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Polička v Salcburku
Obrazy z poličské galerie mohou od května do
října 2012 vidět návštěvníci Dómského muzea
v Salcburku! Jedná se o prestižní akci a velkou
propagaci města Poličky, Dómské muzeum se
nachází přímo v hlavním salcburském chrámu
v centru města.
Jak se dostaly obrazy z Poličky na tak významné místo? Město Polička je majitelem obrazů rodu Hohenemsů. Jedním z významných
představitelů rodu byl arcibiskup Mark Sittich,

kterému je věnována salcburská výstava. Za života Marka Sitticha neměl rod přímou vazbu na
české země, ale v roce 1710 kupují Hohenemsové
zámek Bystré u Poličky. Rod v roce 1868 vymírá, zámek i obrazárna připadají císaři a v roce
1918 ČSR. V roce 1953 je obrazárna převezena
do Poličky a později se stává majetkem města
Poličky.
Na základě dlouholetých kontaktů bylo Městské muzeum a galerie Polička požádáno o spolupráci při přípravě výstavy Arcibiskup Mark
Sittich z Hohenemsu. Výstava se koná při příležitosti 400. výročí nástupu Marka Sitticha na
knížecí arcibiskupský trůn v Salcburku. Mark
Sittich patří mezi slavné historické osobnosti
Rakouska, byl významným stavitelem a mecenášem – mj. založil dóm, kde výstava probíhá
a je budovatelem zahrad a zámku Hellbrunn.
11 obrazů z poličské galerie bylo dopraveno
a nainstalováno v Dómském muzeu v posledním dubnovém týdnu. Samotné instalaci předcházela náročná administrativní, legislativní
i technická příprava, na níž se z největší části
podílel PhDr. David Junek, historik umění. Do
výstavních sálů musely být dva obrazy dopraveny dokonce pomocí vysokozdvižné plošiny, protože díky své velikosti neprošly dveřmi. Všechny
obrazy byly převáženy ve speciálních dřevěných
rámech. Předání mezi českou a rakouskou stranou probíhalo velmi pečlivě, každý obraz byl podrobně prozkoumán místní restaurátorkou.
Výstava se v Salcburku koná od 11. 5. do
28. 10. Výstavu doplní rovněž vědecká konference pořádaná ve spolupráci s Univerzitou Salcburk a dva koncerty na zámku Hellbrunn a v arcibiskupské rezidenci, věnované arcibiskupovi
Marku Sittichovi.
Součástí výstavy je i panel o Poličce a jejích
zajímavostech v německém jazyce, k dispozici
turistům jsou i letáčky a informační materiály.
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Navýšení kapacity
mateřských škol

Tyto informace dostanou i návštěvníci zámku
Hellbrunn.
A jakou návštěvnost očekává ředitel Dómského muzea v Salcburku Petr Keller? „Předpokládáme vysokou návštěvnost a myslím, že
výstava bude mít velký úspěch. Před jejím
zahájením jsme uspořádali velké množství tiskových konferencí a vydali mnoho tiskových
zpráv.“ Salcburk patří mezi nejvýznamnější evropská turistická centra, ročně ho navštíví více

V souvislosti s vyšší porodností se v poslední
době zvýšily i počty žádostí o přijetí dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Polička. Poslední zápis dětí do mateřských škol se
uskutečnil v březnu letošního roku, výsledkem je
27 nepřijatých dětí. I po tomto zápisu přicházejí
do mateřských škol další rodiče, kteří se zajímají
o možnost umístění dítěte. Tento stav vyvolal úvahy o navýšení kapacit mateřských škol v Poličce.
Výsledkem je usnesení Zastupitelstva města Poličky, kterým je schváleno zřízení odloučeného pracoviště a navýšení kapacity Mateřské školy Luční
Polička v budově Základní školy Na Lukách Polička
ve Švermově ulici.
Ke zřízení odloučeného pracoviště školky však
usnesení zastupitelstva nestačí. V průběhu května
a na počátku června proběhnou drobné stavební úpravy vybraných prostor, poté musí potvrdit
vhodnost prostor pracovníci hygieny a stavebního
úřadu, následně bude požádáno o změnu zápisu
kapacity ve školském rejstříku. Pokud bude vše
schváleno, může být vyhlášen termín pro podávání žádostí o přijetí dětí do mateřské školy (předpoklad je srpen 2012). O vyhlášení termínu zápisu
bude veřejnost informována prostřednictvím vývěsky ve školce, internetových stránek města www.
policka.org, školky www.mslucnipolicka.cz a dalšími možnými cestami. O bližší informace je možné
požádat i ředitelku školky paní Ludmilu Seidlovou.
Odbor vnitřních věcí, K. Vomočilová

Cyklobus vyjede již
posedmé
než 6 miliónů turistů. A Polička se může těšit, že
díky této výstavě vstoupí do povědomí návštěvníků nejen obrazy věnované Marku Sittichovi,
ale samotné město Polička a jeho památky.
Ve čtvrtek 10. května byla v Dómském muzeu výstava slavnostně zahájena. Vernisáže se
zúčastnilo více než 300 pozvaných hostů, mezi
nimiž byl i salcburský arcibiskup Dr. Alois Kothgasser a zemský hejtman Dr. Wilfried Haslauer. V úvodním projevu ředitele Dómského
muzea Petera Kellera zazněla překvapivě i čeština, když v českém jazyce poděkoval zástupcům
města Poličky za to, že umožnili takovou výstavu v Salcburku uskutečnit. Vernisáže se zúčastnil starosta města Jaroslav Martinů a ředitelka
Městského muzea a galerie Polička Mgr. Pavla
Juklová. Mezi hosty byli i zástupci Velvyslanectví České republiky v Rakousku – Dr. Ivana Červenková a Dr. Jaroslav Knot.
Otevření výstavy se setkalo s velkým ohlasem
a zájmem. Přejme výstavě úspěch a snad si návštěvníci díky výstavě a propagaci, která v rámci
ní probíhá, najdou cestu i do Poličky. Polička je
v Salcburku vidět!
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Projekt „Cyklobusem Českomoravským pomezím“ si během šesti uplynulých sezón našel mnoho příznivců. I v letošním roce bude linkový
autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol od
posledního červnového víkendu do konce září
vyjíždět na svou trasu po turisticky atraktivních
místech na pomezí Čech a Moravy.
V roce 2011 se podařilo do projektu zapojit
Vysoké Mýto, poslední z měst Českomoravského pomezí, ve kterém cyklobus nestavěl. Loňská
trasa autobusu zůstane zachována i pro letošní
rok. Cyklisté i pěší turisté tak budou moci poznávat nejen krásy pěti historických měst Českomoravského pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jakými jsou zámek v Nových Hradech,
Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale,
cyklostezky v okolí České Třebové, rozhledna na
Kozlově nebo zřícenina hradu Cimburk.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu
a neděli od 29. června do 30. září, celkem tedy
čtrnáct prodloužených víkendů, a v provozu
bude také o svátcích 5. a 6. července a 28. září.
Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravského pomezí vám nabízíme díky spolupráci
měst Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Polička a Česká (pokr. na str. 2)
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Stavby pokračují

Nové technologické centrum

Dokončení infrastruktury v lokalitě
Mánesova
Město Polička dokončilo plánovanou výstavbu
technické a dopravní infrastruktury v lokalitě nových rodinných domků Mánesova – 2. etapa. Nové
komunikace, chodníky, parkoviště a terénní úpravy
představují náklady v hodnotě 5,5 mil. Kč. Ve 2. etapě nabídlo město Polička k prodeji celkem 21 parcel
pro výstavbu rodinných domků, prodáno bylo doposud 18 parcel.

Mánesova
Změny v ulici Nádražní
V Poličce se pilně pracuje i na dalších dvou stavebních akcích, obě jsou realizovány v ulici Nádražní.
Práce probíhají na stavbě bezbariérového vstupu do
plaveckého bazénu. Souběžně s tím se začalo s rekonstrukcí chodníku v této ulici, který bude mít též
bezbariérové vstupy.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Technologické centrum tvoří zázemí pro realizaci konceptu elektronické státní správy na úrovni obcí a příspěvkových organizací ve správním
území Poličky. Investiční část projektu je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně Integrovaného operačního programu, v rámci výzvy
č. 06 IOP „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“.
Výše dotace dosáhla 85% uznatelných nákladů.
Technologické centrum se skládá z hardwarového a softwarového vybavení, které je umístěno
v datovém centru města Poličky. Pro zajištění potřebné dostupnosti poskytovaných služeb je provozována spolehlivá, bezpečná a rozšiřitelná infrastruktura, která se skládá zejména ze serverové
části realizované na moderní blade architektuře,
části datového úložiště se zrcadlenými diskovými
prostory pro případ výpadku jedné lokality a jejich
vzájemného propojení. Do technologického centra
je možné postupně převádět současně provozované aplikace a systémy.

