noviny občanů
města Poličky a okolí
květen 2022, ročník 20 (94)

Začíná oprava barokní radnice
Dne 6. dubna 2022 byla poličská barokní radnice předána jako stavební objekt firmě BÁČA,
Polička, s. r. o. Uvedená firma je vítězem výběrového řízení a provede celkovou obnovu obvodového pláště této dominanty poličského náměstí.
Oprava národní kulturní památky je rozdělena
do 3 let a celková výše nákladů je 16,5 mil. Kč.
„Obnova barokní a gotické radnice na poličském náměstí s sebou samozřejmě přinese
i mnohá omezení pro občany i návštěvníky města
z důvodu zabezpečení stavebních prací. Složitá je
především navržená soustava lešení, která bude
obepínat celý obvod hodinové věže až po okap
střechy a bude založena na stropní konstrukci
pod půdou. Pro napojení lešení kolem hlavní části
stavby radnice bude zbudován spojovací dopravní koridor, jakýsi most – lávka, vedoucí od vykládací plošiny umístěné nad stavebním vrátkem
(výtahem). Při opravě věže je důležité zabezpečit
nejen ochranu stávající střešní krytiny z měděného plechu vhodnou textilií, ale je třeba zajistit
i bezpečnost chodců v prostoru kolem radnice
a zařízení staveniště nutným dočasným záborem
plochy parteru náměstí a jeho oplocením.
Všechna uvedená opatření nejsou sice populární, ale pro zdárný průběh stavebního zásahu
jsou nutná. Odměnou všem pak bude obnovená radniční věž, která spolu se sanací vlhkého
obvodového zdiva v přízemí, ukončí 1. etapu
tříleté série obnovy radniční fasády. S montáží

složitých lešenových konstrukcí z minulých let
už máme zkušenosti z opravy morového sloupu,
tak pevně věřím, že se odborníkům podaří i dílo
kolem radnice,“ upřesňuje Marta Mastná, vedoucí Odboru územního plánování rozvoje a ŽP.
Celkové náklady pro rok 2022 představují částku 4,7 mil. Kč a městskému rozpočtu pomůže získaná dotace z Programu regenerace Ministerstva
kultury ČR ve výši 860 tis. Kč. A jak komentuje
dotační prostředky roku 2022 M. Mastná? „Výše
letošní přidělené dotace mě zklamala, přestože
Polička získala opět nejvyšší možnou částku, která byla v letošním roce v Programu regenerace
MPR a MPZ rozdělena mezi všechna města. Dotace na památky byly značně pokráceny a není
potřeba to vzhledem k současné ekonomické
situaci ani vysvětlovat… Žádost o finanční příspěvek jsem podala i na Pardubický kraj, výsledek
však ještě není znám. Ale každá ‚koruna‘ se hodí
a každou možnost získání dotace je třeba využít.
Proto byla podána souběžně i žádost o dotaci
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z rezervy Programu regenerace na dokončení restaurování vestibulu I. NP radnice (viz níže). S tou
jsme uspěli např. při obnově nýtovaného mostu
v parku. Tak se necháme překvapit, zda úspěch
zopakujeme i tentokrát…“
V dalších letech čeká radnici obnova jižní a západní fasády a třetí etapu prací zakončí obnova
severní a východní fasády. Kromě jiného dojde
i k restaurování malovaného městského znaku
na východním průčelí budovy. Práce by měly být
dokončeny do 30. listopadu 2024. Do té doby
nás tedy na náměstí čeká radnice zahalená vždy
z odpovídající části lešením a čilý stavební ruch.
Barokní skvost Palackého náměstí si zásadní
opravu zaslouží a přidá se tak k dalším opraveným barokním památkám, kterými jsou morový
sloup a sochy na obou kašnách.
V průběhu roku 2022 se ale bude pracovat
i uvnitř budovy. Dokončuje se restaurování vestibulu, kde probíhá odborná obnova štukové
výzdoby v 1. patře a také dojde k rekonstrukci
sociálního zařízení obřadní síně.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vzpomínka na květen 1945
V neděli 8. května si připomeneme
77. výročí konce 2. světové války. I v letošním roce starosta města Poličky Jaroslav
Martinů společně s místostarostou Pavlem
Štefkou položí květiny na několika místech
připomínajících válečné události a oběti.

V tento den se tradičně koná vzpomínkové
setkání k uctění památky obětem 2. světové války na Centrálním hřbitově v Poličce.
To se zde uskuteční od 13:30 hod.
Město Polička

Z RADNICE
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Usnesení
přijatá na 7. schůzi
Rady města 4. dubna

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů č. p. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova
v Poličce“, společnost Ditera, s. r. o., se sídlem Litomyšl.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky na
období 2023–2025 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled
rozpočtu na období 2023–2025 příspěvkových organizací.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2134/15 o výměře 600 m2 firmou T. E. S.,
s. r. o., se sídlem Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu hydraulického ramena Danfoss, který má
v užívání Odbor lesního hospodářství města Poličky,
s Krajem Smetany a Martinů, se sídlem Polička, jako
převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 220106 ze dne 29. 3. 2022 na akci „Stavební
úpravy obvodového pláště budovy radnice č. p. 2 na
Palackého náměstí v Poličce“ s dodavatelem firmou
BÁČA, s. r. o., se sídlem Polička.
RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové
smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením
č. 11, dle důvodové zprávy, a to pro:
- Česká tábornická unie – T. O. PEKLO Polička ve
výši 6 000 Kč na setkání se skauty, nákup materiálu
na údržbu srubu
- Dětský domov Polička ve výši 10 000 Kč na letní
dětský tábor v Trhové Kamenici
- Okrašlovací spolek v Lezníku ve výši 9 000 Kč na
materiál na zhotovení herních prvků pro děti
- Zdislava Vostřelová, Střítež, Polička ve výši
5 000 Kč na zábavné odpoledne pro děti a dospělé
ze Stříteže a okolí
- Ivan Šrek, Střítež, Polička, ve výši 15 000 Kč na
uspořádání koncertu hudební, zábavové skupiny pro
občany Stříteže
- Okrašlovací spolek v Lezníku, Polička, ve výši
5 000 Kč na uspořádání přednášky Davida Adamského
- Speciální MŠ a ZŠ Polička ve výši 16 500 Kč
na benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu
a základní školu Polička
- Plavecký oddíl Orka Polička, z. s., ve výši 4 506
Kč na činnost spolku – startovné na závody, cestovné, ubytování, užívání plaveckého bazénu, pojištění
spolku, členské příspěvky
- ÚAMK - AMK Polička ve výši 6 437 Kč na činnost
mládežnického družstva motokrosařů
- ÚAMK - AMK Polička ve výši 6 437 Kč na uspořádání motokrosových závodů v areálu Pod kopcem
- Vodácký spolek Neptun Polička ve výši 12 874
Kč na zajištění sportovního vyžití dětí a mládeže
spolku – úhrady pronájmů bazénu a pořízení sportovního vybavení pro provozování vodáckého sportu
- Zdeněk Červený Polička ve výši 12 874 Kč na
finanční a technické zabezpečení mistrovství ČR
v atletice
- Canis, z. s., se sídlem Ústup, Olešnice na Moravě,

ve výši 5 000 Kč na poskytování canisterapie ve Speciální MŠ a ZŠ, v zařízení Centra sociálních služeb
Bystré v Poličce
- Miloslav Zezula Bořiny Polička ve výši 8 000 Kč
na Běh naděje
- Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim, ve
výši 3 000 Kč na službu sociální rehabilitace
- SPMP ČR pobočný spolek Polička ve výši 20 000
Kč na hipoterapii pro postižené děti, včetně nákladů
na dopravu
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
z. s., základní organizace kardio Svitavy, ve výši
15 000 Kč na dopravu členů na akce, vstupné do
historických a turistických objektů, spolupráci s klubem seniorů, uspořádání výletu pro těžce chodící
a aktivní bývalé členy
- AEROKLUB POLIČKA, z. s. ve výši 10 000 Kč na
nákup prvků vytýčení ukazatele směru větru (WDI)
ze stálokontrastního materiálu
- Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace
Polička, ve výši 10 000 Kč na jarní výstavu
- KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička, z. s.
ve výši 5 000 Kč na pořádání turistické akce „Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les“, obnovu
a údržbu turistického značení
- Motorkáři Pomezí, z. s. ve výši 5 000 Kč na akci
motožehnání s knězem – zajištění kaskadéra, plakáty, upomínkové předměty, propagační materiály
- Myslivecký spolek Polička ve výši 8 000 Kč na
údržbu a opravy hnízdních budek pro vodní ptactvo,
slanisek pro podávání minerálních solí zvěři, zařízení pro přikrmování zvěře; nákup obilí a minerálních
solí pro přikrmování zvěře; pořádání akce „Norování
nováčků“
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střítež ve
výši 5 000 Kč na pořádání sousedského odpoledne
pro děti a občany Stříteže
- Vít Mořkovský, Široký Důl, ve výši 10 000 Kč na
přípravu, trénink a zajištění techniky na Plachtařské
mistrovství světa juniorů
RM neschvaluje poskytnutí dotací, dle důvodové
zprávy, pro:
- Up z. s., se sídlem Morašice ve výši 15 000 Kč
na uspořádání benefičního festivalu Hudba pomáhá
- KONTAKT Ústí nad Orlicí, o. p. s. ve výši 2 000
Kč na zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad Orlicí
- Domov Na cestě, se sídlem Skuteč ve výši 5 000
Kč na pobytovou sociální službu
- DušeProstor, z. s. se sídlem Korouhev ve výši
20 000 Kč na besedy o duševním zdraví ve školách,
pořádání kurzů, přednášek
- RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL, z. s. se sídlem Široký
Důl ve výši 2 000 Kč na běžecký závod Širokodolský
kros
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12.
2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy, a to pro:
- Ekocentrum Skřítek, z. s., se sídlem Pomezí ve
výši 12 000Kč na zábavně vzdělávací program „Den
stromů 2022“
- Gymnázium Polička ve výši 6 000 Kč na oblastní
kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2022 a 7 000 Kč
na organizační zajištění besed k tématu vzdělávání
- Spolek přátel ZŠ Na Lukách Polička ve výši
10 000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních
tříd a děti z 1. stupně a 12 000 Kč na rozloučení

s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou
- Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu
v Poličce ve výši 20 000 Kč na matematický seminář Mates
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s. r. o. ve výši 30 000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž,
účesová tvorba)
- 1. ZO ČSOP Polička ve výši 28 000 Kč na kancelářské, výukové a sportovní potřeby oddílů, materiál
a služby k opravám a úpravám klubovny
- Junák – český skaut, středisko Tilia Polička, z. s.
ve výši 35 000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí
- Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Polička ve výši
25 000 Kč na výměnu střešní krytiny na základně
Damašek, nákup kuchyňského vybavení, pořízení
lodí
- Rodinné centrum Podané srdce, z. s., Polička ve
výši 12 000 Kč na činnost klubu pro děti – herna,
klub, herna – roboti, deskovky Půda; činnost poradny při klubu v centru; víkendové pobyty pro rodiny
s dětmi; příměstský tábor
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 5 000 Kč na tradiční dětský den
- Svatojosefská jednota Polička, z. s. ve výši
24 000 Kč na zajištění prostor a materiálního zabezpečení činnosti dětské skupiny
- Adam Smolek Polička, ve výši 20 000 Kč na
7. ročník kulturní akce SkARTovačka
- Gymnázium Polička ve výši 20 000 Kč na organizační zajištění happeningu Pamatuj! (připomínky
tragického úmrtí 3 792 československých občanů
židovského původu)
- Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky,
z. s. ve výši 20 000 Kč na koncertní vystoupení, semináře s hlasovými lektory
- Oblastní charita Polička ve výši 16 500 Kč na
benefiční koncert Oblastní charity Polička
- Pontopolis, z. s. Polička ve výši 35 000 Kč na
filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět
- Spolek NÁŠ MARTINŮ se sídlem Polička ve výši
47 000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby
a pořádání kulturních akcí
- Spolek Planeta Chaos, z. s. ve výši 40 000 Kč
na celoroční výstavní, kulturní a vzdělávací program
- Gymnázium Polička ve výši 5 100 Kč na preventivní program o dospívání
- Gymnázium Polička ve výši 20 000 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“
- Laxus, z. ú. ve výši 34 900 Kč na poskytování
sociálních služeb – Centrum terénních programů
Pardubického kraje pro uživatele drog
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 20 000 Kč na preventivní programy Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá
nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Kult
krásného těla, Jak se nenechat podvést, Předsudky,
Holocaust
- 1. FBC Polička, z. s. ve výši 91 408 Kč na činnost
mládeže florbalového klubu
- ATLETIKA Polička, spolek ve výši 9 656 Kč na
Běh kolem poličských hradeb a 41 842 Kč na sportovní činnost mládeže
- HC Spartak Polička, z. s. ve výši 128 744 Kč na
činnost hokejového klubu a 3 219 Kč na turnaj pří-

pravek v minihokeji
- Mgr. Stanislav Nožka, Polička ve výši 27 873
Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých
cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny,
účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
- Oblastní charita Polička ve výši 3 217 Kč na
sportovní akci pro mládež i širokou veřejnost „Běh
Jarmila Běhoděje 2022“
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 19 312 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu
- SK Kometa Polička, z. s. ve výši 96 558 Kč na
činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu
- SK8 Slalom Polička, z. s. ve výši 106 214 Kč na
sportovní činnost žákovských družstev a juniorů
a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu a 22 530 Kč na tréninkový kemp žákovských
družstev a juniorů
- Sportovní kluby Polička z. s. ve výši 115 869 Kč
na činnost mládežnických oddílů
- Sportovní kluby Polička, z. s. (oddíl házené) ve
výši 45 060 Kč na činnost mládežnických oddílů
v házené
- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s.
ve výši 90 121 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů a 6 437 Kč
na soustředění mládeže spojené s turnajem
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
135 181 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
a 34 117 Kč na uspořádání volejbalových soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního tenisu) ve
výši 14 806 Kč na činnost mládeže stolního tenisu
- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu) ve výši
90 121 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
a 11 587 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež
- Bonanza Vendolí, z. ú. ve výši 5 000 Kč na osobní
a materiálové náklady spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž
se na uzdě“
- Domov pro rodinu, z. s. ve výši 5 000 Kč na
dofinancování provozu sociální služby Most naděje
– azylového domu pro rodiče s dětmi
- Květná Zahrada, z. ú. ve výši 70 000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné,
včetně mzdových nákladů
- MaTami, centrum pro rodinu, z. s. ve výši 60 000
Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
- Potravinová banka Pardubice, z. s., se sídlem
Chotovice u Litomyšle, ve výši 20 000 Kč na poskyt-

nutí materiální pomoci občanům
- Rodinné centrum Podané srdce, z. s., se sídlem
Polička, ve výši 5 000 Kč na službu doprovod a péče
o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami
- Oblastní charita Polička ve výši 15 000 Kč na
pořízení keramické pece, 17 600 Kč na nákup tabletů pro ošetřující terénní personál domácí zdravotní
péče a Domácího hospice sv. Michaela, 22 400 Kč na
týdenní pobyt v Hostinném pro sociálně handicapované děti z Poličska žijících v různých typech péče,
5 000 Kč na Týdny pro duševní zdraví – osvětové
a destigmatizační aktivity ve prospěch duševního
zdraví
- Rodinné Integrační Centrum, z. s., se sídlem Pardubice, ve výši 10 000 Kč na službu raná péče pro
rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra,
s poruchami komunikace a sociální interakce
- Rodinné Integrační Centrum, z. s., se sídlem Pardubice, ve výši 5 000 Kč na službu sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra
- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., se sídlem Svitavy, ve výši 17 000 Kč na služby sociálního
poradenství, osobní asistence, návštěvy v rodinách
- Ekocentrum Skřítek, z. s., se sídlem Pomezí, ve
výši 10 000 Kč na přednášky, besedy, workshopy
a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
- IHC Rebels Polička, z. s., ve výši 15 000 Kč na
činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji
v roce 2022
- Klub českých turistů, odbor Polička, ve výši
15 000 Kč na organizování turistických akcí, značení
turistických tras, činnost
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 20 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička ve

Oprava silnice na Jedlovou
S velmi potřebnou a zásadní opravou silnice II/362 směr Jedlová začne Pardubický kraj
v červenci letošního roku. Projekční odhad této
etapy počítá s dokončením v září roku 2023.
Nová silnice bude mít kvalitní asfaltový
povrch o šířce 7,5 m.
Z důvodu bezpečnosti provozu na budoucí nové silnici, bylo nutno pokácet i stromy,
které k silnici přiléhají. Náhradou bude vysazeno celkem 451 ks stromů nových. Linie
výsadby bude nově ve větší vzdálenosti od
osy komunikace. Předpokládaná cena stavby dle projekčního odhadu je 107,5 mil. Kč

Nový tržní řád

města Poličky zakazuje podomní prodej
Rada města Poličky na své schůzi dne 21. března
2022 schválila nový tržní řád, jehož obsahem je nově
i zákaz podomního a pochůzkového prodeje.
Prvotní impuls k zákazu této činnosti vychází
z podnětu veřejnosti, a to v souvislosti s aktuálními
problémy na trhu s energiemi, kdy se zvyšuje aktivita podomních prodejců, zástupců firem obchodujících

výši 5 000 Kč na sadu hadic na 100 m překážek,
11 000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu – přepravné vozíky na sportovní požární stříkačky a 34 000 Kč na vybavení na soutěže v požárním
sportu – přetlakové ventily na požární sport
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací,
dle důvodové zprávy, pro:
- Ekocentrum Skřítek, z. s., se sídlem Pomezí, ve
výši 20 000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
- To mě baví, z. ú., se sídlem Polička, ve výši
55 000 Kč na příměstský tábor s angličtinou
- Rodinné Integrační Centrum, z. s., se sídlem
Pardubice, ve výši 20 000 Kč na projekt sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami
autistického spektra
RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“: vybraným dodavatelem je firma Chameleos, s. r.
o., se sídlem Luže, pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Poličky
– TDI“, takto: vybraným dodavatelem je firma SAFE
TREES, s. r. o., se sídlem Brno.
RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2022, o odchylném
vymezení doby nočního klidu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové
neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč Spolku rodičů
a přátel školy při Gymnáziu v Poličce.
RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“
takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.
cz, s. r. o., se sídlem Proseč.
Originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

s energiemi. Zákaz nicméně není omezen pouze na
nabídky tohoto typu, ale vztahuje se na veškeré zboží
a komodity plošně.
Konkrétně z nového tržního řádu vybíráme upřesňující znění, jaký způsob prodeje zakazuje:
Podomní prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky v neveřejných pro-

bez DPH. Konečná cena a zhotovitel bude
výsledkem probíhajícího výběrového řízení
Pardubického kraje.
Přesný harmonogram prací a rozsah případných uzavírek a objízdných tras bude
upřesněn po výběru dodavatele stavby. Řidiči budou včas a aktuálně informováni.
Jsem velmi rád, že i v době hledání úspor
a omezování investic se podařilo stavbu
udržet v rozpočtu pro letošní rok a modernizace úseku, který je velmi špatném stavu,
proběhne již letos.
Pavel Štefka, místostarosta
storách zejména obchůzkou jednotlivých bytů, domů,
budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky.
Pochůzkový prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je
zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
Návrh novelizace tržního řádu byl detailně konzultován s Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor
organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání a oddělení legislativní a právní podpory. Plné znění nového Tržního řádu
města Poličky najdete na webových stránkách města.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Stavební parcely
pro výstavbu rodinných domků. Budou?
Vážení zájemci o stavební parcely, milí čtenáři, dovolte mi Vás všechny krátce informovat, jak se z pozice města daří připravit další
lokalitu pro individuální výstavbu rodinných
domků.
Myslím, že v současné době je známo, že
naším nejbližším cílem je vykoupení pozemků
a následné zasíťování 20 parcel v prostoru na
druhé straně silnice od již zastavěné lokality
Bezručova směrem na Jedlovou.
Je to téměř k neuvěření, ale v tuto chvíli evidujeme 60 zájemců o koupi stavební parcely!
Musím napsat, že tak velký zájem nepamatuji, o čemž svědčí, že lidem se v našem městě
dobře žije a Polička je pěkným místem k životu.
Trvalo několik dlouhých let, než se podařilo
po rozprodání všech 84 parcel v oblasti Bezručova, vyjednat v souladu s územním plánem
výkup dalších původních zemědělských pozemků, na kterých je možné následně parcely
zasíťovat a nabídnout je zájemcům.
Na zasedání zastupitelstva 24. února letošního roku byl schválen výkup pozemků za 700
Kč/m2 a též i jedna směna a my měli velikou
radost, že jsme krůček od zahájení budování
inženýrských sítí.
Současná doba je nelehká, vše se rychle
zdražuje, roste inflace, lidé mají oprávněné

obavy a tak nebylo divu, že jsme krátce po
výše odsouhlaseném výkupu obdrželi požadavek na zvýšení výkupní ceny ze 700 Kč na
1 000 Kč /1 m2.
Z důvodu, že dojde k dalšímu navýšení
celkové konečné ceny za 1 m2 finální parcely,
která se bude skládat z ceny za výkupy pozemků a následné ceny za zasíťování, je velmi pravděpodobné, že výsledná cena bude
mezi 2 500 Kč – 3 000 Kč/1 m2. V poslední
etapě Bezručova, kde se připravilo posledních 18 parcel, dosáhla cena téměř 1 400
Kč; 200 Kč za výkupy pozemků a 1 200 Kč
za sítě.
V době psaní tohoto článku jsme z důvodu zodpovědného chování oslovili a pozvali
všechny stávající zájemce do Tylova domu za
účelem podání celkové informace, tj. časového
rámce a předpokládaných nákladů a zjištění
aktuálního počtu zájemců.
Lze očekávat, že v současné složité době
včetně rychlého růstu úroků z hypoték může
nastat situace, že někteří současní zájemci
o parcely ze svého požadavku odstoupí.
Považuji za správné současný zájem aktualizovat. Celková akce, tj. výkupy pozemků a následné
zasíťování má finanční rozměr cca 40 – 50 mil.
Kč, takže i naše město musí mít jistotu, že celá

akce má smysl a o pozemky je a i nadále bude
zájem. Současně sděluji, že v případě velkého zájmu, budeme usilovat o výkup pozemků v další
lokalitě Hrubínova, kde by vznikl prostor pro výstavbu úspornějšího typu rodinných domků, např.
řadovek.
Slibuji, že i nadále budeme o vývoji informovat.
Děkuji za přečtení a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta

Informace
z OSVZ MěÚ
Polička

Pokud máte zvýšené výdaje s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich úhradu, můžete si požádat o dávky na bydlení ze systému dávek vyplácených ÚP ČR.
Pro informace o možnostech řešení a poskytnutí poradenství můžete kontaktovat sociální
pracovnice OSVZ MěÚ Polička na tel. číslech –
461 723 842, 846, 848; 733 710 450; 733 713 627;
734 152 221
OSVZ MěÚ Polička

Počasí v Poličce
V období od 17. 3. do 15. 4. v Poličce
a nejbližším okolí činily vodní srážky celkem
27,3 mm2. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny
dne 8. 4., kdy napršelo 8,8 mm2.

