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Slavnostní zahájení

25. ročníku Martinů festu
V pátek 13. května 2022 byl tradičním
pietním aktem u hrobu Bohuslava Martinů
zahájen hudební festival Martinů fest Polička 2022. K uctění památky našeho nejslavnějšího rodáka tentokrát přispěl i program
skladatelových písní v podání mužského
pěveckého sboru Bohuslava Martinů města
Poličky.
Zahajovací koncert Martinů festu hostil
tradičně velký sál Tylova domu a návštěv-

níkům se představila vynikající filharmonie
Bohuslava Martinů pod vedením Ondřeje
Soukupa. V programu zazněl kromě jiného
i Koncert pro violoncello a orchestr č. 1,
H. 196 Bohuslava Martinů, ve kterém zazářila violoncellistka Natálie Trávníčková.
Nádherný hudební večer vyvrcholil Beethovenovou 5. symfonií „Osudovou“.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Hospodárné a vlídné město?

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
velká část světa včetně České republiky
prožívá nelehké období. Šílený nárůst cen
energií, velká inflace a zdražování včetně
vlivů války na Ukrajině, má neblahé dopady
nejen na státní rozpočty, ale především na
rodinné hospodaření statisíců našich rodin.
Mnoho lidí již zažívá problémy a především nejistota z budoucnosti nás oprávněně znejišťuje.
Již několik let jsme svědky deficitního hospodaření a velkého zadlužování našeho státu.
Každoroční stamiliardy, kterými vlády dotují
český rozpočet, nemůže nikoho z nás nechat

chladným. Do dvou let tříbiliónový dluh a přes
100 miliard úroků bude strašlivým dědictvím
pro nadcházející generace našich dětí.
Ano, je pravda, že finanční situace českých měst je mnohem příznivější a buďme
za to velice rádi. I Polička jde v posledních
dvou desetiletích uvážlivou hospodárnou
cestou bez zbytečného zadlužování. Posledních několik let bylo pro naše město
finančně velice příznivých a tato situace by
mohla vyústit v to, že začneme realizovat
nehospodárné záměry.
Dlouhodobě zastávám názor, že prvořadou povinností města je právě výše zmí-

něná hospodárnost, a to ve všech směrech
jeho konání. Poslední vývoj, především
enormní zdražování energií, zdůrazňuje
nutnost tohoto úsporného konání.
Naším úkolem bylo, je a bude velice důsledně zvažovat a vyhodnocovat užitek
a přínos všech našich záměrů. Bude nezbytné opakovaně vyhodnotit nejen cenu,
ale i následné provozní náklady a dopady
na případnou dostavbu bazénu, a též i některých dalších projektů a plánů. Myslím,
že současný vývoj též potvrzuje správnost
většinového rozhodnutí zastupitelstva
města nekoupit a následně nevynaložit obrovské peníze na opuštěný areál PONAS,
kde mimo jiných záměrů měly vzniknout
i byty. Konečná cena těchto bytů po započítání odkupu celého areálu a následné
rekonstrukci by podle rozpočtu odborníků
byla značně vyšší než nově vystavěné byty
na okrajích města a ke všemu by tyto byty
byly umístěny u velmi rušné silnice, která
by do značné míry znehodnocovala úroveň
bydlení.
V poslední době se na základě rozhodnutí
Komerční banky opustit se svou pobočkou
Poličku a uvolnit prostor v naší starobylé radnici, o kterou projevila zájem Česká
spořitelna, začíná diskutovat, že by prostor
po České spořitelně mělo odkoupit město
pokračování na str. 3
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Usnesení
přijatá na 8. schůzi

Rady města 25. dubna
RM schvaluje v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení
nové Územní studie Polička – lokalita Jih I., určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička,
odbor územního plánování, rozvoje a životního
prostředí.
RM schvaluje dodavatele akce „Stavební
úpravy další části komunikací na hřbitově u sv.
Michaela v Poličce – II. etapa“, společnost PPGROUP.cz, s. r. o., se sídlem Proseč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní v Poličce“ s vybraným dodavatelem PPGROUP.cz, s. r. o., se sídlem Proseč.
RM schvaluje dodavatele technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ společnost APOLO CZ, s. r. o., se sídlem Polička.
RM schvaluje změnu řešení ul. Nádražní
v rámci realizace akce „Rekonstrukce ul. Eimova
a Nádražní v Poličce“.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části
komunikace za Penny marketem na ul. Hegerova
v Poličce a Oprava části komunikace mezi pivovarem a areálem kynologů v Poličce“, společnost
Skanska, a. s., se sídlem Praha.
RM jmenuje členy komise pro elektronické
otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení

Usnesení
přijatá na 9. schůzi
Rady města 9. května

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
programové účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova
v Poličce“ se společností Swietelsky stavební,
s. r. o., České Budějovice.
RM schvaluje užití loga města Poličky pro
Sportovní spolek Sportreg, z. s., Nové Město na
Moravě.
RM schvaluje pokračovat v přípravě akce
„Městské hradby v Poličce – slavnostní osvětlení“ v aktualizovaném rozsahu I. etapy – jižní
část, na její realizaci v roce 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku „Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova a Jilemnického v Poličce“ s vybraným dodavatelem:
WOMBAT, s. r. o.

a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul.
Smetanova a P. Jilemnického v Poličce“.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Oprava kanalizace
bezvýkopovou metodou v ulicích Smetanova
a Jilemnického v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma WOMBAT, s. r. o., se sídlem
Brno a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
sdružené pojištění vozidla č. 4082733760, s Generali Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha,
s platností ode dne 22. 5. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace č. OKSCR/22/21733 na projekt „Nové
pódium pro pořádání kulturních akcí na hradě
Svojanov“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 1 + kk, v II. NP domu
č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to
na 1 rok, s účinností od 1. 5. 2022, dle důvodové
zprávy. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m2
podlahové plochy bytu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 6, o velikosti 1 + kk, v III. NP domu
č.p. 374, ul. Hegerova, Polička, s nájemcem, a to
na 1 rok. Výše nájemného činí 64,70 Kč za 1 m2
podlahové plochy bytu.
RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Pavla Štefky a Ing. Naděždy
Šauerové do maďarské obce Ebes v termínu
17.–20. 5. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 214, o velikosti 1+kk s pří-

slušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ . Výše nájemného bude činit 1 011 Kč/měsíc.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicemi, a to na dva roky, s účinností od 1. 5.
2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí
2 383 Kč/měsíc.
RM jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, Ing. Bc. Štěpánku
Dvořákovou, od 1. 8. 2022.
RM bere na vědomí termín zápisu dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách zřízených městem Poličkou pro školní
rok 2022/2023 ve dnech 6.–7. 6. 2022.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z programu „Podpora
výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť
v Pardubickém kraji“ na projekt „Modernizace
dětského dopravního hřiště 2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu
č.p. 972, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem.
Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši
70 Kč/m2 podlahové plochy.
RM schvaluje uzavření dohody o skončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Komerční
bankou, a. s., se sídlem Praha, jako nájemcem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě
o užívání služeb Sběrného dvora v Poličce občany obce Pomezí a majiteli rekreačních zařízení
v obci Pomezí.
RM bere na vědomí cenu vodného pro rok 2022
ve výši 40,00 Kč/m3 bez DPH, tj. 44,00 Kč/m3
dodané vody včetně DPH, platnou od 1. 4. 2022.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní
škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“
a „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na
Lukách“ se zhotovitelem Tojapa, s. r. o.
RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Výměna částí radiátorů v BD Sídliště Hegerova č.p. 1010 – 1013, Polička“ takto:
vybraným dodavatelem je firma TERMOMONT,
s. r. o., Nedošín, Litomyšl.
a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/22/21929 na realizaci pěti kulturních akcí na hradě Svojanov v letošním roce
s Pardubickým krajem.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/22/21954 na konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým
krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-061808
VPIC Polička (SY), LIDL-Hegerova na pozemcích p.č. 392/5, č. 392/29, č. 399/9, č. 399/10
a č. 401/1 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou
jako povinným a CETIN, a. s., Libeň, Praha 9.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tojapa, s. r. o., Brno, na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce zdravotně technické instalace II.
stupně a úprava hromosvodu v ZŠ Na Lukách“.
RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2022 ředite-

lem Základní školy Na Lukách Polička Mgr. Davida Šafáře, nar. 7. 4. 1972, bytem Starohradská 274, 572 01 Polička.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Víceúčelové hřiště – Park Zahrádky Polička a centrum pro malé
děti“, s firmou Petr Sobotka, Nový Jimramov.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy
části komunikace a chodníků na ul. Smetanova
a P. Jilemnického v Poličce“ takto: vybraným
dodavatelem je firma Skanska, a. s., Praha 8
– Karlín, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení
nabídek.
RM schvaluje poskytnutí věcného daru –
jízdního kola v celkové hodnotě 16 tis. Kč.
RM schvaluje pravidla pro publikování názorů
v rubrice „Fórum“ měsíčníku Jitřenka.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/
B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci: „Stavební úpravy
části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové
v Poličce“ se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha 9.
RM ukládá vypracování návrhu nové cenové
mapy s názvem „Ceny za prodej pozemků z majetku města Poličky“.

Lidl v Poličce
Usnesení
přijatá na 2. zasedání
Zastupitelstva města
dne 21. dubna 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše,
Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Davida Šafáře.
ZM 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. Seznam příjemců dotací byl zveřejněn
v Jitřence č 5/2022.
ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička pro realizaci stavby „I. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Jih
I., Polička“, za cenu 1000 Kč za m2, dle důvodové zprávy,
a to:
a/ části p. p. č. 5057/2 o výměře 7461 m2, p. p. č. 5064
o výměře 192 m2 a p. p. č. 6152/70 o výměře 142 m2 - podílem id. 1/24, podílem id. 1/12, podílem id. 1/6, podílem
id. 1/6, podílem id. 1/3, podílem id. 1/6
b/ části p. p. č. 5069/1 o výměře 3081 m2, p. p. č.
5068/1 o výměře 260 m2 a p. p. č. 6152/69 o výměře
121 m2 - podílem id. 1/2, podílem id. 1/2
c/ části p. p. č. 5069/2 o výměře 1877 m2
d/ podílu id. 1/2 p. p. č. 5154/3 o výměře 5479 m2,
p. p. č. 5153/2 o výměře 1093 m2 a p. p. č. 6152/65
o výměře 160 m2.
ZM schvaluje budoucí směnu části p. p. č. 5069/3
o výměře 2840 m2, p. p. č. 5068/3 o výměře 389 m2
a p. p. č. 6152/68 o výměře 121 m2 v k.ú. Polička, v ceně
1000 Kč/m2, za pozemek ve vlastnictví města Poličky budoucí parcelu pro výstavbu rodinného domu o výměře
1050 m2, která vznikne na části p. p. č. 5154/3 v k.ú.
Polička. Cena budoucí parcely pro výstavbu rodinného
domu bude stanovena na základě podílu nákladů města Poličky na projekt „I. etapa infrastruktury lokality pro
bydlení Jih I, Polička“ připadajících na tuto parcelu, k ceně
bude připočteno DPH v zákonné výši. Rozdíl cen příslušná strana uhradí druhé straně.
ZM schvaluje budoucí směnu části p. p. č. 5118/1 o výměře 1215 m2, p. p. č. 5117 o výměře 313 m2 a p. p. č.
6152/66 o výměře 84 m2 v k.ú. Polička za pozemky
o celkové výměře 656 m2 ve vlastnictví města Poličky,
které budou součástí budoucí parcely pro výstavbu rodinného domu na částech p. p. č. 5069/3, p. p. č. 5069/2
a p. p. č. 5154/3, vše v k.ú. Polička. Doplatek za směnu
bude uhrazen ve výši součtu hodnoty pozemků I. etapy
lokality pro bydlení, které nebudou parcelami pro výstavbu rodinných domů a nákladů projektu propočítaných na
1 m2 stavebních parcel vynásobeného 150 m2, přičemž
doplatek nepřesáhne částku 270.000 Kč včetně DPH.
ZM schvaluje koupi st. p. č. 55/2 o výměře 171 m2,
součástí které je stavba domu č.p. 64, p. p. č. 163/1
o výměře 362 m2, p. p. č. 710 o výměře 27 m2, p. p.
č. 711 o výměře 12 m2, p. p. č. 712 o výměře 585 m2,
vše v obci Polička a k.ú. Modřec, za cenu 2.000.000 Kč.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky
č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu.
ZM schvaluje realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“.
ZM schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 30.000 Kč Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi tímto reagovat na časté dotazy, kdy
se již konečně začne v našem městě s výstavbou
supermarketu Lidl. Následující aktualizované informace jsem získal od potencionálního investora
v polovině dubna tohoto roku.
Mohu napsat, že v této době již některé zásadní věci (vlastnictví pozemku, zdárně vyjednané požadavky od obyvatel bydlících v nejbližším
okolí včetně stavebního povolení) byly úspěšně
vyřešeny a proběhla soutěž s cílem nalézt nejvhodnější stavební firmu, která objekt postaví.
Dále jsem se dozvěděl, že plánovaný začátek
stavby je v červenci 2022 a doba výstavby je maximálně 8 měsíců, možná i méně.
Chtěl bych také zmínit, že podle všech mně
známých ohlasů se lidé v Poličce na tento mar-

ket velice těší. Mám za to, že je Lidl velmi vyhledávanou prodejnou, o čemž svědčí i zkušenosti
z okolních měst. Ve Svitavách se postavil již druhý, větší a modernizovaný, objekt Lidlu, který nahradil původní a v současné době firma Lidl staví
další svoji prodejnu v Litomyšli.
Věřím, že se i v našem městě vše dobře podaří a vznikne lidmi vyhledávané nákupní místo,
které v době velké inflace a zdražování, přispěje
k větší konkurenci a tím i ke snížení prodejních
cen potravin.
Při této příležitosti mi dovolte informovat
o podobném záměru, kdy další investor odkoupil
opuštěný areál firmy PONAS a kde po odstranění
současných objektů má vzniknout prodejna Billy
včetně několika dalších menších obchodů.
Jaroslav Martinů, starosta města

Den vítězství – 8. květen v Poličce
V neděli 8. května jsme si připomněli 77. výročí konce 2. světové války a osvobození od
fašismu. I v letošním roce starosta města
Poličky Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou položili květiny na několika místech připomínajících válečné události
a oběti. Společné setkání a uctění památky
obětí války vyvrcholilo na centrálním hřbitově
za účasti několika desítek poličských občanů,
mezi nimiž nechyběli veteráni II. světové války.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Startovací
byty
Bytová komise informuje o možnosti podání
žádosti o startovací byt.
Po uplynutí prvních tří let pronajímání startovacích bytů velikosti 1+kk v bytovém domě v lokalitě Bezručova se v následujícím období budou
některé byty uvolňovat.
Nájemní smlouvy se uzavírají na období maximálně 3 let a jsou určeny pro mladé páry nebo jednotlivce, kteří plánují koupi nebo stavbu vlastního bydlení.
V případě zájmu jsou veškeré informace
a formuláře na stránkách města. Vyplněné
žádosti přijímá Romana Findejsová na emailu
startovaci.byty@policka.org

Nouzové bydlení

Informace z OSVZ MěÚ Polička
Město Polička má vypracovaný a aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro město
Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec, na období
2021–2024. Spolu s poskytovateli sociálních služeb dlouhodobě město řešilo otázku nouzového
ubytování žen, které v celém správním obvodu nebylo systémově zajištěno. Nyní se tento problém
vyřešil tím, že město ze svého bytového fondu vyčlenilo jeden malý byt pro nouzové ubytování žen
bez stálého bydlení. Aktuálně by toto řešení mělo
stačit na pokrytí požadavku v celém správním obvodu. OSVZ počítá s tím, že největší obsazenost
bude pravděpodobně v zimních měsících.
OSVZ MěÚ Polička

pokračování ze str. 1
a přestěhovat do tohoto objektu část naší
městské administrativy.
Myšlenka je to samozřejmě lákavá, samozřejmě celou situaci sledujeme a uvážlivě
vyhodnocujeme. V současné době administrativa města zaměstnává 70–80 lidí
a svou činnost vykonává ve dvou budovách
(objekt bývalé budovy Hedvy u nádraží
a rozsáhlá budova na náměstí). Zastávám
názor, že z hospodárných a efektivních důvodů není možné rozšířit naši činnost do
další, již třetí budovy, a to především z důvodu nárůstu provozních nákladů.
Podle informací z České spořitelny padne jejich rozhodnutí nejspíše až na přelomu
roku, možná i déle. Podle vývoje situace
bude nutné zjistit cenu možného odkupu
částečně opuštěného prostoru budovy spořitelny, a především vyhodnotit vhodnost
a kapacitu objektu pro potřeby města.
V neposlední řadě také spočítat náklady na úpravu těchto prostor a rozhodnout
o nezbytném omezení administrativní kapacity ve stávajících dvou městských budovách.
Jsem hluboce přesvědčený, že v současné
době musíme na celkový hospodárný provoz
města dbát více než kdykoliv v minulosti. Věřím, že vlídnost a ochota úředníků je a bude
více než prosklené a honosné drahé paláce.
Jaroslav Martinů, starosta
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Sport, zábava
a relaxace v Poličce
Nové hřiště na ulici Hegerova
Nové hrací prvky včetně laviček pro odpočinek v celkové hodnotě téměř 200 tis. Kč přibyly toto jaro pro děti a rodiče na ulici Hegerova
u bytových domů č. p. 899-903. Dětské hřiště
bylo navrženo a realizováno v provedení antivandal. Hřiště bylo vytvořenoparticipativní formou, o hracích prvcích spolurozhodovali obyvatelé, kteří tu žijí, zejména tedy maminky malých
dětí. Pro výběr byly připraveny 3 různé návrhy
a varianty, zvítězil návrh firmy Alestra, s. r. o.
z Kuřimi.