Mezi cílové uživatele služeb technologického
centra (TC) patří především:
• město Polička jako garant realizace, provozovatel TC a konzument služeb poskytovaných
TC
• zřizované organizace města Poličky jako konzumenti služeb poskytovaných TC
• obce ve správním území ORP Polička jako
konzumenti služeb poskytovaných TC
Díky tomuto systému vznikly nové služby pro
obce v rámci ORP, zejména spisová služba, negarantované úložiště dokumentů atd. Do budoucna
vznikne i on-line propojení na krajský úřad a další
státní instituce.
Informace najdete na http://tc.policka.org

Zprávy z Pardubického kraje
Stát přesunul další povinnost na kraje.
Peníze na koronery však neposlal.
Rada Pardubického kraje schválila uzavření
smlouvy o organizování a zajišťování prohlídek
těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na
území Pardubického kraje. Nová povinnost pro
Pardubický kraj vyplynula ze zákona o zdravotních službách, který nabyl účinnosti k 1. dubnu
2012. Radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický potvrdil, že tuto povinnost Pardubického kraje zajistí zdravotnická záchranná
služba: „Pro nás to v letošním roce znamená
vyčlenit z rozpočtu dva miliony korun navíc,
protože náklady vynaložené na zajištění prohlídky těla zemřelého nebudou plně hrazeny
ze systému veřejného zdravotního pojištění.
V příštích letech předpokládáme, že roční ná-

klady vzrostou ještě o 500 tisíc korun. Stát tak
na nás přenáší další povinnosti, aniž by zajistil
finanční krytí. V tomto případě se přitom evidentně jedná o výkon státní správy v přenesené
působnosti.“
Obnova vozového parku záchranky
bude pokračovat
Pardubický kraj v letošním roce zakoupí další čtyři sanity. „Budeme pokračovat v obnově
vozového parku zdravotnické záchranné služby, která je naší příspěvkovou organizací,“
uvedl krajský radní Martin Netolický. Od roku
2010 Pardubický kraj nakoupil již dvanáct velkých sanit za 30 milionů korun a vozový park
obohatilo také pět vozů pro rychlou přepravu
lékařů za 7,5 milionu korun.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji

Nádražní

Cyklobus vyjede již
posedmé
(pokr. ze str. 1) Třebová. Projekt opět podpořil
také Pardubický kraj.
Podrobné informace o trase cyklobusu a tarifech jízdného vám přineseme v příštím čísle
Jitřenky, ve kterém najdete i leták s mapou, jízdním řádem a tipy na výlet v naší turistické oblasti. Další informace budou v průběhu června uveřejněny také na www.ceskomoravskepomezi.cz
a facebookové stránce Českomoravského pomezí.
Ing. Jiří Zámečník
manažer cestovního ruchu

byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce
byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce
Byty budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku kupní ceny na veřejném
jednání (v tzv. veřejné dražbě), přičemž nejnižší podání činí:
- pro byt č. 4, vel. 2+1 842 250 Kč
- pro byt č. 6, vel. 1+1 679 580 Kč
Veřejné jednání se bude konat v zasedací síni Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160 (I. poschodí)
ve středu 20. června 2012 v 15.00 hod.
Popis prodávaného majetku:
Byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází v 2.NP bytového domu,
celková podlahová plocha 63,13 m2, z toho kuchyň 12,25 m2, předsíň 11 m2, 1.pokoj 16,97 m2, 2.pokoj 18,17 m2,
koupelna+WC 4,74 m2, sklepní prostor 11,02 m2.
Byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází v 2.NP bytového domu,
celková podlahová plocha 36,69 m2, z toho kuchyň 11,60 m2, předsíň 5,74 m2, pokoj 16,05 m2, koupelna 2,30 m2,
WC 1,00 m2, sklepní prostor 5,84 m2.
		
Prohlídky bytů se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem odboru správy majetku MěÚ Polička
na tel.č. 461 723 812 nebo 461 726 810.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit nejpozději v den konání dražby do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička
(odbor správy majetku, dveře č. 19), kde budou zároveň seznámeni s podmínkami prodeje.
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Polička třídí dobře
Zástupci města Poličky se zúčastnili ve čtvrtek
26. 4. v budově Krajského úřadu Pardubického
kraje slavnostního vyhlášení výsledků V. ročníku
soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů
„O Perníkovou popelnici 2011“. Město Polička získalo zvláštní cenu od společnosti ELEKTROWIN
a.s. v kategorii „Nejvyšší výtěžnost WINTEJNERU
VMS“ ve zpětném odběru elektrozařízení skupin 1,
2 a 6 (velké a malé domácí elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje) za rok 2011. Kromě
perníkové upomínky získalo město Polička i finanční odměnu 10 000 Kč. Dík patří všem občanům, kteří využívají služeb sběrného dvora viz
www.policka.org/detail/2957/mestsky-urad/infoz-odboru/Informace-o-systemu-trideni-odpadu/
a mají tak zásluhu na dosaženém úspěchu.
Občané Poličky recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěli k ochraně
životního prostředí
Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování
za rok 2011. Z Certifikátu vyplývá, že naši občané
v loňském roce vytřídili 594 televizí, 243 monito-

rů a dále 5 906 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 540 MWh elektřiny, 25 264 litrů ropy,
2 405 m3 vody a 22 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 121 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 475 tun.
Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde
ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
čísla, která stojí za pozornost. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží velký dík.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Tip na výlet - putování po městských
lesích Polička – 2. část
Turistický okruh „Svojanovsko“ přivádí
návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky.
Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha
je opět názorně vyznačena na informačních tabulích.
Stanoviště č. 6 - Introdukované dřeviny
v lesním hospodářství
Lokalizace: značená odbočka vlevo (Městské lesy
Polička, lesnický úsek Svojanov) v lesním porostu ze
silnice III. třídy Rohozná – Radiměř. Lesnicky hodnotná lokalita s přirozenými obnovami smrkových
porostů. Tabule je instalována u mohutného exempláře douglasky tisolisté. Návštěvník je podrobně
seznámen s možnostmi výsadeb introdukovaných
dřevin v lesním hospodářství, tabule je obohacena
barevnými fotografiemi.
Stanoviště č. 7 - Listnaté dřeviny v lesním
ekosystému
Lokalizace: z obce Rohozná odbočka na cyklotrasu 4104 – lesní cesta na hrad Svojanov.
Informační tabule je osazena u skupiny vzrostlých stromů buku lesního. Jde o poslední pozůstatky původního jedlobukového lesa v dané lokalitě.
Návštěvník získá informace o listnatých dřevinách
a jejich významu v lesním ekosystému, o způsobech