VODA – čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod (ČOV) je v obecném povědomí jakousi pračkou znečištěných vod, jejíž výkon
a účinnost závisí na instalovaných strojích, zařízeních a technologiích. Systém čištění odpadních vod
je však poněkud složitější. Je ve své podstatě založen
na aplikaci přírodních procesů a zákonitostí. Víte, že
na odstraňování znečištění z odpadní vody se podílejí mikroorganismy? Ty ke svému životu potřebují
vhodné podmínky, např. stálý přísun „potravy“, a to
ani moc, ani málo, určitou teplotu a pH, některé potřebují kyslík, některé ne. Čistírna odpadních vod není
mechanismus, který lze regulovat otočením knoflíku,
ale systém, jehož funkce závisí na mnoha faktorech,
zejména udržení optimálních životních podmínek pro
mikroorganismy zajišťující biologické čištění.
Návrh nové nebo rekonstruované ČOV vychází
vždy ze dvou základních hledisek. Jaká bude kvalita
a množství přiváděných odpadních vod a jaká má
být dosažena kvalita vyčištěných vod s ohledem na
jakost vody v toku. V době provozu takto naprojektované a realizované ČOV se však mění jak charakter přitékajících vod, nejčastěji v důsledku změn
v průmyslových výrobách, tak i legislativní předpisy
týkající se vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Technologická skladba a vybavení ČOV tak
musí průběžně reagovat na tyto měnící se vstupní
a výstupní podmínky. Zatímco dříve bylo na ČOV
dostačující snížit obsah organického znečištění, později bylo nutné zajistit odstraňování dusíku a fosforu (tzv. nutrienty), dnes se již zabýváme obsahem

zbytkových koncentrací léčiv, hormonů, drog atd.
v odpadních vodách. Současně dochází i ke zpřísňování požadavků vztahujících se k nakládání s odpadním produktem ČOV, tedy čistírenským kalem. Na
tyto skutečnosti musí adekvátně reagovat i provoz
a rozvoj ČOV, čehož jsou ČOV Polička a její historie
poměrně názorným příkladem.
Výstavba městské ČOV Polička byla zahájena
v roce 1954, do provozu byla ČOV uvedena v roce
1960. V následujících desetiletích provozu ČOV byla
provedena řada zásadních změn v její technologii,
a to v rámci dílčích intenzifikací či komplexních rekonstrukcí. Kvůli hydraulickému a látkovému přetěžování ČOV a nízké účinnosti čištění byla v letech
1988–1991 realizovaná první rekonstrukce ČOV.
Kapacita ČOV byla tehdy navýšena na 14 400 EO.
V letech 2000–2002 byla provedena komplexní rekonstrukce ČOV, a to s ohledem na vývoj produkce
průmyslových odpadních vod, předpokládaný rozvoj
města, zpřísněné legislativní požadavky na kvalitu
vypouštěných vod, nutnost zvýšení účinnosti odstraňování znečištění a v neposlední řadě i nutnost
modernizace strojního vybavení. Kapacita ČOV byla
navýšena na 28 550 EO. V roce 2008 byla doplněna technologie ČOV o řízené odstraňování fosforu,
včetně zajištění kontinuálního monitoringu zbytkových koncentrací fosforu na odtoku ČOV. V letech
2017 až 2019 byla v rámci stavby „Intenzifikace ČOV
Polička“ realizována nezbytná rekonstrukce mechanického předčištění a biologického stupně, pro bez-

pečný provoz ČOV naprosto zásadní dostavba druhé
dosazovací nádrže a nové vystrojení původní dosazovací nádrže. Dále bylo doplněno zařízení pro zahuštění produkovaného čistírenského kalu, provedeny nové rozvody silnoproudu, výměna ASŘ a prvků
měření a regulace. V říjnu 2021 byla zahájena další
akce, jejímž předmětem je rekonstrukce dešťové zdrže a zvýšení hydraulické kapacity ČOV s cílem v maximální možné míře eliminovat vypouštění odlehčených nečištěných vod do recipientu, ke kterému
dochází v době intenzivních či déle trvajících srážek.
Stěžejním úkolem současnosti je řešení likvidace či využití čistírenských kalů. Kal z ČOV Polička
dlouhodobě splňuje limity pro obsah těžkých kovů
i specifických organických látek stanovené pro aplikaci na zemědělskou půdu, nebude však splňovat
mikrobiologická kritéria, která vejdou v platnost
v brzkém výhledu. Očekávaná změna legislativy si
vynutí změnu způsobu nakládání s čistírenským kalem, což bude v případě ČOV Polička znamenat buď
investici do nové technologie zpracování kalu, nebo
zajištění odběratele schopného zabezpečit likvidaci
kalu v souladu se zákonnými požadavky. V obou případech však lze očekávat nárůst nákladů na likvidaci
tohoto odpadu, které představují společně s náklady
na el. energii nejvýznamnější část provozních nákladů ČOV. O tom, jak mohou ovlivňovat producenti
odpadních vod náklady na provoz kanalizace a ČOV,
si řekneme příště.
VHOS, a. s.

Jak na změnu klimatu v Poličce
Obr.: Roční teploty vzduchu s lineární spojnicí trendu ze stanice Svratouch (°C) v období 1961–2020

Průměrné teploty vzduchu rostou, srážky jsou velmi
nepravidelné, sušší období četnější. Adaptovat se na tyto
změny pomohou Poličce opatření ve městě i v krajině, která se však nesmí minout svými účinky. Proto Město Polička zahájilo přípravu strategie, podle níž se budou opatření
realizovat. Nyní máme hotový přehled, jinými slovy analytickou část STRATEGIE, která bude základním dokumentem k tomu, jaká opatření a kde udělat, aby město a jeho
okolí bylo i za 30 let příjemným místem pro život. Na čerstvě zmapovaný stávající stav, naváže NÁVRHOVÁ část
strategie. V ní budou popsána a určena vhodná místa ve
městě a navazující krajině pro vysazení alejí, solitérních
stromů, remízků, vytvoření zasakovacích ploch, akumulačních nádrží apod. Návrhová strategie má být dokončena
do konce října 2022.
Co víme z analytické části:
Od roku 1960 do roku 2020 se teplota v naší oblasti
(měřeno ve Svratouchu) zvýšila o cca 2 stupně celsia (viz
obrázek). Celkové průměrné množství srážek je rovněž vyšší o cca 30 mm, ale srážky mají vyšší úhrny a střídají je delší
období sucha. Do budoucna má sice dojít k nárůstu zimních
srážek, ale vzhledem k vyšším teplotám vzduchu půjde většinou o déšť. Četnější dešťové srážky v zimě v podstatě
pozorujeme již desetiletí. Bude tedy i výrazně klesat počet
dní se sněhovou pokrývkou, vč. její výšky. Srážky, které krajina v zimě nezachytí v podobě sněhu, z místa odtékají a na
jaře způsobují dočasné sušší období. V létě nás pak čekají
častější horké dny a četnější období bez srážek, srážky opět
více přívalové a tedy i rychleji odtékající.
K Poličce samotné:
Byla sestavena mapa tepelných ostrovů, která identifikuje nejvíce přehřívaná místa ve městě v letním období. Dvě
lokality s nejvyššími hodnotami teplot jsou v severní průmyslové části města a jedna v historickém centru. Podnětný je
i sestavený přehled množství srážek zachytávaných na střechách bytových domů, podniků, veřejných (školských, městských aj.) budov, které během roku v množství přes 100 000
m3 dešťových vod odtékají do jednotné kanalizace. Ve městě
je pak popsán potenciál adaptačních opatření na konkrétních
budovách – fotovoltaika, zelené střechy, solární kolektory,
potenciál akumulačních nádrží s využitím pro zálivku (MŠ,
ZŠ, dětský domov, objekty pro sport aj.), světlejších nátěrů
střech, které více odráží sluneční záření a snižují přehřívání,
potenciál úprav zeleně a zachytávání srážek v okolí vybraných objektů. Popsány jsou i kapacity a potenciál pro úpravy
parkovacích stání a jiné.
Mnohem horší situace je v krajině navazující na naše
město, kde je podle analýzy pro přicházející změnu klimatu nedostatek protierozních opatření v podobě alejí,
remízů apod., chybí vsakovací průlehy, které by srážky
v krajině zadržovaly, historicky byly rozorány meze. Krajina, jak ji známe dnes, nebude schopná přívalové deště
v krajině v dostatečné míře zachytit, nedostatek sněhu

neudrží vláhu pro začátek jara. Stejně pak v důsledku sušších období hrozí díky silnému větru vyšší větrná eroze
(odnos) půdy. V tomto směru analýza zahrnuje informace
o stávajících významných krajinných prvcích, chráněných
územích, melioracích, liniové zeleni, kvalitě údolnic, zemědělské činnosti apod.
Závěr analytické části je věnován průzkumu zkušeností
a znalostí tzv. stakeholderů, zástupců městských organiza-

cí a vybraných odborů města, dvou velkých zemědělských
společností, členů ČSOP aj., kteří byli osloveni dotazníkem
zaměřeným na vnímání rizik klimatické změny.
Strategie, vč. všech návrhů opatření, zahrnuje území k. ú.
Polička, k. ú. Lezník, k. ú. Modřec a k. ú. Střítež o celkové
velikosti 33,31 km2.
Na otálení s realizací opatření bohužel nezbývá příliš času.
Obrazně řečeno: Strom, který „levně“ zasadíme dnes, kdy
ještě „slušně“ prší, bude již za 30 let přinášet tolik potřebný
stín. Když to včas neuděláme a vysadíme jej za 30 let, bude
kvůli vyschlé půdě náročnější a dražší udržet jej při životě.
V letošním roce krok za krokem získáváme STRATEGII
zpracovávanou týmem cca 10 odborníků různorodých profesí, která bude podkladem pro adaptaci na změnu klimatu.
Se stejnou intenzitou však, jako se rozběhlo její zpracování,
bude potřeba v budoucích letech rozběhnout i realizaci v ní
navržených opatření.
Výsledky první části představí veřejnosti zpracovatel
již v červnu prostřednictvím prezentace a následné besedy
s jejími účastníky. Termín a místo besedy budou publikovány.
Mgr. Jan Matouš,
zastupitel a předseda pracovní komise

Oseli jsme cyklostezku
V loňském roce v Poličce vznikla skupina, která iniciovala změnu v obhospodařování městských travnatých ploch. Zástupci
města a provozovatelé T. E. S., s.r.o. uvítali
v této problematice nová řešení, proto se
podařilo do již spuštěné realizace projektu cyklostezky u Masokombinátu prosadit
změnu osiva. Společnost Skanska a.s. postoupila založení trávníků místní organizaci
ochránců přírody a v sobotu 26. 3. proběhla
akce s názvem Osejeme cyklostezku! Cílem bylo vytvoření biologicky hodnotné a
druhově rozmanité travnaté plochy, která
nasytí hmyz, obohatí půdu a je krásná na
pohled. K její údržbě stačí přitom jedna až
dvě seče ročně. „Jedním z důvodů vymírání různých druhů hmyzu i ptáků je absence divokých květů v krajině. Cyklostezka,
byť jde o úzký, dvoukilometrový pás, může
fungovat jako biokoridor, a pestrou skladbou rostlin poskytnout útočiště i mnoha
druhům živočichů,“ uvedl Vít Cach, jeden z
realizátorů akce. Šíře travinných pásů činí
1, 5 m po obou stranách celé trasy. Bylinná
rekultivační směs obsahuje 22 rostlinných
druhů a je určena k ozelenění méně úrodných, lidskou činností poznamenaných extenzivních stanovišť.

„Věděli jsme, že se akce musí uskutečnit
co nejdříve na jaře. Když nám počasí začalo
přát, vyrobila jsem pozvánku, napsala členům, příznivcům a známým, zapůjčili jsme
nářadí a nakoupili občerstvení. Sešlo se na
35 lidí, kteří celé odpoledne pracovali pro
dobrou věc. Je to paráda! Druhá část setí
nás čeká na podzim, až budou sklizena přilehlá pole. Věříme, že se v budoucnu podaří
trasu doplnit i dřevinami, “ shrnula Martina
Vopařilová, předsedkyně 1. ZO ČSOP Polička. Již brzy se proto můžeme těšit na zcela
nové výhledy do krajiny.
Michaela Mužíková
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Informační centrum POLIČKA
Po téměř dvouleté pauze jsme se v březnu se svojí
expozicí účastnili veletrhu cestovního ruchu v Ostravě. V dubnu se chystáme na výstavu do Olomouce.
Ze stran návštěvníků stále přetrvává velké množství zájemců o informace a propagační materiály
Poličky a hradu Svojanov, což nás velmi těší.
NAŠE NABÍDKA:
KONTAKTNÍK (adresář s důležitými kontakty) –
ještě stále je k vyzvednutí ZDARMA v Informačním
centru
NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY – pro nadcházející turistickou sezonu jsme rozšířili naši nabídku
turistických předmětů. Můžete si u nás zakoupit
pastelku, magnetky, hrníčky, zápisníky, kafe, křížovky, čokoládu, poličské pivo, síťovky...
KNIHY MÍSTNÍCH AUTORŮ – mimo historické
publikace nabízíme také knihy od místních autorů
(M. Kutilová, P. Mazal, V. Klein)
VSTUPENKOVÉ CENTRUM – kromě vstupenek na
všechny akce v Tylově domě u nás zakoupíte vstupenky na hlavní kulturní i sportovní akce z prodejních
portálů Ticketstream, Ticketportal, Ticketlive, Ticketmaster nebo Colosseum Ticket. Stále si u nás můžete
koupit vstupenky na RADIMĚŘSKÝ DEN FOTBALU,
který se koná ve dnech 8.–10. 7. 2022.
Také si u nás můžete koupit vstupenky na akci
„Kultura pod hvězdami“ – muzikály ve venkovním
amfiteátru ve Žďáru nad Sázavou.

Koncert HANY ZAGOROVÉ byl zrušen. Náhradní
termín se již vypisovat nebude. Pokud jste si u nás
zakoupili vstupenky, stavte se k nám do IC co nejdříve.
JÍZDENKY FLIXBUS, REGIOJET – můžete si u nás
zakoupit jízdenky od společnosti Flixbus a Regiojet
(vnitrostátní i mezinárodní doprava vlakem nebo
autobusem).
DOVOLENÁ, ZÁJEZDY – v IC máme pro Vás k dispozici katalogy CK KO-TOUR s nabídkou pobytových
i poznávacích zájezdů. V CK KO-TOUR si můžete
zakoupit také jakýkoliv jiný zájezd od známých cestovních kanceláří.
SMĚNÁRNA bez poplatků – přijďte k nám prodat
nebo nakoupit většinu obvyklých zahraničních měn
ve zvýhodněném kurzu a bez poplatků. Organizacím
na zahraniční pracovní cesty připravíme valuty v potřebném množství i v požadovaném termínu!!
FORTISSIMO – možnost placení složenek a SIPO
se slevou z poplatků.
SAZKA – mimo prodeje sázek, her a ostatních
služeb z terminálu Sazka si u nás můžete také dobít
mobil a zaplatit složenky se slevou z poplatků.
Přejeme Vám příjemné jaro.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků IC
Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Turisté na jarním úklidu
Nastupující jaro je každým rokem impulzem
pro členy poličského odboru KČT k tomu, aby
do svých batohů přibalili igelitové pytle na odpad a rukavice.
Nečekají na nějaké oficiálně vyhlášené akce
a úklid kolem turistických cest již řadu let berou
za samozřejmost. Nejinak tomu bylo i letos.
Kromě sbírání odpadků při individuálních
výletech zorganizovali dvě hromadné akce –
jednu vedl Jiří Andrle, druhou dlouholetý organizátor úklidu Vladimír Uhlíř.
Uklizeno bylo okolí naučné stezky, všech cyklostezek, kolem značených turistických cest,
kolem lesa na Jelínek, k Bořinám, k přehradě za
zahrádkářskou kolonií a na všech přístupových
cestách k nim.
Do pytlů putovaly tradiční kousky: plastové
i skleněné lahve, plechovky od nápojů, krabičky

od cigaret, obaly od svačinek, papírové kapesníky, roušky, respirátory. Našly se i boty, součásti oděvu, kanystry, obaly od sprejů různého
užití.
Smutné však je, že jeden týden je uklizeno
kolem cyklostezky u silnice a druhý týden jsou
tam odpadky znovu – nejspíše díky kolemjedoucím motoristům.
Sympatické je, že k organizovaným turistům se přidávají spoluobčané – nečlenové
KČT – ti, kterým není lhostejné, jak naše okolí
vypadá.
Přejme si, aby při příštím úklidu byly pytle
naplněny co nejméně. K tomu může přispět každý z nás, když bude dodržovat zásadu „co si
přinesu – to si odnesu“.
J. Müllerová, KČT,
odbor Polička

Česká
inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
15. 5. – Den rodiny
Žižkovy sady od 10 hod.
Těšit se můžete na sportovní ukázky, výtvarné
dílny, soutěže a bohatý doprovodný program!
Přijďte si s námi užít zábavou nadupaný den!
Těšíme se na vás!
CHEB
13.–15. 5. – Chebský festival vína
Pozvánka pro fanoušky dobrého vína na historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Zahájení letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným
programem.
LITOMYŠL
21.–22. 5. – Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Víkend plný chutí a vůní, tradice i experimentování v gastronomii, O kotlík starosty Litomyšle – soutěž ve vaření kotlíkových gulášů.
POLIČKA
12.–19. 5. – Martinů fest Polička
25. ročník tradičního festivalu klasické hudby
věnovaný odkazu poličského rodáka Bohuslavu Martinů.
TELČ
21. 5. – Folklor v máji
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček, Kvítek, Podjavořičan, Krahuláček a jejich
hostů z Prahy, Českého Krumlova a z partnerského města Šaľa. Po celý den řemeslný trh
s předváděním tradičních řemesel a s ukázkou
kácení máje.
TŘEBOŇ
21. 5. – Třeboňská šlapka 2022 za Emou Destinnovou
Tradiční cyklovyjížďka na zahájení turistické
sezóny vede do Stráže nad Nežárkou. Program, trasy na www.itrebon.cz/trebonskaslapka
Bližší informace a více tipů na výlet naleznete
na www.ceskainspirace.cz

Benzíno
Benzínová
sekaéka
sekaé
s pojezde
pojezdem
55 l
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43 cm
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6.499,-
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FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
ing. michal chmel
- DOTACE AŽ 205 000 KČ, KTEROU ZA VÁS KOMPLETNĚ VYŘÍDÍME
- NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST DÍKY KOMPLEXNÍMU PROJEKTU
ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
- ŘEŠENÍ NA KLÍČ A NA MÍRU PŘÍMO PRO ZÁKAZNÍKA
- ZÁRUKA NA ÚČINNOST PANELŮ 25 LET
- ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST

+420 734 876 815

michal.chmel@optimal-energy.cz

Sociální okénko DPS Penzion Polička
– Jak pečovat o člověka s vážným poškozením sluchu
a jak pro něj upravit prostředí?
Milí čtenáři,
pokud se u vašeho blízkého objevilo vážné poškození sluchu, významně to ovlivní
nejen jeho, ale i váš život. Nevíte, jak s ním
máte komunikovat? Kladete si otázku, jak
byste mu mohli pomoci? I v této nelehké
situaci existuje mnoho věcí, které pro něj
můžete sami udělat a které mu mohou pomoci, aby zůstal součástí rodinného života
i společenského dění.
Zásady komunikace s neslyšícím by měli
přijmout nejlépe všichni z jeho okolí a každý, kdo s ním komunikuje, by je měl dodržovat. Jedině tak se bude moct váš blízký do
komunikace zapojit a nezůstane izolován.
Jaká tedy jsou nejdůležitější pravidla?
• Při komunikaci musí neslyšící vždy vidět na vaše ústa.
• Při mluvení využívejte výrazy obličeje
a gesta rukou, sdělení tak bude pro neslyšícího srozumitelnější.
• Upozorňujte na změnu tématu.
• Vždy musí mluvit jen jeden.
• Sledujte, zda se na vás neslyšící dívá.
• Nepoužívejte ironii.
• Nezvyšujte hlas ani nekřičte.
• Průběžně ověřujte, že neslyšící rozumí
tématu hovoru.
• Nejdůležitější informace předávejte písemně.