Oprava sportovního hřiště v ulici Wolkerova
Stávající hřiště získalo nový povrch, bylo rozšířeno, nově nalajnováno, přibyly stojany a sítě na
tenis a volejbal. Z městské pokladny šlo na opravu tohoto sportoviště 650 tis. korun. V dalších
letech bude celý areál oplocen.

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova
Město Polička v tomto roce realizuje akci
s názvem „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy“
podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Klára Zápotocká z Ústí nad Orlicí. Dodavatelem zakázky v ceně 1,75 mil. Kč je firma
Chameleos, s. r. o. z Luže. Termín dokončení je
konec června 2022. Zahradní úpravy jsou financovány s podporou 0,8 mil. Kč z dotace Operač-

Počasí v Poličce

Ve sledovaném období 16. 4.–16. 5. celkově
napršelo 17,9 mm2. V tomto období pršelo pouze v sedmi dnech a nejvyšší úhrn srážek byl zaznamenán 24. 4., kdy napršelo 5,2 mm2.

ního programu Životní prostředí. Předmětem
zakázky je nejen výsadba stromů, keřů, trvalek
a revitalizace trávníků, ale i osazení části mobiliáře a vybudování mlatových povrchů. Součástí
zakázky je i následná péče o vysazenou zeleň po
dobu dalších 3 let.
Souběžně s touto akcí realizuje pro město
Poličku ve stejném parku pan Petr Sobotka z Nového Jimramova akci s názvem „Víceúčelové hřiště – Park Zahrádky Polička a Centrum pro malé
děti“ v hodnotě 3 mil. Kč. Termín dokončení je na
konci měsíce května. Nový park tak umožní vyžití
menších i větších dětí na skluzavkách, trampolínách, pískovišti, terénu s atraktivním umělým
povrchem, pružinových houpadlech, houpačkách
a lanové dráze. Senioři zde budou moci udržovat

svoji kondici na cvičebních prvcích. Tento projekt
je spolufinancován z finančního příspěvku poskytnutého Nadací ČEZ z grantu Oranžové hřiště
(500 tis. Kč na hřiště pro větší děti a pro seniory) a daru od společnosti Ravensburger Karton,
s. r. o. (700 tis. Kč na centrum pro malé děti).
V letošním roce se v lokalitě Bezručova plánuje i stavba hřiště na volejbal a badminton
v ulici B. Březovského v místě budoucího parčíku s názvem Mezi domy.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Obnova náměstí Bohuslava Martinů

Minulý rok v létě byla poličská veřejnost seznámena s architektonickou studií řešící novou podobu poličského náměstí Bohuslava Martinů. Aby se
tento prostor mohl proměnit v duchu návrhu, zpracovaného architekty Přemyslem Kokešem a Zuzanou Ambrožovou, bylo potřeba rozpracovat projekt
do nejmenších podrobností a zohlednit všechny
praktické a technické vazby území. Tato práce nyní
vrcholí a mohu vás tedy seznámit s jejím průběhem
a výsledky.
Už na počátku bylo jasné, že nepůjde jen o vizuální proměnu povrchů a doplnění zeleně. Stejně jako
u předešlých rekonstrukcí náměstí a jednotlivých
ulic je součástí úprav také kompletní výměna inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) nebo úprava jejich částí (sdělovací a datové sítě,
elektrorozvody, plynovod). Na rozdíl od rekonstrukce běžné ulice jsou zde ovšem navíc řešeny atypické
prvky mobiliáře a vodních prvků, a dále technické
podzemní objekty související jednak s provozem navržené fontány, ale zejména s hospodařením s dešťovou vodou, které je pojato v duchu současných
trendů zohledňujících klimatickou změnu.
Dešťové vody budou jímány do podzemních nádrží a následně poslouží jako zdroj automatickému zavlažování zeleně, v mimovegetačním období budou
nádrže působit jako retenční prvky odlehčující provoz jednotné kanalizace. Bylo nutné dořešit propojení systému s dešťovou kanalizací kostela. V prostoru
pod kostelem budou osazeny dvě podzemní nádrže: zásobní prostor pro závlahy (cca 34 m3) a nádrž
pro retenci dešťových vod (objem cca 30 m3). Po
naplnění nádrží bude voda řízeně vypouštěna do
dešťové kanalizace. Rozvody kanalizace dosáhnou
celkové délky cca 130 metrů, potrubí pro rozvody
vody na zalévání budou mít celkem téměř 100 m.
Pro závlahy bude používána převážně voda dešťová
ze střechy kostela, doplňování vodou pitnou se předpokládá pouze ve výjimečném případě dlouhého sucha apod. Předpokládá se, že potřeba doplnění pitné
vody bude činit v průměru max. 5,0 % z celkového
množství za rok. Množství zachycené srážkové vody
bude činit asi 560 m3 za rok, z toho spotřeba vody
pro závlahy se předpokládá 225 m3 ročně. Dešťové
vody pro závlahu budou vedeny přes samočistící filtr, znečištěná část (cca 3,0 % celkového množství)
poteče přímo do kanalizace. U nádrží bude osazena technologie pro závlahy a automatická doplňovací jednotka, které slouží k čerpání dešťové vody
ze zásobní nádrže, zajištění tlaku v systému závlah
a k doplňování pitné vody do systému v případě nedostatku vody dešťové. Do technického prostoru je
přivedena přípojka pitné vody. Vodní hospodářství
a provoz vodních prvků bude ovládat automatická
provozní a monitorovací jednotka. Systém napájení
vodních prvků bude uzavřený, voda bude filtrována a upravována. Prvky budou provozovány pouze
v letní sezóně.
Náročné bylo přesné výškové řešení svažitého
prostoru mezi kostelem a ulicí Riegrova a koordinace částí zasahujících pod zem s inženýrskými
sítěmi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o okolí národní
kulturní památky, bylo nutné také podrobné pro-

jednání řešení s orgány památkové péče a příprava
archeologického průzkumu, který bude předcházet
výstavbu.
Pro výsadbu stromů bylo zvoleno inovativní řešení zpracované krajinářským specialistou
v takzvaném strukturním substrátu, umožňujícím
i v omezeném půdním prostředí městské ulice plnohodnotnější život dřevin z hlediska provzdušnění, prostorového a vlhkostního režimu kořenového
systému. Omezené podmínky růstu budou vegetaci
zmírněny také automatickou závlahou. Byly vybrány kultivary vhodné pro místní klima a městské
prostředí.
Vstup do farního úřadu bude upraven bezbariérově. Byly projednány přeložky a úpravy přípojek
domů v řešeném území. Bude zde osazena elektro
skříň umožňující napojení v případě konání kulturních akcí na ploše náměstí.
Značná pozornost musela být také věnována
řešení podmínek požární ochrany, zejména s ohledem na možný zásah v chrámu sv. Jakuba. Potřebný
volný prostor pro zásah měl vliv také na diskutovanou změnu dopravního režimu, respektive počet
a umístění parkovacích stání v okolí kostela.
Celé technické řešení bylo opakovaně projednáváno s dotčenými orgány státní správy, správci
technické infrastruktury a se stavebním úřadem
a vedením města.
Podrobný projekt dořešil konkrétní materiálové specifikace prvků dlažeb, přesné rozmístění mobiliáře, vodních prvků, dopravního značení,
doplňovaných svítidel a na základě zkušeností
s proběhlými opravami ulic v centru byla rozpra
cována organizace výstavby po etapách tak, aby
byla i během realizace stavby umožněna dopravní
obsluha domů v maximální možné míře.
Věřím, že realizací revitalizace náměstí B. Martinů
a přilehlých prostor v okolí kostela dojde k důstojnému završení obnovy veřejných prostranství a inženýrských sítí v historickém centru města a stavba
Městský úřad Polička

Nabídka volných
pracovních pozic
Městský úřad Polička vyhlašuje výběrové
řízení na tyto pracovní pozice:

referent/referentka úseku
projednávání přestupků odboru
dopravy MěÚ Polička
referent/referentka vodního
hospodářství odboru ÚPR a ŽP
Podrobné informace najdete na webových
stránkách města Poličky
– www.policka.org
Popř. kontaktujte tajemníka MěÚ – email:
tajemnik@policka.org, tel. č. 461 723 803

bude sloužit ke spokojenosti obyvatel města i jeho
návštěvníků mnoho let.
Za město Poličku bych dodala, že k nastartování uvedeného díla by mělo dojít na konci letošního
léta, případně podzimu, po zdárné soutěži na dodavatele stavby. Záměr celé akce je rozložen do 2 let.
za realizační tým architekt Mikuláš Medlík
za město Poličku Marta Mastná

Dovolené
praktických
lékařů

Vážení pacienti,
níže naleznete rozpis plánovaných dovolených praktických lékařů. Velmi Vás prosíme, abyste se zastupujícími lékaři řešili
pouze věci akutní. Předpis léků, prohlídky
do zaměstnání, pro držení řidičského průkazu, potvrzení na tábor apod. si prosím zajistěte s předstihem u svých registrujících
lékařů mimo jejich dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Dovolená MUDr. Alena Dvořáková
od 27. 6. do 1. 7. zastupuje MUDr. Magda
Stodolová
od 18. 7. do 22. 7. zastupuje MUDr. Jaroslav
Haman
od 25. 7. do 29. 7. zastupuje MUDr. Magda
Stodolová
od 22. 8. do 26. 8. zastupuje MUDr. Magda
Stodolová
Dovolená MUDr. Jaroslav Haman
od 11. 7. do 15. 7. zastupuje MUDr. Alena
Dvořáková
od 25. 7. do 29. 7. zastupuje MUDr. Magda
Stodolová
od 15. 8. do 19. 8. zastupuje MUDr. Alena
Dvořáková
od 22. 8. do 26. 8. zastupuje MUDr. Magda
Stodolová
Dovolená MUDr. Lubomír Jílek
bude informovat své pacienty individuálně.
Dovolená MUDr. Olga Pávková
od 4. 7. do 8. 7. zastupuje MUDr. Lubomír
Jílek
od 25. 7. do 5. 8. zastupuje MUDr. Lubomír
Jílek
od 29. 8. do 2. 9. zastupuje MUDr. Lubomír
Jílek
Dovolená MUDr. Magda Stodolová:
od 4. 7. do 8. 7. zastupuje MUDr. Jaroslav
Haman
od 11 7. do 15. 7. zastupuje MUDr. Alena
Dvořáková
od 1. 8. do 5. 8. zastupuje MUDr. Jaroslav
Haman
od 8. 8. do 12. 8. zastupuje MUDr. Alena
Dvořáková
od 5. 9. do 12. 9. zastupuje MUDr. Alena
Dvořáková
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Polička se připravuje
na změnu klimatu
Pozvánka na akci
O kolik stupňů se v Poličce zvednou teploty? Hrozí nám zde sucho nebo přívalové srážky? A jaká je
budoucnost zimních sportů ve městě?
Pokud si někdy podobné otázky kladete, tak vás
chceme pozvat ve čtvrtek 9. června na workshop,
kde budou představovány a diskutovány hlavní
výstupy adaptační strategie na změny klimatu. Tu
v současné době město s pomocí externích zpracovatelů připravuje.
„Víme, a poslední desetiletí to ukázalo dostatečně, že změna klimatu na Zemi probíhá a dotýká se
i České republiky. Krajina v důsledku lidské činnosti
prodělala řadu změn, z nichž je mnoho evidentně
negativních. Změnám klimatu bohužel zabránit momentálně nedokážeme, ale máme možnost se na ně
připravit tak, aby naše životy a budoucnost dalších
generací tolik nezasáhly. Naše město se s přípravou adaptační strategie zařadilo k jiným městům,
státním institucím a neziskovkám, kterým se již
adaptační strategii podařilo zhotovit.“ vysvětluje
Mgr. Jan Matouš, zastupitel města a vedoucí pracovní skupiny. „V současné době se dokončila analýza stávajícího stavu zastavěného města a navazující
krajiny a brzy se rozběhne zpracování a příprava
návrhů a opatření, které bude třeba v budoucnu

postupně realizovat, aby naše město bylo na nastupující změny dobře připraveno.“
Ve čtvrtek 9. června se od 18 hodin budou v Divadelním klubu prezentovat hlavní zjištění a rizika,
které klimatická změna pro město přináší. „Změny
již probíhají a teploty ve městě se zvyšují. Tento
trend bude pokračovat i nadále. Stejně tak se musíme připravit na změny množství dešťových srážek,“ říká Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOXA,
která strategii připravuje. „A tyto změny budou mít
na město a jeho obyvatele řadu dopadů. Teplotami
může být ohroženo zdraví citlivějších seniorů, zhorší
se podmínky pro zimní sporty, musíme řešit nakládání s vodou v krajině.“
Kromě prezentace hlavních zjištění budou prezentovány také pohledy občanů, kteří mají možnost
vyjádřit se prostřednictvím „Pocitové mapy horka“,
o které vás informujeme na jiném místě v časopise.
A dále budou diskutovány možnosti, jak situaci ve
městě zlepšit a rizikům předcházet.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 9. června od 18 hodin v Divadelním klubu. Jste srdečně zváni.

Můžete vyplnit Pocitovou mapu horka
TISKOVÁ ZPRÁVA
Kde se v době HORKA cítíte v našem městě příjemně a kde naopak nepříjemně? Která místa by
mohlo město zpříjemnit a kam by šlo doplnit zeleň?
Právě na tyto otázky se Vás chce město Polička zeptat pomocí tzv. POCITOVÉ MAPY HORKA.
Tu můžete přímo z domu nebo z vaší kanceláře
vyplnit na adrese https://pocitove-mapy.ekotoxa.
cz/policka/o-projektu. Pocitová mapa je rovněž
přístupná přímo na webu města www.policka.org
Zde můžete vyplnit také krátkou anketu k tomuto tématu.
Vaše odpovědi městu pomohou při přípravě
Adaptační strategie na změny klimatu, kterou
letos připravujeme ve spolupráci se společností EKOTOXA¸ s. r. o. Adaptační strategie by
měla městu pomoci reagovat na postupně se
zvyšující teploty, sucho nebo další meteorolo-

MILADY HORÁKOVÉ 4, SVITAVY
PO–SO: 8:30–18:00
tel.: +420 606 970 383, www.tauergroup.cz

Originální lišty
k podlaze Experto Click SPC 50

za 1 Kč bez
DPH/bm!

gické extrémy, které jsou v budoucnu předpokládány.
„V roce 2015 a 2018 postihlo Českou republiku velké sucho. Téměř každoročně býváme
svědky lokálních povodní z přívalových srážek
a každý asi zaregistroval tornádo na jižní Moravě,“ konstatoval Zdeněk Frélich ze společnosti
EKOTOTOXA, odborný realizátor strategie. „Teploty porostou i v budoucnu a extrémních situací
bude přibývat. Pro města je výhodné být na ně
připravena – tedy adaptována.“
Pocitovou mapu a anketu je možno vyplnit
do konce června. Výsledky budou následně zveřejněny v Jitřence a použity při lepším zacílení
adaptační strategie.
Autor: Mgr. Zdeněk Frélich
777 024 136, zdenek.frelich@ekotoxa.cz