obnovy a výchovy lesních porostů v běžném lesnickém provozu. Textová část je doplněna vhodnými
barevnými fotografiemi.
Stanoviště č. 8 - Městské lesy Polička
a přírodní park Údolí Křetínky
Lokalizace: značená odbočka „Boží muka“ z hradu
Svojanov.
V místě instalace tabule je křižovatka turistických
tras (Starý Svojanov, Rohozná, hrad Svojanov, Dolní
Lhota). Textová část tabule je věnována informacím
o PP Údolí Křetínky, seznamuje i s okolními významnými krajinnými prvky a s obecnými informacemi o lesním majetku města Poličky. Zajímavostí je
i letecký snímek přírodního parku.
Stanoviště č. 9 - Hospodaření v lesích
zvláštního určení
Lokalizace: značená odbočka „Přírodní lokalita
Kaviny“ ze silnice II. třídy č. 365 Svojanov – Dolní
Lhota.
Ekologicky hodnotná a silně exponovaná lokalita
v PP Údolí Křetínky. Tabule je osazena v údolí Kavinského potoka při turistické stezce k obci Kněževes.
Zájemcům jsou podávány informace o praktickém
hospodaření v lesích zvláštního určení, pozornost je
věnována i místním přírodním památkám (přírodní
památka Kaviny, přírodní památka V Jezdinách).
Stanoviště č. 10 - Hradisko Kněževes
Lokalizace: značená odbočka ze stanoviště č. 9
Turisté jsou přivedeni na místo hradiska Kněževes,
jehož historie je úzce spjatá s hradem Svojanovem.
Ze stanoviště je možné pokračovat i na další okolní
zříceniny hradů (Louka, Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk).
Příjemné putování přeje město Polička!
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Události Městské
policie Polička
Ostraha prodejny Penny market má v poslední
době mnoho práce se zamezením krádeží v prodejně.
Dne 17. 4. v pravé poledne přistihla ostraha v prodejně muže, který se pokusil odcizit zboží v hodnotě
cca 100 Kč. Na místo byli následně přivoláni strážníci, kteří zjistili, že se jedná o dvaadvacetiletého muže
ze Žďárska. Muž se k činu doznal a zboží, které odcizil, vrátil zpět prodejně. Postup řešení přestupku byl
pro strážníky standardní. Ke slovu přišly pokutové
bloky a uložení pokuty za spáchaný majetkový přestupek, tím věc strážníci vyřešili na místě.
Nemilý pohled se naskytl muži, který šel venčit
své čtyřnohé miláčky do polí za prodejnou Tesco dne
19. 4. Cestou totiž nalezl dalšího psa, který bojoval
o život v bažinaté jámě. Z té se nemohl sám dostat
ven a byl již značně vyčerpaný. Díky občanovi, který
na místo přivolal strážníky, se podařilo psa z jámy
vytáhnout a zachránit jej. Vzhledem k tomu, že nebylo možné ihned zjistit majitele psa, protože pes
neměl identifikační známku, byla hlídka nucena převézt jej do útulku v obci Pohodlí, kde strávil jednu
noc. Druhého dne se naštěstí jeho majitelka ozvala
a pes jí byl předán. Strážníci majitelce uložili blokovou pokutu za přestupek ze zákona na ochranu zvířat
proti týrání, která je však proti záchraně zvířete před
smrtí nepodstatná.
Dne 20. 4. v dopoledních hodinách musela ostraha prodejny Penny market řešit další pokus krádeže. Do prodejny vstoupila žena z Poličky, která se
pokusila odcizit zboží v hodnotě cca 265 Kč. V jejím
úmyslu jí však pracovníci zabránili a na místo přivolali strážníky. Bylo k neuvěření, že žena strážníkům
ukazovala pokutové bloky, které obdržela od kolegů
republikové policie za krádež z předešlého týdne rovněž v uvedené prodejně. Strážníkům nezbývalo než
nějaké pokutové bločky ženě přidat a s další pokutou
jí vyprovodit z prodejny.
Dne 9. 5. dopoledne dostali strážníci informaci
o pohybu dvou mužů, kteří vezou na dvoukolovém
vozíku železný odpad. Strážníci vyjeli na oznámení
směrem k ul. Střítežská, kde byli oba muži zastiženi
u výkupu železa. Obsah vozíku nepocházel po ověření z žádné trestné činnosti. Problém byl v tom, že jedním z přistižených byl nezletilý, třináctiletý mladík
z Poličky, který se místo školního vyučování věnoval
zcela jiné činnosti. Ve spolupráci s pracovnicí sociálního odboru při MěÚ Polička byl mladík předán
matce. Věc dále řeší pracovnice uvedeného odboru.
Městská policie Polička

O pravidlech a lavičkách
Jako malý jsem byl vychováván k tomu, že pravidla se mají dodržovat. Jedno z – tehdy – důležitých
pravidel bylo, že na lavičkách se sedí „slušně“. Zpráva z městského úřadu o instalaci speciálních laviček,
které k porušení tohoto pravidla přímo vybízejí, mne
překvapila. Inu, pan starosta se snaží vyjít vstříc
všem, tak proč ne omladině? Hnán touhou okusit tolik let zakázané ovoce - sezení na opěradle, rozhodl
jsem se převratnou novinku vyzkoušet. Za doprovodu svého starého psa jsem pod rouškou teplé květnové noci vyrazil do akce... Najít nové lavičky nebyl
problém. Jejich bílý nátěr je tak výrazný, že mezi
parkovou zelení září hluboko do noci. Výstup na lavičku začal poněkud nešťastně. Lavičky jsou zřejmě
stavěny dnešním teenagerům na míru a lehká konstrukce se pod mojí vahou začala mírně chvět. Pes na
mě nechápavě hleděl, lavička se třásla... Výstup jsem
přesto dokončil a konečně poznal, jaké to je, sedět na
opěradle lavičky. Přátelé, není o co stát. Sezení bez
opory zad je nepohodlné a výhled (v noci jen tušený)
na zahnívající přítok Synského rybníka plný odpadků, za tu námahu nestojí. Proto, alespoň v tomto případě, radím – pravidla se vyplatí dodržovat!
-JirKa-

3

Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 19. dubna
2012
a) ZM neschvaluje návrh na povýšení finančního
příspěvku na činnost Městské organizace Klubu
důchodců ČR z 30 tis. Kč na 40 tis. Kč.
b) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
ZM schvaluje záměr rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému ve městě Poličce.
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města
Poličky konané dne 30. 4. 2012
RM schvaluje pro zabezpečení provozování předmětu činnosti Informačního centra v Poličce přijmout variantu pod č. 1 důvodové zprávy, a to vyhlášení výběrového řízení v době, kdy již běží výpovědní
lhůta a je známo, že Komisionářská smlouva bude
ukončena. RM ukládá vypovědět Komisionářskou
smlouvu do 31. května 2012.
RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2011 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Petra Budigová, Jimramov, ve výši 10 000 Kč na
nájemné Divadelního klubu na zkoušky sborového zpěvu
• ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná, ve výši
1 000 Kč na florbalový turnaj pro žáky
• MINIATUR – GOLF CLUB POLIČKA, ve výši
3 000 Kč na náklady spojené s účastí na soutěžích a na provozní náklady

Nález kol
Ve dnech 30. 4. a 11. 5. byla v Poličce nalezena
dvě jízdní kola, která byla uložena do prostor MěÚ
jako nález. Jedná se o kola značky Eska a Author, viz
přiložená fota kol. Pro lepší orientaci je možné zhlédnout kola na stránkách města, v sekci městská policie/nalezená kola. Majitel se o ně může přihlásit buď
na městské policii, nebo na podatelně MěÚ Polička.
Městská policie Polička
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• TJ Plavecký oddíl Orka Polička, o. s., ve výši
4 400 Kč na startovné, ubytování a cestovné na
závody
• Sportovní klub Prima Polička, ve výši 5 000 Kč
na náklady na pořádání závodů v cyklistice a cyklokrosu
• AMK automotoklub Polička, ve výši 3 000 Kč na
činnost klubu
• Michal Štěpánek, Polička, ve výši 5 000 Kč na
náklady juniorského MS ve sportovním lezení
v Singapuru
• Bc. Jan Stodola, Polička, ve výši 2 000 Kč na
cvičení rodin s dětmi
• Vodácký klub NEPTUN, o. s., ve výši 3 000 Kč
na nafukovací výcvikovou loď, pádla a vesty
• Jana Jonáková, Polička, ve výši 2 000 Kč na
kroje pro společenská vystoupení
• Vladimír Vraspír, Polička, ve výši 2 000 Kč na
výstavu fotografií „Třináctého v pátek“
• Náš Martinů, Polička, ve výši 9 000 Kč na přednášky, besedy, koncerty – tvorba a život Bohuslava Martinů
• Ing. Jan Matouš, Polička, ve výši 4 000 Kč na
vydání publikace Poličské pověsti
• Ivan Šrek, Polička – Střítež, ve výši 4 000 Kč na
divadelní představení
• NIPI ČR, KO PK, o. s. středisko Salvia Svitavy,
ve výši 5 000 Kč na činnost svitavského střediska
• OS „Náš Domov“ Koclířov, ve výši 10 000 Kč
na provozní náklady azylového domu pro rodiče
s dětmi v Koclířově
• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, ve výši 15 000 Kč na potravinovou pomoc pro
potřebné
• Svaz postižených civilizačními chorobami,
o. s. Polička, ve výši 1 000 Kč na výlet do lázní
a činnost
• Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 1 000 Kč na
přednášky o zdravém životním stylu
• DUHA Vysočina, Polička, ve výši 1 000 Kč na
deskové hry pro děti a mládež
• Junák, středisko Tilia Polička, ve výši 17 000 Kč
na opravy a údržbu základny a klubovny, na vybavení, náklady letní putovní výpravy a hry
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 15 000 Kč na
práci s dětmi a pořádání letních stanových a putovních táborů
• Zdislava Vostřelová, Polička – Střítež, ve výši
2 000 Kč na dětské zábavné odpoledne
• Český svaz ochránců přírody, 1. ZO, Polička, ve
výši 13 000 Kč na dataprojektor + plátno a na
opravu stropu chodby v klubovně
• SDH Lezník, ve výši 2 000 Kč na dětský den
• Opuštěné kočky Polička o. s. , ve výši 3 000 Kč
na péči o opuštěné kočky
• Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5 000 Kč
na krmivo a soli
• ZO ČSOP Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve
výši 10 000 Kč na provozní náklady
• ZO ČSV Polička, ve výši 2 000 Kč na vyšetření
včelstev na nákazu moru
• ZO chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši
2 000 Kč na vakcinaci, léky, vitamíny
• Český zahrádkářský svaz, ZO Polička, ve výši
5 000 Kč na opravy cest zahrádkářské kolonie
• Myslivecké sdružení Sebranice-Lezník-Střítež,
ve výši 2 000 Kč na nákup bažantích kuřat a speciálního krmiva pro bažanty
• Český svaz chovatelů, ZO Polička, ve výši
5 000 Kč na údržbu areálu, opravu budovy s občerstvením, na výstavu
• SDH Lezník, ve výši 5 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
• Klub českých turistů Polička, ve výši 5 000 Kč
na činnost klubu a značení turistických tras
• Dalibor Nitsch, Polička, ve výši 2 000 Kč na
dresy
• AMK automotoklub Polička, ve výši 3 000 Kč na
elektronickou časomíru pro motocyklový sprint