• Dělejte v rozhovorech časté přestávky.
• Mluvte přirozeně, pomalu a v jednoduchých větách.
Jak napomoci snazší komunikaci úpravou
prostředí? Rozestavte nábytek tak, aby neslyšící měl výhled na ostatní a mohl s nimi
komunikovat. Při komunikaci nestůjte příliš
daleko. Při komunikaci zajistěte dostatečné osvětlení (ve tmě vás neslyšící mluvit
neuvidí). Vypněte všechny rušivé zvuky
(mobilní telefon, rádio, televizi apod.), které
mohou komunikaci komplikovat – mohou
odvádět pozornost, rušit funkci naslouchadel apod. Potíže činí také slovo podbarvené
hudbou.
Jaké pomůcky a služby může člověk se
sluchovým postižením využít?
• Sluchadla
• Speciální softwarové vybavení
• Další speciální pomůcky
• Tlumočení do znakového jazyka
Informační list k tématu Jak pečovat o člověka s vážným poškozením sluchu a jak pro
něj upravit prostředí? projektu Institutu
sociální práce ŽÍT DOMA je k nahlédnutí
na naší webové stránce www.dpspolicka.cz
v záložce Pečovatelská služba.
Mgr. Erika Šimková,
sociální pracovnice DPS Penzion Polička

Pozvánka

DPS Penzion
3. 5. – Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní místnosti.
4. 5. – Čarovná flétna – podle legendy žil
v Arkádii jistý bůh Pan, ochránce pastýřů a stád,
který se zamiloval do krásné nymfy jménem Syrinx… Tak začíná příběh o Panově flétně, na kterou zahraje známé i méně známé melodie pan
Petr Tomeček. Začínáme ve 14:00 hod. v jídelně.
10. 5. – Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní místnosti.
11. 5. – Besídka ke Dni matek – od 14:00 hod.
vystoupí děti z MŠ Palackého náměstí a pěvecký
soubor Juliette z Gymnázia Polička.
17. 5. – Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní místnosti.
18. 5. – Zvuky lesa – máte rádi klidnou atmosféru přírody? Ticho přerušované zpěvem ptáků
a šuměním lesa? Víte, jak se probouzí les? To vše
a ještě něco na víc na vás čeká od 14:00 hod. ve
společenské místnosti.
24. 5. – Májová procházka – projdeme se společně po parku, budeme pozorovat rozkvetlou
přírodu a na něco dobrého zakotvíme v Přístavu.
Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion.
26. 5. – Narozeninové zpívání od 14:00 hod.
v jídelně.
31. 5. – Keramická dílna od 13:30 hod. v pracovní místnosti.
V. Pevná

Aby
nebyl
Z činnosti DPS Penzion
nikdo sám

I v seniorském věku je dobré získávat
nové informace a mít přehled o tom co
se děje kolem nás. A tak součástí nabídky
volnočasových aktivit v DPS Penzion jsou
i přednášky na různá témata.
První setkání bylo zaměřeno na SOS
tlačítka – jistota a bezpečí v každé chvíli.
Sociální pracovnice organizace Anděl strážný posluchače seznámila s tlačítky, které si senioři mohli i vyzkoušet a seznámit
se s průběhem služby. Druhá přednáška
byla zaměřená na cizince v ČR. Pracovnice
z Organizace pro pomoc uprchlíkům seniory seznámila s migrací a integrací cizinců
a uprchlíků. Přiblížila azylový proces, zákony a vyprávěla příběhy, se kterými se sama
setkala. Společně jsme se bavili o faktech
a mýtech, která kolují médii a mezi lidmi.
Každý má na danou problematiku nějaký
názor a je dobré si o tom všem povídat.
Přednáška byla připravována již v měsíci
lednu, to ještě nikdo netušil, jak aktuální
téma to bude.
Šikovné ručičky dokončovaly jarní výzdobu, v keramické dílně jsme glazovali zvonky
na zvonkohru. Pravidelně jsme cvičili na židlích, trénovali paměť a také jsme vítali jaro.
Senioři se dozvěděli jak si pomoci, aby se na
jaře cítili fit. Naučili se pár cviků, které pod-

porují pročištění těla a zaměřili jsme se i na
dýchání. Povídali jsme si o prvních jarních
bylinkách, o detoxikačních potravinách. Závěrem jsme ochutnali ředěný, domácí, jablečný ocet.
Velikonoční zvyky a tradice v Česku a ve
světě jsme si připomněli v kavárničce při
vůni kávy a čaje z čerstvých bylinek.
V. Pevná

Zdravím důchodce z Poličky a okolí s přáním pěkného května, kdy dne přibývá o 1 hodinu a 19 minut
a délka dne tak bude již 16 hodin a 4 minuty.
Naše akce:
8. května proběhne na Centrálním hřbitově v Poličce
tradiční pietní vzpomínka k 77. výročí osvobození naší
republiky. Hodina zahájení bude upřesněna.
11. května se podíváme do Neratova a Králík. Odjezd
v 7:00 hod. od Stratílka. Zajišťuje Tlustoš – tel. 775 272 899.
19. května si pojedeme do Jedlové zahrát bowling.
Cyklisté ve 14:00 hod. od mlýna, ostatní autem nebo
linkovým autobusem. Začátek v 16:00 hod., organizuje
Lajžner – tel. 602 437 441.
25. května v 6:00 hod. od Stratílka se vydáme do
Mor. Krumlova, Dačic, Dukovan, Ivančic. Organizuje
Tlustoš
Na konci května si zasportujeme: 27. května od
13:00 na stadionu v Poličce při 8. Sportovních hrách
seniorů.
Nakonec pranostika: Když se v máji blýská, sedlák si
výská. Nebo: Z pustej stodoly vyletí enem sova, z hlúpého člověka enem hlúpé slovo.
Za SČR Polička Petr Lajžner
Omluva - Omlouváme se všem seniorům, že v dubnovém čísle nebyl otištěn příspěvek Aby nebyl nikdo
sám. K chybě došlo nedopatřením. Za prominutí děkuje
redakce.
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Běh pro
hospic

Běžíme pro Domácí hospic
sv. Michaela

Běžíme srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela.
Celý měsíc květen si můžete užít krásnou přírodu jednotlivých tras, které jsme pro Vás přichystali.
Kratší trasy 2,6 km, 5,4 km a 10 km mají společný start, stejně jako loni u mlýna a dají se zvládnout
i s kočárkem a menšími dětmi. Trasy 21 km a 42 km už
jsou trochu náročnější, ale o to krásnější. Start těchto
tras je u Pivovaru. Všechny trasy jsou podrobně popsány na webu, dále jsou značeny a velká část vede
i po turistických značkách. Takže nebojte, určitě se neztratíte! Neváhejte, a zkuste si trasy třeba jenom projít
a načerpat krásy okolí.
Zaplacením startovného 100 Kč na trať (rodina 200
Kč na trať) podpoříte fungování Domácího hospice
sv. Michaela. Všechny podrobnosti (registrace, mapy,
trasy, účel, aktuality, startovné, výsledky) najdete
na www.policka.charita.cz nebo bezimeprocharitu.
blogspot.com.

I cesta může být cíl.
Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se
a pomoc tak dobré věci.
Trasy můžete zdolat nejen během,
ale i chůzí s celou rodinou.

II. r
očn
ík

Kdy: 1. 5. – 31. 5. 2022
Trasy: 2,6 km, 5,2 km, 10 km, 21 km, 42 km
Trasy přesně stanovené na webu
Startovné: 100 Kč / jednotlivec / trať

200 Kč / rodina / trať
Podrobné informace: www. policka.charita.cz

nebo

bezimeprocharitu.blogspot.com

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



OblastnícharitaPoliēkavyhlašujevýbĢrovéƎízenínapozici:

vedoucísociálnĢterapeutickýchdílen(ACDílny)

Místovýkonu:
Úvazek:

Nástup:

FormavýbĢru:

Požadujeme:
x
x
x

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

x
x
x
x
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Co
čas
neodvál
…
aneb vzpomínky ředitele Charity p. Grundlocha
Zpravidla první otázkou, kterou shodně oslovíme ředitelské frekventanty našich
vzpomínkových setkání, je to, jaká byla jejich
cesta do charitní organizace, kde a jak se tu
vlastně „vzali“? Tato otázka tedy neminula
ani třetího ředitele v pořadí, a tím je pan Ing.
František Grundloch.
V průběhu povídání prohlížíme spoustu zajímavých materiálů a nevíme, kam dřív upřít
zrak. Pozornosti nemůže uniknout krásné
motto v jedné výroční zprávě:
„Pomáhat znamená chodit za tím, kdo mne
potřebuje. Chodit tam, kde jinak není nikdo.
Milovat se naučí jen ten, kdo „se sníží“, zapomíná na sebe, neřídí svůj postoj podle rasy,
názorů, filozofie, náboženství, ale jen podle potřeby toho, kdo je v nouzi. Nejbližším bližním
se stává ne ten, kdo se ptá, kdo je pro něho
nejbližším, ale jen ten, kdo se ptá, co musím
udělat, abych já byl druhému nejbližším.“
A teď už z vyprávění … „Moje cesta na pozici ředitele poličské Charity se odvíjela od
mého předchozího zaměstnání. Tehdy jsem
učil (po doplnění pedagogického vzdělání
na UP v Olomouci) na Integrované střední
škole železniční v Jimramově, která se ale rušila a stěhovala se z jimramovského zámku
do Nového Města na Moravě. V Poličce jsem
měl rodinu a denní dojíždění by pro mne bylo
časově náročné. Shodou okolností Diecézní
charita v té době vypsala konkurz na místo
ředitele poličské Charity. Přihlásil jsem se
a uspěl.
V počátcích mého charitního působení
bylo zapotřebí zlepšit hospodaření FCH (Farní charity), řešit personální otázky a komunikaci s rodinami klientů Denního stacionáře.
Bylo to hodně o čerpání informací a získávání
zkušeností, protože jsem do té doby v sociální sféře nepracoval. Sociální cítění, vnímavost k potřebám druhých a smysl pomáhat
těm, kteří pomoc potřebují, ve mně probouzela v domácím prostředí už moje maminka.

Byla velice laskavá, pozorná a ráda pomáhala
svým blízkým, kteří bydleli kolem Poličky, ale
také třeba i sousedům. Už tehdy mě sociální oblast jejím příkladem oslovila a byla mi
blízká.
Rád vzpomínám na tehdejší kolegyně Hanu
Svobodovou, Vlastu Paclíkovou, Evu Hurychovou, Janu Moučkovou, které mi byly pracovní oporou. Velice dobrá byla i spolupráce
s vedoucími služeb. Když jsem nastupoval, do
Charity patřilo Krizové centrum, Denní stacionář, Ošetřovatelská služba a Pečovatelská
služba, kterou dozoroval od založení FCH
MUDr. Václav Paclík. Novou službou, která
začala působit, byla pak Občanská poradna. Celkem v Charitě tehdy pracovalo kolem
30 lidí, byli jsme už tedy tzv. „velkou firmou“.
Podařilo se nám také napravit poněkud nevlídné vnímání Charity ze strany veřejnosti.
To se netýkalo kvality poskytovaných služeb,
ale spíše personálního obsazení, kdy veřejnost vnímala Charitu jako organizaci s příliš
rodinnými vazbami. Začalo nás “lépe brát“
nejen společenství kolem farnosti, ale i veřejnost, které byly předkládány roční zprávy
včetně auditů.
Přední charitní prací bylo poskytování služeb. Ruku v ruce s tím šel i tzv. fundraising,
tedy získávání prostředků pro chod a rozvoj
organizace. O duchovní vedení FCH se staral
Mons. Josef Suchár, president DCH HK. Ten
spolu s otcem R. Zahálkou (poličským děkanem) zajištoval 2x ročně duchovní obnovy
pro celý kolektiv FCH.
Mám-li vzpomenout na některou významnou akci, která mi utkvěla v paměti, pak to
byl benefiční koncert Lucie Bílé. Pro Poličku
a okolí to byla veliká událost a sál Tylova
domu byl zaplněný. Benefice nám přinesla
na tehdejší dobu závratnou částku 100 tis.
Kč, což byly velice přínosné prostředky pro
obnovu získaného domu na Vrchlického ulici
čp. 22. ( Jednáním s provinciálkou Kongregace

školských sester III. řádu sv. Františka Květoslavou Vinklárkovou byl dům darován FCH
Polička na základě darovací smlouvy. Potom
architekt Antonín Odvárka vypracoval zdarma projektovou dokumentaci na výstavbu
nového domu pro Denní stacionář. Ta byla
následně schválena Památkovým úřadem ve
Svitavách. Na základě výběrového řízení byla
vybrána stavební firma, která se ujala realizace projektu).
Zajímavou akcí byla také benefice Radovana Lukavského spojená s varhanním koncertem v kostele sv. Jakuba. Benefiční finanční
prostředky byly (i z dalších akcí) shromažďovány od r. 2001. Začali jsme také s obnovenou tradicí Tříkrálové sbírky, jejíž organizace
a administrování pro mne bylo také velkou
zkušeností. První rok jsme chodili pouze
v Poličce. Ochota k účasti byla už v počátcích
veliká. Postupně jsme přidávali po projednání
se starosty i obchůzky v okolních obcích.
Ředitelem poličské Charity jsem byl v letech 1998 – 2003. V závěru mého působení
jsem cítil velký tlak od diecézního ředitele,
spolupráce nebyla příjemná. Brzy jsem měl už
odcházet do důchodu. V té době také moje
manželka utrpěla vážný úraz, prožívali jsme
náročné chvíle i v rodině. Rozhodl jsem se
svoji charitní etapu uzavřít a z pozice ředitele odejít. Přátelské působiště jsem pak našel
v pracovním kolektivu v bysterské ZUŠ, kde
jsem vychovával mladé muzikanty do roku
2017. „Charitní ředitelování“ po mně převzala
Mgr. Markéta Šafářová.“
Odchodem pana ředitele Ing. Fr. Grundlocha z poličské Charity se ocitáme asi v poločase našeho ohlížení za 30 lety působení
poličské Charity a děkujeme za možnost nahlédnout do archivu vzpomínek, fotografií,
písemností i památečních obrázků od klientů
Denního stacionáře. To jsou poklady, které
rozhodně čas neodvál.
Za OCHP Mgr. Marcela Vraspírová
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Kameny zmizelých v Poličce
– rodina Deutschova, Šlesingerova a pan Gustav Fuchs

V úterý 8. března se uskutečnilo v rámci happeningu Pamatuj! pořádaného poličským gymnáziem
slavnostní odhalení prvních 9 kamenů zmizelých
v Poličce. Tyto kameny (něm. Stolpersteine – doslova
kameny, o které je třeba klopýtnout) mají připomínat památku obětí holocaustu a nacistického režimu.
Před domem č. p. 25 v ulici Riegrova si od tohoto dne
mohou všichni zájemci z řad veřejnosti kameny prohlédnout a vzdát úctu 9 členům rodiny Deutschovy,
Šlesingerovy a panu Gustavu Fuchsovi. Ti všichni byli
z tohoto místa dne 5. prosince 1942 deportováni do
koncentračního tábora Terezín a následně do Osvětimi, odkud se již nevrátili.
Pojďme si něco málo říci o životě a osudu obou
židovských rodin, které v tomto domě v Riegrově
ulici bydlely. Nejprve se zastavíme u Deutschových,
o nichž se nám dochovalo poměrně dost informací,
a to díky tomu, že jeden z členů rodiny nacistický
režim přežil.
Rudolf Deutsch (*1890) působil jako úředník
poličské filiálky Hořické mechanické tkalcovny Feuerstein & spol. Jeho manželka Olga (*1891) pracovala na dělnické pozici v módním závodě na výrobu
klobouků. Z jejich manželství vzešli postupně čtyři
synové – Viktor (*1914), Jiří (*1917), Arnošt (*1918)
a Zdeněk (*1922). Tři nejstarší synové studovali těsně před vypuknutím 2. světové války na vysokých
školách v Praze. Viktor navštěvoval lékařskou fakultu
a připravoval se na závěrečné zkoušky. Jiří s Arnoštem se věnovali studiu na ČVUT. Nejmladší syn Zdeněk kráčel ve šlépějích svého otce a vzdělával se na
střední textilní škole v Ústí nad Orlicí. Nikdo z nich
s výjimkou nejstaršího Viktora nakonec školu nedokončil. Důvod byl jasný: zákaz dalšího studia kvůli
židovskému původu.
Perzekuce rodinu Deutschovu zasáhla naplno
v červnu 1941, kdy byl otec uvězněn z politických důvodů (odsouzen za údajnou podporu KSČ v Poličce).
Po jeho zatčení se musela Olga i se syny vystěhovat
z domu na Nábřeží Svobody č. p. 393, kde bydleli.
Azyl získali u svých příbuzných, rodiny Šlesingerovy,
v domě č. p. 25 v Riegrově ulici. Olga Deutschová (za
svobodna Schlesingerová) totiž byla sestrou majitele
domu Arnošta Šlesingera. Od této chvíle až do odchodu do transportu v prosinci 1942 žily obě rodiny
pospolu.
Z celé Deutschovy rodiny nakonec přežil druhou
světovou válku pouze nejstarší syn Viktor, který se
v době transportu nacházel v zahraničí. Po uzavření
českých vysokých škol v listopadu 1939 totiž usiloval
o dokončení studií na lékařské fakultě v Bělehradě.