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

Kraj Smetany
a Martinů

BOROVÁ
V neděli 5. 6. od 16:00 hod. se bude konat
v Borové u koupaliště Dětský den.
LITOMYŠL
9. 6. – 5. 7. – Národní operní festival Smetanova Litomyšl
64. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Druhý nejstarší hudební festival
v ČR, zároveň patří k největším pravidelným
festivalům klasické hudby u nás.
Program na: www.smetanovalitomysl.cz
9. 6. – 3. 7. – Festivalové zahrady 2022
Klášterní zahrady, Litomyšl
Doprovodná scéna Národního festivalu
Smetanova Litomyšl. Free zóna plná mladých
hudebních talentů, online soutěží, projekcí,
muzicírování i špičkových hudebních výkonů
v pohodlí trávníků přilehlých Klášterních zahrad. Vstup zdarma. Program na www.festivalovezahrady.cz
11. 6. – Bleší trhy
8:00 – 11:00, Toulovcovo nám., Litomyšl
18. 6. – Starodávný jarmark – tradiční řemeslné trhy
8:00 – 17:00, Smetanovo náměstí, Litomyšl
OLDŘIŠ
11. 6. – Den myslivosti lesnictví a ochrany
přírody na střelnici v Oldřiši
celodenní bohatý program vyvrcholí
v 19:30 koncertem Jakuba Smolíka
POLIČKA
4. 6. – Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým programem a řadou překvapení.
16. 6. – klavírní koncert Pavla Voráčka
Špičkový klavírista Pavel Voráček představí
při dalším z návratů do své oblíbené Poličky
stěžejní klavírní skladby B. Martinů a Leoše
Janáčka. Centrum Bohuslava Martinů od 18
hod.
Do 31. 8. – Polička plná her a Pexeso –
český fenomén
Městské muzeum a galerie Polička zve na
dvě hravé výstavy
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ÚŘADOVNA

– místo spořitelny úřední servis pro občany
Nedávno jsem se dozvěděl, že na staré
radnici brzy ukončí činnost pobočka Komerční banky a velký zájem o přesun do
přízemí radnice projevila Česká spořitelna.
Tím pádem se na Palackého náměstí 184
uvolní krásná a reprezentativní bankovní
hala po spořitelně. Napadlo mě: co takhle
přesunout z mnoha různých dveří na našem
městském úřadě úředníky, co poskytují občanům největší porci úředního servisu, do
té prosvětlené bankovní haly?
Spolu se Světlanou Češkovou jsme si sedli a sepsali pod názvem Úřadovna projekt,
který jsem nabídl panu starostovi a tajemníkovi městského úřadu. Fakticky jde o zřízení jednotného kontaktního místa pro vyřizování většiny úředních záležitostí.
Přepážky místo překážek
Pro občany skýtá projekt Úřadovny především možnost vyřídit si nejpoptávanější
úřední agendy na jednom místě. Jaký servis
by Úřadovna mohla poskytovat lidem? Za
nás navrhujeme, že by kromě podatelny
a pokladny mohla poskytovat také služby
matriky, občanských průkazů, cestovních
dokladů, řidičských průkazů, nebo služby
živnostenského úřadu. To vše na jednom
místě s několika přepážkami, v příjemně
prosvětlené hale s odbavovacím systé-

mem, s možností se předem objednat přes
web úřadu. Na místě by mohl být I dětský
koutek a místo pro přebalování kojenců,
dostupná wifi, veřejně přístupný počítač
s vyhrazenými službami úřadu a města, či
automat na kvalitní kávu.
A když už bude tohle všechno na jednom
místě, myslím, že dává smysl v oba úřední
dny, tedy v pondělí a ve středu prodloužit
úřední hodiny už od 7 hod., a to až do 18:30
hod.. Takovouhle Úřadovnu uvítají snad
i lidé z okolních obcí, pro které Polička plní
roli pověřeného městského úřadu a úřadu
s rozšířenou působností.
V případě využití dosavadní bankovní haly
na Palackého náměstí 184 pro Úřadovnu dostanou občané Poličky bezbariérové, snadno
dostupné a reprezentativní prostředí, kam si
jistě rádi zajdou vyřídit svoje úřední záležitosti. Věřím, že tuto změnu neocení jen občané, ale I samotní úředníci a úřednice, pro
něž by Úřadovna mohla znamenat I zlepšení
podmínek pro jejich práci.
V dubnu jsme náš projekt Úřadovny
předložili zastupitelstvu města. A věříme,
že i zastupitelé a úředníci v něm uvidí příležitost jak zlepšit službu občanům města
Poličky.
Jiří Trávníček, Otvírání Poličky

Odkud a kam kráčí

Svitavy, Litomyšl a Polička
Zveme Vás na moderovanou panelovou diskuzi, která se uskuteční ve středu
15. 6. 2022 od 18 hod. v Divadelním Klubu
v Poličce.
Diskuze se koná v souvislosti s podzimními volbami do samospráv měst a obcí.
Starostové dvou nejbližších měst, starosta
Svitav a poslanec Parlamentu ČR David Ši-

mek a starosta Litomyšle Daniel Brýdl, budou spolu s kandidátem na starostu Poličky
Jiřím Trávníčkem diskutovat o tom, co se
v jejich městech povedlo, kde vidí prostor
pro zlepšení a také o vizích a plánech pro
nadcházející volební období.
Moderuje Svatopluk Bartík. Pořádá Otvírání Poličky.

MOZAIKA

ČARODĚJNICKÝ REJ
Po dvouleté pauze už jsme se nemohli
dočkat, až si na sebe oblékneme čarodějnické kostýmy a vyrazíme do Liboháje.
V únoru jsme začali připravovat program.
Vymýšlet hru, aby bavila děti všech věkových kategorií, ale i rodiče. Pak jsme začali
s přípravou pomůcek a kostýmů. Sepsali
trasu, popisky ke hrám, doladili stanoviště
a hurá do terénu.
Sobotní dopoledne 30. 4. jsme strávili
v Liboháji a na fotbalovém stadionu. S partou skvělých pomocníků jsme připravovali
akci 5 hodin. Příprava byla náročná, ale stála za to!
O půl čtvrté jsme si na sebe mohli vzít
konečně naše oblíbené kostýmy a vyrazit
na stanoviště bavit děti.
Úderem čtvrté hodiny byl lesopark plný
dětí a rodičů. Všichni se skvěle bavili, děti
pobíhaly od stanoviště ke stanovišti, plnily
úkoly a společně jsme si užívali krásného
odpoledne.
Přesně tak, jak jsme si to v únoru naplánovali.
Po náročné trase byl odměnou špekáček
a občerstvení v HOSPODĚ V OFSAJDU na
fotbalovém stadionu. Děti si ještě vyrobily čarodějnice, pohrály si na připravených
atrakcích, rozloučily se s čarodějnicí, která
vzplála po šesté hodině a krásně unavené
opouštěly stadion.
Nás ještě čekal náročný úklid, ale s lidmi,
kteří nám chodí pomáhat, už to byla hračka.
V pondělí jsme uklidili všechny pomůcky
z čarodějnic a už začali připravovat jiné na
NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY.
Těšíme se na vás v Mozaice 4. 6. od
19:00 hodin na další naší TRADIČNĚ NETRADIČNÍ AKCI.
Irena Chroustovská

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Hrad Svojanov ovládnou pohádky
Oblíbené královské sídlo má i na červen nachystaný doprovodný program. Víkend 4. a 5.
června bude věnovaný pohádkám. Návštěvníci
hradu se při prohlídkách budou potkávat se známými pohádkovými postavami. Setkání s těmito bytostmi budou interaktivní, to znamená, že
účastníci prohlídek, hlavně děti, by měli počítat
s tím, že budou vtažení do děje.
Chcete-li vědět, jestli na hrad zavítá Zlatovláska, čert s Káčou, či kocour v botách, pak si
naplánujte výlet na hrad Svojanov.
Hrad má v červnu brány dokořán od pondělí
do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
Rudolf II. – král a císař
Správa hradu Svojanov na sezónu 2022 nachystala zajímavé výstavy. Dvě jsou zpřístupněné v galerii v předhradí, která vznikla rekonstrukcí někdejších koníren.
Velká multimediální výstava Rudolf II. - král
a císař přibližuje významného panovníka „V letošním roce si připomínáme dvě výročí, a to
470 let od narození a 410 let od úmrtí tohoto
českého krále a římského císaře,“ informuje Petr

Lukas z brněnského Letohrádku Mitrovských,
který s hradem spolupracuje a výstavu připravil.
Expozice poodhaluje nejen život panovníka, ale
i jeho záliby, dokonce některá tajemství a představuje rovněž celou řadu zajímavých, až bizarních sbírek. Podle kurátora výstavy Rudolf II. byl
totiž vášnivým sběratelem celkem kuriozních
exponátů. Mezi nejzajímavější a raritní exempláře patří například preparovaná zvířata oděná
do nejrůznějších kostýmů, sbírky polodrahokamů a mušlí. Císaře Rudolfa fascinovala rovněž
alchymie a okultní vědy, vášnivě obdivoval také
umění.
Podle Petra Lukase výstava je doplněná několika obrazovkami, ze kterých přímo k návštěvníkům o svém mládí, životě, také o sbírkách
promlouvá sám Rudolf II., a to v podání Jiřího
Wericha Petráška (herec, dabér, moderátor, ale
také ekonom a pedagog), syna Jana Wericha,
který zpodobnil Rudolfa II. ve filmech Císařův
pekař a Pekařův císař. Do časů krále a císaře Rudolfa II. se můžete podívat vždy v návštěvnické
době hradu až do 28. srpna 2022.

I v letošním roce vám cyklobusy usnadní
poznávání turistické oblasti Českomoravského
pomezí a okolních regionů. Provoz autobusů
uzpůsobených pro převoz kol potrvá po celé léto
i v průběhu září. Pět autobusových linek bude
propojovat turisticky atraktivní místa vždy o víkendech a státních svátcích. Jejich služeb můžete využít, ať už se vydáte na pěší výlet nebo
patříte k fanouškům cyklistiky.
Vzhledem ke změně autobusových dopravců na území celého Pardubického kraje uvádíme přehled linek, které budou v provozu od
12. června. V období od 28. května do 11. června budou cyklobusy na původních linkách provozovat ještě stávající dopravci.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem
přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského
pomezí i zajímavým cílům v okolí.Využít budete
moci také linek zajíždějících třeba do Orlických
hor, na Dolní Moravu nebo k prvním kopcům
Žďárských vrchů.
Růžová linka 681886 – BusLine (12. června
– 28. září)
Cyklobus odjíždí z Poličky v 9:35 a výlet si můžete udělat například na tato místa:
- Borová, rozhledna Terezka u Proseče
- Proseč, Toulovcovy maštale
- zámek Nové Hrady
- Vysokomýtsko a Litomyšlsko
- rozhledna na Kozlovském vrchu
- cyklostezky na Orlickoústecku
Večer se cyklobus vrací zpět z Vysokého Mýta
s příjezdem do Poličky v 18:43.
Modrá linka 681829 – ZDAR (12. června –
28. září)
Tato linka vyjíždí z Poličky v 7:40, navštívit
můžete například:
- Svitavsko a Moravskotřebovsko
- Hřebečské důlní stezky

- Průmyslové muzeum a úzkokolejku v Mladějově
- Červenou Vodu – rozhlednu na Křížové hoře,
lanovou dráhu Buková hora
- Suchý vrch s rozhlednou, tvrz Bouda
- Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka,
klášter Hora Matky Boží
- Dolní Moravu – Stezku v oblacích, bobovou
dráhu, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem do
Poličky v 16:30.
Zelená linka 651555 – Umbrella Coach & Buses (12. června – 28. září)
Z Poličky jede směrem na Hlinsko a Seč
v 12:40, v okolí můžete navštívit:
- Toulovcovy maštale, Proseč – Muzeum dýmek, rozhledna Terezka
- Předhradí – hrad Rychmburk
- Hlinecko
- vodní nádrž Seč
Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO,
který nabízí výrazné slevy dětem, studentům,
seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem
je možné využít také zvýhodněné síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusů včetně aktuálních jízdních řádů najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy na
výlet budou v průběhu června distribuovány do
všech domácností v Poličce a k dispozici budou
také v informačních centrech a na řadě dalších
míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, destinační společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje.
Jiří Zámečník,
destinační společnost
Českomoravské pomezí

Cyklobusy až do konce září

Století Karla Otčenáška
V sousedním sále hradní galerie je instalovaná
další výstava. Ta je věnovaná jedinečné osobnosti
arcibiskupa Karla Otčenáška.
„Výstavu jsme nachystali ke 100. výročí narození arcibiskupa Otčenáška a 10. výročí jeho
úmrtí. Tato výročí jsme si připomněli v roce 2020
a 2021,“ říká autorka výstavy Ludmila Žlábková,
která výstavu připravila s Muzeem východních
Čech v Hradci Králové. Bohužel to bylo v době
kovidové, tak ji nemělo možnost vidět mnoho
lidí. „Jsem ráda, že se výstavu podařilo instalovat
na Svojanově, který je součástí královéhradecké
diecéze. Arcibiskup Karel Otčenášek měl tedy
vztah i k tomuto regionu,“ uvádí autorka výstavy.
Panely seznamují s životem tohoto významného kněžího. Celá výstava je členěná do několika
částí, takže návštěvníci se dozvědí nejen o jeho
životě, mládí a studiích. Podle autorky výstavy Karel Otčenášek byl na kněze vysvěcený v roce 1945
v Římě, protože vystudoval Lateránskou univerzitu. Ještě téhož roku se vrátil do Čech, působil na
několika místech až do roku 1951. „Karel Otčenášek byl v roce 1950 tajně vysvěcený na biskupa.
O rok později byl internovaný. Strávil spoustu let
ve vězení, ve vyhnanství z diecéze. Až v 60. letech
byl propuštěný na amnestii. Několik let strávil
mimo kněžské služby, protože mu byl odebraný
kněžský souhlas. Pracoval dokonce i jako dělník
v opočenské mlékárně. Do kněžské služby se posléze mohl vrátit, ale nesměl působit v Královéhradecké diecézi, proto sloužil až v pohraničních
Trmicích,“ upřesňuje Ludmila Žlábková.
Oficiálně se Karel Otčenášek stal znovu biskupem v Hradci Králové. Slavná intronizace, tedy
uvedení do úřadu, se uskutečnila v roce 1990.
Hradec tehdy navštívil i Václav Havel, coby nový
prezident. Vrcholem arcibiskupovy služby byl rok
1997, kdy do Hradce Králové přijel papež Jan Pavel
II., který byl přítelem Karla Otčenáška.
Na výstavě nechybí ani jeho osobní věci, kolárek, čapky, či pohlednice od věřících s pozdravy
a vzkazy z celého světa. Zajímavostí je obraz od
výtvarnice Jarmily Holdové, který dostal k 90. narozeninám. Je na něm zachycený se spokojeným
výrazem ve tváři se všemi místy, kde jako kněz
působil.
Karel Otčenášek už za svého biskupského působení, ale zejména i poté, co předal biskupský stolec Dominikovi Dukovi, pracoval na svém projektu.
Shromažďoval vzpomínky křesťanů na útlak za
doby komunismu. Vyšlo pět sborníků nazvaných
Kamínky, ve kterých jsou zveřejněné vzpomínky
obyčejných lidí, ale i významných osobností, kněžích, řádových bratrů a sester. „Rozhodli jsme se
vydat další díl, a to jsou vzpomínky na Karla Otčenáška. Napsali je lidé z různých vrstev, z různých
období, a to dokládá mozaiku jeho osobnosti. Každý o něm mluví trochu jinak, v jiné době, v jiných
situacích, z jiného pohledu. Ve vzpomínkách se
prolíná, jak pozitivní Karel Otčenášek byl,“ uvádí
autorka výstavy. Nevzpomínají jen věřící, ale i ti,
kteří do kostela nechodí.
Seznámit se se stoletím arcibiskupa Karla Otčenáška můžete do 30. října 2022.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Běh pro hospic
Taky Vás oslovila tato jedinečná akce a rozpohybovala Vaše tělo a dopřála Vašemu srdci pocit
štěstí nad obdarováním?
Celý májový měsíc probíhal v Poličce a jejím
okolí Běh pro Domácí hospic sv. Michaela, službu
Oblastní charity Polička. Cílem Běhu byl speciální
zážitkový balíček tzv. dva v jednom. Šlo o to dopřát lidem pořádnou dávku pohybu (běhu, chůze) v krásné přírodě v okolí Poličky a nedalekých
obcích, a zároveň prokázat „DOBRO“ v podobě
finanční podpory Domácího hospice sv. Michaela.
K dnešnímu dni máme za sebou již druhý ročník
této vydařené akce, která vzešla z myšlenky naší
letité pracovnice a také dobrovolnice, Ivy Rokosové. Ivě patří naše velké poděkování! Poděkování za
to, že zorganizovala akci, díky níž vytáhla z gaučů
mnoho lidí a rozhýbala je, a zároveň umožnila nashromáždit od účastníků Běhu finanční prostředky
na nákup tolik potřebných pohonných hmot pro
auta našeho hospice, která denně vyjíždí k lidem
na sklonku jejich života.
Poděkování patří Vám všem zapojeným do naší
charitní akce, Ivě za její srdce na pravém místě, jež
tluče na pomoc potřebným, kteří už nemohou jít

tímto světem, tak jako my ostatní. Stejně tak bychom rádi poděkovali celému týmu, který Ivě pomáhal s přípravou této velké akce, a to především:
• Tomáši Garabíkovi – autorovi tratí a koučovi celé akce
• Martinu Galitovi – autorovi webových stránek,
IT šéfovi
• týmu značkovaček tratí (obzvlášť té maratónské) – Ivetě Pikulové, Věře Grossmannové, Jarce
Hamederové, Vlastě Nespěšné, Romče s Kiwinkou
• Silvě Pokorné – za hlídání malého Štěpánka,
syna Ivy, v době, kdy naše Ivča byla na trati a běhala a značila a běhala a značila a …
Děkujeme každému z Vás za podporu dobré
věci, za to, že Vám záleží na druhých.
Vážíme si toho.
Pokud jste nestihli v měsíci květnu vyběhnout
a podpořit tím naši službu Domácího hospice sv.
Michaela, neklesejte na mysli. Podpořit Domácí
hospic můžete kdykoliv během roku na číslo účtu
veřejné sbírky k tomu určené. Děkujeme Vám z celého srdce na tuto podporu.
Bez Vás bychom nemohli dělat službu pro Vás.
číslo účtu 5918409339/0800, vs. 2222