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

• Aeroklub Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na obnovu a modernizaci značení vzletové a přistávací
dráhy
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8 638 Kč
na dopravu na natáčení soutěže Bludiště
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 14 200 Kč na akci Dětský den
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 2 000 Kč na další vzdělávání externích vedoucích SVČ Mozaika
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 16 000 Kč na školu
v přírodě pro žáky pracoviště Polička
• OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši
13 162 Kč na nákup stavebnic a míčů pro projekt
Rušné přestávky III
• OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši
16 000 Kč na náklady lyžařského výcviku
• Spolek přátel a absolventů při Masarykově ZŠ
Polička, ve výši 16 000 Kč na dopravu na jazykový pobyt v Hohenemsu
• Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši
11 000 Kč na environmentální a ekologickou
výchovu pro děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ, výchovně
vzdělávací akce pro veřejnost
• SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na náklady účasti v Českém a Světovém poháru ve skateboardu
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
90 000 Kč na sportovní činnost mládeže
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
výši 8 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
• TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši
25 000 Kč na soutěže a náklady tenisového
kempu
• SK Masokombinát Polička, ve výši 69 300 Kč na
činnost mládežnických oddílů
• Mgr. Stanislav Nožka – sportovní lezení, ve výši
10 000 Kč na náklady na činnost
• HC Spartak Polička, o. s., ve výši 69 300 Kč na
činnost hokejového klubu
• TJ Štefanydes Polička, ve výši 40 000 Kč na
soustředění, cestovné, startovné, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
• Atletika Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na Běh
kolem poličských hradeb
• Atletika Polička, o. s., ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
• SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25 000 Kč
na provoz a sportovní činnost hokejbalového
klubu
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s., ve výši
4 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit –
sportovních pomůcek a vzdělávání lektorů sportovních aktivit
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 2 000 Kč na náklady na uspořádání Svatomartinského večera s broučky
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 5 000 Kč na benefiční koncert v Divadelním klubu v Poličce
• Oblastní charita Polička, ve výši 5 000 Kč na
oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička
• Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 9 000 Kč na
divadelní představení a hudebně taneční představení
• Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na
multikulturní festival Colour Meeting 2012
• Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 40 000 Kč na
výstavy, hudební multikulturní seminář pro školy, workshopy, divadelní představení, besedy
• Veronika Šrek Bromová, Polička – Střítež, ve
výši 20 000 Kč na výstavu, úklid a hlídání prostor, pojištění, realizace výročního bulletinu, letní umělecké sympozium
• Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na péči
o uživatele návykových látek a jejich partnerů
a partnerek

Kam na školní
výlet?
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 3 000 Kč na Běh naděje – šance pro život
• Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na
podporu rodin s nezaopatřenými dětmi
• Oblastní charita Polička, ve výši 4 000 Kč na
rozšíření nabídky tvořivých volnočasových činností – Tiffany technika
• Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši
30 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se
na uzdě
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s. Polička, ve
výši 20 000 Kč na dofinancování projektu „Čas
pro rodinu“
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 12 000 Kč na nákup koberce do klubovny,
doplnění hudebních nástrojů
• SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady her
a branných závodů mladých hasičů vyjma pohárů a věcných cen
• SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na poháry a věcné ceny
• TJ Spartak Polička, ASPV, ve výši 3 000 Kč na
nákup míčů a náklady na organizaci soutěží
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Pomník zakladateli města, Vysoké Mýto, ve výši
20 000 Kč na dokončení projektu vztyčení sochy
krále železného a zlatého
• Cantes, o. s. skupina Polička, ve výši 20 000 Kč
na pomůcky pro terapii, školení, zkoušky, ubytování a cestovné k činnosti
• Sdružení Linka bezpečí Praha, ve výši 8 400 Kč
na provoz Linky bezpečí
• Česká tábornická unie T. O. Peklo Polička, ve
výši 5 000 Kč na 19. ročník setkání skautů
• Český kynologický svaz ZKO, ve výši 20 000 Kč
na provozní náklady

RM bere na vědomí řešení Studie parku v lokalitě
Mánesova jako podkladu pro zpracování projektové
dokumentace.
RM schvaluje dodavatele akce Oprava komunikační spojnice Polička - Modřec, společnost Skanska
a.s., Praha 4 – Chodov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo se společností Skanska, a.s., Praha 4 - Chodov, na akci Oprava komunikační spojnice Polička – Modřec, dle důvodové
zprávy.
RM jmenuje konkursní komisi pro výběrové řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička Čsl. armády 347, ve složení Romana Musilová - předseda komise, Jaroslav
Martinů - člen, Mgr. Lenka Havelková - člen, Kateřina Grubhofferová - člen, MUDr. Martin Plšek - člen,
PaeDr. Marta Hunalová - člen.
RM doporučuje ZM poskytnutí příspěvku těmto
subjektům:
• Gymnázium Polička, ve výši 13 000 Kč na projekt „Psychohrátky“
• Gymnázium Polička, ve výši 8 600 Kč na „Adaptační kurz“
• SOŠ A SOU Polička (Dr. Kolář), ve výši 8 500 Kč
na projekt „Drogová závislost, kyberšikana, kouření, kriminalita mládeže“
• DPS penzion Polička, ve výši 6 500 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“
• SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 5 000 Kč na víkendový
pobyt
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ Polička, ve výši 8 400 Kč na projekt „Poznej sám
sebe, šikana, dobrá třída“
• Masarykova ZŠ Polička, ve výši 15 000 Kč, na
projekt „Prevence, šikana a agresivní chování“

RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést
• Miroslav Havran, Litomyšl, na vydávání publi- stavbu mezi městem Polička a obchodní společnoskace se sportovně-cestovatelskou tématikou
tí KOH-I-NOOR holding a. s., Praha, dle důvodové
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 15 000 Kč na spor- zprávy.
tovní pomůcky, odměny soutěžícím a občerstveKompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
ní při pořádání soutěží pro zdravotně postižené
na sekretariátě starosty města.
žáky pracoviště Polička
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 50 000 Kč na oponovou dráhu do velkého
sálu spolkového domu Jordán
• Chalupníková, Polička, ve výši 40 000 Kč na
divadelní putování po jižní Francii zakončené
představením v Poličce
• Mgr. MgA. Veronika Hrčková, Polička, ve výši
Město Polička, jako účastník výtvarné soutěže
40 000 Kč na realizaci divadelního představení
pro členská města Sdružení historických sídel Čech,
Ažura
Moravy a Slezska, uspořádalo v pondělí 14. května
• Jitka a Miloš Jandlovi, Polička, ve výši
70 000 Kč na provozní náklady spojené s cho- vyhodnocení místního kola soutěže. Odborná porota za účasti výtvarnic Veroniky Bromové, Šárky
vem koní
Hrouzkové a Pavly Juklové vybrala v každé věkové
• Oblastní charita Polička, ve výši 20 000 Kč na
nákup a položení linolea ve společenské místnos- kategorii jednoho finalistu. Finalisté postupují do
celostátní soutěže v Kutné Hoře. Výběr byl velmi
ti AC dílen a Denního stacionáře
těžký, vítězové však mohli být pouze tři. Gratulace
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
patří těmto mladým výtvarníkům: věková kategorie
7 500 Kč na uspořádání Drakiády 2012
6 - 10 let - Anežka Vargová, ZUŠ B. Martinů Polička,
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
„Polička – kostel sv. Jakuba“; kategorie 11 - 14 let - Iva
3 900 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš 2012
Machová, Gymnázium Polička, „Rondokubistický
dům“; kategorie 15 - 18 let Martin Zindulka, GymnáRM schvaluje na základě hodnocení nabídek na
zhotovení zakázky ČOV Polička - výměna provzduš- zium Polička, „Morový sloup“. Vítězní autoři získávají odměny od města Poličky.
ňovacího systému AN2 a AN3 nabídku firmy LK
Ostatním účastníkům, kteří nepostoupili dál,
Pumpservice, společnost s ručením omezeným, Praale dodali krásná a hodnotná díla, patří dík. Jejich
ha 9, jako nejvhodnější.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ČOV Polič- obrázky budou vystaveny od 1. července do 2. září
v prostorách Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
ka - výměna provzdušňovacího systému AN2 a AN3
Poděkování patří i pedagogům, díky nimž se žáci
s firmou LK Pumpservice, společnost s ručením
mohli soutěže zúčastnit.
omezeným, Praha 9.
Přijďte se o prázdninách do CBM podívat, jak mlaRM bere na vědomí závěry Studie investičních podí výtvarníci z Poličky vidí památky!
třeb ČOV Polička a ukládá OSM vykoupit pozemky
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
p.č. 3039 a 3043 v k.ú. Polička.