Ani zde však nemohl dostudovat, neboť se postupně
válka rozšířila na území bývalé Jugoslávie. Vstupuje
tedy do francouzské cizinecké legie a o něco později
do formující se československé armády. Svá studia se
mu podařilo dokončit na univerzitě v Oxfordu, a jako
mnoho jiných českých lékařů sloužil v britské armádě
až do konce 2. světové války. Po válce se rozhodl zůstat v Anglii, nedokal žít ve své rodné zemi, když už
nikdo další z jeho rodiny nepřežil. Do Čech a do své
milované Poličky se vrátil až na sklonku života v roce
1989. Zemřel v Poličce v roce 2007 v úctyhodném
věku nedožitých 93 let.
Ostatní tři Viktorovi bratři – Jiří, Arnošt a Zdeněk
– zemřeli i s rodiči v koncentračním táboře Osvětim.
Olga společně se svými třemi mladšími syny musela
nastoupit do transportu 5. prosince 1942. Nejprve
směřovali do sběrného tábora v Pardubicích a odsud
o několik dní později do Terezína. Pak 23. ledna 1943
byli přesunuti do Osvětimi, kde o nich končí veškeré
další zprávy. Bohužel ani otec se nevyhnul deportaci.
Za své zásluhy z bojů za 1. světové války v Itálii byl
propuštěn z vězení dříve, a tedy i on musel do transportu nastoupit. Zemřel v Osvětimi 25. srpna 1943,
sedm měsíců po své rodině.
Šlesingerovi
Arnošt Šlesinger (*1896), majitel pánského krejčovství a obchodu s módním zbožím a konfekcí
v Poličce, byl spolu s manželkou Ellou (*1892) a dcerou Editou (*1924) transportován do sběrného tábora v Pardubicích a posléze do Terezína současně
s rodinou Deutschovou 5. prosince 1942. I jejich další

osudy byly bohužel totožné. Stejně jako Deutschovi
nakonec zahynuli v Osvětimi. Poslední zpráva o nich
nese datum 20. ledna 1943.
Trochu stranou od ostatních členů rodiny Šlesingerovy zaujímá své místo kámen pana Gustava Fuchse, který nepatří do přímé linie Šlesingerů. S rodinou
byl ale příbuzný, a to prostřednictvím Elly, manželky
Arnošta Šlesingera, jejímž byl strýcem. Do transportu do Terezína nastoupil společně se zbytkem rodiny
5. prosince 1942 už v pokročilém věku 75 let. Zemřel
15. dubna 1943 v Osvětimi.
Položení a slavnostní odhalení devíti kamenů zmizelých je prvním symbolickým aktem města Poličky,
jenž má vzdát úctu našim bývalým poličským spoluobčanům – obětem nacistického režimu, kteří se
již z koncentračního tábora domů nikdy nevrátili.
V následujících letech budou v ulicích města postupně zasazeny další kameny. Celkem by v Poličce mělo
být instalováno 33 Stolpersteinů připomínajících
osudy těch, kteří neměli na vybranou, byli vystaveni
nelidskému zacházení a zvůli zcela nepochopitelné
ideologie.
V souvislosti se současným děním je až mrazivé
sledovat, co se nyní odehrává nedaleko našich hranic.
Doufejme, že zvítězí lidskost a zdravý rozum a nebudou se opakovat hrůzy, jež se děly v minulosti.
Děkujeme všem, kteří úterní akci navštívili. Nejvíce
nás potěšila hojná účast mladé generace, která dokazuje, že ani jim není lhostejné, co se v minulosti dělo.
Naše poděkování náleží i všem dalším spolupořadatelům, zejména poličskému gymnáziu a Městu
Polička, které celou akci finančně zaštítilo.
Za kolektiv Městského muzea a galerie Polička
Radka Vostřelová

Každé město má příběhy…

vzpomínky na válku
Každé město má ve své historii události a příběhy, které k němu neodmyslitelně
patří. Některé však překročily jeho hranice
a dostaly se na stránky novin či v pozdější
době do televize. Vybral jsem několik takových událostí za posledních 99 let.
…2. část
Otakar Kukla vzpomíná:
Bylo v ten den velmi sychravo a trochu
mrzlo. A šli jsme branou, nad kterou byl nápis „Arbeit macht frei“, na Appelplatz. Když
nás tudy pořádně prohnali, že jsme sotva
popadali dechu, nacpali nás do jakési koupelny, kde byly studené kachličky na podlaze
i stěnách. Museli jsme se tam všichni vejít.
Sotva mohli zavřít dveře.
Tak jsme strávili první noc vstoje a žádný
se nemohl ani přikrčit. Nevyspalé a znavené
nás ráno vyhnali na Appelplatz a křísili nás
ranami klacků a křikem.
…Uvedu dál jen několik vzpomínek na svůj
pobyt v terezínské malé pevnosti:
Koncem dubna 1943 jsme byli transportováni z Dráždan do Litoměřic k Oberlandesgerischtu. V Litoměřicích mne opět zavřeli
na samotku – m snad na tu nejhorší a nejtmavší – takovou se mi aspoň zdála.
Koncem května 1943 jsme byli souzeni.
27. bylo stání a 28. nad námi vynesen rozsudek. Byla to pouhá komedie, aby byla zachována předepsaná forma. Ale aspoň jsme
se po dlouhé době v soudní síni zase všichni
sešli. Seděli jsme v lavicích. Soudcové a písaři byli před námi na zvýšeném pódiu.
Naše skupina byla souzena podle § 80–83
pro přípravu k velezradě. Byli jsme tam:
1. František Černý ze Sádku, 2. Josef Cupal,
tovární tkadlec z Poličky, 3. Adolf Kocián,
úředník spořitelny, 4. Bohumír Koráb, závodní hasič v muniční továrně, 5. Josef Šoltys,
úředník spořitelny v Poličce, 6. Antonín Kopecký starší z Bystrého, 7. Jarda Petr, abiturient reálného gymnasia v Poličce, 8. Vojtěch
Berkovec, dělník muniční továrny, 9. Trpkoš,
dělník muniční továrny, 10. Otakar Kukla,
malíř z Poličky, 11. Jan Janele, radiomechanik z Poličky, 12. František Lonský, učitel
v Poličce, 13. František Radiměřský, učitel
z Poličky, 14. Dvořák, dělník textilní továrny
v Poličce, 15. Růžena Cupalová, v domácnosti, z Poličky, 16. Blažena Veselíková Z Litomyšle, l7. Karel Veselský, slevač a později
hostinský z Poličky, 18. Kubát ze Skutče.
Já byl odsouzen na tři a půl roku káznice
a ke ztrátě občanských práv na čtyři roky.
Jaroslav Kopecký a František Kučera
z Poličky, Jaroslav Krejčí, Bohumil Novotný a Jan Plšek z Litomyšle byli odsouzeni
k trestu smrti a 8. října 1943 v Drážďanech
popraveni.
V litoměřické věznici zůstali z poličské
skupiny jen O. Kukla a J. Janele.

Další ze zatčených účastníků protinacistického odboje podlehli následkům věznění
po osvobození. (Citováno z pamětí Otakara
Kukly)
V chaosu na konci války se O. Kuklovi
a J. Janelemu podařilo 1. května 1945 s pomocí dozorce z litoměřické věznice uprchnout. Do Poličky se Otakar Kukla vrátil
2. května. Po radostném setkání s rodinou
se v posledních válečných dnech skrýval
u svého švagra Eduarda Kleina, protože
velitel protipartyzánského stíhacího oddílu
v Poličce, kriminální asistent gestapa Ludwig Schulz, se o jeho návratu dozvěděl a vyhrožoval, že ho zlikviduje. Od 8. května už
ale O. Kukla fotografoval v Poličce svým Rolleiflexem německé vojáky utíkající do amerického zajetí, ustupující nebo již odzbrojené
oddíly maďarské královské armády, ale i německé uprchlíky z východních části Říše, tzv.
„národní hosty“. Ve středu 9. května zachytil nadšené vítání prvních sovětských tanků
spěchajících do Prahy, v následujících dnech
fotografoval dění ve městě a další jednotky
Rudé armády. Vytvořil tak unikátní soubor
fotografií dokumentujících události na konci
války a osvobození města.
Během roku 1944 byla převaha leteckých
amerických a britských sil jednoznačná.
Velitel britských bombardovacích leteckých sil Královského letectva Bomber
Command Royal Air Force Maršál Sir Arthur
Travers Harris, napsal knihu Bombardéry
útočí. Ta vyšla v mnoha vydáních všude ve
světě, v Čechách ve dvou vydáních. Kromě
jiného píše o bombardování Brna a Kuřimi
a také uvádí, že v létě 1944 byla bombardována muniční továrna v Poličce. Tato zpráva
byla tehdy vysílána i v radiu BBC a pamatuji
se, že můj otec se tomu divil. Žádné bombardování Polička totiž nezaznamenala. O něco
později, když jel pro krmení na louku, která
končila až u plotu muniční továrny, byl asi
200 m od něj na louce hluboký kráter. Nezbylo než ho potom pracně zaházet a místo po něm znovu zaset. Ještě po dlouhých
letech na tom místě rostla tráva jiné barvy.
Tolik fakta, ale svět dodnes ví, že byla bombardována poličská munička.
Přes Poličku několikrát přeletěly velké
bombardovací svazy o několika stovkách
letadel. 25. srpna 1944 bylo bombardováno Brno a Kuřim, kam oko dohlédlo, byla na
obloze letadla. Nebezpečí náletu bylo avizováno proměnlivým tónem sirén a konec zvukem rovným, táhlým. V celostátním rozhlasu
se pak četla tato zpráva:
Über dem Gebiet des Protektorats
Böhmen und Mähren befindet sich keinen
feindlichen Kampflugverband. Nad územím
protektorátu Čech a Moravy se nenachází
žádný nepřátelský bojový letecký svaz.

Ve středu 9. května v poledne se náhle
změnil ústup německé armády v panickou
jízdu.Docházelo k haváriím, auta zůstávala
v příkopech. Kolem poledne se do ustupujících jednotek už vmísila první sovětská nákladní auta s vojáky. Davy lidí nadšeně své
osvoboditele vítaly. Jejich tanky však toho
dne Poličkou jen projížděly, protože podle rozkazu chvátaly do Prahy. Tanky, které
dorazily 9. května do Poličky, byly součástí
38. armády generála K. S. Moskalenka (do
jejího svazku patřila i čs. vojenská jednotka
v SSSR).
Většina silnic v okolí byla obklopena do
příkopů odhozenými zbraněmi, převrácenými
auty, tanky a povozy. Všude bylo také plno
koní, které si lidé chytali. Při automobilovém
neštěstí na silnici na Horním předměstí zahynul ruský voják, gardový svobodník Nikolaj
Ivanovič Razumovský. Krátce po neštěstí byl
pohřben v parku před gymnáziem.
Za jednotkami 38. armády postupovaly
hlavní součásti 18. armády generálplukovníka A. J. Gastiloviče, které projížděly městem
od 10. do 12. května. Náčelníkem politického
oddělení 18. armády byl tehdy ještě neznámý Leonid I. Brežněv, pak vůdce Sovětského
svazu v letech 1964 – 1982, strůjce vpádu
vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce
1968. Fotografie z recepce U Lichtágů se
stala po roce 1964 slavnou a Brežněvův několikadenní pobyt v Poličce byl příležitostí
k oslavnému zviditelňování našeho města
v tisku a sdělovacích prostředcích a také
k slavnostní instalaci pamětní desky o této
události na budově Městského národního
výboru. V době nové byla v tichosti sejmuta
do zapomnění a s ní i kousek tohoto poličského příběhu.
Dne 30. června 1945 odpoledne se stalo
veliké neštěstí v dřevěných barácích u sokolovny, postavených pro totálně nasazené pracovnice Škodových závodů. Z celého
okolí tam byly sváženy odhozené výbušniny,
granáty, miny a dělostřelecké náboje. Při
zkoušení jedné miny rotmistrem pyrotechnikem Františkem Cajzem tato mina vybuchla.
Účinek výbuchu byl hrozný. Mina na místě
zabila rotmistra Františka Cajze, rotmistra
Augustina Chytila a Oldřicha Hrubého, syna
mlynáře z Horního předměstí, který nešťastnou náhodou do baráku právě vcházel. Těžce zraněn byl praporčík František Herián,
který zranění týž den podlehl, lehčeji zraněn
byl odborný učitel Josef Vlk. Výbuchem bylo
zdemolováno několik baráků. Dne 3. července měly tyto oběti války pohřeb. Dopoledne
byl pohřben za velké účasti občanstva na
katolickém hřbitově 21letý Oldřich Hrubý.
Odpoledne měli společný vojenský pohřeb
v Tylově domě 54letý praporčík František
Herián a 45letý rotmistr Augustin Chytil.
Velkého pohřebního průvodu se zúčastnila
čestná rota a vojenská hudba 30. pěšího
pluku z Vysokého Mýta.
Pokračování
A. Klein

ZE ŽIVOTA MĚSTA

11

NESEĎTE
KULTURA
DOMA

12

Hrad Svojanov
se promění v tržiště
Na královské sídlo míří řemeslníci, aby
předvedli, co dovedou, a nabídli své výrobky. Nebudou chybět šermíři, ani dobová
hudba a tanečnice.
Hrad Svojanov se o víkendu 7. a 8. května promění ve velké tržiště. Na tradičním
hradním jarmarku si lidé budou moci vybrat
z nabídky dřevěných hraček, originálních
šperků, keramiky, svíček ze včelího vosku i voňavých polštářků. Nebudou chybět
ani pravé valašské frgále. Mnozí řemeslníci
předvedou, co v jejich rukách vzniká.
Připravený je také doprovodný program
na nádvoří sestavený ze scénických vystoupení, divadla a dobového tance. Představí se šermířské skupiny a zazní dobová
hudba. Sukně rozvlní tanečnice Perchty

CZUKR

aneb čeština pro
dospěláky z Ukrajiny
V poličské římskokatolické farnosti se
našla početná skupina lidí ochotných pomáhat při zdolávání jazykové bariéry lidem,
kteří přicházejí do našeho města a jeho
okolí z Ukrajiny. S nápadem nabídnout
zdarma konverzaci v češtině u kávy či čaje
přišla Eva Skalníková, která na vlastní kůži
zažila lekce angličtiny v kostele v Americe,
kde učili lidé nejrůznějšího věku a vzdělání
a kde jí nikdo nic nevysvětlil v jejím rodném
jazyce. První českoukrajinské setkání proběhlo 2. dubna a od té doby se koná každou
sobotu od 19 do 20 hod.
Povídáme si v malých skupinkách. Je
možné chodit i nepravidelně. Není nutné se
dopředu hlásit.
Pokud víte o někom, pro koho by byla
konverzace v češtině užitečná, pošlete –
přiveďte ho prosím v sobotu v 19 hodin na
faru v Poličce.
Věra Klimešová

von Bladen z Mladoňova. Návštěvníci nepřijdou ani o komentované prohlídky oblíbeného hradu.
Hrad Svojanov je v květnu otevřený každý
den kromě pondělí vždy od 9 do 17 hodin.

PŘIDEJ SE K NÁM!
Pro nadcházející školní rok
hledáme nové lektory zájmových
aktivit pro děti i dospělé.

SPORT
KOPANÁ, GYMNASTIKA, FITBOX,
JUMPING, SKÁKÁNÍ PŘES
ŠVIHADLO,BRUSLENÍ , BOWLING...

TANEC
BREAK DANCE, BŘIŠNÍ TANCE,
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ...

TECHNICKÉ
ELEKTROTECHNIKA, ANIMACE,
FOCENÍ, KUTILOVÉ...

RUKODĚLNÉ
ŠITÍ, PRÁCE SE DŘEVEM,
KREATIVNÍ DÍLNY...

RÁDI PŘIVÍTÁME V NAŠEM TÝMU NADŠENÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ BY RÁD
PŘEDAL SVÉ DOVEDNOSTI ČI ZKUŠENOSTI DĚTEM V RŮZNÝCH OBORECH.
PRÁCE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE
VHODNÁ I PRO STUDENTY A SENIORY.

VÍCE INFORMACÍ:
Kateřina Kukaňová, kukanova@mozaika-policka.cz, 736 761 281.

Vertikála

Krása není luxus
Jedno z mých nejhorších životních rozhodnutí bylo to, že se naučím vařit. Moc
mne to baví a chutná mi to ještě víc, problém je v tom, že si člověk vaří především
to, co mu chutná, a taky v tom, že se mi
těžko vaří jedna porce a taky v tom, že se
nad těmi zbývajícími porcemi často člověk
smiluje a zdlábne je taky, protože „ohřáté
už by to nebylo tak dobré.“ Abych se nezakulatil do podoby prelátů z protiklerikálních
kreslených vtipů z první republiky, je třeba
si čas od času připravit něco zdravějšího
a dietnějšího. Leckdy to v mém podání bývá
šopský salát. Jenomže – tolik ingrediencí to
vyžaduje, tolik práce s krájením a přípravou
to chce. Ale když se nakonec probojuji až
ke konci, tak jsem odměněn nejen vynikající
chutí, ale i dobrým pocitem. Dost často si
pak říkám: „Vždyť je to vynikající! Proč si ho
nedělám častěji?“ A na to uplyne další půlrok, než si vzpomenu šopák udělat.
Není to tak, že bych Vás chtěl vyzývat ke
zdravému stravování, k tomu jsou povoláni
jiní. Ani mne nesponzorují místní pěstitelé
rajčat a okurek. Tak dopodrobna jsem to
líčil, protože se mi přesně to samé stává
s věcmi krásnými, a právě o nich bych chtěl
mluvit. Člověk vyrazí do hor a žasne nad
západem slunce po únavné celodenní túře,
nebo se konečně odhodlá něco udělat se
svojí zahrádkou, nebo namísto sezení doma
vyrazí do divadla či na koncert a lehce ho
napadne podobný pocit: „Vždyť je to krása!
Proč to nedělám častěji? Proč jsem to neudělal už dřív?“ A stejně to neděláme častěji,
protože se nám nechce platit vstupní poplatek v podobě námahy. Věci krásné jsou
také dost často věci obtížné. Sednout si
k televizi je snadnější než vyrazit do divadla
a jít do hospody nám jde lépe než vyrazit do
hor. Běda nám, pokud se vždy rozhodneme
pro tu snazší variantu, protože krása není
kaviár, krása není něco luxusního, bez čeho
se člověk obejde, krása je něco jako vitamín
pro duši – krátkou dobu lze bez ní přežít,
ale ponenáhlu přicházejí duševní kurděje.
Nepředpokládám, že bych Vám říkal cokoli, co byste sami nevěděli (kromě toho,
jak jsem strašně šikovnej kuchař, samozřejmě), ale pokud jste alespoň trochu jako já,
tak taky potřebujete čas od času pošťouchnout k tomu, o čem víte, že je to krásné,
protože jste to třicetkrát prožili a třicetkrát
na to pozapomněli. A kdyby Vám náhodou
chyběla inspirace, tak se můžete na něco
krásného přijít podívat do farního kostela
svatého Jakuba. Po celý květen bude před
mariánským oltářem hora vytvořená z květinových darů, protože pro katolíky je Matka
Boží ztělesněním krásy a hodí se jí přinášet
věci krásné, tedy květy.
Tomáš Enderle, katolický farář poličský
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Květen v Tylově domě
Zveme Vás k nám do Tylova domu na krásný májový
program. Hned začátkem měsíce května provoní náš
kulturní stánek káva. V pátek 6. května se koná celodenní soutěž baristů ,,Den provoněný kávou“.
Tuto celorepublikovou soutěž pořádá SOŠ a SOU
v Poličce. Můžete se zde dozvědět o veškerých dovednostech, které jsou nutné k přípravě kávy, ochutnat
a zakoupit si různé druhy. Již od rána se utkají mladí
baristé v soutěžním klání a v odpoledních hodinách proběhne vyhlášení vítěze. Speciálním hostem, od kterého
se dozvíte spoustu zajímavostí, je kuchař Holywoodských hvězd Roman Hadrbolec.
V tradičním květnovém termínu se letos uskuteční
jubilejní 25. ročník Martinů festu Polička. Skladatelovu
tvorbu, ale nejen jeho, připomene řada koncertů a doprovodný program. Ve čtvrtek 12. května v 17 hodin
představí díla B. Martinů předseda spolku Náš Martinů
pan Jaroslav Novotný. V pátek 13. května v 17 hodin se
již tradičně koná pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů.
Krátký program nám připraví mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky. V 18 hodin následuje
Zahajovací koncert Martinů festu, kde se představí violoncellistka Natálie Trávníčková v doprovodu filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením Ondřeje Soukupa.
Těšit se můžete mimo jiné například na Koncert pro

violoncello a orchestr č. 1, H. 196 Bohuslava Martinů.
Nedělní večer 15. května bude patřit opernímu recitálu
světově proslulé sopranistky Gabriely Beňačkové v doprovodu tenora Jakuba Pustiny a oceňované klavíristky
Marty Vaškové. Zazní operní árie českých skladatelů,
písně Bohuslava Martinů, či skladby pro klavír. V pondělí
16. května v 19 hodin je na programu komponovaný pořad na počest Vítěslavy Kaprálové. Uměleckým přednesem zaujme Taťjana Medvecká a o hudební produkci se
postará Kapralova Quartet. Hudební skladby pro smyčce, a to význačných autorů především českých, zahrají
Veronika Panochová, Simona Hurníková, Eva Krestová
a Simona Hečová. Ve čtvrtek 19. května v 19 hodin
představí za klavírního doprovodu Marty Vaškové repertoár světových i českých skladatelů basbaryton Boris
Prýgl, který patří k nejtalentovanějším mladým pěvcům.
Samozřejmě i divadelní abonmá má své želízko
v ohni. V úterý 10. května do Poličky zavítá divadelní
společnost StageArtCz, která ve spolupráci s Divadlem
Bolka Polívky v Brně uvede „čistokrevný“ thriller s ambicí diváckého prožitku jako při sledování napínavého
kriminálního příběhu v kině. Inscenace MINDGAME –
Líbezné vyhlídky nenechá obecenstvo klidným, během
celé hry si diváci nebudou jisti tím, kdo je kdo, nebo zda
to, co právě vidí, je pravdou nebo jen ďábelskou iluzí.