V našem svitavském regionu zahájil v květnu
svoji činnost nový spolek s názvem DušeProstor,
jehož cílem je poskytovat bezpečný a přátelský
prostor všem, kteří mají zájem se setkávat za účelem podpory duševního zdraví. Chceme pomáhat
otevírat témata související s duševním zdravím
a věnovat se této problematice v celé její šíři.
Spolek pořádá různé klubové, aktivizační
a vzdělávací činnosti, na řadu přijdou i kulturní
a osvětové akce, přednášky, besedy a také víkendové pobyty.
Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem ze
svitavského okresu. Aktivity budou pořádány
většinou právě ve Svitavách (prozatím v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy – nám. Míru

29/87, budova Komerční banky) v odpoledních
hodinách.
Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc při
vytváření DušeProstoru. Náš spolek můžete podpořit svojí účastí na akcích, členstvím ve spolku,
nebo také zapojením se do příprav, realizace či
propagace aktivit.
Pokud se k DušeProstoru, z. s. chcete jakýmkoliv způsobem přidat, napište nám na e-mail: duseprostor@gmail.com, nebo volejte na číslo +420
605 541 805. Více informací o spolku a jeho aktivitách naleznete na našem webu www.duseprostor.
cz nebo na Facebooku Duše_Prostor.
Těšíme se na setkávání s Vámi!
Marie Boštíková, za kolektiv DušeProstoru, z. s.

Podpora duševního zdraví

Pomoc Ukrajincům na Poličsku
Na Poličsko přišlo od března několik set občanů Ukrajiny. V novém životě u nás jim pomáhá
mnoho jednotlivců i organizací. Jednou z nich je
poličská Charita. Ta vyhlásila sbírku speciálně
pro občany Ukrajiny. Vybralo se zatím necelých
200 000 korun. „Část peněz dáváme jiným organizacím a část jde konkrétním lidem a rodinám,
kteří to potřebují a kteří o to požádají. Ukrajinci mohou ale žádat pomoc i z ostatních našich
programů. Tam už nerozlišujeme, zda je to Čech
nebo Ukrajinec a Ukrajince nijak nezvýhodňujeme, tam patří to, co běžně poskytujeme všem
potřebným, tedy ošacení v obchodě Fimfárum,
občanská poradna, služba na podporu rodiny,
potravinová pomoc a další,” říká Pavel Šimon,
vedoucí programu Šance pro rodinu.
Jednou z pomocí pro Ukrajince je pomoc dětem školou povinných. Ty mají nárok na příspěvek 500 korun na dítě. „Je to určeno všem dětem

z Ukrajiny, stačí vyplnit jednoduchou žádost.
Díky tomu máme i přehled o občanech Ukrajiny
u nás. Někteří ale stále migrují, tak se ta situace
mění,” vysvětluje Šimon.
Žádosti v ukrajinštině a češtině a jsou na
webu Charity. „Ze sbírky jsme zatím podpořili
45 ukrajinských dětí. Dále jsme podpořili výuku češtiny, pomůcky do škol, učební materiály
a další,” dodává Šimon.
Výuka češtiny pro dospělé probíhá ve spolupráci s poličskou farností pod názvem CZUKR.
Ukrajinské děti se mohou zúčastnit lekcí češtiny
v Zeleném domečku.
Svoji další pomoc chce Charita směřovat
i směrem k lidem, kteří Ukrajince ubytovali nebo
jim jinak pomáhají. „Těmto lidem také možná
docházejí síly a potřebují, aby jim někdo věnoval
podporu a ocenění,” uzavírá Šimon.
Markéta Kutilová

Česká
inspirace

HRADEC KRÁLOVÉ
24. 6.–1. 7. – Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové
Největší divadelní přehlídka v České republice. Festival Regiony představuje naprosto ojedinělou, pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského
i světového kulturního dění.
CHEB
9.–11. 6. – Chebské dvorky 2022
festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí
JINDŘICHŮV HRADEC
3.–5. 6. – Dny města Jindřichův Hradec
koncerty, divadla, trhy – centrum města,
Husovy sady, park pod Gymnáziem V. Nováka
KUTNÁ HORA
18.–22. – Operní týden
Hudební festival přibližující díla významných hudebních skladatelů
LITOMYŠL
9. 6.–3. 7. – Smetanova Litomyšl
64. operní festival a 18. Smetanova výtvarná Litomyšl
TELČ
25.–26. 6. – Světový pohár mažoretek
Grand Prix
Soutěž mažoretek na náměstí
TŘEBOŇ
11. 6. – Na společné notě – společně pro
Ukrajinu – účinkují třeboňské a schremsské
kapely, řemeslný trh – Masarykovo náměstí
Bližší informace a mnohem více tipů na
výlet naleznete na www.ceskainspirace.cz

Větrný kraj
nová kniha o Poličsku

Regionální literatura na Poličsku je bohatší
o novou knihu. Jaroslav Jan Gloser je autorem
knihy s názvem Větrný kraj a podtitulem Poličkou a Poličskem za literáty, dramatiky, trochu
i skladateli a výtvarníky. V úvodu knihy je uvedena esej Bohuslava Březovského Větrný kraj
z roku 1940, která je skvělou charakteristikou
kraje Poličska a která dala knize název. První
část knihy obsahuje biografické medailony autorů, kteří měli nebo mají něco společné s Poličkou
a Poličskem – narodili se zde, žili zde, žijí zde, zemřeli tady, jsou zde pochováni, působili zde, hledali zde inspiraci, autorů minulosti i současnosti. Druhá část knihy je čítankou ukázek z jejich
děl. Kniha je doplněna řadou fotografií, rejstříky
a mapou bývalého poličského okresu. Kniha je
určena všem, kteří mají rádi tento kout Vysočiny,
všem, které zajímají literární tradice našeho kraje.
Knihu je možné zakoupit v knihkupectví pana Dolejše v Poličce, v informačním centru v Bystrém
nebo u autora (jjgloser@gmail.com).
J.J.G.

SOCIÁLNÍ
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Sociální
okénko
DPS
Penzion
Polička
– Jak pečovat o osoby s významným omezením pohyblivosti a jak pro ně upravit prostředí?
Milí čtenáři,
máte v rodině blízkého, který není sám
schopen chůze, pohyb mu činí obtíže,
a musí proto trávit většinu času na lůžku?
Chcete, aby mohl zůstat doma, ale máte
obavy, jestli mu dokážete poskytnout dostatečnou podporu a pomoc? I s takovým
omezením pohyblivosti je možné zajistit
člověku kvalitní péči v domácnosti a umožnit mu zůstat v prostředí, které má rád.
Důležité přitom je zejména vhodně upravit
prostředí, zajistit potřebnou osobní péči
a vhodné pomůcky.
Jak přizpůsobit prostředí?
- Pořízení polohovacího lůžka
- Pořízení vozíku nebo polohovacího
křesla
- Bezbariérové úpravy bytu
Na co je potřeba dbát při osobní péči?
- Pravidelné polohování
- Vyvážená strava a dostatek tekutin

- Pravidelné vyprazdňování a pravidelné
mytí
- Pravidelné užívání předepsaných léků
- Používání kompenzačních pomůcek
- Sledování psychického stavu a přidružených problémů
Informační list k tématu Jak pečovat
o osoby s významným omezením pohyblivosti a jak pro ně upravit prostředí? projektu Institutu sociální práce ŽÍT DOMA
je k nahlédnutí na naší webové stránce
www.dpspolicka.cz v záložce Pečovatelská
služba.
Není pravda, že pečovatelská služba provádí zdravotnické úkony.
Pečovatelská služba nemůže takové úkony poskytovat, ale může dohlížet např. nad
tím, že její klient užije lék v předepsaný den
a hodinu. Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spadají pod domácí zdravotnické služby
a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš

Červen – Januaris – měsíc růží – dne
přibývá až do 23. hod. o 17 minut, pak až
do konce ubývá o 4 minuty. Délka dne je
16 hodin, 6 minut až 16 hodin a 19 minut.

me do Příbrami – zajišťuje Tlustoš – tel.:
775 272 899
9. června v 8–12 hod. v Mozaice výroba z pedigu – zajišťuje Červená – tel.: 774 822 591
16. června v 8 hod. od Stratílka do Velkých
Losin – zajišťuje Fialová – tel.: 734 721 735
Na závěr přísloví:
Z ďábla nebude jakživ anděl, i kdyby ho
v 7 kostelech světili.

Aby nebyl nikdo sám
Seniory z Poličky čeká:
3. června krajské letní sportovní hry seniorů v Pardubicích.
7. června si v hostinci U Mrštíků řekneme
kudy kam v dalších měsících.
8. června v 6 hodin od Stratílka se vydá-

Za MO SČR Polička Petr Lajžner

Z činnosti DPS Penzion

Setkání s dětmi je pro seniory vždy silný
zážitek, na který dlouho vzpomínají. Tentokrát společně oslavili Den matek. S kytičkou plnou písniček, básniček a tance přišly
poblahopřát děti z MŠ Palackého náměstí.
Na závěr svého vystoupení předaly děti seniorkám dárečky, které si pro ně připravily.
Jako další gratulant se představil pěvecký
soubor Juliettes z Gymnázia Polička. Penzionem opět zněl zpěv, ale také violoncello,
housle a kytara. Nádherný zážitek, až se nikomu nechtělo domů.
Senioři si také společně s pěveckým souborem Poupata zazpívali na tradičním narozeninovém zpívání.
V literární kavárničce jsme četli příběh
od Jeana Giona – Muž, který sázel stromy.
Příběh o přírodě a lásce k ní a o osamělém
pastýři ovcí, který svůj život zasvětil krásnému cíli. O tom, jak jsou stromy pro nás
důležité.
Tématem keramické dílny byli ptáci s heslem fantazii se meze nekladou. Je skvělé pozorovat, jak senioři nebojácně tvoří, jak pod

jejich rukama vznikají velmi povedená díla.
Seniorky zahradnice se podílely na obnově zahrádky v atriu DPS Penzion. Sázely bylinky, které nám přináší radost, ale i užitek.
Šikovné ručičky barvami zdobily stará,
dřevěná ramínka, která už nebudeme vracet do skříní, ale umístěná v prostoru nám
poslouží třeba na zavěšení bylinek z naší
zahrádky. Malovaná, voňavá dekorace jistě
potěší.
V. Pevná

obvodní lékař vám může takové služby předepsat.
Není pravda, že ten kdo pobírá starobní
důchod, má nárok na poskytování pečovatelské služby.
To, že někdo pobírá starobní důchod, jej
automaticky neopravňuje k využívání pečovatelské služby. Rozhodující je zdravotní
stav a celková životní situace – např. senior vysokého věku, který bydlí v pohodlném,
bezbariérovém bytě, má v místě rodinu,
která mu pomáhá, a může si na úklid a další
nutné práce objednat úklidové a jiné veřejné
služby, není v situaci, kdy by potřeboval pečovatelskou službu. Pokud se domníváte, že
byste pečovatelskou službu potřebovali, obraťte se na její sociální pracovnici. Ta s vámi
váš požadavek projedná a společně můžete
hledat nejvhodnější řešení vaší situace.
Mgr. Erika Šimková, sociální pracovnice
DPS Penzion Polička

Pozvánka
DPS penzion

1. 6. – Odemykání atria – Zájemci se
nahlásí do pondělí 30. května na recepci
DPS Penzion, zaplatí 35 Kč na občerstvení
(chleba, uzenina, hořčice, pití). Začínáme ve
14:00 hod. v atriu.
6. 6. – Jak šel čas – zajímá Vás, co se událo během 25 let v DPS Penzion? Jaké příběhy
se v tomto čase odehrály? Pokud ano, jste
srdečně zváni na besedu s ředitelem DPS
Penzion Polička panem Mgr. P. Brandejsem.
Začínáme ve 14:00 hod. v jídelně.
7. 6. – Narozeninový bál – slavíme 25. narozeniny. S kulturním programem vystoupí
žáci ZUŠ Polička a pěvecký soubor Poupata.
K poslechu i tanci zahraje pan Hladík s panem Hegrem. Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion do pátku 3. června. Začátek ve
14:00 hod. v jídelně. Vstup zdarma.
14. 6. – Keramická dílna od 13:30 hod.
v pracovní místnosti.
15. 6. – Trénování paměti od 14:00 hod.
ve společenské místnosti.
21. 6. – Vítáme léto – s rytmickými
nástroji a lidovými písněmi oslavíme první letní den od 14:00 hod. ve společenské
místnosti.
23. 6. – Narozeninové zpívání od 14:00
hod. v jídelně.
29. 6. – Posezení na přehradě – zájemci
se nahlásí do pondělí 27. 6. na recepci DPS
Penzion, vybíráme 30 Kč (chleba, hořčice,
uzenina). Odchod od Penzionu ve 13:15
hod. Pro uživatele pečovatelské služby
bude zajištěna doprava. Odjezd ve 13:30
hod. Cena dopravy je 65 Kč, platí se až při
vyúčtování služeb.
V. Pevná

KULTURA
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Divadelní klub

8. 6. v 17:00
Závěrečná představení žáků divadelní školy
při DS Tyl
Divadelní škola při Divadelním spolku Tyl.
„Z deníku kocourka Modroočka“ je hřejivé
vyprávění malého kocourka o všem, co zažil se
„svým člověkem“ od prvních krůčků po světě
až po chvíli, kdy se sám stal pyšným otcem čtyř
koťátek, v podání nejmladších divadelníků. „Roh-líky“ je vtipně satirický pohled mladé generace
na současnou společnost. Autorská inscenace
v podání starších žáků.
Vstupné: DOBROVOLNÉ
9. 6. v 18:00
Adaptační strategie na změnu klimatu v Poličce
Beseda v režii městského úřadu.
10. 6. ve 20:00
Jazzové setkání – DELTA FUSE (Ireland/Irsko)
Jack McHale – kytara a zpěv, Ben Graham –
baskytara, Sandy Aicken – bicí
Vstupné: 150 Kč/100 Kč
15. 6. v 18:00
Panelová diskuse
Odkud a kam kráčí Svitavy, Litomyšl a Polička
Diskuse se koná v souvislosti s podzimními volbami do samospráv měst a obcí. Starostové dvou
nejbližších měst, starosta ze Svitav a poslanec
Parlamentu ČR David Šimek a starosta z Litomyšle
Daniel Brýdl, budou spolu s kandidátem na sta-

rostu Poličky Jiřím Trávníčkem diskutovat o tom,
co se v jejich městech povedlo, kde vidí prostor pro
zlepšení a také o vizích a plánech pro nadcházející
volební období. Moderuje Svatopluk Bartík.
Pořádá Otvírání Poličky.
16. 6. v 17:00
Závěrečné představení literárně-dramatického oboru ZUŠ B. M. Polička
Pořádá: ZUŠ Bohuslava Martinů
17. 6. ve 21:00
Kryptor 35 let tour
Místo: Divadelní klub
THE OLD SCHOOL SADISTIC TRASH MELAT
BAND FROM PRAGUE
Pražská skupina Kryptor patří již delší dobu ke
stálým a slavným pojmům české metalové historie. Kapela byla založena již v roce 1987. SESTAVA: Michael Par-Oh – zpěv, Phill Von Kryptor –
basa, Rob Ironside – kytara, Tom Ass – kytara, BJ
Tzarr – bicí. http://www.kryptor.us
Vstupné: 249 Kč
28. 6. v 8:00
Co Čech, to muzikant
Školní představení kapel ZŠ Na Lukách
28. 6. v 18:00
Co Čech, to muzikant
Vystoupení školních kapel ZŠ Na Lukách pro
veřejnost.
Vstupné: 50 Kč