Památky očima
mladých

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Žhavou novinkou, kterou nabízí svazek obcí
Královská věnná města, je brožura s názvem
Brány královských věnných měst otevřené princům a princeznám. Jedná se o speciální nabídku
školních výletů. Učitelé zde najdou tipy na výlety
do Dvora Králové nad Labem, Hradce Králové,
Chrudimi, Jaroměře, Mělníka, Nového Bydžova, Poličky, Trutnova a Vysokého Mýta z různých
zájmových oblastí, ale i cenovou dostupnost, pro
jaký typ škol je výlet vhodný, jak se lze na místo
dopravit.
Brožury byly distribuovány do škol v Poličce
a okolí, k dispozici jsou též v informačním centru nebo v Centru Bohuslava Martinů. Můžeme se
pyšnit tím, že právě fotografie historické školní
třídy z poličského CBM je na úvodní straně obálky
výletní brožury. Tak hurá na výlet!
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
Královských věnných měst

Vycházky Kardio
klubu
V sobotu 16. 6. se uskuteční kondiční vycházka po
Českomoravské vysočině. Délka nenáročné pěší vycházky 6 km s návštěvou muzea v obci Krátká, Samotín, Dráteničky, Blatiny, Sněžné. Sraz účastníků: Svitavy vlakové nádraží, odjezd do Poličky v 8.02 hod.
nebo autobusem odjezd v 8.13 hod., účastníci z Poličky odjezd v 8.30 hod autobusem do obce Krátká.
Druhá červnová vycházka nás v sobotu 30. 6. zavede do KLADSKÉHO POMEZÍ, navštívíme park ve
Stolových horách, Velkou Hejšovinu, park dinosaurů v Karlově. Délka pěší vycházky 6 km. Odjezd BUS
z Poličky v 6.00 hod., ze Svitav v 6.30 hod.
Přihlášky: Polička - paní Eva Navrátilová tel.:
728 246 578; Svitavy - paní Chvojsíková 737 941 571.
Jan Pokorný

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky:
20. června
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Hasiči občanům

Důstojné oslavy Dne vítězství

Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou
obyvatelstva před působením škodlivých látek
a fyzikálních jevů v důsledku průmyslových havárií
nebo při použití zbraní hromadného ničení. Téměř
dokonalou ochranu poskytují stálé tlakově odolné
úkryty (speciální, většinou podzemní železobetonové stavby), které jsou určeny k ochraně osob při
vojenském ohrožení, ale nelze je z mnoha důvodů
využít k okamžité ochraně ohrožených osob např.
v důsledku průmyslové havárie. V těchto případech
je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budově
– tzv. improvizované ukrytí a případně použít improvizované prostředky individuální ochrany.
Víte, jak se účinně chránit?
Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově
(místnosti) od místa, kde vás zastihlo varování. Přirozené ochranné vlastnosti staveb výrazně snižují
účinky škodlivin ve srovnání s volným prostorem.
Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od úniku nebezpečné látky a v centrální,
nikoliv obvodové, partii budovy.
Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte
uzavřením oken a dveří a jejich oblepením páskou,
uzavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy – klíčové otvory, dveřní výřezy pro poštu, větrání spíží a vyústění odsavače par.
Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu
v zamořeném prostoru (např. při opuštění úkrytu při
nařízené evakuaci) zabezpečíte použitím improvizovaných prostředků individuální ochrany v prvé řadě
dýchacích cest, očí a povrchu těla.
Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně
hlášení pokynů v místě. V úkrytu vyčkejte do doby
pominutí účinků škodlivin, respektive do doby vyhlášení evakuace.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

8. května se uskutečnily v Poličce městské oslavy květnových dnů, kdy v roce 1945, po šestileté
světové válce, devastaci lidských a materiálních
hodnot, bylo ukončeno trápení milionů lidí nejen
v celé Evropě, ale i v našem městě a nastal tak vytoužený a trvalý mír. Již dopoledne zástupci města
položili květiny k památníčkům bojovníků první
a druhé světové války v okolí Poličky. V poledne
se uskutečnil slavnostní oběd, na kterém starosta města a poslanec PČR pan Jaroslav Martinů,
poslankyně PČR Zuzana Bebarová Rujbrová, zá-

Tonda obal na cestách
V pátek 13. 4. 2012 za námi přišla paní učitelka
a řekla nám, že půjdeme na přednášku o třídění
odpadů. Nevěděli jsme o recyklaci mnoho. Kdyby se nás někdo zeptal, co to recyklace je, řekli
bychom asi, že výroba nových věcí z použitých
materiálů. Nic víc.

Krajské finance
bez závad
Ministerstvo financí České republiky provedlo
v říjnu loňského roku a v dubnu letošního roku
audit hospodaření Pardubického kraje za rok
2011. Při projednání výsledků kontroly převzal náměstek hejtmana Roman Línek závěrečnou zprávu, která konstatuje, že nebyly shledány žádné závady či možná rizika a není nutné přijímat žádná
opatření k nápravě.
„S výsledky jsem spokojen, a to i z toho důvodu,
že se podařilo velice dobře zvládnout první etapu reformy účetnictví veřejné správy. Cením si
výsledku zejména proto, že krajským rozpočtem
v kontrolovaném období prošlo osm miliard korun,“ uvedl Roman Línek.
Audit se týká zejména plnění příjmů a výdajů
rozpočtu, hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými z Národního fondu či na základě
mezinárodních smluv, nakládání a hospodaření
s majetkem ve vlastnictví územního celku, finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
obcí, ke státním fondům, stavu pohledávek a také
závazků a účetnictví vedeného územním celkem.

Informační centrum výběrové řízení
Rada města Poličky rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na provozování Informačního centra
v Poličce. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno
během měsíce června. Případné zájemce odkazujeme ke sledování internetové stránky města –
www.policka.org.
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stupci ZO KSČM, svazu bojovníků za svobodu
a městského svazu důchodců zavzpomínali na
osvobozování Poličky. Odpoledne pokračovaly
oslavy pietním shromážděním občanů u památníku osvoboditelů. Zastavení a položení kytičky díků
následovalo i u památníčku mladého sovětského
vojáka, který v poslední den války padl při osvobozování našeho města. Vzpomínka také pokračovala u židovského památníku. Právě mnoho Židů
a celých rodin z Poličky a okolí bylo odvlečeno
fašisty a umučeno v hitlerovských koncentračních
táborech. Společně jsme zavzpomínali na předsedu židovského spolku, MUDr. Viktora Deutsche,
který v Poličce před několika lety zemřel. Akce
a oslavy byly zakončeny besedou občanů v místní
Starohradské restauraci, kde oba poslanci PČR
odpovídali nejen na místní problémy života Poličky a okolí, ale i na problémy celostátní, zdravotní,
sociální a bezpečnostní politiky občanů ČR. Akce
se zúčastnilo více jak 70 občanů. Je jen škoda, že
se takových akcí nezúčastňují naši mladší spoluobčané a mládež, protože naší povinností je neustále si historii připomínat a chovat se tak, aby
se fašizmus, války a utrpení lidí do naší vlasti již
nikdy nevrátily.
Text: Ivan Chudý, foto –IJ-

Výukový ekologický program byl plný informací a velmi nás zaujal. Ve filmových ukázkách
a prostřednictvím interaktivní tabule jsme se
dozvěděli, jak třídit odpad. Viděli jsme spalovnu a zjistili jsme, že když spalujete odpad doma,
vypouštíte do ovzduší stokrát více škodlivin než
spalovna odpadů. Také jsme procvičovali třídění
odpadů. Instruktoři nám vše vysvětlili a o všem
jsme si povídali a dozvěděli se mnoho zajímavého.
Nikdy nás nenapadlo, co se s odpadky děje, když
je vyhodíme do košů, popelnic a kontejnerů. Neuvědomovali jsme si, že s odpadky, které vyhodíme,
se můžeme setkat v jiné podobě. Zjistili jsme, jak
se vyrábějí PET lahve, a byli jsme překvapeni, že
naše mikiny, ale také plastová okna, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek či květináče jsou
výrobky z recyklovaných plastů. Další tajemství
bylo, že se ze škrobu vyrábějí příbory a kelímky,
které se úplně rozloží jako bioodpad. Také to, že
rtuťový teploměr lze recyklovat, a rtuť se použije
potom do zářivek, aby lépe svítily, bylo pro nás
velkým překvapením. A co myslíte, na co se dají
využít krabice od mléka a džusů? To neuhodnete.
Vyrábějí se z nich stavební desky, ze kterých se
montují nejen domy, ale i nábytek. Ovšem nejzajímavější byla informace, že někdy se člověk
prochází po krásné krajině a ani neví, že tam byla