DIVADELNÍ KLUB
4. 5., od 18:00
Majáles 2022
PUB KVÍZ
Pořádá: Gymnázium Polička
5. 5., 18:00
Majáles 2022
Majálesový večer plný muziky.
Pořádá: Gymnázium Polička

6. 5., 18:00 – 23:00
Beseda s fotografem Davidem Těšínským + výstava
jeho fotek v baru DK.
https://tesinskyphoto.com/
Pořádá: Pontopolis, z. s.
Vstupné: 100 Kč
7. 5., 20:00
Jazzové setkání – Duende
Jazzová latina v podání kapely vedené Tomislavem
Zvardoňem, prosluněná zpěvem Veroniky Diamantivé.
Vstupné: 150 Kč/100 Kč
11. 5., 14:00 – 16:00
Přijímací zkoušky do Divadelní školy při divadelním
spolku Tyl
Chceš hrát divadlo? Připrav si báseň či prózu a přijď.
Přijímáme zájemce od let.
19. 5., 19:00
Parabeseda
Bible – starý a nesrozumitelný nebo stále aktuální
text, který má co říct i dnešnímu člověku? A jak by
mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes?
Jaké jsou největší úskalí při překladu Bible a lze v ní nalézt něco překvapivého i po letech překládání? Nejen
na tyto otázky bude odpovídat Alexandr Flek, vedoucí
překladatelů Bible21, tedy překladu 21. století, který
přináší poselství Bible v současné, čtivé češtině, který

chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat
z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají
poprvé. Svojí Parabiblí – tedy jak sám autor říká: „Dílčí,
zaujatou, subjektivní, ale vážně míněnou odpověď na
otázku, jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby se
odehrál dnes“ se snaží vyprovokovat čtenáře k reakci,
překvapit, konfrontovat, rozesmát nebo rozčílit. V průběhu besedy se dotkneme témat překladu bible, jejímu
pochopení v dnešním, rychle se měnícím světě, i toho,
jak mohou její texty zasáhnout náš život.
Pořádá: Římskokatolická farnost děkanství Polička
21. 5., od 19:00
Jak je důležité míti Filipa
Premiéra hry Oscara Wilda o lásce a námluvách ve
vyšší anglické společnosti v podání studentů Divadelní školy při divadelním spolku Tyl. Osoby a obsazení:
Filip – Vojtěch Skoumal, Algernon – Václav Větrovský,
Gwendolína – Julie Hloušová, Cecílie – Karolína Myšková, Lady Bracknellová – Johanka Větrovská, Slečna
Prismová – Magdalena Větrovská, Chasuble – Aleš
Urbánek, Merriman – Ondřej Cihlář, Lane – Štěpán
Pejchar.
Vstupné: 50 Kč
22. 5., od 18:00
Listování: Fake News Challenge aneb od covidu
k Ukrajině a zpět
Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní válka! Média, politici, sociální sítě – ze
všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady
o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co
ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace
a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už
dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč
je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme

Podtitul této strhující podívané zní: „Zapomenete dýchat!“ Ve výborném hereckém obsazení Miroslav Etzler,
Petr Halberstadt, Gabriela Míčová / Pavla Vitázková se
můžeme těšit na tajemně strhující zážitek.
Program kina na měsíc květen nabídne celkem 11 filmových snímků. V neděli 8. května si na své přijdou
nejen fanoušci Potterovské ságy, v 16 hodin promítáme
dobrodružný film pro celou rodinu Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství s českým dabingem, v 19 hodin
tento film promítáme v původním znění. Na programu je
také řada českých premiér. Těšit se můžete na sportovní komedii Vyšehrad: Fylm, kriminální thriller Stínohra
nebo na pokračování české komedie Po čem muži touží
2 s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou v hlavních
rolích. Kompletní program kina naleznete na našich
webových stránkách v sekci Kino.
Elektronické vstupenky zakoupíte přes naše webové
stránky www.tyluvdumpolicka.cz, kde také naleznete
kulturní kalendář Tylova domu a veškeré další informace. Programovou nabídku pravidelně zveřejňujeme také
na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Vážení diváci, jsme rádi, že je Vás více a více a naše
dveře Vám mohou být již otevřené bez jakýchkoli omezení. Jsme rádi, že Vaše řady diametrálně rostou a jsme
potěšeni z každé Vaší radosti u nás. Přejeme Vám krásné kulturní zážitky a spolu s týmem Tylova domu se
na Vás těší
ředitel Petr Cuper
bránit? LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci
Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další
vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Účinkují: Alan Novotný a Jiří
Ressler V roce 2018 vydalo nakladatelství CPress /
Albatrosmedia
Pořádá: Městská knihovna Polička
Vstupné: 100 Kč
27. 5., od 21:00
ELEKTRONICKÁ HUDBA – DARK FRACTURE
Zahrají: X.MORPH (redrum), NO LIMITED, S.W.E.G.,
TEAPACK, DNBAKER, TWINKI, MIKE CRUSH (fu_kru)
Vstupné: 130 Kč

ZÁKLADNÍ
KURZ TANCE

A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

2022
PODZIMNÍ
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Sledujte nás:
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Vrchlického 53
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In f o r m a c e p r o u c h a z e č e a
přihlášky do kurzu jsou dostupné
na webových stránkách Tylova domu
v sekci Taneční kurzy.
www.tyluvdumpolicka.cz
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Výstava fotograﬁí D.Těšínského
„Fotografie používám jako nástroj k rozbíjení stereotypů a k otevírání očí veřejnosti.“
Vernisáž a debata s fotografem Davidem
Těšínským v pátek 6. května od 19 hodin
v Divadelním klubu.
David Těšínský (*1990) je nezávislý fotograf, který se zaměřuje na zobrazování
různých podob subkultur současného světa. Jeho hlavním cílem je otevřít společnosti
oči a rozbíjet stereotypy, hledat a zobrazit
kontroverzi. Tématy jeho snímků je například tragikomický život japonských byznysmenů, exorcismus v Etiopii, portréty žen-bojovnic z válečných zón na Ukrajině, život
osob závislých na drogách v Praze nebo
série fotografií o prvním transvestitovi na
Kubě. Jeho tvorba nebude nikdy ztrácet na
síle a výmluvnosti.
Těšínský své snímky publikoval mimo jiné
v denících a magazínech The Guardian, VA-

NITY FAIR, The Sun, Le Monde, zúčastnil se
sedmkrát Czech Press Photo, je držitel nominace na World Press Photo a sám nebo
s jinými fotografy uspořádal přes 80 výstav
po celé Evropě, v USA, v Izraeli.
Do Poličky přiváží David Těšínský, na pozvání spolku Pontopolis, z. s., díky finanční
podpoře České rozvojové agentury a města
Poličky, výstavu s názvem JINÁ KRÁSA –
fotografie reportující street life rastafariánů a žijících legend reggae (Eek-A-Mouse,
„Hoursemouth“, Dillinger, Prince Alla a další) na Jamajce a každodenní život rapperů
a jejich producentů v Detroitu, NY a Baltimoru. Za poskytnutí výstavních prostor děkujeme Divadelnímu klubu Polička.
Vernisáž a debata proběhne v pátek
6. května 2022 v 19:00 hodin v Divadelním
klubu Polička, výstava bude k zhlédnutí do
konce června 2022.
Vstupné na akci: 100 Kč

Novinky z knihovny a Půdy
Příměstský tábor Dobyvatelé vesmíru
a mise zpátky na Měsíc
Vesmírná agentura Půda Space Administration se chystá na další důležitou misi.
Budou naši průzkumníci úspěšní a podaří
se jim osídlit měsíční krajinu?
Mise bude probíhat od 1. do 5. srpna
v prostorech naší vesmírné agentury Půda
Space Administration.
Přihlášku a další informace najdete na
našem webu: puda.knihovna.policka.org.
Příměstský tábor pořádá Městská knihovna Polička a Rodinné centrum Podané srdce
s podporou Pontopolis.
Dotazy k vesmírné misi můžete směřovat
na mail psa@knihovna.policka.org.
Mise na Měsíc bude sice až v srpnu, Otevřená Půda však bude pokračovat i v průběhu prázdnin.
Listování: Nejlepší kniha o fake news
Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní válka! Média, politici,
sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na
nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak
a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale
často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná
se o fenomén posledních let, nebo jsou tu
s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí?
Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je
vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim
můžeme bránit? LiStOVáNí tak navazuje na
úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla
a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou.
V neděli 22. května od 18:00 v Divadelním klubu, účinkují Alan Novotný a Jiří Ressler
PUTOVÁNÍ s dr. Ivanou Fridrichovou-Sý-

korovou
Řím v době králů: Tarquinius Superbus,
král, který doplatil na chyby druhých
Poslední římský král špatně odhadl své
poddané, z hrdých válečníků se je pokusil
proměnit v nádeníky. Nepovedlo se mu to,
proto musel jít…
Ve středu 4. května od 13:30, na Půdě
knihovny
Numidský problém
Porazit a zničit Kartágo je jedna věc,
uspořádat však Afriku k římské spokojenosti, to už je věc druhá.
Ve středu 11. května od 17:00, na Půdě
knihovny
Stíny svobody
Když zrušíte království, je lepší nastolit
republiku. Ale nejlepší je už nic jiného neměnit. Nikdy nevíte, kde by se změny mohly
zastavit.
Ve středu 18. května od 13:30, na Půdě
knihovny
Požár na východě
Neklidné poslední století republiky už
bylo nadohled. Své by o tom mohli vyprávět
pontští králové.
Ve středu 25. května od 17:00, na Půdě
knihovny
CO CHYSTÁME NA LÉTO?
Prázdninové bádání na Půdě
O prázdninách budeme na Půdě zkoumat
zákonitosti a vztahy v přírodě. Pokud jste
zvídaví, máte hlavu plnou otázek a baví vás
zkoumat, jak to v přírodě funguje, určitě
přijďte. Lektoruje Mgr. Marcela Feltlová.
4., 11. , 14. 7. – 9:00–11:30
19. 7. – 14:00–16:30,
21. 7., 29. 8., 31. 8. – 9:00–11:30
Na přírodovědné programy se prosím
hlaste předem. Přírodovědné programy jsou

určeny nejen dětem (počínaje dokončenou
3. třídou), ale i dospělým. Počet účastníků
je maximálně 10, na akci je třeba se předem
registrovat (feltlova@knihovna.policka.org,
777 296 592).
Učíme se pozorovat a kreslit přírodu
Kreslíte rádi, ale máte pocit, že se rostliny a zvířata na vašich kresbách těm živým
moc nepodobají? A pořád se vám nedaří
přijít na to, čím to je? Na Půdě na to společně přijdeme! Lektoruje Mgr. Marcela Feltlová a Klára Feltlová
7. 7. – 9:00–12:00,
30. 8. – 9:00–12:00.
Dřevo, kámen, kost – nejstarší průvodci
lidstva
Odpradávna člověka obklopují různé přírodní materiály. A patří už k lidskému údělu
vše zkoumat, poznávat a přetvářet. Toto
dobrodružství asi nikdy neskončí. Chcete-li
se i vy stát jeho účastníky, máte možnost.
Po stopách dřeva, kamene a kosti se vydáme během setkání na Půdě knihovny. Zváni jsou všichni, děti i dospělí, neboť cesty
za dobrodružstvím lze podnikat v každém
věku. Lektoruje PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D., a Mgr. Marcela Feltlová.
1. července – 10:00–15:00
Nejen chlebem živ je člověk
Člověk je neuvěřitelně přizpůsobivý tvor.
Když jde o potravu, platí to dvakrát. Kdy
a jak jsme se však proměnili z bezstarostných lovců a sběračů v sedláky, kteří svůj
chléb dobývají v potu tváře? Po tom budeme pátrat během setkání na Půdě. Zváni jsou všichni, děti i dospělí, neboť cesty
za dobrodružstvím lze podnikat v každém
věku. Lektoruje PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. a Mgr. Marcela Feltlová.
V pátek 22. července – 10:00–15:00
Za Městskou knihovnu a Půdu
Tereza Stříteská
www.puda.knihovna.policka.org
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CENTRUM B. MARTINŮ
VERNISÁŽ:
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 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! Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem stolních
a deskových her Litomyšl.
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!
V muzeu si zahrajete deskovky i pexeso v rámci
jednoho vstupného! Výstavy Polička plná her – deskové a společenské hry pro všechny a Pexeso – český fenomén! nabízíme pouze dohromady. Na výstavy platí časově omezená vstupenka v délce max.
2 hodiny.
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.
ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ
neobyčejná herna pro děti od 0 do 11 s obrázky
VENDULY HEGEROVÉ
15. května – 31. srpna, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
Všem SVIŠŤŮM malým i větším oznamujeme:
Vezměte maminky, tatínky, tetičky, strýčky, babičky,
dědečky, sestřičky, brášky, kamarády, sousedy a svištěte na radnici v Poličce! Je čas se pochlubit a ukázat, jak jste šikovní!
Nechte se společně vtáhnout do poutavých a vtipných příběhů, rozehrajte hudební koutek, procvičte
jazýčky a rozpohybujte celé tělo, zahrajte si divadlo,
předveďte obratnost svých prstů, započítejte si v obchodě, vyzkoušejte rýmovačky a obrázková říkadla
nebo si vytvořte dárek!

Přijďte se pobavit a pohrát si do barevného světa
obrázků ilustrátorky Venduly Hegerové, jejíž práce
zdobí především knihy pro děti, ale také grafomotorické, logopedické a jiné vzdělávací materiály, karetní
a deskové hry a v neposlední řadě také časopis pro
děti PUNTÍK.

Vernisáž:
Svišti pozor! Poprvé se do svého Zábaviště můžete podívat v sobotu 14. května v 16:00 hod.! Uskuteční se vernisáž, v rámci které proběhne i slavnostní křest této zbrusu nové výstavy! Těšit se můžete
na ilustrátorku Vendulu Hegerovou a jejího vzácného hosta spisovatelku Hanku Jelínkovou! O hudební
vystoupení se postará dětský lidový soubor Heblata.
Přisvištěte na radnici v Poličce, bude to stát za to!

DĚTSKÝ TÁBOR NA MADĚŘE:

ŘEČTÍ BOHOVÉ
Zve městská knihovna Polička a volnočasový spolek Barnabáš
Ve spolupráci s knihovnou pořádá spolek
Barnabáš dětský pobytový tábor. Hlavní
vedoucí tábora Jiří Paulíček a jeho spolutáborníci se rozhodli zachovat dlouholetou
tradici táborů pořádaných na Maděře (dříve
pod vedením Milana Matouše) a výsledkem
je tento tábor, který slibuje spoustu dobrodružství.
Souboj Titánů a řeckých bohů. Koho si
přizvou na pomoc?
V dobách, kdy ještě Zemi nevládli bohové v čele s mocným Diem, ale prastaří
Titáni, sužovala prostý lid bída a krutá vláda Titánů. Ti však byli svrženi a uvězněni
svými potomky, božskými postavami, jež
vedl sám Zeus. Ve světě lidí tak zavládl klid
a mír, bída byla zažehnána. Nyní se však Titáni opět probouzí a chystají se zaútočit na
Olymp a získat zpět nadvládu, o kterou byli
připraveni. K odražení Titánů budou bohové z Olympu potřebovat veškerou pomoc,
zejména ze světa lidí. Jenže bohové nebyli
k hrdinům světa lidí zrovna vstřícní, proto je
budeme muset naverbovat my. Pomůžeme
tedy Perseovi porazit hrůznou Medúzu, vyléčíme Achillovi jeho zranitelnou patu, osvobodíme Prométhea z jeho věčných muk,
a to není zdaleka vše. Jen tak totiž můžeme
doufat ve vítězství v bitvě proti den ode dne
mocnějším Titánům.
Klasické letní dobrodružství
Vše se bude odehrávat na půvabné skautské základně Maděra v Telecím. Celý tábor
se ponese v duchu pomoci řeckým Bohům
proti zlým Titánům. Budeme hrát celotáborovou hru. Který oddíl se jako první dostane
na Olymp a pomůže Diovi a jeho poddaným
vybojovat hru o přežití lidstva a zachování
světa, jak ho známe?
Nebude nouze o bojovky v lese, hlavolamy, půjdeme na celodenní výlet.
Děti se naučí, jak si v kotlíku nad ohněm
uvařit polévku a další pochutiny, a tak na jeden večer za pomoci vedoucích převezmou
práci našich pilných kuchařek.
Plnění bobříků je samozřejmostí. Zaručena je spousta dalších činností, her a zábavy
pod dohledem zkušených vedoucích.

Nejen bitva o Olymp
Během celého tábora budou mít děti
možnost (nikoliv povinnost):
- Účastnit se zábavně-výukových lekcí angličtiny, které povede lektorka Eliška
- Objevit kouzlo základního programování
a automatizace pod vedením techniků Jirky
a Johnyho
- Zažít neuvěřitelné chemické pokusy pod
dohledem inženýrky Áji
- Vyzkoušet zásady přežití v přírodě s vojandou Hančou
Přihlášky a organizační informace
Přihlášku najdete na webu, kde se můžete také seznámit s medailonky vedoucích,
kteří na tábor na Maděru dlouhá léta jezdili
a znají to tam jako své boty.
Skautská základna Tilia Polička, Telecí
136. Ubytování ve stanech s podsadou. Od
17. do 24. července 2022, pro děti ve věku
6 až 15 let. Cena 3 400 Kč.
WEB: www.spolek-barnabas.cz
KONTAKT: tabor@spolek-barnabas.cz
Za Městskou knihovnu Polička
Tereza Stříteská
a za Barnabáš hlavní vedoucí Jiří Paulíček

Dětský domov Polička
hledá

Psychologa
pro práci s dětmi
Požadavky: vzdělání dle zákona
č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících,
absolvování psychotestů dle zákona
č. 109/2002 Sb. před přijetím
Pracovní doba převážně v odpoledních
hodinách dle dohody. Úvazek: 0.2
Životopis posílejte na e-mailovou adresu
reditelka@ddpolicka.cz

Kardiaci Turisté

V březnu jsme uspořádali tři vycházky.
Nejprve jsme vyrazili 12. 3. vlakem do Pusté
Kamenice a vydali jsme se pěšky do Borové.
Vycházky se zúčastnilo 27 členů a ušli jsme
krásných 12 km.
Další vycházka byla do Kamence na
pštrosí farmu, kde nás pan Pražan seznámil
s chovem pštrosů. Bylo to velmi zajímavé
a poučné. Na vycházku dorazilo 36 členů.
Poslední akcí v březnu byla potom vycházka
za sněženkami na Vysoký Les, kde 35 našich členů zdolalo 14 km pěšky. Počasí nám
přálo, a ačkoliv to byla vycházka delší, bylo
to moc fajn.
Připomínáme konání členské schůze
v úterý 17. 5. ve Fabrice ve Svitavách od
14:30 hod.
Těšíme se na Vás.
Pavel Brokl, předseda
ZO ČSCH Polička pořádá