SkARTovačka vol. 7

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na
sedmý ročník SkARTovačky, která bude
probíhat v pátek 3. 6. v Divadelním klubu
v Poličce. Nadšeni budou příznivci hudby,
vizuálního, audiovizuálního umění a na své
si přijdou všichni ti, kteří chtějí vidět a zažít
něco neobyčejného.
Páteční večer bude zahájen vernisáží
v prostorech Divadelního klubu. Stavebním kamenem výstavy je umělecká skupina
Primitihorse a práce absolventů a studentů vysokých uměleckých škol FAVU, AVU,
OU-FU.
Vernisáž – 20:00
Dále se můžete těšit na venkovní scénu,
která bude doprovázena projekcí na fasádu
Divadelního klubu a performativní složku
večera na sobě ponese Václav Cibulka ze
společnosti Chxos.
Venkovní scéna: 19:00 – Hudební start
Projekce start – 21:00 – Vj- Ště_pa
Hudebně si přijdou na své příznivci rock
music a psychedelického rocku postupně
melancholicky eskalujícího do elektroniky,
končící v polohách rave kultury a taneční
hudby. Nelze potvrdit ani vyvrátit eventualitu zjevení génia loci.
Sál Divadelního klubu: Vj- Teo, Tribe-J,
1flfsoap, François Svalis, VDRT

Pod názvem Tribe-J se vám představí
Hradecké uskupení v tříčlenném složení
kytara, basa a perkuse, melodicky se proplétající ve zběsile lámané rytmice.
Experimentální duo 1flfsoap na pomezí elektronické hudby a kytarových riffů
70. let kombinuje kytaru, živé bicí a prvky
klubové hudby.
Pod maskou fantoma Françoise Svalise se
skrývá elektronický mág, který vás provede
svým live elektro imaginativním setem.
VDRT je projekt Davida Pirochty který
zastupuje polohu zacyklení v repetetivnosti jakou lze nalézt jedině v klubové hudbě.
Nikdy nekončící smyčka tvořící iluzi bezčasí
v průsečíku jednotlivých cyklů.
Sobota 4. 6.
Od 18:00 – 21:00 – Free Jam – je vítán
každý s hudebním nástrojem a dobrou náladou ke společnému hraní.
Od 21:00 – Bat cave cinema 2022 – prezentace různorodých přístupů k pohyblivému obrazu studentů magisterského a bakalářského studia v rámci Ateliéru video
Martina Mazance a Jan Šrámka Brněnské
FaVU VUT.
Pro bližší informace sledujte stránky
Divadelního Klubu a sociální síť události
SkARTovačka vol.7

TYLŮV DŮM
Kulturní tipy

Vážení a milí diváci, přátelé Tylova domu,
v červnu se do Poličky po dvouleté odmlce vrací
Divadlo Járy Cimrmana, tentokrát s inscenací Lijavec.
Představení se uskuteční v úterý 21. června v 19:00
hodin.
V pátek 24. června se úžasná česká herečka Anna
Polívková představí v netradiční pozici tanečnice argentinského tanga v pořadu s názvem Misterio del
Ángel – ojedinělá tangová show přinášející fascinující
pohled na naše nitro. Tento hudebně taneční příběh
ukazuje cestu života, kde jsme v jednom okamžiku
obklopeni láskou, něhou a smyslností a v druhém
jsme svíráni nejkrutější bolestí a steskem. Těšit se
můžete na pětici vynikajících instrumentalistů ze souboru Escualo Quintet. V interpretaci se Escualo Quintet zaměřuje na kombinaci hudebních stylů tanečních
a koncertního stylu – Tango nuevo, které je strhující
syntézou temperamentního argentinského folkloru,
klasické hudby a jazzu.
Program kina na měsíc červen nabídne celkem
15 filmových snímků. Těšit se můžete na novou celovečerní pohádku Zakletá jeskyně, spoustu českých
komedií, animovaných filmů pro děti nebo na epické
zakončení jurské éry ve snímku Jurský svět: Nadvláda. Na konec školního roku jsme si pro děti připravili
pokračování nejžlutější a nejúspěšnější animované
filmové série Mimoni 2: Padouch přichází, které uvádíme v den české premiéry 30. června. Kompletní program kina naleznete na našich webových stránkách
v sekci Kino.
Divadelní sezóna se nám pomalu blíží ke konci, celý
měsíc červenec a část srpna bude Tylův dům uzavřen
pro veřejnost. Ve dnech 12.–14. srpna se na Palackého náměstí v Poličce uskuteční multižánrový festival Polička *555. Program festivalu bude v polovině
června zveřejněn na webových stránkách a sociálních
sítích Tylova domu, dále na plakátovacích plochách
města Poličky, Litomyšle, Svitav a dalších, nebo také
v červencovém čísle Jitřenky. Už teď se moc těšíme na
Vaši návštěvu a samozřejmě Vám přejeme, abyste se
krásně bavili a setkali se s mnohými přáteli, známými
a všemi, kdo na festival přijedou. Ani letos nebude
chybět tradiční ohňostroj, ba co víc, ve světlech ohně
bude pokračovat další hudební program sobotního
večera. Více však zatím neprozradíme…
Ve středu 24. srpna odstartuje novou sezónu filmový festival KINO 24, kdy po celý týden budete mít
možnost vidět 24 filmových snímků různých žánrů.
Pevně věříme, že si každý divák přijde na své.
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.
Doufáme, že nadcházející podzimní sezóna přinese pestrobarevný program bez jakýchkoli omezení a zrušených představení. Děkujeme Vám za Vaši
dosavadní přízeň a přejeme Vám všem odpočinkové
léto. Věříme, že plni sil se k nám do Tylova domu na
konci léta opět vrátíte. Spolu s týmem Tylova domu
se na Vás těší
ředitel Petr Cuper

CENTRUM B. MARTINŮ
VÝSTAVY:
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!
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.
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.

POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
Opět se v Poličce na prázdniny usídlí multižánrový festival Poličské kulturní léto přinášející vlnu
zábavy a dobrodružství pro všechny – letní kino
pro dospělé i pro děti, science show, tanec, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro děti, koncert,
festival básníků a další zážitky. Program se koná
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. V případě
nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor.
Více na www.letopolicka.cz / www.cbmpolicka.cz
Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami,
z. s. OBČERSTVENÍ SI MŮŽETE PŘINÉST
VLASTNÍ, JEHO PRODEJ LETOS NEZAJIŠŤUJEME.
pá 1. 7. od 21:30 hod. – LETNÍ KINO –
VYŠEHRAD FYLM
Po úspěšném onlinovém seriálu přichází
postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu! Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického
viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo
se mu konečně dařit. S Vyšehradem postoupil
do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět
po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce
požádal o ruku svou přítelkyni Lucii, sestru Jardy... Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí,
že má už osmiletého syna, což novomanželku
rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne zrovna čestné party,
zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve
svatební den, postarat se o dítě, což je mu na
hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam
výš, nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky... Prostě už zase se řítí jak lavina
– z jednoho problému do druhého!
Komedie / Sportovní Česko / 2022 / 105
min. / Cena: 80 Kč
ne 3. 7. od 16:00 hod. – DIVADÉLKO PRO
DĚTI
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ –
princ a jeho kamarádi jdou cestou necestou,
polem, loukou, pasekou vysvobodit princeznu
z hradu za řekou. Jaképak s tím saky paky, pomůžu jim a VY taky? Přátelství je víc než zlato,
plácnem si a jde se na to! Vytáhneme se, nafoukneme, zrak zaostříme a princeznu z černokněžníkových spárů zachráníme! Účinkuje
Divadlo JÓJO. Cena: 40 Kč. Délka představení
40 min. Vhodné pro děti ve věku 3 – 9 let.
út 5. 7., 9:00–12:00 hod. – DÍLNIČKA PRO
DĚTI v MaTami
PAPÍROVÉ KVĚTINKY – barevné květy ozdobí pokojíček po celý rok. Cena: 50 Kč za výtvarné
pomůcky a materiály. Dílna pro děti od 3 let.
SPOLEK NÁŠ MARTINŮ
KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA VORÁČKA
Klavírista Pavel Voráček patří mezi špičkové
umělce, kteří si oblíbili město Poličku, stejně
jako tvorbu zdejšího rodáka Bohuslava Martinů, což lze doložit připomínkou jeho úspěšných

koncertů v letech 2016, 2018 a 2019, kdy vystoupil v hudebním sále CBM spolu s flétnistkou Annou Švejdou či dvakrát s houslistou
Petrem Macečkem. Další návrat se uskuteční
v podobě sólového recitálu, v němž Pavel Voráček představí stěžejní klavírní skladby Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka.
Koncert se koná ve čtvrtek 16. června od
18:00 hod. v hudebním sále muzea. Vstupné:
100 Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
AKCE:
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2022
4. června 2022 (17:00 – 24:00 hod.)
Poličské noční putování bude zahájeno
v budově muzea, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou, které vám usnadní
vašI orientaci. A bude to opravdu nabitý večer.
Těšit se můžete na několik zastavení s bohatým programem a soutěžemi pro malé i velké
poutníky. Uvidíte zručné řemeslníky, umělce
i hudebníky. Nenechte si ujít nic z toho, co pro
vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na netradiční putování za dobrodružstvím a zábavou!

Galerie Kabinet
Chaos

Srdečně zveme na první letošní výstavu:
Galerie Kabinet Chaos - Blízko i daleko, setkání spolužáků ze studií u Kurta Gebauera,
Marka Rejenta z Proseče a Marty Hoškové
z Vysokého Mýta, objekty-sochy na pomezí
designu a subtilní kresby, ve společné konstelaci v alternativním Chaosboxu. Těšíme
se na Vás a děkujeme městu Polička za finanční podporu projektu galerie, Veronika
Šrek Bromová
Najdete nás ve Stříteži 68. Tel: 602 315 215

Hana Kunčáková - ČALOUNICTVÍ
Kompletní opravy
křesel, židlí i sedacích souprav
Zpracování nabídky ZDARMA

Husova 71, Polička
www.hacal.cz

tel: 724 835 636

Prodej retro křesel a židlí
po celkové renovaci

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

Živ(n)á Půda pro učitele
v sobotu 4. června od 9:00 do 11:00 na Půdě
knihovny
Co může učebna Půdy poskytnout učitelkám
a učitelům? Inspiraci do hodin, prostor pro výrobu originálních výukových pomůcek, vzájemnou
inspiraci a sdílení dobrých nápadů i slepých uliček,
radostí i strastí.
Jste v tom sami? Bojujete s technikou? Hledáte inspiraci? Máte chuť vyzkoušet něco nového? Třeba si
navrhnout a vyrobit nějakou pomůcku? Zorientovat
se v nějaké aplikaci? Potkat nové kolegy(ně)? Dozvědět se, jak se učí jinde? Zveme učitelky a učitele
všech aprobací, s různými zkušenostmi i zájmy
k společnému neformálnímu setkání.
Pokud nám napíšete na mail puda@knihovna.
policka.org, že se zúčastníte, pomůžete nám lépe
se připravit; přijít ale můžete i bez registrace.
Strategická hra na Půdě: Zemědělci přicházejí
ve čtvrtek 16. června od 13:30 do 16:30 na
Půdě knihovny
Co dělat, když si příroda postaví hlavu? Jak nejlépe využít znalostí a dovedností našich předků?
Proč se z nás stali zemědělci? Přichystali jsme
strategickou historicko-technickou hru pro všechny zvídavé děti. Přijít můžete kdykoli v průběhu
odpoledne.
Živ(n)ou Půdu pro učitele i strategickou hru jsme
připravili v rámci putovní konference o vzdělávání
„Lépe společně než kdo s koho“, kterou pořádá
MAS Poličsko.

MATAMI

Vážení příznivci MaTami, těšíme se na Vás při
červnovém programu.
Od 30. 5. do 3. 6. máme pro Vás vstup zdarma na dopolední klubíky rodičů s dětmi.
Přejeme ke Dni dětí všem dětem jen to dobré!
ODBORNÉ PORADNY:
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
6. 6. (pondělí) 16–18 hod., 50 Kč za konzultaci
Speciálně-pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková)
8. 6. (středa) 16–18 hod.
Psychologická poradna (Mgr. Monika Čuhelová)
9. 6. (čtvrtek) 11–12 hod.
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
4. 6. (sobota) od 18:30 do 21:00 hod.
Čeká na Vás prohlídka rodinného centra, malování na obličej, tvořivá dílnička nejen pro děti,
posezení s občerstvením. Můžete využít přebalovací a kojící koutek.
Tréninková aktivita s psycholožkou Monikou Čuhelovou
9. 6. (čtvrtek) 10–12 hod.
Téma setkání „Když batolata zlobí. Proč a co
my s tím?“. Aktivita proběhne v rámci dopoledního klubu Drobečci.

Čeština-ukrajinština na Půdě/Чеська мова для
початківців
Rozšiřujeme výuku jazyků a začínáme s kurzem
češtiny pro začátečníky se skvělou ukrajinsko-českou lektorkou, vstup je zdarma. Kurz je určen pro
dospělé, v průběhu ale vymyslíme zábavu i pro
děti. Máte-li ve svém okolí kohokoli, kdo by výuku
češtiny ocenil, budeme rádi za předání této pozvánky. Postupně přidáváme další termíny výuky,
aktualizované je naleznete na našem webu.
1. června (16:00–17:00)
10. června (12:30–13:30)
15. června (16:00–17:00)
24. června (12:30–13:30)
29. června (16:00–17:00)
PUTOVÁNÍ PO ŘÍMĚ s dr. Ivanou Fridrichovou-Sýkorovou
Kterak se žilo ve starém Římě?
ve středu 1. června ve 13:30
Bájné příběhy jsou vždy zajímavé a hodné pozoru. Jak ovšem žili obyčejní Římané, kteří měli tu
smůlu, nebo štěstí, že se nedostali do vyprávění?
Být spojencem Říma
ve středu 8. června v 17:00
Vleklé války po boku Římanů dohnaly Italiky k nespokojenosti, pak k podvodu, a nakonec k válce…
Závěrečný seminář, ve kterém budeme besedovat o starých Římanech
ve středu 15. června v 13.30
Poslední beseda, ve které míříme do finále a budeme trochu slavit!
SVÉPOMOCNÉ SKUPINY
Podpora psychiky
9. 6. (čtvrtek) 17–20 hod.
Téma tohoto setkání: Kam zaměřit pozornost
ve svém životě. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí a sdílení Vašich
zkušeností. Skupina je zdarma.
Potravinové alergie
15. 6. (středa) 15:30–17 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor
pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra
16. 6. (čtvrtek) 16–18 hod.
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na
pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad.
Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou
měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
ČLENSKÁ SCHŮZE
10. 6. (pátek) od 16:00 hod.
Vážení členové centra MaTami, srdečně Vás
zveme na každoroční Členskou schůzi.
BLEŠÁK VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ PUSTÁ
RYBNÁ
11. 6. (sobota) od 13:00 hod.
Plánujete dělat jarní úklid? Máte plný dům
věcí, které již nebudete užívat, ale je Vám líto
je vyhodit? Nebo je chcete vyhodit? Ale co kdyby se hodily někomu jinému? Pojďme společně
strávit příjemné sobotní odpoledne na fotbalovém hřišti v Pusté Rybné a budeme přesně ta-

Další plány na léto
Na Misi na Měsíc (příměstský tábor) už nabíráme pouze náhradníky (informace na mailu psa@
knihovna.policka.org). Pobytový tábor na Maděře
na téma Řečtí bohové, který pořádáme ve spolupráci s volnočasovým spolkem Barnabáš, ještě pár
volných míst nabízí. Co všechno se bude na táboře
dít, se dozvíte na webu www.spolek-barnabas.cz.
Otevírací doba knihovny o letních prázdninách
Léto se nezadržitelně blíží, pro knížku na dovolenou si do knihovny můžete přijít v letní otevírací
době, která bude platit v červenci a srpnu. V oddělení pro dospělé zůstává přes týden otevírací doba
stejná, ale o víkendech bude zavřeno. Oddělení
pro děti bude přes léto otevřeno vždy ve čtvrtek:
8:00–17:00 hod.
Všechny akce (vyjma táborů) jsou zdarma a konají se na Půdě knihovny, Palackého náměstí 64.
Učebna Půdy je dostupná bezbariérově.
Za knihovnu a Půdu
Tereza Stříteská
www.puda.knihovna.policka.org

kové věci prodávat a nakupovat. Děti si mohou
prodat hračky, se kterými si již nehrají a vydělat
si nějaké korunky do pokladničky nebo za utržené peníze zase něco nakoupit. Pokud máte
přebytky ze zahrádky, nebo něco vyrábíte,
máte možnost to nabídnout k prodeji. Budeme
se řídit heslem – každé zboží má svého kupce.
Nebojte se vzít cokoli, ať je z čeho vybírat, protože co se nehodí Vám, může se hodit někomu
jinému. Odpoledne si zpříjemníme občerstvením (pivo, limo, párek v rohlíku,…). Pro malé
prodejce i kupce bude k dispozici například
skákací hrad a malování na obličej. V případě
nepříznivého počasí budou zajištěny stany jako
přístřešky pro vaše prodejní prostory. Případně
si vezměte s sebou deky, židličky a jiné vybavení Vašeho stánku. Bude i možnost prodávat
přímo z kufru osobního automobilu nebo přívěsného vozíku. Těšíme se na všechny!
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro
členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV, dále PK, Městem Poličkou
a CBM.
Více informací o nás, našich aktivitách,
členství najdete na www.matami.cz nebo FB:
www.facebook.com/RCMaTami

Druhý květnový týden se v životě našich
prvňáčků odehrála velká událost. Ve škole
je navštívil sám pan král, který se dozvěděl,
že naši prvňáčci už umí číst. Slavnostně je
tedy pasoval na čtenáře a dostali svoji první
knihu.

