04. 17:00
28. 04. 09:30 – 11:00
28. 04. 13:30 – 17:00
28. 04. 14:00
28. 04. 15:00 – 17:00
28. 04. 17:00 – 18:30
28. 04. 19:00
29. 04. 16:00 – 20:00
29. 04. 19:00
30. 04. 16:00

MUZEUM VČERA A DNES
VÝSTAVA: SVÁTKY JARA
Jeden svět pro školy
GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA A RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA
MARTINŮ SE PO ZIMĚ OPĚT OTEVÍRAJÍ VEŘEJNOSTI
Deskovky na Půdě s RC Podané srdce
100 let gymnázia
Betlémské světlo
JARNÍ ODPOLEDNE V MUZEU (tvoření jarního vrkoče + divadélko pro děti)
Po čertech velkej mejdan vol 2 Revoluce + Dan Vertigo
Otevřená velikonoční Půda
Moje krásná příšerka
Setkání 3D tiskařů na Půdě
Přírodověda pro domácí školáky (Jak žijí rostliny)
Otevřená velikonoční Půda
Logopedická poradna
Smrt na Nilu
Šikovné ručičky
Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
Řím v době králů: Tarquinius Priscus – Etruskové na scéně
Cizinci v ČR
Haute couture
Tréninková aktivita a psychologická poradna
Otevřená velikonoční Půda
Malá čarodějnice
Angličtina s Paulem
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Velikonoční košíček
Batman
Vepřové komety + Bedrock
DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
ROCK IN SHELF vol.1
Otevřená velikonoční Půda
Haftaňan a tři mušteriéři
Přírodověda pro domácí školáky (Neživá příroda zblízka)
Otevřená velikonoční Půda
Světáci
Keramická dílna
Trio Českého rozhlasu a Svatopluk Schuller
Velikonoční kavárnička
Velikonoční pečení
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Řím, cesta na vrchol: Velmoc nad propastí
Od Matterhornu po vesmír: buď připraven a nenech svůj odkaz umřít
Známí neznámí
JUMP ACADEMY OLOMOUC, AQUAPARK OLOMOUC
Otevřená velikonoční Půda
Angličtina s Paulem
Travesti show
Proměna
O Zemi a pro Zemi
VÝSTAVA: HUDEBNÍ FOTOGRAFIE Patricka Marka
Řím v době králů: Servius Tullius, král který neuměl vychovat vlastní děti
Trénování paměti
Prožitkový večer pro ženy
DASHA & EPOQUE QUARTET: ELLABORATION
Otevřená Půda
Porucha autistického spektra
Angličtina s Paulem
EXPEDIČNÍ KAMERA se vrací!
Poradna psychomotorického vývoje
Polička Jazz Festival 2022
Jordánský ples
Polička Jazz Festival 2022
Otevřená Půda
Přírodověda pro domácí školáky
Otevřená Půda
Logopedická poradna
Poslední závod
Video ze života v DPS Penzion
Scratch CUP
Řím, cesta na vrchol: Za tajemstvím země Hyperborejců
Zdravotní poradna
Otevřená Půda
Narozeninové zpívání
Zaměřeno na dospívání
Angličtina s Paulem
REPRODUKCE
Podpora psychiky
Ztracené město
Čarodějnický rej

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Pontopolis z.s.

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub

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

Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
SVČ Mozaika
Půda - Centrum technického vzdělávání

Městské muzeum a galerie
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Městská knihovna Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Políčko z.s.
MaTami
Tylův dům
Spolkový dům Jordán
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
MaTami
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička

Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika
Městská knihovna Polička
Divadelní klub
Tylův dům
Jump Academy
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
MaTami
Tylův dům
Spolkový dům Jordán
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Městská knihovna Polička
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
MaTami
Tylův dům
Liboháj

KAM DNES?

Uzávěrka příštího čísla Jitřenky je 14. dubna 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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