Jarní
výstavu
králíků, drůbeže a holubů

neděle 1. května – Cyklovýlet
Sraz u Tylova domu v 9:00 h. Trasa: Horní Újezd, Nové Hrady, Polanka, Zderaz, Proseč,
Martinice, Polička – cca 55 km. Možnost zkrácení trasy Budislav-Proseč – cca 40 km. Připravil
Vlad. Uhlíř .
středa 4. května – Z Předhrádí do Luže
Autobusem v 8:10 hod z Poličky do Krouny kde
přesedneme na autobus do Předhrádí. Z Předhrádí po červené TZ přes Doly a Košumberk do
Luže. Trasa asi 10 km. Vede Jiří Andrle
sobota 7. května – Májový výšlap
Odjezd vlakem z Poličky v 7:31 hod do Blanska. Odtud na Čertův hrádek a vyhlídku Výří
skála a dále na zříceninu Nový hrad. Dále k památníku K. H. Máchy. Půjdeme k vývěru Jedovnického potoka a jeskyni Ve Vaječníku. Kolem
Alexandrovy rozhledny do Adamova. Délka trasy
19 km. Možnost zkrácení na 11 km. Z Blanska
v 11:45 hod. – autobusové nádraží do Olomučany – točna. Poté po červené TZ k památníku K.
H. Máchy a dále společně do Adamova. Připravil
Roman Pochop.
středa 11. května – Údolím Jalového potoka

do Čisté
Autobusem do Nové Vsi a pak pěšky přes údolí
Jalového potoka do Čisté, a odtud na novou vyhlídku Fajmonova Lípa. Dojdeme do Litomyšle
a autobusem do Poličky. Trasa asi 10 km. Připravil Josef Brokl.
středa 18. května - K pramenům Svratky
Autobusem v 8:38 hod z aut. nádraží st. 9
v Poličce, 8:40 hod.zast. U divadla do Svratky,
přestup do Cikháje. Odtud přes Žákovu horu ke
Stříbrné studánce / 1. pramen Svratky / ke druhému prameni Svratky. Odtud do Fryšavy a autobusem do Poličky. Trasa asi 11 km. Připravil
Jiří Andrle.
26.-29. května – Slovenský ráj
Čtyřdenní autobusový zájezd na Slovenský
raj. Ubytování v Hrabušicích. Vedoucí Roman
Pochop.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT „U Mrštíků“ v Tyršově ulici
nebo na www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

spojenou s expozicí Českého strakáče

7. května 2022
v chovatelském areálu
„ Pod Pivovarem“ v Poličce
Výstava bude otevřena pro veřejnost

7. května 9–17 hodin
občerstvení, udírna a bohatá tombola

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

Motorkáři Pomezí si Vás dovolují pozvat na

ZAHÁJENÍ
SEZÓNY

08/05
2022

12:00 sraz na náměstí v Poličce
13:30 žehnání strojům farářem
14:00 vyjížďka po okolí
15:00 kaskadérská show Jakub Kykal
v Pomezí u OÚ

Časy jsou pouze orientační!
Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení.
Více informací na www.motorkari-pomezi. cz nebo na fb.
Děkujeme sponzorům. Těšíme se na Vaši účast!
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Sportovní
gymnastika
v Poličce
Sportovní gymnastika má v Poličce dlouholetou tradici. Podle pamětníků založila
gymnastický oddíl v Poličce paní Hana Teplá s manželem v roce 1971.
„Věnovali nám obrovskou spoustu času.
Trénovali jsme 3x týdně. Gymnastické tréninky s nimi jsou pro mě v mých vzpomínkách jedny z nejkrásnějších okamžiků mého
dětství.“ Vzpomíná jedna z prvních poličských gymnastek Zdeňka Švecová.
Pod vedením paní Teplé začínala trénovat v pěti letech i Lenka Králová. Ta své
zkušenosti předává malým děvčatům už od
roku 2002 v zájmových kroužcích v Mozaice. První tréninky vedla s kolegyní Magdou
Jakubcovou.
Krajské kolo soutěže ve sportovní gymnastice 9. 4.
Závody se konaly ve slušně zaplněné
sportovní hale Gymnázia v Poličce. Děti
na závody doprovázely především maminky. Gymnastika je velká dřina. Děti trénují
dvakrát týdně a gymnastice obětují hodně svého volného času. Trénují i doma na
hrazdách v dětském pokojíku nebo zdokonalují salta na trampolínách. To vám potvrdí
každý rodič malého sportovce.
Většina našich závodnic se tomuto sportu věnuje od šesti let v zájmových kroužcích SVČ Mozaika. V některých rodinách
má gymnastika tradici. „Tři z mých pěti
dětí chodí na gymnastiku,“ říká paní Jánová.
Pravidelně doprovází své dcery na závody.
Sama se gymnastice také věnovala.
Rozálie Jánová získala v kategorii Starší
žákyně IV. 4. místo. Její kamarádky ve stejné kategorii uspěly také výborně. Kysilková Anežka 1. místo, Novotná Julie 2. místo,
Luňáčková Jana 3. místo. Celé družstvo tak
postupuje na republikové závody.
Svá želízka v ohni měla Polička i v ostatních kategoriích.
Mladší žákyně II. – Kalinovská Nikola
8. místo. Na rozdíl od ostatních dívek Nikolka trénuje gymnastiku prvním rokem.
Pospíšilová Barbora obsadila 14. místo.
Starší žákyně III. – Novotná Dorota
4. místo.
Dorostenky – Cihlářová Michaela 2. místo
V kategorii ženy obsadila krásné 3. místo Marie Mourová, postupuje tak na republikové závody, kterých se účastní pravidelně
už od roku 2014.
Nábory na sportovní gymnastiku probíhají v Mozaice v září. Více informací a výsledkovou listinu ze závodů naleznete na
www.mozaika-policka.cz
Irena Chroustovská,
SVČ Mozaika Polička

MOZAIKA
A JE TO
Dílnička se dřevem pro kluky od 5 do 7 let.
Termín:
úterý 10.5., 15:00–16:30 hod.
Cena:
90 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
do 6. 5.
Informace: Zdeňka Švecová,
tel.: 461 725 352
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., 8–14 hod.
Cena:
650 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
do 6. 2.
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
Akce jež jsou součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS
POLIČSKO II.:
NEPOSTRADATELNÍ POMOCNÍCI NEJEN
PŘI VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Seminář zaměřený na seznámení s Mozaikou a s možnostmi, které nabízíme učitelům i žákům. Praktické ukázky všech nepostradatelných pomocníků při výtvarném
tvoření. Seznámíme vás s řezacím plotrem,
Big – Shotem, razítky, raznicemi, šablonami,
kroužkovou vazbou,… V rámci semináře si
vyrobíte diář, krabičku s čaji, přáníčka, pozvánky…
Termín:
sobota 7. 5., 9–13 hod.
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
do 6. 5.
Informace: Irena Chroustovská,
tel.: 605 431 034
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA – NEVŠEDNÍ
HRY
Seminář nevšedních nápadů a her k využití
ve volnočasových aktivitách a zpestření tělesné výchovy v ZŠ. Seminář je určený pedagogickým pracovníkům. Lektorem je zkušený
Radek Ježowicz.
Termín:
sobota 21. 5., 9–16 hod.
S sebou: sportovní oblečení na ven
Místo:
Chovatelský areál
„Pod pivovarem“ (bobkárna)
Přihlášky: www. mozaika-policka.cz
do 6. 5.

Informace: Kateřina Kukaňová,
tel.: 736 761 281
WORKSHOP ANIMACÍ
Tvorba animovaného filmu bez ohledu na věk
a znalosti. Pro pedagogy výtvarných oborů.
Termín:
pátek 27. 5.,14–18 hod.
Přihlášky: www.mozaika-policka.cz
do 15. 5.
Informace: Kateřina Kukaňová,
tel.: 736 761 281
KRESLENÍ SVĚTLEM
Workshop pod vedením fotografa Pavla
Pližingra je zaměřený na kreativní tvorbu fotografie za pomocí různých světelných zdrojů.
Termín:
pátek 10. 6 a sobota 11. 6.
Čas:
20:00–23:59 hod. oba dva dny
S sebou: Foťák, plnou baterii, prázdnou
kartu, stativ a dálkovou spoušť
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
do 8. 6.
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
TRADIČNĚ, NETRADIČNÍ
V jednom večeru si s námi užijete naše tradiční akce v netradičním pojetí.
Přijde Mikuláš, anděl a čert, čarodějnice
s košťaty, sněhulák Olaf, velikonoční zajda.
Společně rozsvítíme vánoční stromeček a budeme vyrábět dárečky pro maminky a tatínky.
Večer bude doprovázen vystoupeními Jumping kids a teenager, Zumba, Hip Hop. K poslechu zahrají děti ze zájmového kroužku
Kytara a večer zakončí taneční skupina Postrpoi s Fireshow.
Program:
19:00 – vystoupení ZK Jumping kids
19:30 – vystoupení ZK Jumping teenager
20:00 – vystoupení ZK Zumba
20:15 – vystoupení ZK Mažoretky
20:30 – velikonoční mrskačka
20:45 – čarodějnický Raku výpal
21:20 – rozsvícení vánočního stromečku
a koledy
21:30 – předsilvestrovské vystoupení ZK
Hip Hop
21:45 – taneční skupina Postrpoi
s Fireshow
Během celého večera jsou připraveny pro
děti dílničky, hry, projížďka v kočáře taženém
koňmi.
Termín:
4. 6.
Čas:
19–22 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Informace: SVČ Mozaika 461 725 352
Akci podporuje Cobra Transport, Enter Polička, Medesa, Spolek přátel při SVČ Mozaika
PLETEME Z PEDIGU
Dílna pro dospělé
Termín:
čtvrtek 9. 6., 8:30–12:00 hod.
Cena:
210 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
do 16. 5.
Informace: Zdeňka Švecová,
tel.: 461 725 352

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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MATAMI

ODBORNÉ PORADNY:
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
9. a 23. 5.(pondělí) 16–18 hod., 50 Kč za konzultaci
Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.)
13. 5. (pátek) 10:30–11:30 hod.
Speciálně-pedagogická poradna (Mgr. Romana
Jurečková)
18. 5. (středa) 16–18 hod.
Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva
Sedláčková)
20. 5. (pátek) 16:15–18:15 hod.
Potravinové alergie – svépomocná skupina
11. 5. (středa) 15:30–17:00 hod.
Prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
ZÁSADNÍ ZMĚNY V RODINĚ – DISKUSNÍ SKUPINY
11. 5., 17:17–19:19 hod. – nastavení hodnot a priorit, když děti opustí hnízdo, jak předejít krizovým
situacím s partnerem, komunikace s partnerem,
předcházení konfliktů v partnerství
18. 5., 17:17–19:19 hod. – nástup do penze = nový
začátek, využití svého potenciálu, čas pro rodinu
i pro sebe
25. 5. 17:17–19:19hod. – výchova dětí s odlišným
přístupem rodiče a prarodiče, jak předejít konfliktům a roztrhání vazeb v rodině, mezigenerační
harmonie
Cena: 100 Kč za jednotlivá setkání/předplacená
3 setkání celkem 200 Kč.
Povede Ing. Renata Křivá
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Cyklus zaměřený na mezigenerační vztahy a obtížné situace s tím spojené.
Podpora psychiky – svépomocná skupina
12. 5. (čtvrtek) 17–20 hod.
Téma tohoto setkání: Zpomalit a nebýt jako křečci
v kole. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině
k vyslechnutí a sdílení Vašich zkušeností s tématem žití v nadměrném stresu. Skupina je zdarma.
Workshop Šikana v dětském kolektivu
16. 5. (pondělí) 16:45–18:45 hod.
Cena: 50 Kč
Povede Lenka Kunčíková
Šikana může mít různé podoby. Třídní šikana má
mimořádně zhoubné následky, protože nejen těžce

ubližuje oběti, ale kazí vztahy v celé skupině, poškozuje etický i psychický vývoj většiny, nebo dokonce všech dětí. Jak ji rozpoznat, jak reagovat a jak
obětem pomoci. Vhodné pro rodiče i pro pedagogy
a pracující s dětmi.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
19. 5. (čtvrtek) 16–18 hod.
Pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad rodičů dětí s PAS.
Dospívání I. – diskusní skupiny
26. 5. (další termíny od září) 15–17 hod.
Cena za jedno setkání 50 Kč
Povede: Jitka Macenauerová
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Celoroční setkávání s adolescenty, ať už samostatně, tak 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. Výživové
problémy u dospívajících a jejich prevence, prevence závislostí, bezpečnost na internetu, kyberšikana,
dopady sociálních sítí; bezpečný a zdravý sexuální
život. V druhé polovině roku naváže Zaměřeno na
dospívání II., kde bude prostor i pro setkání rodičů
na téma jak komunikovat s teenagerem.

řádková

• Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné
zednické práce.Tel. 731 506 249, 464 620 162
po 19. hod.
• Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou
a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti
střech! Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ nebo do zam.
poměru. Drobné zednické práce, nátěry střech a práce pomocné. Tel.: 731 506 249
• Servis chlazení – Milan Fajmon Bystré. Opravy průmyslového chlazení, montáž klimatizací a revize úniku chladiva, opravy chladniček a mrazniček. Tel.: 603 782 573
• Krmiva na Kruháči, Hegerova 1153, Polička - široký
sortiment krmiv a potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky atd. Nově v nabídce krmiva pro králíky a veškerou
drůbež za nízké ceny. Tel: 777 587 649, 777 627 575,
libami@seznam.cz
• Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy, časová flexibilita. Tel.: 777 112 174
• Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky na tel.:
724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
• 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
• Prodám krajní řadový dům v Poličce, lokalita Zahrady, 6 obytných místností, sklep, garáž (celkem
216 m2), zahrada (175 m2), rekonstrukce v r. 2007. Tel.:
733 328 687 po 16. hodině.

TÁBOR S AMERIČANY

Evangelický sbor v Poličce pořádá ve
dnech 11.–15. července 15. příměstský
„Tábor s Američany“. Po dva roky se kvůli
pandemickým opatřením tábory konat nemohly, nyní se snažíme vrátit k dřívějším
zvyklostem. Ze spřátelené církve v USA
přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou
spolupracovníci z Poličky a okolí. Vzhledem
k menšímu počtu Američanů bude letošní
kapacita tábora 60 dětí ve věku 7 až 16 let.
Přihlášky je možno vyzvednout a odevzdat
v informačním centru na náměstí v Poličce.
Kromě tábora bude také možné se se

INZERCE

všemi Američany setkat v kostele při a po
bohoslužbách v neděli 10. a 17. července.
Všechny srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář
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• MODERÁTOR a DJ pro vaši SVATBU, PLES, FIREMNÍ
AKCI, MATURITNÍ PLES, KARNEVAL, MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, VEČÍREK, či jinou společenskou událost. Jmenuji
se MAREK ŠINKORA, pracuji jako moderátor na hitrádiu Černá Hora, moderuji zápasy prvoligového klubu
FK Pardubice přímo na stadionu, jezdím komentovat
hokejbal do televize a rovněž dělám moderátora a DJ
na různých společenských akcích.V případě zájmu budu
rád, když se mi ozvete na email: marasinkora@seznam.
cz; nebo tel: 731 734 236.
• Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyznamenání, militaria, apod. Tel. 608 420 808
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Putovní konference
VZDĚLÁVÁNÍ NA POLIČSKU
Vážení čtenáři, jménem realizačního týmu projektu
Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II (MAP II) si
Vás dovolujeme pozvat k účasti na Putovní konferenci vzdělávání, která bude probíhat na území Poličska
v průběhu května a června.
Tato jedinečná akce by nevznikla bez aktivního zapojení škol a dalších aktérů vzdělávání na Poličsku.
Do projektu se zapojilo celkem 27 škol, školek
a vzdělávacích zařízení z Poličska. Každá zapojená instituce nabídne ve svých prostorách akci pro veřejnost
zdarma. Můžete se těšit na workshopy, semináře s in-

Krajské kolo Dětské scény – recitace v Pardubicích se konalo 8. dubna pro 8.–9. ročník.
Masarykova základní škola měla dvě želízka
v ohni, Amálii Kneblovou z 8. D a Barboru
Groulíkovou z 8. A. Ráno to vypadalo, že ani
neodjedeme, stromy na trati zapříčinily náš
pozdější odjezd. Ale v pardubickém divadle
Exil jsme byly včas. Moc jsme si to s holkama
užily. Cestou nás provázely i Adéla Utz a Johana Jelínková, obě na zkušené.
V soutěžní přehlídce se obě naše recitátorky dostaly do druhého kola. Pravda
na přípravu druhého textu nebyl dostatek
času. Amálka předvedla hezký výkon se Sekorovou Kronikou Kocourkova a Barča s textem Na vlnách fantazie. Čestná uznání jsou
velkým úspěchem. Všechna tři děvčata ze
Svitavska dokázala porotu něčím zaujmout
a dostala uznání. V kategoriích I. stupně vybojovali žáci jeden diplom a čestná uznání.

DORTEM PROTI
RAKOVINĚ
Ve středu 30. 3. navštívil první ročník nástavbového studia Podnikání zajímavý a inspirativní
člověk – Jiří Zahradník, sám onkologický pacient.
Rozhodl se pomáhat a přinášet radost nemocným dětem, jejich rodinám, ale také lékařům
a sestřičkám, kteří společně bojují s rakovinou.
Jirka otevřeně hovořil o svém životě, který se
snaží navzdory nemoci prožívat naplno. Zejména
však studentům představil projekt Dortem proti
rakovině. Kromě finančního příspěvku zaslaného
na transparentní účet nebo zakoupením reklamních předmětů je možné pomoci také objednáním dortu.
Naši studenti nabídky využili a dorty si objednali. Kromě toho, že tím přispěli na dobrou věc, si
navíc mohli nepříliš radostné téma alespoň trochu zpříjemnit sladkou tečkou na závěr.
A určitě nesmíme zapomenout na milou pozornost – všichni žáci dostali krásnou kytičku od
tříleté dcery Jiřího, která si s tatínkem udělala
výlet do našeho města.
A perlička na konec – Jiří v mládí studoval
v Poličce a k nám do školy chodíval za děvčaty
(dávat se ostříhat, samozřejmě).
Stanislava Kysilková

spirujícími lektory, dny otevřených dveří nebo tvořivé
dílny s rozmanitým zaměřením. Některé z akcí budou
pro pedagogy, jiné pro širokou veřejnost a některé budou vhodné i pro celé rodiny.
Všechny akce jsou plně hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II.
Přehled akcí s jejich stručným popisem i návod, jak
se přihlásit, naleznete na webových stránkách www.
maspolicsko.cz a na Fb profilu MAP Poličsko.
Realizační tým projektu MAP II
Petra Jílková a Leona Šudomová

STUDENTI OBCHODKY POMÁHALI
O dnešních mladých lidech se říká, že jsou líní,
nezodpovědní a myslí jenom na sebe.
Je to pravda? Není? Posuďte sami.
Po celém světě se 20. březen slaví jako Mezinárodní den štěstí.
Když naši žáci uvažovali, co pro ně znamená
štěstí, došli k závěru, že pomoci někomu, kdo to
má v životě těžké, je naplňuje pocitem štěstí a dává
jim to smysl.
Začali tedy přemýšlet, jak tento nápad – někomu pomoci – uvést v život.
I když nyní celý svět směřuje svou pozornost
k Ukrajině, naši studenti si uvědomili, že i v jejich
blízkém okolí může žít člověk, který se každý den
potýká s nepřízní osudu, ale přesto nepodléhá beznaději a žije svůj život jak nejlépe je to možné.
A právě takovémuto člověku chtěli naši žáci pomoci.
A jak to celé konkrétně probíhalo?
Studenti prvního ročníku nástavbového studia
Podnikání připravili pro své učitele a mladší spolužáky Charitativní den, kde jim nabídli ke koupi
drobné občerstvení, sushi, kávu, čaj, ale i míchané
nealko drinky. Vyrobili i originální náramky a štěstíčka. A protože jsou vyučení v různých oborech,
prováděli i masáže a vytvářeli účesy.
Veškerý výdělek předali tatínkovi dlouhodobě
nemocného chlapce. Ten zůstal na výchovu svých
dvou dětí sám, protože jeho manželka zemřela na
rakovinu pár týdnů po narození dcerky.