Společně jsme také navštívili knihovnu,
kde je paní knihovnice seznámila s dětským
oddělením.
Všem novým čtenářům přejeme hodně
zážitků a dobrodružství při četbě knih.
Učitelky 1. tříd ZŠ Na Lukách

Ukliďme Česko
Masarykova základní škola jako každoročně slavila Den Země. Tentokrát trošku
jiným způsobem. Celá škola se zapojila do
celorepublikového projektu Ukliďme Česko. Třídy vybavené rukavicemi a igelitovými pytli na odpadky vyrazily uklízet. Každá
třída měla předem vymezené území, které
uklízela. Sami žáci byli překvapeni, jaké
„poklady“ našli. Prvňáčci s deváťáky absolvovali při této příležitosti i vrstevnický program. Tento projekt byl velmi zdařilý, žáci si
připadali potřební a chtějí si zopakovat ten
„pocit“ z dobře vykonané práce.
LC

Škola nanečisto
Odpoledne 11. května proběhlo na pavilonu Masarykovy základní školy setkání
budoucích prvňáčků, rodičů a paní učitelek.
Děti navštívily své budoucí třídy, vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích a seznámily se se svými spolužáky. Rodiče byli
informováni o školní výuce, školním řádu,
možnostech využití školní družiny a kroužků. Na pavilonu panovala přátelská atmosféra, dětem se ve „zkušební škole“ líbilo.
Prý se již těší na září, kdy do lavic zasednou
jako opravdoví prvňáčci. Těší se také jejich
třídní učitelky.
JV

Masarykova ZŠ
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ZUŠ

V závěru školního roku bude program
v naší škole opět nabitý. Jako obvykle připravujeme četná absolventská vystoupení,
zúčastníme se také oblíbené akce Čas pro
neobyčejné zážitky 4. 6., kdy je pro vás připraven bohatý program v prostorách hlavní
budovy školy.
Dne 14. 6. se absolventi výtvarného oboru budou prezentovat na samostatné vernisáži výstavy v Centru Bohuslava Martinů,
na 15. 6. jsme pro vás připravili Slavnostní
závěrečný koncert v Tylově domě, literárně
dramatický obor se představí 16. 6. v rámci
závěrečného představení v Divadelním klubu a taneční obor bude uzavírat pomyslné
závěrečné defilé všech oborů naší školy
22. 6. ve velkém sále Tylova domu.
Dále uspořádáme třídní přehrávky všech
vyučujících a oborové koncerty jednotlivých
oddělení hudebního oboru. S letošním školním rokem se rozloučíme 29. 6. tradičně
v rámci OPEN AIR ZUŠ na školní zahradě.
Veškeré podrobnosti o plánovaných akcích
naleznete na našich webových stránkách.
Důležitá informace pro nové zájemce
o studium v naší škole:
pro účast v přijímacím řízení, které v červnu proběhne ve dnech 20.–22. 6. v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém
oboru a 28. 6. ještě v tanečním oboru, je
nutné vyplnit online přihlášku na našich
webových stránkách www.zusbmpolicka.
cz. V online přihlášce si zároveň (v případě hudebního oboru) zvolíte datum a čas,
který Vám nejlépe vyhovuje. Pro účast na
přijímacím řízení je tento krok nutný. Na
našem webu naleznete také obecná kritéria, popis průběhu přijímacího řízení a také
požadavky a rozsah domácích výtvarných
prací, které jsou potřeba dodat. Těšíme se
na malé talenty!
Děkujeme, že jste s námi prožili letošní
školní rok již nejen za videokamerou, ale
opět také v podobě živého publika. Rozdíl
byl obrovský a my jsme vděčni za naplněné
sály a za váš potlesk. Přejeme vám krásné
léto.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
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Gymnázium

Cesta do Německa a zase zpátky
Dne 25. dubna jsme se vydali na 15hodinovou cestu do země nám neznámé a přitom tak
blízké – Německa. Jedním z hlavních důvodů
našeho zapojení se do DofE projektu s názvem Buddy Projekt, bylo využití jazyků, které
se pracně učíme valnou většinu našich životů,
a také poznání nové kultury. To, že si z toho
odneseme o tolik více, nikdo z nás nečekal.
Na nádraží v Praze jsme se setkali s iniciátory celého programu Lisou a Ilyasem, vzájemně jsme si postěžovali na únavu a pokračovali
v cestě. Ve chvíli přejezdu hranic jsme nezapomněli zmínit, jak je najednou tráva zelenější,
nebe jasnější a domy barevnější. Humor nás
přešel ve chvíli, kdy do dveří vstoupil, pochopitelně německy mluvící, průvodčí a spustil něco,

o čem jsme předpokládali, že je pokyn k předložení našich jízdenek. Díky bohu za řeč těla.
V Berlíně se k nám připojila naše cizojazyčná polovička a společně jsme dojeli na místo
určení – do vesničky Sternhagen. Tam jsme
se při táboráku, různých aktivitách a čerstvě připravovaných jídlech seznamovali nejen s děvčaty z německého gymnázia, jež se
účastní DofE tak jako my, ale i s organizátory
celé akce.
Druhý den jsme naplánovali expedici, zaznamenali orientační časy příchodů, kterých
se později budeme držet stěží tak první půl
hodinu, a změřili vzdálenost. Měli jsme před
sebou asi 24 km chůze s krosnami a přespání
ve stanech. Po cestě jsme navazovali konver-

Putovní konference v MŠ Čtyřlístek

Po dlouhé době ,,nepotkávání se“ jsme
uvítali příležitost zúčastnit se Putovní konference vzdělávání na Poličsku s názvem Den
zdraví a bezpečnosti. Příprava a organizace
se vyplatila, i když to vypadalo, že nám počasí vše překazí. Nakonec překvapilo nejen
sluníčko, ale i množství účastníků, kteří viděli v akci práci hasičů, policistů, záchranářů a
včelařů. Navíc si spoustu věcí mohli všichni
vyzkoušet. Děkujeme všem za účast.
M.Kalinovská

S.D. GARDEN

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

SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST

STUDENTI OBCHODKY VE FINÁLE
Na výchovu k finanční gramotnosti je dnes
u dětí a mládeže kladen velký důraz. I v naší
škole se snažíme povědomí o této oblasti žákům rozšiřovat. A jak se nám to daří, si můžeme
ověřit, mimo jiné, i účastí v různých soutěžích.
Jednou z nich je soutěž Finanční gramotnost.
Do letošního, již jedenáctého ročníku se zapojilo téměř 21 000 žáků a 325 škol z celé republiky. A v této obrovské konkurenci naši studenti
obstáli na výbornou.
Soutěž je pětikolová. Studenti nejprve individuálně vyplňovali test. Následně nejlepší
žáci z každé školy vytvořili tříčlenný tým, který

musel prokázat své znalosti v testu v okresním
kole. Nejúspěšnější řešitelé z každého okresu
postoupili do krajského kola, kde opět odpovídali na záludné testové otázky, ale navíc museli vytvořit případovou studii, letos na téma
Založení obchodní společnosti. Autoři nejlepších prací dostali možnost svůj podnikatelský
záměr obhájit před odbornou komisí, složenou
ze zástupců Ministerstva financí, České národní
banky a dalších odborníků. A nakonec nejlepší
škola z každého kraje postoupila do celorepublikového finále.
K naší obrovské radosti se tým složený

zaci ve třech jazycích, z čehož vznikaly moc
zajímavé věty, ku příkladu: Und hned dann we
have to nach rechts abbiegen! Ale vždy jsme
se nějak domluvili.
Večer jsme si uvařili na ohni to nejlepší chilli
con carne s těstovinami (a ať už to bylo německou kvalitou chilli con carne v plechovce,
nebo stupněm našeho hladu, pochutnali jsme
si) a kochali se krajinou při západu slunce na
nádherném jezeře hned vedle nás. Po mrazivé noci a ještě mrazivějším ránu, kdy jsme se
všichni modlili, aby už začalo svítat a my mohli
vylézt ze stanů a jít si uvařit snídani, jsme se
dočkali horkého čaje a kaše z pytlíku. Ještě
před tím jsme provedli malý ranní rituál v podobě ztuhlého pochodu okolo stanů.
Cesta zpátky probíhala stejně klidně jako ta
předešlá, až na to, že jsme trochu bloudili. Nicméně podařilo se nám vrátit se na trasu téměř
bez povšimnutí. Na základnu už nebyl problém
se dostat, a tak jsme zanedlouho seděli u polévky a hodnotili naši zkušenost.
Expedicí v „divočině“ ale naše cesta nekončila. Nasedli jsme na vlak do Berlína, protože
jsme měli v plánu tam ještě nějakou dobu zůstat.
Čekaly na nás další výzvy – třeba objednat si
jídlo v němčině bez záchranné berličky angličtiny. Rozhodně to ale stálo za to, protože jsme
ochutnali nejen německé speciality (jako např.
Currywurst), ale prošli jsme si město křížem krážem po boku berlínských domorodců, kteří nám
ochotně vyprávěli veškeré zajímavosti o památkách (a že jich tady je) i o životě v Německu.
Za všechny bych zmínila předlouhou ulici Unter
den Linden nebo budovu Říšského sněmu. Měli
jsme možnost se přesvědčit, že Němci nejsou
jen střízliví a pravidly posedlí suchaři, ale poznali
jsme kulturu, která nám může mnoho nabídnout.
Když nastal čas odjezdu, rozloučili jsme se
s městem noční procházkou po ulicích i naším
amatérským tancem a zpěvem na náměstíčku.
Ve vlaku jsme procházeli zásobu fotek a videí a neubránili se slzám. Tak krátká doba,
a přesto tolik emocí, vzpomínek a přátelství.
Teď už můžeme jen jít vstříc dalším společným
dobrodružstvím, jež nás nepochybně čekají.
Anna Vajsová, 2. A
ze studentů nástavbového studia Podnikání
a oboru Veřejnosprávní činnost, Pavlína Tesařová, Denisa Boštíková a David Priesol, probojoval až do závěrečného finále.
Samotné finálové klání a vyhlášení výsledků
probíhalo v krásných prostorách České národní
banky za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury, člena bankovní rady (a v současnosti nově
jmenovaného guvernéra ČNB), Aleše Michla
a dalších odborníků na finance a podnikatelské
prostředí.
Naši studenti medailové pozice nakonec neobsadili, ale i samotný postup do celorepublikového finále je ohromným úspěchem, ke kterému jim moc gratulujeme.
Ing. Stanislava Kysilková, SŠ obchodní
a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.

Poznávání Poličky

20 metrů a 60 cm.
Cestou parkem jsme počítali stromy a měřili
jsme šířku hradební zdi.
Z parku jsme šli na starý hřbitov k rodinné hrobce B. Martinů.
Naše putování pokračovalo ke kostelu sv. Jakuba, kde jsme si prohlédli pamětní desku o narození
Bohuslava Martinů. Na náměstí B. Martinů jsme si
odpočinuli a posilnili se svačinkami.

Cestou na náměstí jsme si prohlédli dům v Otakarově ulici, který byl věnovaný poličským sirotkům.
Na Palackého náměstí jsme odhadovali výšku
Morového sloupu a potom jsme na internetu zjistili, že náš odhad nebyl daleko od pravdy. Měří 22 m.
Na náměstí jsou také dvě krásné kašny a naším
úkolem bylo zjistit, kdo na kašnách je. Na horní
kašně je sv. Jiří, který bojuje s drakem a na spodní
kašně je archanděl Michael, který bojuje s ďáblem.
Posledním úkolem na náměstí bylo zjistit názvy
obchodů po levé straně radnice.
Putování po Poličce nás bavilo, dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí a na závěr dopoledne jsme
se odměnili opékáním buřtů na školní zahradě.
Žáci II. Třídy ZŠ (SMŠ a ZŠ Polička)

si stačili vzájemně předat informace, nabrat zkušenosti i inspiraci do dalšího soutěžního klání.
„SOŠ a SOU Polička skvěle reprezentovali Jakub
Bajer (letošní maturant), Tereza Havlíková a Štěpán Střítežský,“ hodnotí výkony svých svěřenců
učitelka odborného výcviku Mgr. Alena Stoklásková, jež náležitě zprostředkovává baristické
řemeslo naší škole, nadšení studenti jsou toho
jedinečným důkazem.
Obecenstvo si soutěžící dopřáli z řad studentů
SOŠ a SOU Polička, ale i z řad jiných poličských
škol. Žáci si kromě sledování výkonů z oblasti přípravy kávy, barmanských nebo teatenderovských

dovedností mohli i sami vyzkoušet, jak jsou na
tom se smysly a orientací v čase a prostoru. Měli
možnost rozpoznávat, jaký druh čaje mají před
sebou, a v týmech se tak utkat o přední příčky
teatendera. Dále si mohli vyzkoušet barmanskou
techniku flair bartending (žonglování s lahvemi),
pití na čas (překážkou bylo megabrčko) a pro
trpělivé osoby s abnormálně šikovnýma rukama
zde byl přichystán cukrářský koutek, kde si každý
mohl vyzdobit to pravé perníkové srdce a někomu jej darovat. A protože se kvapem blížil svátek
všech maminek, stala se „srdíčková akce“ hojně
vyhledávanou aktivitou pátečního dopoledne.
Dopoledne prosyceného vůní kávy, gastronomických lahůdek a příjemně tvořivé atmosféry, která
k majálesovému duchu rozhodně patří.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

s papírem, metrem a tužkou
V pátek 29. dubna jsme v lavicích neseděli, ale
vypravili jsme se poznávat naše krásné město
Poličku. Cestou jsme plnili úkoly a hledali odpovědi
na otázky, které jsme měli předem připravené od
paní učitelky Zrůstové.
Naše putování začalo v parku, kde jsme hledali sochy a zjišťovali jsme, co znamenají nebo
koho představují. Odhadovali jsme délku železného mostu v parku a měřením jsme zjistili, že má

Den gastronomie

Káva je nejenom povzbudivý a lahodný mok,
ale také voňavá soutěžní disciplína, pro niž zahořelo gastronomické srdce nejednoho studenta či studentky. Baristický um si na SOŠ a SOU
Polička přijelo vyzkoušet několik škol, poměřily
tak síly s našimi reprezentanty.
V letošním roce zpestřila baristická soutěž
Den gastronomie, který mohl být vnímán i jako
pokračování studentského majálesového veselí. Z organizačních důvodů se baristická soutěž
vměstnala do prostoru gastronomického studia.
Zástupci tří soutěžících škol se sem s přehledem
vešli. V příjemné atmosféře baristické přehlídky
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Připomínka 80. výročí
atentátu na R. Heydricha

Na konci května uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, v červnu pak od vypálení Lidic a Ležáků.
Ve čtvrtek 9. června 2022 zavítá do
Poličky historik prof. Michal Stehlík, který
je veřejnosti znám mj. podcastem Přepište
dějiny. Tématem setkání bude nejen atentát, ale i následné represe nacistů vůči českému národu. Nejprve se uskuteční beseda
pro studenty a v 17 hodin pak v aule gymnázia přednáška pro veřejnost, na kterou
vás srdečně zveme.

Kosy sviští na Damašku
Je statisticky dokázáno, že každé léto zaroste bažina travinami. Ať je sucho nebo deštivo, mokřady
mají pro své porosty tolik energie, že nám dá jejich
ošetření pořádně zabrat.
Přírodní rezervace Damašek v Pusté Rybné je
vzácným rašeliništěm. Pro zachování ohrožených
druhů rostlin je třeba každý rok louku posekat a trávu vynosit.