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

dříve skládka. Nevěříte? Z plné skládky, která se
uválcuje, zasype hlínou a osází rostlinami vznikne za pár let nová krajina. Pokud správně třídíme
odpad, nezbude do popelnice skoro nic. Bioodpad
můžeme dávat na kompost.
Vědět, jak třídit odpad a jak ho likvidovat je
velmi důležité. Víte, že v roce 2020 prý každý
člověk ve vyspělých zemích vyprodukuje za rok
640 kg odpadu? Za všechno prý mohou samoobsluhy. Tam je třeba, aby všechno zboží bylo pořád
připraveno k prodeji, dobře zabaleno a nabízeno
tak, aby lidé nakupovali stále častěji a více zboží.
Tím vzniká příliš mnoho zbytečných obalů a také
odpadů.
Přednáška byla zábavná a poučná, byla to
vlastně pojízdná výstava Tonda obal na cestách,
kterou financuje firma EKO-KOM a.s. Pán, který přednášel, měl s sebou spoustu vzorků, které
jsme si mohli prohlédnout a na vše se zeptat. Pokud budeme kupovat jen to, co opravdu potřebujeme, budeme odpad třídit k recyklaci a nebudeme doma spalovat odpadky, ale jen dřevo a papír,
budeme šetřit přírodu a chránit naši Zemi, jako
místo pro život. Třiďte s námi.
Žáci 5. B
Masarykova základní škola Polička

Hledá se rodina
Jana Rady
Na základě žádosti pana Alexe Maskalika, PhD.,
vědeckého pracovníka Vojenského historického
ústavu Bratislava, uveřejňujeme prosbu o pomoc při hlédání příbuzných či rodiny generála čs.
branné moci Jana Rady, který zemřel v Poličce
17. 7. 1922. Vojenský ústav v Bratislavě připravuje
publikaci o elitě čs. armády a v rámci její finalizace
dohledává portrétové fotografie některých jejích
čelních představitelů, mezi něž patří i generál Jan
Rada. V případě, že můžete takové informace poskytnout, kontaktuje pana Maskalika na e-mailu
maskalikalex@gmail.com. Děkujeme.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

Červen 2012

Tylův dům

Kino Polička

Pátek 1. června v 19.00 hodin, velký sál TD
Patrik Hartl: KLÁRA A BÁRA
Radikální komedie o dvou manželských
krizích a jednom úmyslně založeném
požáru.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová,
Jan Holík/Roman Štabrňák, Mojmír
Maděrič
Vstupné: 220 - 280 Kč (představení
v rámci divadel. abonent. cyklu jaro
2012)
Čtvrtek 14. června v 19.00 hodin, velký sál TD
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA
GREENA
Legrační, dojemný příběh lásky a odpuštění. Náhodná automobilová nehoda
přivádí do styku dva muže (Stanislav
Zindulka a Matěj Hádek).
Vstupné: 160 – 200 Kč (představení
v rámci divadel. abonent. cyklu jaro
2012)
Úterý 19. června v 19.00 hodin, velký sál TD
Cimrman/Smoljak/Svěrák:
ŠVESTKA
Jevištní sklerotikon Divadla Járy Cimrmana.
Vstupné: 190 - 320 Kč
Středa 20. června v 17.00 hodin, velký sál TD
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ
B. MARTINŮ
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci
s Tylovým domem.
Čtvrtek 21. června v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
ČERVNOVÁ VÝSTAVA
JAROSLAV MATĚJKA - OBRAZY
(olejomalba)
Výstava je přístupná v salónku B. Martinů
v Tylově domě od 2. 6. do 26. 6.
Vernisáž 2. 6. ve 14.00 hodin.

Pondělí 11. června v 19.00 hodin
BITEVNÍ LOĎ
Bitva o Zemi začne na vodě.
Akční/sci-fi, USA, 131 minut, titulky, přístupno od 12 let
Vstupné: 60 Kč
Pondělí 18. června v 19.00 hodin
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ
SRAZ
To nejlepší nakonec. Nejvhodnější záminkou k setkání všech postav byl podle
scenáristů školní sraz.
Komedie, USA, 113 minut, titulky, přístupno od 15 let
Vstupné: 60 Kč
Pátek 22. června v 19.00 hodin
MERUŇKOVÝ OSTROV
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky.
Drama/romantika, Slovensko, 102 minut,
do 12 let nevhodný
Vstupné: 60 Kč
Středa 27. června v 17.00 a 19.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Příběh volného pokračování romantické
komedie „Líbáš jako Bůh“ začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem
se pokoušejí začít nový život.
Komedie, ČR, 113 minut, přístupný
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 28. června v 19.00 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK
1. část
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella a Edward po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira…
Fantasy/romance/thriller, USA, 116 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč

Litomyšl
14. 6. – 8. 7. - na různých místech ve městě
Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl
Smetanova výtvarná Litomyšl
9. 6. - Smetanovo náměstí
Author cyklo Litomyšl – MTB Maraton
12. ročník populárního MTB závodu
21. – 24. 6. - Smetanovo náměstí
Salaš u Franka
Salašská koliba se slovenskou gastronomií přímo na Smetanově náměstí.
Svitavy
4. 6. od 19 hod. - Fabrika
B. Smetana: Prodaná nevěsta
Studentské představení Konzervatoře
Pardubice
6. 6. od 19 hod. - Fabrika
Koncert: 4 TET
16. 6. od 17 hod. - Fabrika
Externí koncert festivalu Smetanova Litomyšl: Fazil Say
Vynikající klavírista, ale také improvizátor, skladatel a tvůrce vlastních variací
skladeb.
Moravská Třebová
9. 6. od 13 – 23 hod. - náměstí TGM
Městské slavnosti
Bohatý kulturní program - vystoupí známé kapely a interpreti.
23. 6. od 9 – 3 hod. - parkoviště na Hřebči „U Tety“
Hřebečský slunovrat
1. ročník jednodenního festivalu na Hřebči – na půli cesty mezi Svitavami a Mor.
Třebovou.
Vystoupí regionální kapely, taneční soubory z obou měst. Zlatým hřebem akce
bude vystoupení skupiny Čechomor.
Pořádají ve spolupráci města Svitavy
a Mor. Třebová
30. 6. od 9 hod. - muzeum
Fotofestival Moravská Třebová
Zahájení festivalu v 9 hodin v budově muzea.
Vysoké Mýto
9. 6. - náměstí Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Vysoké Mýto
Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři J. Sodomkovi v retro
stylu 30. let 20. stol.
22. 6. od 9 – 22 hod. - nám. Přemysla Otakara II.
Evropský svátek hudby
Maraton hudby pořádaný městem Vysoké
Mýto.
23. 6. - Vysokomýtský stadion
Oslavy 110 let od založení SK Vysoké
Mýto
Bohatý kulturní program vyvrcholí vystoupením fotbalového klubu Amfora.

Blahopřejeme
Dne 27. 5. 2012 oslavila
devadesáté narozeniny paní
Marie Klimešová. Do dalších
let jí přejeme hodně zdraví,
pohody a životního elánu.
Děti s rodinami

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Galerie Kabinet
Střítež

Colour Meeting 2012 opět v červenci
Vzhledem k báječnému počasí, výtečné atmosféře a hojné návštěvnosti loňského ročníku
multižánrového festivalu Colour Meeting, se
organizátoři z řad občanského sdružení Pontopolis rozhodli zachovat prázdninový, tedy červencový, termín. Nalistujte diáře a kalendáře
a zapište si, prosím, termín 20. – 21. července
2012! Místo a idea zůstávají stejné – v poličském
parku u Synského rybníka připravujeme festival
pro celou rodinu…
Z hudebních lahůdek nabízíme prozatím
k ochutnávce horkokrevnou maďarskou skupinu
Fókatelép, až z daleké Venezuely dorazí skoční
Big Mandrake… Festival jako každoročně představí i méně známé české a zahraniční interpre-