Žáci vyrábí
ptačí budky
Budky pro ptáky jsme předali do správných rukou
Při jednom z mnoha projektových dnů
jsme na podzim vyráběli ptačí budky. No,
a teď, na jaře, jsme se rozhodli dvě budky
předat na Technické služby města Poličky.
Ti, kteří se starají o městskou zeleň, nejlépe
vědí, kam je dát, aby sloužily svému účelu.
Což znamená, aby ptáci zahnízdili a vyvedli
mladé.
Žáci SMŠ a ZŠ Polička

Když si tatínek vybrané peníze a drobné dárečky
pro děti přebíral, vyjádřil kromě díků i velký úžas
nad tím, co dokáže parta nadšených lidí.
K tomuto poděkování a obdivu bych se chtěla
připojit i já. Ověřila jsem si, že pokud mladé lidi
správně nasměrujete, dokáží veliké věci a jsou
ochotni věnovat spoustu času, energie i nemalé
peněžní prostředky, aby někomu ulehčili život.
Všichni si uvědomujeme, že peníze maminku rodině nevrátí a chlapce neuzdraví, ale alespoň pomohou řešit finanční starosti.
Tak už znáte odpověď na otázku z úvodu tohoto
článku?
Stanislava Kysilková

Majáles
v novém

Po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se do poličských ulic vrací tradiční akce – Majáles. Obvyklá studentská slavnost se představí poprvé
v novém formátu. Organizátoři, kterými jsou zástupci
všech poličských středních škol, připravili pro studentstvo a veřejnost dvoudenní program, který nabídne
celou řadu tradičních ale i zcela nových aktivit. Více na
www.gympolicka.cz a v události na sociálních sítích.
Organizátoři Majáles
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Studenti Gymnázia
na mezinárodní konferenci

Šest pečlivě vybraných studentů našeho gymnázia se
účastnilo mezinárodní konference zvané LIYLS (Loudoun
International Youth Leadership Summit), během níž studenti z různých koutů světa diskutovali o globálních problémech, které sužují dnešní společnost a simulovali možná
řešení. V minulých letech se tato konference konala prezenčně v USA, ve státě Virginia, nicméně kvůli koronavirové
pandemii se jako většina veřejných událostí přesunula do

online prostředí. Naše gymnázium na online konferenci zastupovali: Adam Tichý, Barbora Říhová, Michaela Cihlářová,
Linda Freundová, Aneta Justová a Simona Svobodová.
Studenti z jednadvaceti zemí byli před samotným začátkem konference rozděleni do dvou imaginárních světů
po šesti státech, čímž se vytvořily skupiny jedenácti až
dvanácti lidí, kteří reprezentovali jednotlivé fiktivní státy.
Každému delegátovi byla v rámci jeho země přiřazena
role, politická funkce nebo jinak významná pozice ve státě,
díky níž se každý z nás mohl lépe vžít do řešení problémů
a dívat se na ně z určitého zorného úhlu. V každém státě
se řešily tři základní témata vycházející z cílů udržitelného
rozvoje OSN: snižování diskriminace, boj s klimatickými
změnami, boj s extrémní chudobou.
Každý den probíhaly simulace politických jednání nebo
vyjednávání o ekologických nebo společenských problémech, do kterých jsme vstupovali z pohledu svých rolí. Tyto
záležitosti jsme řešili posíláním tzv. akčních karet našim
skupinovým vedoucím, kteří nám na ně okamžitě reago-

Úspěšná ZUŠ
Po dvouleté odmlce se v letošním roce opět podařilo
zorganizovat soutěže základních uměleckých škol. Také
naši žáci se pilně připravovali na soutěžní klání ve zpěvu,
hře na bicí a dechové nástroje a v tanečním oboru. A výsledky se dostavily.
Mladí zpěváci soutěžili v okresním kole, jehož pořadatelem byla naše škola, zpívali tedy tentokrát na domácí
půdě. Celkem se zde sešlo přes padesát zpěváků a postup
do krajského kola byl tedy nelehký. Ze třídy p. uč. K. Grebeníčkové získala 1. místo Andrea Maršálková a 2. místo
Sára Kmošková. Pod vedením p. uč. P. Boštíkové si vyzpívali druhá místa Jozefína Jánová, Jana Luong, Daniela
Kastnerová, Ivan Tišl a Barbora Kleinová. V kategorii komorního zpěvu získaly Barbora Kleinová a Adéla Nguyen
taktéž 2. cenu. Do krajského kola pak vítězně prošli Anna
Šafářová (p. uč. Grebeníčková) a Adéla Nguyen a Tomáš
Mach (p. uč. Boštíková). V Pardubicích obdržela Anna Šafářová a Tomáš Mach 2. místa a 1. cenu si přivezla Adéla
Ngyuen.
Dřevěné dechové nástroje se rozezněly ve Svitavách.
Tam získali 1. místo Milan Jukl ve hře na zobcovou flétnu (p. uč. L. Kojecká), ve hře na příčnou flétnu Tereza
Boštíková (p. uč. L. Kojecká) a Lenka Feltlová (p. uč. M.
Dvořáková) a ve hře na klarinet Marie Anna Chroustovská
(p. uč. Š. Jandlová).
Krajské kolo se pak uskutečnilo 7. dubna ve Vysokém
Mýtě, kde muzikanti postupující z prvních míst z okresního kola slavili velké úspěchy. Mezi zobcovými flétnami zvítězila Sára Kmošková ze třídy T. Jandla a postupuje do celostátního kola. Dále získaly 1. místo a taktéž postupují do
finále v Praze Šárka Roušarová, flétna (p. uč. L. Kojecká)
a Helena Kadidlová, klavír (p. uč. K. Grubhofferová). Helenka získala jak v okresním, tak v krajském kole ocenění za
klavírní doprovod. Anna Andrlíková a Daniela Kastnerová
ze třídy p. uč. Lenky Kojecké po postupu z okresního kola
získaly ve Vysokém Mýtě 2. ceny ve hře na flétnu. Klarinety zde reprezentovali Jan Pávek a Ivan Tišl, kteří získali

1. místo (oba ze třídy p. uč. T. Jandla). Tereza Přívětivá
se umístila na 2. příčce a vítězem postupujícím taktéž do
celostátního kola se stal ve hře na klarinet Štěpán Jandl,
který navíc získal zvláštní ocenění za interpretaci skladby.
Oba poslední jmenovaní jsou ze třídy p. uč. Š. Jandlové.
V krajském kole zazářila také Anna Šafářová se svým saxofonem (p. uč. T. Jandl) a přivezla si také 1. cenu.
V Jevíčku se svými žesťovými nástroji soutěžili v polovině března žáci pod vedením p. učitele Kudely. Kryštof
Klepárník ve hře na trubku získal 1. místo a ostatní žáci
postoupili do krajského kola, které proběhlo 6. 4. ve Vysokém Mýtě. Tam se na 3. místo probojoval Samuel Šafář
a 1. místo s postupem do celostátního kola si vyhrála na
svoji malou horničku Marie Klimešová. Maruška získala
v okresním kole navíc také mimořádné ocenění za výjimečný hudební projev.
Poprvé – a rovnou v krajském kole – soutěžil pod vedením p. uč. Jovbaka Kryštof Rokos a získal ve hře na bicí
nástroje skvělé 1. místo a k tomu ještě zvláštní ocenění za
interpretaci sóla na bicí soupravu.
Taneční obor se prezentoval celkem šesti choreografiemi. Bronzové pásmo obdržely choreografie Kuchyňská
revue a Arcade pod vedením p. uč. Nikol Resslerové. Stříbrné pásmo pak Popelka v nastudování p. uč. Petra Cupera a také Flashdance – sólový tanec Marie Andrlíkové pod
vedením p. uč. Kateřiny Junkové. Postup do krajského kola
a tedy zlaté pásmo získala choreografie Kolombína tančí
a Nedotknutelní p. uč. Venduly Pelzové.
Aby nezůstalo jen u soutěže MŠMT, zúčastnili se někteří hráči na dechové nástroje soutěže Litvínovské dřevohraní, která proběhla online. I zde se našim žákům velmi
dařilo. Ve hře na klarinet získali 2. cenu Václav Ohlídal
a Marie Anna Chroustovská. Jan Pávek obdržel 1. cenu
a také 1. cenu za celkové vítězství ve své věkové kategorii.
Za vynikající výkon ve hře na klarinet vybojoval ještě další
cenu svojí nahrávkou Štěpán Jandl.
Všem zmíněným žákům, vyučujícím i korepetitorům

vali a průběžně nám sdělovali důsledky našich rozhodnutí,
díky čemuž jsme na ně mohli opětovně reagovat. Při řešení
složitých situací jsme měli možnost požádat o konzultaci
se zástupci okolních zemí a vytvořit tak funkční model zahraniční politiky. Naše každodenní práce byla hodnocena
skupinovými vedoucími a my tak mohli pozorovat, jak naše
rozhodnutí ovlivňují situaci v naší zemi. Na závěr konference
byly vyhlášeny v každém „světě“ země s nejvyšším dosaženým počtem bodů, tudíž země s nejlépe fungujícím vládnoucím aparátem a nejvyšší efektivitou řešení problémů.
Konference byla pro nás nesmírně zajímavá a poučná.
Díky diskusím a simulacím se každý z nás dozvěděl, jaké to
může být nacházet se ve vysoké politické funkci s velkou
zodpovědností a možností ovlivňovat veřejné záležitosti.
Uvědomili jsme si, jak je složité najít společné řešení, když
se každý z nás dívá na situaci z jiného úhlu a hájí jiné zájmy.
Druhou rovinou konference byla možnost setkat se
s našimi vrstevníky z různých zemí (od Argentiny přes
Libanon až po Jižní Afriku) a nacházet společná témata
při neformálních rozhovorech. Zároveň jsme měli možnost
představit naši zemi, o které mnozí účastníci z Afriky nebo
Asie nikdy neslyšeli. Díky konferenci jsme navázali přátelství a zažili spoustu zábavy a nezapomenutelných zážitků.
Autoři: Aneta Justová, Simona Svobodová, Gymnázium
Polička
Ivě Komárkové, Kateřině Grubhofferové a Petru Kašparovi
patří ohromná gratulace a velké poděkování za skvělou
reprezentaci naší školy, která se díky výborným výsledkům rozhodně ve velké konkurenci neztrácí! Do dalšího
soutěžení přejeme nejen úspěchy, ale především radost
z dalšího muzicírování a tance, protože i přesto, že vítězství je krásné a jistě opojné, důležitější je dobrý pocit, kterým je duše umělce zaplavena, když tvoří… Tak ať vás to
i nadále baví!
Poděkování bychom rádi vyslovili také za charitativní akci, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s Oblastní
charitou Polička, Městem Polička a pod záštitou místostarosty, pana Pavla Štefky. Březnový Koncert učitelů letos
pomohl potřebným a všichni návštěvníci, kteří přispěli,
přinesli pro občany z Ukrajiny pobývající v Poličce přes
11 tisíc korun. Mnohokrát děkujeme za vaše příspěvky
a jménem vedení školy děkuji také všem pedagogům, kteří
připravili pestrý program a na koncertě předvedli, že vše,
co své žáky v naší škole učí, umí také v praxi.
Za zmínku jistě stojí také Jarní koncert s podtitulem
„Hraje celá rodina“, který byl letos obzvláště bohatý. Trochu se zdálo, že po dvouleté odmlce se na jeviště těšily opravdu celé rodiny a tak i vám, nadšeným domácím
muzikantům, moc děkujeme za večer plný radosti z dobré
hudby a již nyní se těšíme na příští jarní koncertování, kde
ukážete i vy, že máte muziku rádi a že (si) prostě umíte
hrát!
Na závěr několik informací o dění v závěru tohoto školního roku. V květnu a červnu se v naší škole můžete těšit
na absolventské a závěrečné slavnostní koncerty a představení. V plánu máme také účast na oblíbené akce Čas
pro neobyčejné zážitky a celorepublikový happening ZUŠ
OPEN. Pro podrobnosti sledujte, prosím, naše webové
stránky. Tam naleznete také bližší informace o přijímacím
řízení pro zájemce o studium v naší škole, které v letošním
roce proběhne v termínech 23. – 25. 5. a 20. – 22. 6.
2022. Upozorňujeme, že před termínem přijímacího řízení
je třeba vyplnit online přihlášku, kterou naleznete taktéž
na našem webu www.zusbmpolicka.cz.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ B. Martinů Polička

VZPOMÍNÁME

Poděkování

Dne 29. května uplyne 10 let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa Bartoše.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná
manželka,
dcera s rodinou a syn
s rodinou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
celému kolektivu Plavecké školy v Poličce
za profesionální přístup a empatii k našim
žákům z I. třídy speciální. Těšíme se opět
za rok.
Mgr. Jana Houdková,
SMŠ a ZŠ Polička

Nechce se nám ani
věřit, že nás před pěti
lety, 19. května 2017,
opustil námi všemi milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pan MUDr. Jiří
Beitl. Na lásku, starostlivost, obětavost, kterou jsi nám dal, vzpomínáme. Tvůj ušlechtilý
obraz stále všichni v srdci máme. Dagmar
Beitlová s rodinou.
Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout nedovolí. Dne 13. května
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný pan Miroslav
Krištof. S bolestí v srdci
vzpomínají syn Mirek s Markétou.
Dne 4. května uplyne
20 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička paní Jindřiška
Tocháčková z Poličky.
S láskou stále vzpomínají manžel a synové
s rodinami.
Osud Ti z tváří růže
vzal a z očí jiskry zář.
Však v srdcích nám Tě
zanechal, dál s námi zůstáváš. Dne 24.5. uplyne
šest let, kdy nás navždy
opustila milovaná manželka, maminka a babička Ludmila Vopařilová.
Dne 9. května uplynou už 3 roky, kdy nás
opustila naše maminka
a babička Jana Zrůstová.
S láskou vzpomínají děti
Bohumír a Jana s rodinami.

Dovolte nám touto cestou poděkovat lékařkám, zdravotním sestrám a zdravotním
bratrům Domácího hospice sv. Michaela
poličské Charity. Vážíme si jejich profesionálního, velmi lidského a citlivého přístupu
v péči o naši maminku Ludmilu Stříteskou
v posledních dnech, které mohla strávit se
svými nejbližšími doma.
Bohumil Stříteský a děti s rodinami

Zaměstnanci covidového oddělení Litomyšlské nemocnice touto cestou velice děkují panu Janu Smejkalovi za jeho vytrvalou
podporu a pomoc.
Velmi nás těší, že nejsme na naši práci
tak úplně sami. Děkujeme za Vaši náklonnost, upřímně si jí vážíme.
Kolektiv interního oddělení

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA – Domácí
hospic sv. Michaela
Za tímto názvem se skrývá tým obětavých lidí, kteří naprosto profesionálním
a zároveň lidským přístupem dokážou
pomáhat a zmírňovat utrpení nemocných
lidí v posledních chvílích života. Ale co více,
jejich psychická podpora pro starající se rodinu je neocenitelná, protože vystresovaný
člověk, který neví, co by měl v danou chvíli
udělat, není pro nemocného člověka příliš nápomocný. Ten pocit, že pracovníkům
hospicu můžete zavolat v kteroukoliv dobu
a víte, že dostanete radu nebo dokonce
někdo z nich přijede osobně, je naprosto
úžasný a velmi uklidňující. Tato organizace
si určitě zaslouží velkou podporu. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit obrovský dík za
pomoc naší rodině.
Rodina Jindrova

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem našim pacientům, že
od 1. 4. 2022 je ordinace přestěhovaná do
nově zrekonstruovaných prostor Poličské
nemocnice na adrese Eimova 294, přízemí
budovy A, naproti rentgenu. Ordinační hodiny a telefonní kontakt se nemění. Chtěla
bych touto cestou poděkovat městu Polička, zejména p. Teplému, za pomoc při stěhování.
Krásné jarní dny a hodně zdraví,
MUDr. Alena Dvořáková

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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ATLETIKA

Březen ve znamení přespoláků
Sotva skončila halová atletická sezóna, hned nás
čekaly první venkovní závody. Ve Vysokém Mýtě
se 19. března uskutečnil premiérový závod v přespolním běhu mladšího žactva v rámci jejich krajské soutěže družstev. Závodu se zúčastnilo přes
200 dětí ze 17 oddílů. Bodový systém byl takový,
že se sčítala umístění pěti nejlepších závodníků za
oddíl (hoši i dívky zvlášť). Ta družstva, která měla
tento součet nejmenší, pak byla v pořadí nejvýše.
Hoši se v naší skupině B (okres Svitavy a Ústí
nad Orlicí) umístili celkově na krásném třetím
místě. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhl Jáchym Cvrček, který doběhl devátý. Mezi
15. a 22. místem postupně doběhli Jáchym Švejda,
Tomáš Šafář, Jakub Skala a Petr Šotola. Statečně
s asi kilometrovou tratí bojovali i Jonáš Andrle
a Adam Šafář.
U dívek doběhla nejvýše Adéla Fliedrová na
9. místě. Na 30., 31., a 33. místě doběhly Verča
Vetešníková, Rozálie Machová a Barča Benešová,
neztratila se ani 40. Simča Boháčová. Celkově to
holkám stačilo na slušné páté místo v naší skupině.
O týden později 26. března se v krásném areálu
zámku ve Slavkově u Brna uskutečnilo Mistrovství
ČR v přespolním běhu mládeže a žactva. Na tomto
vrcholném závodě jsme měli trojnásobné zastoupení. Pro Adélu Fliedrovou to byla premiérová účast na
„republice“. Trať dlouhou 2 km proběhla v čase 8:55
a to stačilo na 72. místo v konkurenci 107 mladších
žákyň. V kategorii starších žáků startovali již ostřílení borci – Samuel Šafář a Jan Krištof. Pro oba to byl
již třetí start na republikovém přespoláku, letos je
čekala trať dlouhá 3 km. Lépe se vedlo Samovi, který doběhl v čase 10:56 na pěkném 25. místě. Honza
skončil časem 11:37 na 48. místě z celkového počtu
85 běžců. Všem třem děkujeme za reprezentaci na
vrcholné atletické akci.
Výsledky z obou závodů najdete na stránkách
www.atletika.cz.
Ondřej Klimeš

Ze
64
polí:
Polička má
nadějnou šachistku

Klárka Chmelová se na MČR do 8 let neztratila. V termínu 9. - 10. dubna proběhlo
v Klatovech MČR dětí do 8 let. V kategorii
dívek Poličku reprezentovala Klárka Chmelová. Z 9 sehraných partií Klárka uhrála
6 bodů a v konkurenci 19 dívek z toho v konečném pořadí bylo nepopulární "bramborové" 4. místo. Výsledek je to však cenný.
Nejmladší žákyni poličských Štefanydes
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci klubu.

HOKEJ - HC Spartak
2. 3. – HC SPARTAK POLIČKA : HC Náchod 7:1
(1:0, 1:0, 5:1)
Semifinálová série vyrovnána 1:1. O postupujícím
do finále o pohár Vladimíra Martince rozhodne třetí
utkání na ledě Náchoda
Branky: Martinů 2, Nečas, Macek, Šerejch, Krajíček,
Boštík
Asist.: Kunstmüller 4, Šerejch 2, Prokopec 2, Boštík,
Nečas, Martinů, Pazourek
Druhé semifinálové utkání o POHÁR V. MARTINCE
bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky zemřelého Ládi Hudce, který jako hlasatel působil dlouhá
léta jak na zimním tak i fotbalovém stadionu.
Spartak se ve 4. minutě ujal vedení, ale do konce
první části už žádná branka nepadla. Už to vypadalo,
že za stavu 1:0 se půjde do kabin i po druhé třetině,
ale Nečas těsně před sirénou zvýšil na 2:0. Zdálo se,
že střelný prach si obě mužstva vystřílela v Náchodě.
A když Náchod v 8. min 3. třetiny snížil na 2:1, nevypadalo to dobře. Jenže hned po vhazování Macek zvýšil
na 3:1 a pak přišla „kanonáda“ Spartaku. Od 54. do
58. minuty nasázel Náchodu 4 branky. Osmou branku,
která padla se sirénou, rozhodčí neuznal, ale to už nezměnilo nic na tom, že ke třetímu rozhodujícímu utkání
se jelo v neděli 6. 3.
Výbor oddílu HC SPARTAK POLIČKA oznámil divákům před začátkem utkání, že výtěžek ze vstupného
poputuje na konto pro válčící Ukrajinu.
6. 3. – HC Náchod : HC SPARTAK POLIČKA 3:5
(0:2, 2:0, 1:3)
Hokejisté Spartaku zvítězili ve třetím semifinálovém utkání na ledě Náchoda (5:3) a postupují do finále poháru Vladimíra Martince.
Branky: Macek 2, Krajíček, Martinů, Pazourek
Asist.: Elis 3, Martinů, Nečas
Trenér Vojta Šír poskládal vítěznou sestavu a ve
třetím rozhodujícím semifinálovém utkání z Náchoda
dovezl postup do finále o Pohár V. Martince. Spartak
po první třetině vedl 0:2, ale soupeř v polovině utkání
vyrovnal. V 6. minutě poslední třetiny Pazourek třetí
brankou nastartoval do vítězného finiše jak všechny
své spoluhráče, tak i početnou skupinu fanoušků, kterým tímto děkujeme, že vážili tak dlouhou cestu k tomuto utkání. Ve 49. minutě poslal rozhodčí po faulech
našeho soupeře do třech. Spartak přesilovku náležitě
využil, když se nejdříve trefil Macek a o chvilku později
ten samý hráč vsítil 5. branku. Na obě mu přihrával
P. Elis, který v tomto utkání dovršil jako asistent branek hattricku. Před koncem pak Náchod upravil na konečných 3:5. Nutno podotknout, že naši hráči v čele
s Vojtou Šírem se hecovali jak v celém utkání, tak už
při cestě za soupeřem. A cestu zpět do Poličky si náležitě vychutnali.
13. 3. – HC Jaroměř: HC SPARTAK POLIČKA 5:1
(2:0, 0:1, 3:0)
První utkání finálové série o pohár Vladimíra Martince ovládla Jaroměř.
Branka: Kyncl
Asist.: Beran, Boštík
První finálový duel, ke kterému odjížděl Spartak bez
4 hráčů základní sestavy začal z naší strany trošku
zakřiknutě. Soupeř byl lepší a v 8. min se ujal vedení, když pak 24 sekund před první sirénou zvýšil na
2:0. S nástupem do druhé části spadla z našich hráčů