Opět budeme kosit kosami! Nabízíme příležitost
připojit se k partě ochránců přírody a vyzkoušet si
sekání kosou pod dohledem zkušeného instruktora.
Přijeďte nasát vůni rašeliny a svlažit nožku
v chladné Šonavě, jež omývá břehy bájného Damašku.
Začínáme v pátek 1. července. Více informací:
www.csoppolicka.cz

Turisté

pátek 3. června – Za západem slunce
Linkovým autobusem z Poličky, aut. nádraží, v 16:40 hod., z mostu v 16:42 hod.,
do Hamrů, rozcestí. Odtud půjdeme po neznačených polních a lesních cestách přes
Jedlovou a Modřec do Poličky, kam dorazíme po západu slunce. Délka trasy: asi
15 km. Na vycházku zve Karel Müller.
středa 8. června – Přes Kozlov do České
Třebové
Linkovým autobusem v 8:35 hod. přes
Litomyšl na Člupek, odtud do Kozlova (Švabinského chaloupka), na Kozlovský kopec
(chata), rozhledna). Dále k pravěké osadě
Křivolík a přes Hory do České Třebové.
Návrat vlakem do Poličky. Trasa asi
11 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
středa 15. června – Praha – Vyšehrad
Program: prohlídka Vyšehradu a Slavína, odtud se vydáme směrem ke klášteru
Emauzy a ke kostelu Cyrila a Metoděje, kde
se skrývali partyzáni v době Heydrichiády.
Závěrem se zastavíme v pivovaře „U Fleků“.
Výlet vede Jiří Andrle.
pátek až neděle 17.–19. června – Setkání cykloturistů na Kadově
Cykloakce na Kadově
středa 22. června – Letovice
Odjezd z Poličky vlakem do Letovic
v 7:31 hod.
Pěší vycházka po Letovicích s návštěvou
zámku a bude-li to možné i kláštera Milosrdných bratří. Dále vycházkou do Vísky,
kde je malovaný včelín, barokní sochy. Je
zde také vesnický minipivovar, kde vycházku zakončíme. Do Letovic se vrátíme autobusem. Návrat do Poličky vlakem. Trasa asi
9 km. Vycházku vede Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Kardiaci

Poslední dubnovou sobotu jsme se
jako již tradičně sešli na hasičské zahradě
v Poličce, kde jsme se účastnili pálení čarodějnic. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat poličským hasičům za uspořádání celé
akce a Pekárně Borová za poskytnutí sponzorského daru. Na akci se sešlo krásných
69 členů a příznivců ZO Kardio.
Na měsíc červen je na sobotu 18. 6. naplánována vycházka z Telecího přes Lucký
Vrch do Borové. Odjezd vlakem ze Svitav
bude v 8 hod., v 8:38 hod. odjezd autobusem z Poličky do Telecího. Vedoucí akce
p. Brokl.
Těšíme se na Vás!
Pavel Brokl, předseda

VZPOMÍNÁME PODĚKOVÁNÍ
Dne 22. června 2022
by se dožil 85 let pan
Zdeněk Hemerka. S láskou vzpomínají manželka Daniela s rodinou a
kamarády.

Čas neléčí bolest a
rány, pouze nás naučí
žít bez toho, koho jsme
milovali. Dne 1. června
si připomeneme smutné 15. výročí úmrtí paní
Evy Kovářové. S láskou
stále vzpomínají dcera
Eva a syn Jiří.
Dne 19. června vzpomeneme pět let od úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka pana Ladislava
Martinů. Stále zůstáváš
v našich srdcích a vzpomínkách. Manželka, dcera a syn s rodinami.
Dne 4. června uplynou již čtyři roky od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Josef Mlčoch. Není dne,
kdy by nám nechyběl
jeho humor, nadhled
i láska. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou
manželka Vlasta, dcera Broňa, vnoučata
Veronika, Honza a Martin s rodinou.
Dne 22. 6. uplyne
sedm let od úmrtí pana
Oldřicha Švece. S láskou
vzpomíná zarmoucená
rodina. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s
námi.

Dne 27. 6. uplyne
25 let co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček,
pan František Vosýnek. Stále vzpomínáme.
Manželka a rodina.

Vážení přátelé,
touto cestou bych chtěla poděkovat personálu na LDN v Poličce. Jmenovitě panu primářovi
Provazníkovi, panu doktorovi Cábovi, dále paní
vrchní sestřičce Šárce Halamkové a všem sestřičkám na oddělení. Dále panu primářovi Vlachovi, který mi v říjnu minulého roku operoval
zlomený krček.
Díky všem, kteří mi pomohli znovu se postavit
na nohy, všichni se o mě dobře starají.
Ještě jednou díky Vám všem.
S úctou
Růžena Klodnerová, nyní na LDN Polička

Blahopřání

Dne 19. června 2022
oslaví 85. narozeniny pan
Bohumil Lopour. Mnozí
z vás ho jistě znáte osobně.
Vždyť kolik nezbedných uší
gymnaziálních výrostků vytahal za dobu své školnické
kariéry? Určitě ne tolik, kolik v Poličce a širokém okolí
postavil střech a roubených
chalup. Tesařina pro něj nebyla po dlouhá léta jen
činností, kterou člověk za peníze vykonává. Ale
byla to především radost, která dává smysl a kterou lidé ocenili.
Svůj volný čas pak s radostí věnoval myslivosti.
Svoji lásku k přírodě také nenápadně, ale navýsost účinně, předával svým dcerám a vnoučatům.
Tohoto vysokého věku se úspěšně dožívá
i přesto, že je oddaným fanouškem fotbalové
Slávie. Televizní zápasy si jen málokdy nechá ujít.
Někdy ovšem sledování končí vypnutím televize
a zvoláním „Šumáci“.
Vše nejlepší a především dobré zdraví přejí
dcery, zeť a vnoučata s rodinami.
Dne 3. června 2022
oslaví krásné 88. narozeniny naše milovaná Barborka
Bednářová. Milá maminko,
babičko, prababičko, přejem Ti hlavně zdraví a do
dalších let hodně sil, pohody a optimismu. S láskou
Míla a Vlastik, vnučky s rodinami.
Dne 1. června oslaví naše milovaná maminka, babička i praprababička, paní Marie
Sionová z Poličky své 89. narozeniny. Přejeme jí, aby v dalších letech vzkvétala stejně
jako její úžasná zahrádka, která rozdává radost celé rodině i všem kolemjdoucím.
Hodně zdraví, lásky a spokojenosti přejí
děti s rodinami.

Vertikála
Základ dobrého života

Sedm let jsem chodil do klavíru. Moje
paní učitelka byla hodná stará žena, která
mne dokola nechávala vyťukávat ty samé
kostelové písně, sice mnohdy při lekcích
zdřímla, ale na druhou stranu si nikdy za ně
nevzala ani korunu. Po její smrti měla jiná
učitelka zjistit, proč jsem za sedm let udělal tak malé pokroky. Ukázalo se, že vedle
mé vrozené lenosti v tom hrál nemalou roli
i nedostatek talentu pro hudbu a dechberoucí motorická nešikovnost.
Stejně jako existuje talent na hudbu, existuje také přirozená zbožnost, talent na to
lehce vnímat Boha a mít zájem o posvátno.
Existují lidé, kteří jsou fascinováni a přitahováni k varhanám, kostelům, růžencům,
svatým obrázkům, svíčkám, svěcené vodě,
zbožným knihám, kadidlu, modlitbám, oblečkům na první svaté přijímání a podobným věcem. K těmto lidem jsem nikdy nepatřil. Nemám tuto přirozenou zbožnost,
toto instinktivní tíhnutí. A přece věřím.
A přece jsem farářem. To, že nemám talent
na hudbu, ještě přece neznamená, že nádherná symfonie neexistuje.
Věřím kvůli tomu, že když jsem hledal odpovědi na základní otázky mého života, pomohli mi najít správný směr lidé, pro které
byla víra něco samozřejmého. Odpovědi Augustinovi, Pascalovi a Dantovi mne inspirovaly; Sartre, Pessoa a Dawkins mne naopak
deprimují. Na mou základní otázku po tom,
co je nejdůležitějším prvkem dobrého života,
mi pak nepřekvapivě podal skvělou odpověď
katolický filosof Dietrich von Hildebrand.
Jeho odpověď na otázku po základu dobrého života pro mne byla jak překvapivá,
tak samozřejmě pravdivá a onou odpovědí je úcta. Tato úcta je trvalým postojem
učedníka vzhledem k realitě, na rozdíl od
pyšné představy, že vše dokážu prokouknout na první pohled, nebo od požitkářské
intuice, že všechno je tu na světě k uspokojení mých potřeb. Člověk uctivý chce slyšet
a vidět, nechává skutečnosti prostor, aby
se rozvinula, namísto toho, aby neustále
lidem, přírodě a Bohu skákal do řeči, aby
je mohl informovat, jak věci ve skutečnosti jsou. Tento člověk totiž vůbec nevidí tu
obrovskou propast mezi tím, jak věci jsou
a jak existují v jeho hlavě. Má za to, že jeho
myšlenky, intuice, city a slova dokonale odráží realitu.
Pyšný nebo poživačný člověk, člověk bez
úcty ke skutečnosti, neumí vůbec naslouchat (něčemu jinému než sobě). Nechci být
tímto člověkem.
Co moji úctu k lidem, přírodě a veškerenstvu
ničí, škodí mému okolí, mé rodině a mé duši.
Naopak hledám cokoli, co prohlubuje moji
úctu k životu, k vesmíru a vůbec vede mne
na dobrou pastvu.
Tomáš Enderle, katolický farář poličský
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INZERCE

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.
• 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.
• Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyznamenání, militaria, apod. Tel. 608 420 808
• Nabízím k zapůjčení pozemek v Oldříši – 800 m2 se
skleníkem, kurníkem, nové oplocení, voda. U cesty.
Možnost dohody – zapůjčení za obdělávání pozemku.
Tel.: 731 236 795.

KOLO NENÍ HRAČKA!
S Mozaikou na kole bezpečně
Protože duben je měsíc bezpečnosti a počasí vybízelo k výletům na kole, bylo potřeba
se na novou sezonu řádně připravit.
Ve dnech 21. 4. a 28. 4. uspořádala Mozaika Polička za finanční podpory Uniqa
pojišťovny a Insia, a. s. preventivní akce na
dopravním hřišti.
Dětské dopravní hřiště je tou nejlepší volbou, jak naučit děti bezpečně se pohybovat
v provozu. Děti se zde už od školky učí zábavnou formou, jak se správně chovat v běžném provozu a testují si zde bezpečně své

znalosti a dovednosti.
Děti jsme v rámci akce KOLO NENÍ HRAČKA seznámili s dopravními značkami, s povinnou výbavou jízdního kola a připravili jim
malou jízdu zručnosti. Účastníci akce dostali
od pojišťovny reflexní vesty, které je budou
chránit při jejich výletech na kolech.
Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích slouží dopravní výchova. Zkušení
lektoři dopravní výchovy František Zbořil
a Štefan Vlček ročně odučí 300 hodin dopravní výchovy.

Příměstský tábor
Veselá věda

Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají
zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme
se jednoduchým pokusům z oblasti chemie,
biologie i fyziky.
A co nás čeká letos?
• 4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:
• Probádáme svět rostlin a zjistíme co obsahují. Co znamená slovo enzym? A jak vypadá rostlina uvnitř?
• Vydáme se po stopách dávných alchymistů. Co asi používali a co nejčastěji vyráběli?
• Nemineme ani kouzla fyziky a elektřiny.
Prozkoumáme zvuk. Můžeme vidět elektřinu?
• plus 1 celodenní prázdninový výlet
Kde: Chovatelský areál „Pod pivovarem“
Polička neboli „Bobkárna“
Kdy: 11.–15. 7. 2022 a 1.–5. 8.
Více informací na webových stránkách
www.veselaveda.cz

V zimních měsících učí teorii v základních
školách a na jaře a na podzim chodí žáci základních i mateřských škol na dopravní hřiště.
Pro veřejnost je hřiště otevřeno každé
úterý a středu od 15:00 do 18:00 hod. až do
konce června.
Středisko volného času Mozaika Polička
Irena Chroustovská
Poličská nemocnice, s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

VEDOUCÍHO LABORANTA

požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta podle zákona
96/2004 Sb.
nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• další pracovní volno tzv. sick days
• příspěvky na stravování
• příspěvky na životní pojištění, penzijní
připojištění
• možnost dalšího vzdělávání

SANITÁŘKU

požadujeme:
• odbornou způsobilost k výkonu povolání
sanitářky podle zákona 96/2004 Sb.
nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• další pracovní volno tzv. sick days
• příspěvky na stravování
• příspěvky na životní pojištění, penzijní
připojištění
• získání způsobilosti k výkonu povolání
kontakt:
mob.: 777 748 672,
e-mail: sestra@azass.cz
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Volejbal IN-LINE HOKEJ
Přehazovaná
Pětice děvčat Elenka Balášová, Ema Dudková, Fanynka Klepárníková, Péťa Popelková
a Justýnka Bednářová se od října do března
účastnila šesti kol krajského přeboru přehazované dívek. V kvalifikačním kole se děvčata
probojovala do A skupiny, ve které se statečně
držela až do předposledního kola, kde jim došly
síly a propadla se do skupiny B. Po následujícím
vítězství ve skupině B obsadila děvčata krásné
6. místo z 15 družstev.
Trojky dívky D2
Poslední dubnový víkend byla uzavřena
soutěž trojek D2. Za Poličku nastupovala dvě
družstva. A tým se vrátil do herní pohody, na
posledním turnaji obsadil třetí místo. Medaile
dlouho visela ve vzduchu, nakonec jsme celkově obsadily bramboru – 4. místo, o 4 body
za třetím týmem. Pravidelně za A nastupovaly:
Zuzka Bulvová, Terka Hoplíčková, Lucka Králová
a Eliška Švejdová. B tým se v posledních kolech
také zlepšil, dokonce držel vidinu B skupiny.
A v konečné tabulce jim patří místo ve druhé
skupině, a to 10. Soutěž hrálo 17 týmů. Holky
je potřeba pochválit za snahu, bojovnost a dodržování pokynů, výkon B týmu se zvedal turnaj
od turnaje. Dnes se jim povedlo knokautovat
soupeře a vyhrát svoji skupinu rozdílem třídy.
Za B dnes hrály: Aďa Cupalová, Viola Martinů,
Aneta Pytlíková a Bára Šafářová. Za družstva
nastupovaly i Elenka Balášová, Nikola Matoulková, Áďa Nedělová, Eliška a Klára Procházkovy.
Barevný minivolejbal
Děvčata a chlapci našeho oddílu se zúčastnili
dvou kol barevného minivolejbalu, v Č. Třebové
a Lanškrouně. Třikrát nám cinkly medaile. Druhá místa uhájili kluci v modrém minivolejbale
a holky v červeném. Trojice děvčat D2 obsadila
třetí místo. Další turnaj bude 18. června, opět
v Č. Třebové.
Mladší žákyně
Mladší žákyně se zúčastnily turnaje v Kvasinách. Vyhrály svoji základní skupinu a ve finále
se musely sklonit pouze před týmem Třebechovic. Druhé místo je velmi pěkné. Startovalo
9 týmů.
Kadetky
Na turnaji v Česticích kadetky vybojovaly také
pěkné druhé místo. Celkem startovalo 5 týmů
a děvčata se poprvé seznamovala s venkovními
antukovými kurty.
har

IHC STAVOBLOCK REBELS

30.4. IHC Stavoblock Rebels Polička-Veterans
Reprezentace ČR 8:12
Exhibiční utkání v rámci oslav 10 let in-line
v Poličce a 50 výročí narození D.Vápeníka.
Mistrovská utkání 1 ligy
5.5. IHC Stavoblock Rebels Polička – Eagles
Chrudim 4:5 po SN
V průběhu utkání jsme dokázali otočit stav z 0:2
na 3:2, hosté vyrovnali na 4:4 z přesilovky ke konci utkání.V samostatných nájezdech byli šťastnější
hosté a odvezli si bod navíc.
Branky Rebels: Šedý 2, Boháček, Švejda
8.5. Dynamo Pardubice- IHC Stavoblock Rebels
Polička 0:3
Za Dynamo nastoupily do utkání mimo jiné Daniel Rákos,hrající extraligu hokeje za Kometu Brno,dále třeba bývalí hráči extraligy Jaroslav Moučka,
Jiří Půhoný nebo Jiří Vašíček, kteří hrají v současnosti 2.ligu hokeje za Dvůr Králové nad Labem.
Právě Jiří Vašíček(známý tvrďák a bitkař) sehrál
v utkání významnou roli.
Rebels vstoupili do utkání skvělou hrou a výborného soupeře přehrávali a v 7 min zápasu vedli již 3:0. Na výsledku se už ale nic nezměnilo. Ve
12. min. byl po faulu vyloučen právě Jiří Vašíček
a po protestech a následném vyloučení do konce
utkání napadl a inzultoval hlavního rozhodčího Josefa Barka a utkání bylo předčasně ukončeno s výsledkem 3:0 pro Rebels.