Dvojvernisáž! 3. 6. v 17 hod. Kateřina Vincourová a Markéta Othová. Dvě skvělé umělkyně.
Dva fotografické soubory. Dva pohledy na realitu vesnického a přírodního prostoru.
Obě umělkyně si během uplynulých 22 let
vybudovaly na české umělecké scéně svébytné
a originální místo. Výraz jejich práce je výsledkem
jejich vytříbeného a senzuálního vnímání okolního světa skrze membránu jejich vlastní citlivosti
a vnímavosti k lidem, věcem, situacím, materiálům a prostředím. Každá se projevuje ve své práci
diametrálně odlišně. Markéta Othová je známa
svými černobílými fotografiemi, Kateřina Vincourová objekty - sochami. Umělkyně pracují každá
svým nezaměnitelným způsobem s prostorem, do
kterého svá díla instalují s velkou citlivostí, odvahou a zkušeností vnímání prostoru. Obě také často pracují ve velmi osobních či intimních rovinách.
Jejich přístup je konceptuální i intuitivní.
Markéta Othová představí soubor dvaceti emV sobotní podvečer 23. června ožije poličský lesblematických květin, které poznala v dětství, když
ní park Liboháj divadelními postavami, hudebními
si hrála na louce na Moravě, nedaleko chaty své
i tanečními výjevy a doufejme, že i početnou skupiprababičky a jejichž rozpoznání v přítomnosti je
nou návštěvníků… Co, že to vlastně ten Divoháj je?
obloukem vrací do trochu jiného a poněkud po- Na otázky odpovídá Petr Erbes, vrchní divadelník:
smutněleji posunutého významu. Její soubor se
jmenuje „Ahoj babi“, pro úplnost uvádím vtip, kteCo si máme představit pod názvem DIVOHÁJ?
rý se vztahuje k názvu výstavy: „Jde slepej s jedDivoháj vznikl jako zkratka dvou slov: divanovokým lesem za babičkou na návštěvu, jdou
delní a Liboháj nebo také divý Liboháj. Jedná se
a jdou a najednou tomu jednovokýmu vyšvihne
o provedení série výjevů z různých divadelních her
větvička to zdravý oko a on povídá: „Tak jsme do- v prostředí magického Šibeničního vrchu a to navíc
šli“ a slepej říká: „Ahoj babi“. Tento vtip je jedním
během Svatojánské noci! Jednoduše taková podz důvodů pro název výstavy. Poprvé ho vystavila
večerní a večerní procházka trochu strašidelným
lesem se soutěžemi zakončená v prostorách bývav Londýně v roce 2008 v galerii Unit30.
Kateřina Vincourová fotografuje, ale své fotogra- lého letního divadla poličských ochotníků. Divoháj
fické práce vystavuje velmi zřídka. V Galerii Kabi- vznikl na základě myšlenky obnovit a vzpomenout
net Střítež představí svou práci s názvem „Z poly- na divadelní časy před více než šedesáti lety...
styrenu (PS)“ poprvé. Zaznamenala rozestavěnou
Kdo se na akci Divoháj podílí?
„vesnici“, satelitní městečko, z polystyrenu na peKdyž to tak počítám, tak to máme odhadem
riferii Prahy. Tento černobílý fotografický soubor
padesát lidí: dvacet pět hudebníků a tanečníků
odkazuje svou vizualitou k antickým vykopávkám
v Pompejích. Tyto novodobé „vykopávky“ působí „tutti-bandistů“ a minimálně stejný počet herců
a organizátorů, povětšinou členů a příznivců Divasvou bílou čistotou v krajině (slovy autorky): „Až
delního spolku Tyl.
jímavě krásně, ale paralelně s tímto se naskýtá
pohled ekologicko-katastrofický. Zatímco trosJak dlouho a jak intenzivně probíhaly přípravy?
ky v Pompejích u nás vzbuzují obdiv ke kultuře
TUTTI BAND (hudebně-taneční skupina, která
staveb a života té dávné doby, tak naproti tomu
vznikla speciálně pro Divoháj) se schází tak nějak
hrubá torza vznikajících polystyrénových domů
od podzimku loňského roku, lesní výjevy a scény se
ve mně vzbuzují strach a neklid z našich zítřků.“
promýšlejí, připravují a konkretizují postupně…
Autorky budou při slavnostním zahájení svých
výstav osobně přítomny.
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová, vaše dobrovolná galeristka.
Galerie Kabinet Střítež, Střítež 42, Klub občanů
Stříteže, naproti památníku padlým v I. světové
válce. Otevřeno pondělí a čtvrtek 17 - 19 hod. nebo
po domluvě na mobilu: 602 315 215.

ty, kteří milovníky hudby dozajista příjemně
pobaví! Mimo hudební nadílky nebude chybět
ani bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky… o divadelní představení pro
děti i dospělé se postarají Johanka Vaňousová,
Elen Volpi a členové skupiny Sportniki, třešničkou na dortu bude vystoupení skupiny Barevný
děti s autorským představením White Bird. Samozřejmostí je domácí kuchyně, dětský koutek,
doprovodná výstava a mnohé další kratochvíle,
o kterých budou v příštím vydání Jitřenky informovat ředitelka festivalu Olga Kosíková a dramaturg Dušan Svíba.
-ln-

Divoháj aneb ochotníci v lese

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 6.

MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
9. - 10. 6.
MUDr. Iryna Moyseyenko,
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
461 612 733
16. - 17. 6.
MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
23. - 24. 6. MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
30. 6. - 1. 7. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. máje 606, č. tel.: 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Pro koho je procházka Divohájem určena?
Řekl bych tak všeobecně pro Poličáky, kteří mají
chuť si udělat procházku letním lesem. Na své by
si měl přijít každý příznivec divadla, hudby, tance
a dobré zábavy, od nejmenších po pamětníky.
Co bys vyzdvihl jako nejlepší část programu?
To je různé, pro někoho výjevy v lese, pro někoho tanečníci či sličné tanečnice nebo muzikanti,
pro jiného občerstvovací stánek s nápoji na konci
cesty.
Bude akce Divoháj nárazová, nebo budeme moci
program vidět ještě jinde a jindy?
Jedná se o jednorázovku, co se týče místa, času
a kompletního programu. Tutti band se možná ještě
někde zjeví, uvidíme, jak to vše dopadne…
Věříme, že Divoháj dopadne spokojeností a netradičním zážitkem pro návštěvníky i účinkující ku spokojenosti organizátorů. Na konec shrnutí důležitých
údajů pro návštěvníky:
Místo: lesní park Liboháj, vstup u stadionu
Čas pro začátek vycházky:
sobota 23. 6., 20.30 – 22.30 hodin
Výstupné: dobrovolný příspěvek
Občerstvení připraveno a zajištěno u posledního
stanoviště. Za deště se program nekoná a bude nabídnut náhradní termín.
-ln-

Program Centra Bohuslava Martinů
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY
13. ročník večerního
putování Poličkou
sobota 2. června 2012 od 19.00
hod. do pozdních hodin

13. Hasičský záchranný sbor
19.00 – 23.00 hod.
Prohlídka techniky a ukázky s výkladem.

Začátek večerního putování
v 19.00 hod. v barokní radnici na Palackého nám.,
kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.
Podrobný program s úplným popisem jednotlivých stanovišť najdete v květnové Jitřence.
1. Městská galerie v barokní radnici
Palackého nám.
19.00 – 24.00 hod.
Během večera můžete zhlédnout všechny poklady
barokní radnice.
Svou tvorbu návštěvníkům osobně představí
uznávaná fotografka Veronika Bromová a to
v rámci besed, které se konají ve 20.00, 21.00,
22.00 a 23.00 hod.
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů
Časy prohlídek: 16.30, 17.00, 17.30, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30, 22.30,
23.00 a 23.30 hodin.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec. Vstupenky lze
zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
3. Městská knihovna
Palackého nám.
od 19.00 hod. do nevidím
Vernisáž: 21.30 hod. - výstava: Poličský
fotografický kroužek.
4. MaTami - Centrum pro rodinu
Šaffova ulice
Začátek promítání: 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
hod.
5. Galerie Vysočina
Palackého náměstí
19.30 - 23.00 hod.
„Existuje právě tolik obrazů, kolik očí je k vidění“
Samuel Lewis Francis. Zváni jsou všichni milovníci
obrazů.
6. Vinotéka „Pod věží”
Šaffova ulice
18.00 – 23.00 hod.
7. Speciální základní škola Bystré
Šaffova ulice - v průjezdu domu
19.00 – 24.00 hod.
8. ART studio Gracias
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.
9. Středisko volného času MOZAIKA
nám. Bohuslava Martinů, budova SVČ
19.00 – 23. 00 hod.
Mozaika na téma „VESMÍR“
22.00 hod. – UFO! - laserová show na nám.
B. Martinů
10. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
nám. Bohuslava Martinů
19.00 – 22.00 hod.
11. Kavárna PRALINKA
Riegrova ulice
19.00 – 22.00 hod.
12. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů
Hradební bašta v parku, ulice Komenského
19.00 - než dohoří svíce