nervozita a bylo to znát. Kyncl ve 3. minutě snížil na
2:1 a Spartak byl herně lepší. Bohužel nevyužil 4 přesilovky a to byl možná klíčový moment celého utkání.
V posledním dějství Jaroměř v úvodu zvýšila na 3:1.
Naši hráči nic nezabalili a nedala se jim upřít bojovnost. Soupeř, však nepřipustil žádné drama a do 60.
minuty upravil konečné skóre na 5:1. Musíme přiznat,
že soupeř byl v tomto utkání lepší, ale naši kluci zasloužili pochvalu za bojovnost.
Stav série: HC SPARTAK POLIČKA : HC JAROMĚŘ
0:1
16. 3. – HC SPARTAK POLIČKA : HC JAROMĚŘ 4:1
(2:0, 0:0, 2:1)
Stav finálové série o pohár V. Martince: HC SPARTAK POLIČKA : HC JAROMĚŘ 1:1
Branky: Nečas 3, Pazourek
Asist.: Krajíček 3, Dostál, Nečas, Šerejch
Toto utkání dopadlo tak, jak si vedení týmu v čele
s V. Šírem, M. Grubhofferem st., L. Vaňákem, a P. Stokláskem včetně tří stovek diváků přálo. Mužstvo šlapalo jako švýcarské hodinky. Když Spartak po 1. třetině
vedl 2:0, byla v kabině i na tribuně bojovná nálada.
Druhá část skončila nerozhodně 0:0. Když ve 2. minutě
závěrečné třetiny Nečas zvyšoval na 3:0, začali všichni
věřit, že se k rozhodujícímu zápasu pojede do Jaroměře. Vše zpečetil Pazourek v 52. minutě, když zvyšoval
na 4:0. Jaroměř pak těsně v závěru upravila na konečných 4:1. Nikoho z našich hráčů nebudeme vyzdvihovat, protože všichni zasloužili podtrženou jedničku. Po
ukončení zápasu při velké euforii promluvil a poděkoval divákům a hráčům starosta města Jaroslav Martinů a předseda oddílu HC SPARTAK. Na toto utkání
dorazila i legenda českého a pardubického hokeje
a trojnásobný mistr světa p. Vladimír Martinec, který
popřál oběma mužstvům hodně zdaru v závěrečném
rozhodujícím utkání v Jaroměři. Ještě v závěru kuriozity zápasu. Čistý hattrick v podobě tří branek dovršil Nečas a pravděpodobně vstřelil i čtvrtou branku,
ale rozhodčí ji připsal Pazourkovi. Další čistý hattrick
dovršil Krajíček, který Nečasovi přihrál na všechny tři
branky. No a poslední kuriozita: jako druhou asistenci
na druhou branku měl brankář Spartaku Matěj Dostál.
20. 3. – HC Jaroměř : HC SPARTAK POLIČKA 3:2
(1:0, 1:1, 1:1)
Z vítězství o pohár V. Martince se radují hokejisté
Jaroměře.
Branky: Šerejch, Elis
Asist.: Krajíček, Nunvář, Plachý, Pazourek
Hned v úvodu chceme poděkovat našim cca 60 fanouškům, kteří dorazili do Jaroměře a vytvořili tak
Spartaku prakticky domácí prostředí. Náš tým byl
v tomto utkání herně lepší, ale jak známo, hraje se
na branky. Soupeř šel v 10. minutě do vedení a ve
28. min. přidal druhou branku. O pět minut později
Šerejch snížil na 1:2 a Elis pak ve 48. minutě vyrovnal. Po prohře se vymlouvat na rozhodčí už skoro nikdo neudělá, ale tentokráte to opravdu nejde. Zhruba
5 min před koncem vstřelil Spartak 3. branku, když
obloukem puk spadl za brankářova záda. Po verdiktu
hlavního rozhodčího, že šlo o hru vysokou holí kroutil
hlavou i přihlížející V. Martinec a nejen on. Soupeř pak
1,5 min před koncem vstřelil 3. vítěznou branku, na
kterou již naši hráči nedokázali odpovědět. Po závěrečné siréně přišlo sice veliké zklamání, ale cíl mužstva byl

dostat se do semifinále Poháru V. Martice a nakonec
se hrálo i finále.
Konečný stav finálové série o pohár V. Martince: HC
SPARTAK POLIČKA : HC JAROMĚŘ 1:2 na zápasy, po
výsledcích 1:5, 4:1 a 2:3
Veškeré informace naleznete na webových stránkách klubu www.hcpolicka.com
Výbor oddílu HC SPARTAK POLIČKA

Volejbal
Starší žákyně
Druhou dubnovou neděli skončily svou krajskou
soutěž starší žákyně. Na domácí palubovce se popraly
s Letohradem, Lanškrounem a Chvaleticemi. V letošní
sezóně obsadily páté místo, které bylo též cílem. Za
žákyně nastupovaly i věkově mladší hráčky, a kdyby
nebylo několika neúčastí kvůli covidu, mohla možná
cinknout i medaile. U většiny hráček došlo ke zlepšení,
ale je třeba na sobě makat i v budoucnu.
Trojky chlapci
Soutěž krajského přeboru chlapeckého volejbalu,
tzv. TROJKY, kdy proti sobě hrají 3členná družstva kluků ve věku cca 10 až 12 let, se přehoupl do své druhé
poloviny. V 5. kole již potřetí naši borci vyhráli skupinu
B a postoupili do skupiny A. Po pěti kolech se nyní
drží na krásném 4. místě. Soutěž jsme naposledy hráli
v neděli 3. dubna v České Třebové. Turnaj začali kluci
pozvolna, body rostly na straně soupeře, ale již záhy
se jim přestalo líbit s nejslabším družstvem prohrávat,
a tak zápas nakonec vyhráli. K němu pak přidali další
2 vítězství a 2 remízy, aby nakonec ze skupiny postoupili jako první. Nejvíce oceňuji snahu hrát tzv. na tři:
příjem – nahrávka – útok přes síť i přesto, že jim tento
postup sebral řadu bodů a sil. V zápasech byly vidět tu
a tam i pěkné „smečoloby“ a chytré zálivky.
Kluci hrají soutěž v sestavě: Šimon Dudek, Janík
Štarman, Krištof Novák a Martin Matouš.
Starší žáci
Starším žákům se letos povedlo vybojovat druhé
místo v pardubickém přeboru. Při závěrečném kole
ve Svitavách dostali kluci pohár a medaile. Za Poličku hráli: F. Mlynář, R. Andrlík, L. Král, P. Štarmann,
Š. Dudek, P. Martinů, M. Procházka, J. Findejs, J. Petrák
a K. Klepárník.
har
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BAZÉN MOTOKROS
1. neděle
2. pondělí
3. úterý

13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
4. středa
13.30-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
6. pátek
12.00-20.00
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
13.00-19.00
9. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
10. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,
18.00-20.00
11. středa 13.30-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
12. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
13. pátek 12.00-20.00
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle 13.00-19.00
16. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
17. úterý
6.00-7.30, 11.30-16.00,
18.00-20.00
18. středa 13.30-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
19. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
20. pátek
12.00-20.00
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle 13.00-19.00
23. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
24. úterý
6.00-7.30, 11.30-16.00,
18.00-20.00
25. středa 13.30-16.00, 18.45-20.00
kondiční plavání
26. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
27. pátek
12.00-20.00
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle 13.00-19.00
30. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
31. úterý
6.00-7.30, 11.30-16.00,
18.00-20.00
Aktuální informace najdete na www.tespolicka.
cz a www.policka.org a facebook: Plavecký bazén
Polička. Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před
koncem provozní doby. V neděli zavíráme vířivku
15 min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen. Vyhrazujeme si
právo na změnu provozní doby bazénu.
Platnost permanentek odpoledních plaveckých
kurzů končí 31. 5. 2022. Prosíme rodiče, aby dohlédli na vychození vstupů u těchto permanentek.
Zbývající vstupy je možné použít v době veřejného
plavání do 30. 6. Nový systém přihlášek kurzů zveřejníme na www.tespolicka.cz.
Provoz fitcentra sledujte na facebooku: Fitko VESLO Polička
ZIMNÍ STADION
V květnu bude v provozu in-line plocha od 2. 5. Provozní doba bude zveřejněna 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.

dou mít možnost poměřit své síly ve třídách
děti, MX2, MX1, čtyřkolky (pracovní, sportovní) a veteráni 50+.
Kromě motoristického zážitku se můžete těšit na vynikající občerstvení a bohaté
ceny.
Parkoviště pro jezdce je zajištěno přímo
v areálu sjezdovky. Diváci budou moci zaparkovat na přilehlé louce. Vstupné dobrovolné.
Automotoklub Polička

Vážení příznivci motorismu,
poličský automotoklub si Vás srdečně
dovoluje pozvat na motokrosový sprint do
vrchu, který se po 9 letech vrací do areálu sjezdovky. Sprint se uskuteční v neděli
22. 5. s tréninky od 9:00 a finálovými jízdami od 12:30.
Účastníci sprintu budou jednotlivě bojovat o nejrychlejší výjezd na specifické trati.
Pro zajištění regulérnosti bude každá jízda
měřena elektronickou časomírou. Jezdci bu-

Omluva
za chybu v ročence
Uvádíme tímto opravený příspěvek ŠTĚPÁNKOVO VESLOVÁNÍ, který byl zveřejněn v ročence 2021 s chybnými čísly
výkonů. Velmi se tímto omlouvám za špatně vytištěné údaje a zveřejňujeme čísla
správná. Ještě jednou velká omluva Jirkovi
Štěpánkovi i všem úspěšným sportovcům.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

FITCENTRUMPLAVECKÝBAZÉN–FITKOVESLOPOLIKA
FITCENTRUMPLAVECKÝBAZÉN–FITKOVESLOPOLIKA

FITCENTRUM
PLAVECKÝ BAZÉN
FITCENTRUMPLAVECKÝBAZÉN–FITKOVESLOPOLIKA
– FITKO VESLO POLIČKA
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TOMÁŠLN NIKA
JIND\ICHJÍLEK
JARDAPETR
VOJTADUBÁNEK
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EVAPETROVÁ
ALENAPOKLUDOVÁ
HANAJAVpRKOVÁ
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IVANOVOTNÁ
LÍDANOŽKOVÁ
MARKÉTŠVANDOVÁ
MAJKAMARTINp
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rekord
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Úspěšná sezóna stolních
tenistů 2021/22
S blížícím se létem končí každoročně všem
stolním tenistům závěrečná část dlouhodobých
soutěží. Poslední bitvy o postup či sestup postupně utichly a přišel čas na hodnocení sezóny.
„A“ mužstvo bojovalo zdatně a přes velké
kolísání hráčů v kádru obhájilo krajskou soutěž. Kromě covidových a zdravotních vlivů velmi ovlivnilo sezónu ito, že nejlepší hráč Ondřej
Ulrich, v sezóně jeden z odměněných mladých
Sportovců města Poličky, odehrál pouze polovinu sezóny a poté ho studijní možnosti zavály do Portugalska. „Áčko“ skončilo na 7. místě
s 9 vítězstvími , 7 remízami a 6 porážkami v klidném středu tabulky a odstupem pouze jediného vítězství na 3. místo. Nakonec bylo poličské
nejsilnější družstvo ve složení R. Češka, l. Ševčík,
J. Trnka, J. Baláš, O. Ulrich a zaskakující J. Fen-

drych postrachem soupeřů, zejména díky velmi
vyrovnanému týmu a již letité zkušenosti hráčů.
Družstvo „B“ (J.Trnka, J. Fendrych, P. Kössler,
L. Hartman, O. Dostál) díky prolínání hráčů
z krajské soutěže nakonec bez jediné porážky
zvítězilo v okresním přeboru. V konkurenci kvalitních týmů velký úspěch!
Družstvo „C“ (Z. Ulrich, K. Uttendorfský,
F. Pavlíček, D. Sršeň a J. Šutera) rotovalo v okresním přeboru své hráče a v klidném středu tabulky nakonec obsadilo 6. místo.
Pochvalu zaslouží i družstvo „D“. V úzké sestavě (M. Štofila, J. Andrlík, J. Andrlík ml.) bez střídání uhráli se ctí celou sezónu a i díky nim zapojujeme mladé hráče a Polička má v okresním měřítku
jediná 4 družstva, navíc všechny pouze místní.
V sobotu 9. 4. v domovské Sokolovně proběhlo
zakončení sezóny Oddílovým turnajem. Při účasti
15 hráčů z Poličky, vč. mladých a také výborně
hrajícího ZTP hráče Vladimíra Matury a také
za příjemné a hojné podpory fanoušků, zvítězil
Pavel Kössler. Na druhém místě skončil Leoš
Ševčík a třetí byl Josef Baláš. Doplňující soutěž losovaných čtyřher vyhráli K. Uttendorfský
s Fr. Pavlíčkem.
Děkujeme všem našim sponzorům a Městu
Polička za podporu.
Za oddíl J. Baláš

TENIS

V současné nelehké situaci, kdy naše tenisová
hale je mimo provoz a hráči nemají možnost trénovat, tak se ani nejezdí na turnaje. Už se netrpělivě
vyhlíží jarní počasí a hraní venku. Jediným naším
hráčem, který pravidelně trénuje a jezdí po turnajích, je náš nejmenší baby tenista Vojtík Zerzán. Ten
našel tréninkový azyl ve školní tělocvičně v Proseči.
Vojtíkovy turnaje v letošním roce:
15. 1. – Hradec Králové – 7. místo
22. 1. – Brno – 6. místo
5. 2. – Brno – 3. místo
10. 2. – Vysoké Mýto – 5. místo
17. 2. – Havlíčkův Brod – 5. místo
26. 2. – Hradec Králové – 2. místo
12. 3. – Východočeský přebor ve Svitavách –
9. místo
19. 3. – Hradec Králové – 11. místo
26. 3. – Žďár nad Sázavou – 3. místo

OZNÁMENÍ

Dne 24. 2. došlo v Poličce v ulici vedoucí z náměstí směr Svitavy k nehodě cyklistky s následným pádem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kdo naší mamince pomohl a poskytl první pomoc.
Zároveň prosím případné svědky této události, kteří by mohli poskytnout jakoukoli informaci, aby se ozvali na tel. 733714371. Děkuje
rodina.
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20. 04.–20. 06
01. 05.–31. 08.
01. 05.–31. 08.
01. 05.
01. 05.
01. 05.
01. 05. 16:00
01. 05. 16:00
02. 05. 09:00–12:30
02. 05. 13:30–18:00
02. 05. 19:00
03. 05. 13:30
03. 05. 13:30
04. 05. 13:30
04. 05. 14:00
04. 05. 19:00
05. 05. 13:30–17:00
05. 05. 17:00–18:30
06. 05.
07. 05. 09:00–13:00
08. 05. 16:00
08. 05. 19:00
09. 05. 09:00–12:30
09. 05. 13:30–18:00
09. 05. 19:00
10. 05. 13:30
10. 05. 13:30
10. 05. 15:00–16:30
10. 05. 19:00
11. 05. 14:00
11. 05. 17:00
11. 05. 19:00
12. 05. 13:30–17:00
12. 05. 17:00

VÝSTAVA: HUDEBNÍ FOTOGRAFIE Patricka Marka
Výstava: POLIČKA PLNÁ HER … deskové a společenské hry pro všechny!
Výstava: PEXESO … český fenomén!
Procházka starým městem
Procházka za moderní architekturou
Poličkou po stopách Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ: PEXESO … český fenomén! + POLIČKA PLNÁ HER …
deskové a společenské hry pro všechny!
Příšerákovi 2
Přírodověda pro domácí školáky (Poznáváme lidské tělo)
Otevřená Půda
Stínohra
Roboti s Rodinným centrem Podané srdce
Šikovné ručičky
Řím v době králů: Tarquinius Superbus, král, který doplatil na chyby druhých
Čarovná flétna
Cyrano
Otevřená Půda
Angličtina s Paulem
Den provoněný kávou
Nepostradatelní pomocníci nejen při výtvarné výchově
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (dabing)
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (titulky)
Přírodověda pro domácí školáky (Hmyz zblízka)
Otevřená Půda
Morbius
Roboti s Rodinným centrem Podané srdce
Šikovné ručičky
A JE TO
MINDGAME - Líbezné vyhlídky
Besídka ke Dni matek
Řím, cesta na vrchol: Numidský problém
Vyšehrad: Fylm
Otevřená Půda
Představení děl Bohuslava Martinů předsedou spolku
Náš Martinů Jaroslavem Novotným
Angličtina s Paulem
Deskovky s Rodinným cetrem Podané srdce
Pietní akt u hrobu B. Martinů
Zahajovací koncert Martinů fest Polička 2022
Macramé závěs
VERNISÁŽ: ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
Výstava: ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
Otevřená Půda
Operní recitál Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny
Přírodověda pro domácí školáky (Poznáváme lidské tělo)
Otevřená Půda
Taťjana Medvecká & Kapralova Quartet
Roboti s Rodinným centrem Podané srdce
Šikovné ručičky
Řím v době králů: Stíny svobody
Zvuky lesa
Po čem muži touží 2
Otevřená Půda
Angličtina s Paulem
Operní recitál Borise Prýgla
Zážitková pedagogika - nevšední hry
Otevřená Půda
Ježek Sonic 2
Listování: Fake News Challenge aneb od covidu k Ukrajině a zpět
Přírodověda pro domácí školáky (Příroda v souvislostech)
Otevřená Půda
Seveřan
Roboti s Rodinným centrem Podané srdce
Májová procházka
Řím, cesta na vrchol: Požár na východě
Panství Downton: Nová éra
Otevřená Půda
Narozeninové zpívání
Angličtina s Paulem
Deskovky s Rodinným cetrem Podané srdce
Workshop animací
Otevřená Půda
Zlouni
Otevřená Půda
Roboti s Rodinným centrem Podané srdce
Keramická dílna
Dětský pobytový tábor na Maděře: Řečtí bohové
Příměstský tábor Dobyvatelé vesmíru: Zpátky na Měsíc!

Tylův dům
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie

Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Rodinné centrum Podané srdce
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
SOŠ a SOU Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Rodinné centrum Podané srdce
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička

Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání

Tylův dům
Městská knihovna Polička
Rodinné centrum Podané srdce
Tylův dům
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Rodinné centrum Podané srdce
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Rodinné centrum Podané srdce
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička

Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Hřbitov u sv. Michala v Poličce
Tylův dům
SVČ Mozaika
Městská galerie
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Chovatelský areál "Pod pivovarem" (bobkárna)
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
SVČ Mozaika
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Skautská základna střediska Tilia Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání

KAM DNES?

12. 05. 17:00–18:30
13. 05. 14:00
13. 05. 17:00
13. 05. 18:00
14. 05. 08:00–14:00
14. 05. 16:00
15. 05.–31. 08.
15. 05. 14:00–18:00
15. 05. 19:00
16. 05. 09:00–12:30
16. 05. 13:30–18:00
16. 05. 19:00
17. 05. 13:30
17. 05. 13:30
18. 05. 13:30
18. 05. 14:00
18. 05. 19:00
19. 05. 13:30–17:00
19. 05. 17:00–18:30
19. 05. 19:00
21. 05. 09:00–16:00
22. 05. 14:00–18:00
22. 05. 16:00
22. 05. 18:00
23. 05. 09:00–12:30
23. 05. 13:30–18:00
23. 05. 19:00
24. 05. 13:30
24. 05. 13:30
25. 05. 17:00
25. 05. 19:00
26. 05. 13:30–17:00
26. 05. 14:00
26. 05. 17:00–18:30
27. 05. 14:00
27. 05. 14:00–18:00
29. 05. 14:00–18:00
29. 05. 16:00
30. 05. 13:30–18:00
31. 05. 13:30
31. 05. 13:30
17. 07. –24. 07.
01. 08. –05. 08.

Uzávěrka příštího čísla Jitřenky je 16. května 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.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, tel. 773 606 718, email:
jitrenkapolicka@gmail.com. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky,
podatelna MěÚ, email: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá šéfredaktor ( jitrenkapolicka@gmail.com), písemně informační centrum ve lhůtě do uzávěrky
příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.
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