Branky Rebels: Boháček, D. Vápeník, E.Vápeník
12.5. IHC Stavoblock Rebels Polička-IHC Hlinsko 5:2
Houževnatý soupeř velmi dobře bránil a nám
se těžko prosazovalo do zakončení.Nakonec jsme
utkání zvládli a připisujeme další 3 body do tabulky.
Branky Rebels: Šedý, Cik, Vápeník E., Beneš,
Boháček
15.5. IHC Stavoblock Rebels Polička-IHC Nový
Bydžov 15:5
Další velmi vydařené utkání,kdy jsme svou dominanci vyjádřili i gólově.
Branky Rebels: Vápeník E. 5, Cik 3, Vápeník V.
2, Boháček 2, Jindra 2, Vápeník D.
Pozvánka na poslední domácí utkání:
19.6. Ne 17,00 IHC Stavoblock Rebels Polička-Blackfin Chrudim
29.5.-4.6. se koná v italském Brunecku Mistrovství Světa Masters a Weterans, kde se představí
opět po dvou letech i hráč IHC Stavoblock Rebels
Polička Dušan Vápeník.
Kompletní rozpis všech utkání in.line hokeje budeme zveřejňovat na našich webových stránkách:
www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory klubu, kteří
nám umožnili tuto soutěž hrát a také zaplatit veškeré
náklady na plochu na ZS v Poličce na tréninky a zápasy.
VŠEM MOC DĚKUJEME.

S novým ředitelem závodu a řadou staronových pořadatelů uspořádala Atletika Polička
v neděli 1. května další závod tradičního běhu
kolem hradeb a Synského rybníka.
Sympatické bylo i zachování přízně tradičních
sponzorů. Mohla tak pokračovat Velká cena Medesy Polička v kategoriích mužů i Velká cena
CNC výroby J. Šimůnka v kategoriích žen s finančními odměnami. Rovněž v mládežnických
bězích Elektro Kelvin nejlepší závodníky odměnil
i letos. Dalšími partnery závodu, kterým je třeba
poděkovat, byl Ravensbuger, Poličská stavební,
Oblastní průmyslový podnik Polička, Agricol,
Maso Uzeniny Polička a REK plus, s r.o. A nejštědřejší sponzor, Město Polička, se projevil napříč
celým závodem.
Vlastní závody proběhly v přátelské atmosféře. A bylo se na co dívat. Na běhy dětí pro radost
rodičů, až na běhy pro radost atletických „fajnšmekrů“. K nim zejména patřil závod mladších
žákyň. Zde se objevily hned tři účastnice MČR
v přespoláku a domácím udělala radost Adéla
Fliedrová. Neb stačila držet krok až do cíle se
svitavskými děvčaty, která na MČR byla mezi
desítkou nejlepších. Ale i v ostatních kategoriích

bylo vidět nejen bojovné, ale i kvalitní výkony.
A v posledním mládežnickém závodě dorostenec Dan Dočkal vylepšil šest let starý výkon
svého oddílového kolegy z N. Města n. Mor.
o pět sekund. V dětských,žákovských i mládežnických bězích se v dobrém světle ukázalo přesně 160 závodníků.
Na závěr proběhly dva běhy hlavního závodu.
Nejprve devatenáct zkušených veteránů nad
padesát let doprovázelo 21 ženských závodnic.
A vrcholným závodem dne byl závod těch nejmladších mužů od dvaceti do čtyřiceti devíti let.
Na startu se po několika letech objevil poslední
držitel putovního poháru pana starosty města
Poličky a držitel nejrychlejšího času na čtyřech
okruzích /13:25/ Petr Vitner. Ten se k rekordnímu času sice nepřiblížil, ale vítězství si pohlídal.
Na závěr i letos byla vyhlášena a odměněna
nejlepší trojčlenná rodinná družstva. A přeborníci i přebornice z řad poličských.
Výsledky závodu byly již tradičně druhým den
k nahlédnutí na stránkách Iscarexu.
Proto uvádím dnes již jména vítězná – od těch
nejmladších, čtyřletých, až po nejstaršího závodníka, osmasedmdesátiletého Petra Leszkova

56. běh kolem
poličských hradeb

a Petr Vitner, Dana Truksová a Michal Horáček,
Anna Krátká a Martin Vacek, Jana Matyášová a Aleš Stránský, Ivana Rokosová a Jiří Petr
a Pavel Ráb. Z tohoto výčtu lze lehce vyvodit, že
nejlepším rodinným družstvem byli sourozenci
Kubalákovi.

Po covidové odmlce byla sezona 2021-2022 odehrána od začátku až do samého závěru. Je pravda,že
několik utkání hlavně na konci roku 2021 se nekonalo právě pro nákazu covidem,ale tato situace
postihla snad všechna mužstva hlavně u mládeže.
Z našeho pohledu můžeme uplynulý ročník hodnotit jako velice úspěšný. Díky spolupráci s vedením
klubu Žďáru n/S se podařilo po několikaleté odmlce vrátit do Poličky KP mužů. Pod vedením trenéra Vojty Šíra (Žďár n/S ) a asistenty Grubhoffera
Miloše st.,Vaňáka Luboše a Stokláska Petra se „ A“
mužstvo probojovalo až do finále POHÁRU VLADIMÍRA MARTINCE, kde nakonec na zápasy podlehlo
Jaroměři 2:1 a získalo tak stříbrnou medaili v nadstavbové části. Náš oddíl věděl, že mužstva jako je
Č. Třebová nebo Chrudim atd. budou nad naše síly
a proto našim cílem bylo semifinále P.V.M. a nakonec se hrálo finále. Jsme tedy velice spokojeni s tím
co se podařilo. U „ A“ mužstva se vytvořila velice
dobrá parta při utkáních, vždy složená půl na půl,
tzn. cca 50% hráčů z Poličky a 50% hráčů ze Žďáru.
V této soutěži nelze hrát jen se svými odchovanci.
To dokazuje např. Č. Třebová, která celou soutěž vyhrála, ale z odchovanců Třebové tam není asi žádný.
Cílem našeho „ B“ mužstva, které startovalo
v meziokresním přeboru Ústeckoorlicka byla jakákoli medaile. I toto se podařilo. Béčko bylo doplněno juniory, kteří ještě hráli krajskou ligu ve své
kategorii za Žďár n/S. Zároveň patří celému týmu
poděkování, protože v případě nutnosti nastupovali
za Áčko.
Mužstvo starších žáků, které bylo doplňováno
mladšími, obsadilo střed tabulky a v dané situaci
to bylo maximum. Jinak už to bylo u mladších, kteří hráli prim a skončili v základní části na 2. místě
dva body za Pardubicemi se skóre 236:37 a v nadstavbové skupině obsadili 1. místo se skóre 202:29.
Hlavní trenér mládeže Miloš Grubhoffer ml. ve spolupráci dalších trenérů a tatínků vychovává mladé

naděje tohoto sportu velice dobře. Jen ve zkratce výsledky: 5. tř.- 16 utkání, 13 výher, 2 remízy,
1 porážka, skóre 287:57. 4tř. - 20 utkání, 16 výher,
0 remíz, 4 prohry, skóre 389:181. 3. tř.- 24 utkání,
20 výher, 0 remíz, 4 porážky, skóre 395:201. 2. tř.
- 24 utkání, 20 utkání odehráno, 9 výher, 1 remíza,
10 porážek, skóre 163:71.
No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout
na ZÁKLADNU, do které bylo zapsáno rekordních
51 dětí a až na pár výjimek to vypadá, že se tito malí
hráči budou hokeji věnovat dále. Náš oddíl ve spolupráci s MOZAIKOU zajišťoval 10 hodinových lekcí
při tzv. BRUSLENÍ S MOZAIKOU a výuku bruslení
dětí z MŠ, od října až do konce sezony také v 10 hodinových lekcí pro každou MŠ. Výuky se zúčastnily
všechny MŠ z Poličky: Luční, Náměstí, Čtyřlístek,
Rozmarýnek a Hegerova, dále MŠ z Telecího, Pomezí, Hartmanic, Korouhve, Bystrého a Borové. Celkem
tedy 182 dětí-.
V závěru chceme poděkovat za finanční podporu vedení města Poličky, všem sponzorům, trenérům, divákům, rodičům dětí, kteří obětují spoustu
volného času pro svoje ratolesti a všem těm, kteří
zajišťují chod našeho oddílu. Ještě jednou díky a budeme se těšit na Vaši přízeň i v nadcházející sezóně
2022–2023.
Hokeji zdar
Výbor oddílu HC SPARTAK POLIČKA

Tomáš Večeře, ředitel závodu

HC SPARTAK POLIČKA

TENIS

V sobotu 30. 4. začala soutěž družstev.
Starší žactvo: Polička – Pardubice 1 : 8
Body: Mach František
Babytenis: Polička – Jevíčko 2 : 4
Body: Orálek Adam, Orálek – Hlinková
Alžběta
1. května
Senioři: M. Třebová – Polička 6 : 3
Body: Češka Roman, Buchta Martin, Dvořáková Yvonne
Minitenis: Polička – Havlíčkův Brod 0 : 8,

BAZÉN
1. středa
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle
13. pondělí
14. úterý
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý
29. středa
30. čtvrtek

11.30-20.00
6.00-7.30, 14.00-20.00
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
15.00-20.00
6.00-7.30, 11.30-20.00
8.00-9.00, 10.00-20.00
6.00-7.30, 11.00-20.00
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
15.00-20.00
6.00-7.30, 11.30-20.00
12.00-20.00
6.00-7.30, 11.30-20.00
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
15.00-20.00
6.00-7.30, 11.30-20.00
8.00-9.00, 11.30-20.00
6.00-20.00
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
8.00-10.00, 11.30-20.00
6.00-20.00
8.00-20.00
6.00-20.00

Aktuální informace najdete na www.
tespolicka.cz a www.policka.org a facebook: Plavecký bazén Polička.
V měsíci červnu neprobíhají žádné kurzy.
Nový systém přihlášek kurzů zveřejníme
v červnu na www.tespolicka.cz.
Provozní doba KOUPALIŠTĚ
Koupaliště otevíráme v pátek 17. 6. 2022
od 12:00 do 19:00 hod.
Otevírací doba v červnu je 12:00–19:00 hod..
Červenec a srpen je otevírací doba
10:00–20:00 hod.

Polička – Hlinsko 0 : 8
7. května
Starší žactvo: Skuteč – Polička 3 : 6
Body: Chalupník Martin, Švejda Filip,
Dostálová Šárka, Zahradníčková Anežka,
Štěpánek Patrik – Švejda, Dostálová – Zahradníčková
Babytenis: Litomyšl – Polička 6 : 0
8. května
Senioři: Polička – Litomyšl A 3 : 6
Body: Hrubý Zdeněk, Pazlarová Alena st.,
Pazlarová Alena st. – Pazlarová Alena ml.
Minitenis: Polička – Havlíčkův Brod 4 : 4,
Polička – Hlinsko 0 : 8

Provozní doba ZIMNÍHO STADIONU
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.
1. 6. DEN DĚTÍ
- zábavné atrakce a hry od 14–16 hod.
- celý den vstup do bazénu pro děti do
15 let je ZDARMA

SPORT

z Hlinska. Ten přicestoval na kole.
Tak tedy: Anna Procházková a Kryštof Houdek, Eliška Kubaláková a Šimon Maďar, Barbora
Pechová a Petr Chmel, Šárka Menclová a Štěpán
Kubalák, Adéla Krupičková a Jiří Houdek, Lucie
Jílková a Jiří Kubalák, Natálie Holingrová a Petr
Hubáček, Andrea Kumpoštová a Daniel Dočkal,
Tereza Šedová a Jan Šimůnek, Hana Homolková
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NESEĎTE
KAMDOMA
DNES

24
20. 04.–20. 06.
01. 05.–31. 08.
01. 05.–31. 08.
15. 05.–31. 08.
01. 06. 13:30
01. 06. 14:00
01. 06. 16:00
01. 06. 16:00–17:00
01. 06. 19:00
02. 06. 13:30–18:00
02. 06. 17:00–18:30
03. 06. 19:00
04. 06. 09:00–11:00
04. 06. 17:00
04. 06. 18:00
05. 06. 14:00–18:00
05. 06. 16:00
06. 06. 13:30–18:00
06. 06. 14:00
06. 06. 19:00
07. 06. 14:00
08. 06. 17:00
08. 06. 17:00
08. 06. 19:00
09. 06. 13:30–18:00
09. 06. 17:00–18:30
09. 06. 17:00–19:00
09. 06. 18:00
10. 06. 12:30–3:30
10. 06. 20:00
12. 06. 14:00–18:00
12. 06. 16:00
13. 06. 13:30–18:00
13. 06. 19:00
14. 06. 14:00
15. 06. 13:30
15. 06. 14:00
15. 06. 16:00–17:00
15. 06. 18:00
15. 06. 19:00
16. 06. 13:30–16:30
16. 06. 13:30–18:00
16. 06. 17:00–18:30
16. 06. 18:00
16. 06. 18:00
17. 06. 21:00
19. 06. 14:00–18:00
19. 06. 16:00
20. 06. 13:30–18:00
20. 06. 19:00
21. 06. 14:00
21. 06. 19:00
22. 06. 19:00
23. 06. 13:30–18:00
23. 06. 14:00
23. 06. 17:00–18:30
24. 06. 19:00
26. 06. 14:00–18:00
26. 06. 16:00
27. 06. 13:30–18:00
27. 06. 19:00
28. 06. 08:00
28. 06. 18:00
29. 06. 13:15
29. 06. 19:00
30. 06. 13:30–18:00
30. 06. 16:00
30. 06. 17:00–18:30
17. 07. 10:00–24. 07. 15:00
01. 08. 08:00–05. 08. 16:00

VÝSTAVA: HUDEBNÍ FOTOGRAFIE Patricka Marka
Výstava: POLIČKA PLNÁ HER … deskové a společenské hry pro všechny!
Výstava: PEXESO … český fenomén!
Výstava: ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
Řím v době králů: Kterak se žilo ve starém Římě
Odemykání atria
Mimi a Líza: Zahrada
Čeština pro začátečníky/Чеська мова для початківців
Láska hory přenáší
Otevřená Půda
Angličtina s Paulem
SkARTovačka vol.7
Živ(n)á Půda pro učitele
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ŽÁŽITKY 2022
SkARTovačka vol.7
Otevřená Půda
Ušák Chicky a Zlokřeček
Otevřená Půda
Jak šel čas
Promlčeno
Narozeninový bál
Řím, cesta na vrchol: Být spojencem Říma
Závěrečná představení žáků divadelní školy při DS Tyl
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Otevřená Půda
Angličtina s Paulem
80. výročí operace Anthropoid - přednáška prof. Michala Stehlíka
Adaptační strategie na změnu klimatu v Poličce
Čeština pro začátečníky/Чеська мова для початківців
Jazzové setkání - DELTA FUSE (Ireland/Irsko)
Otevřená Půda
Zakletá jeskyně
Otevřená Půda
Tři tygři ve filmu: Jackpot
Keramická dílna
Řím v době králů: Seminář, ve kterém budeme besedovat o starých Římanech
Trénování paměti
Čeština pro začátečníky/Чеська мова для початківців
Panelová diskuse
Ženy a život
Strategická historicko-technická hra: Zemědělci přicházejí
Otevřená Půda
Angličtina s Paulem
Klavírní recitál Pavla Voráčka
SPOLEK NÁŠ MARTINŮ: KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA VORÁČKA
Kryptor 35 let tour
Otevřená Půda
Náměsíčníci
Otevřená Půda
Top Gun: Maverick
Vítáme léto
Lijavec
Pánský klub
Otevřená Půda
Narozeninové zpívání
Angličtina s Paulem
Misterio del ángel s Annou Polívkovou (náhradní termín)
Otevřená Půda
Rakeťák
Otevřená Půda
Jurský svět: Nadvláda
Co Čech, to muzikant
Co Čech, to muzikant
Posezení na přehradě
Prezidentka
Otevřená Půda
Mimoni 2: Padouch přichází
Angličtina s Paulem
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
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Gymnázium Polička
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Spolek NÁŠ MARTINŮ
Spolek NÁŠ MARTINŮ
Divadelní spolek Tyl
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička

Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní klub
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Gymnázium Polička
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní klub
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
Půda - Centrum technického vzdělávání
Skautská základna střediska Tilia Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání

KAM DNES?

Uzávěrka příštího čísla Jitřenky je 15. června 2022.
Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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