14. Oblastní charita Polička
budova Denního stacionáře, Vrchlického ulice
19.00 – 23.00 hod.
„Ze země do nebe“ - vizuální téma o kráse života
a lidských vztahů.
15. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
16. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR
středisko TILIA Polička
ulice Parkány
19.00 – 22.00 hod.
17. Farní sbor Českobratrské církve
evangelické
Nábřeží Svobody
19.00 – 24.00 hod.
18. Divadelní spolek Tyl
Vrchlického ulice - Divadelní klub
19.00 – 22.00 hod.
VÝSTAVY
Kdo si hraje, nezlobí!
Výstava o skládání, stavění a stavebnicích všeho
druhu, určená pro všechny, kteří si rádi hrají…
5. května – 2. září
Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět
hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit
svůj svět na podlaze, na stole, doma nebo na zahradě.
Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelkou
hraček paní Miroslavou Pecháčkovou z Rychnova
nad Kněžnou a sběratelem stavebnice Merkur panem
Jiřím Mládkem, za přispění výrobce stavebnice
SEVA firmy Vista, firmy MERKUR a Ravensburger.
AFRIKA
Výstava, která vás zavede do Afriky a představí
vám nejen život současných domorodců, ale přenese
vás také do doby, kdy tento černý kontinent objevoval
cestovatel Emil Holub. Výstava vznikla ve spolupráci
s o. s. Pontopolis, Českou rozvojovou agenturou,
časopisem Lidé a Země, Památníkem Emila Holuba
v Holicích a za přispění cestovatele pana Miroslava
Ducháčka.
20. května – 2. září
Část Tři ženy v Africe prezentuje fotografie ze
současné Afriky. Výstava představí také unikátní
kresby a fotografie afrických zvířat z cyklu
Fotografické návraty - Divoká Afrika, jehož autorem
je Jan Svatoš. Poslední část výstavy Dr. Emil Holub
africký cestovatel vás zavede do doby, kdy byl tento
černý kontinent teprve objevován a seznámí vás
s jeho životem a cestami.
POHÁDKA VE ŠKOLE
Výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří
mají rádi pohádky…
22. dubna – 2. září
Výstava vznikla ve spolupráci s Národním
pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze,
které je autorem koncepce výstavy a ve svých
sbírkách uchovává téměř pět tisíc školních obrazů
ke všem předmětům vyučovaným na základních
školách. Nesmírně zajímavou skupinou jsou školní
obrazy s námětem pohádek.
Výtvarná soutěž O nejkrásnější
pohádkové leporelo
Přijďte se inspirovat na výstavu Pohádka ve škole
a vytvořte originální leporelo z českých národních
pohádek. Výtvarná soutěž je určena pro všechny děti
od 4 do 12 let.
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Pravidla: Formát, technika a provedení
pohádkového leporela záleží pouze na vaší
fantazii. Každá práce musí být označena jménem
a příjmením, věkem autora, poštovní adresou
jednotlivce nebo školy. Výtvarné práce zasílejte do
15. června na adresu Městské muzeum a galerie
Polička, Tylova 114, Polička nebo doručte osobně do
Centra Bohuslava Martinů v Šaffově ulici.
Soutěžní kategorie: Kategorie A - děti 4 - 6 let,
B - 7 - 9 let, C - 10 - 12 let
Výtvarné práce budou vyhodnoceny, oceněny
a v termínu od 26. června do 2. září prezentovány na
výstavě Pohádka ve škole.
Adolf Born – nejen Mach
a Šebestová
Rodinné zastavení v osobitém světě výtvarníka
Adolfa Borna.
28. dubna - 2. září
Výstava se koná ve výstavních sálech
Městské galerie, Palackého nám. Vstupenky je
nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky
i trochu poťouchlého humoru jistě potěší výstava
oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna.
Stěna pro jedno dílo představí v červnu
tvorbu Jakuba Klimeše. Na „Stěně pro jedno
dílo“ můžete vidět část z cyklu 3×5. Celý cyklus tvoří
5 kompozic, vždy zpracovaných ve 3 technikách fotografii, grafickém vícebarevném tisku z výšky
a počítačové grafice. Nejde ale o prosté „překreslení“
původního námětu, ale o ilustraci různých pohledů
toho, že lidské vidění není objektivní. Vstup volný.
Výstavy jsou přístupné denně, mimo
pondělí, 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
AKCE
setkání a společné povídání s mistrem
Reiki Pavlem Votřelem vám přiblíží, co je to
Duše, kolik je generací duší na Zemi. Dále bude
představena historie Země a chronologie dříve
existujících civilizací. Na závěr proběhne vedená
meditace dle možností posluchačů, upřesnění na
stránkách www.reiki-skola-pavel.cz. Beseda se
uskuteční v úterý 12. června 2012 od 18.00 hod.
v AV sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Divadlo pro děti
Jak se hledají princezny
Půvabná hra s maňásky v dřevěném paravánu,
herci a muzikou v podání divadla Bořivoj. Za aktivní
účasti dětí se trojice kumpánů snaží osvobodit
princeznu z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován
na motivy pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
Vstupné 40 Kč.
Představení se koná v neděli 17. června od
16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
Koncert
mladých
houslistů
z České republiky a Finska k poctě
Bohuslava Martinů. Akce se uskuteční ve
středu 27. 6. v 18.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů.
POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2012
pátek 29. června v 21.30 hod.
Sherlock Holmes: Hra stínů - letní kino na
zahradě Centra Bohuslava Martinů.
sobota 30. června od 10.00 hod.
Putování za skřítky - zábavné odpoledne pro
děti.
Čeká nás celodenní program. Těšit se můžete
na diskotéku, divadlo, balónohrátky, výtvarné
dílny, dětské letní kino a možná přijde i kouzelník.
Celá akce se koná ve spolupráci s CBM a Městskou
knihovnou v rámci Poličského kulturního léta. Bližší
informace najdete na plakátech a FB.
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Program RC MaTami

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
21. - 30. 6. – Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů - XVIII. ročník
a Open air program 2012
Hraje se na všech scénách Klicperova divadla
a Divadla Drak a při venkovní produkci Open
air dokonce i v parcích, uličkách starého města
a jeho zákoutích.
www.klicperovodivadlo.cz,
www.divadlodrak.cz, www.pocoapoco.cz
CHEB
28. 6. – 1. 7. - FIJO Cheb – Festival mládežnických dechových orchestrů
Kulturní centrum Svoboda,
www.kcsvoboda.cz
JINDŘICHŮV HRADEC
16. 6. - Den města Jindřichův Hradec 2012
10.00 – 14.00 hod. - náměstí Míru - vystoupení místních hudebních souborů
14.00 – 22.00 hod. – státní hrad a zámek –
historický průvod, vojenské ležení plné her
a soutěží nejen pro nejmenší, dobový jarmark,
ochutnávka sladké kaše.
Více informací na www.jh.cz.
KUTNÁ HORA
23. - 24. 6. - Královské stříbření Kutné Hory
21. ročník jedinečné historické slavnosti, kdy
stříbrné město uvítá krále Václava IV. s celým
dvorem.

V červnu se budeme pomalu
připravovat na léto. Opět můžete
navštívit zajímavé dílničky a aktivity. Vyrobíme si nádherné letní náušnice z „petek“. Milovníci
pejsků se mohou těšit na tvoření s Fany. Celý měsíc
vyvrcholí super celodenní akcí s názvem Putování za
skřítky. Určitě se máte na co těšit.
Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro maminky
s dětmi různého věku
každé pondělí 9.00 – 11.00 h.
Lekce zahrnují posilovací a protahovací cviky pro
maminky. Cvičení dětí je zaměřené na vnímavost
a trénink stability, hmatové a barevné vnímání.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
TĚHULKY
každé pondělí od 17.00 h.
Při pravidelných setkáváních se dozvíte to nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí
a naučíte se vnímat sebe a miminko. Společně se
protáhneme a zarelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková, Lucie Burešová a Soňa Večeřová, DiS.
DROBEČCI
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 h.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (děti 4-6 let)
(Ve spolupráci s o.s. Pontopolis. Výuka probíhá
v učebně v Riegrově ul. 52)
každé úterý 15.00 – 15.45 h.
Přihlásit se můžete na: pontopolis@seznam.cz.
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury

LITOMYŠL
14. 6. - 8. 7. - Mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl
Doprovázený Smetanovou výtvarnou Litomyšlí, v sobotu 23. června Starodávným jarmar- FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
kem a ve dnech 21. - 24. června pravou sloven- – POZOR změna času
skou gastronomií na Smetanově náměstí v Salaši
každou středu 18.00 - 19.00 h.
u Franka.
Speciální fitness lekce určené pro aktivní maminky, ženy a dívky, které se chtějí udržet v konTELČ
dici.
14. 6. – 16. 6. - Arts&film 2012 - VIII. EvropPovede: Mgr. Dana Matejsková.
ský filmový festival o umění
16. 6. - v rámci festivalu proběhne i vyhlášení
DROBCI I a II (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
vítězů soutěže s Českou inspirací.
s dětmi od 1 do 3 let)
Gastronomická ochutnávka Kateřinina koláče
každý čtvrtek a pátek 9.00 – 12.00 h.
a Zachariášova guláše, Toulavá kamera s Ivetou
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
Toušlovou a Josefem Maršálem, 13. komnata
společně nové říkanky a písničky.
bývalé televizní hlasatelky Jaroslavy Panýrkové,
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčkobeseda o seriálu ČT Komici na jedničku s reživá
sérkou Alenou Činčerovou, herečka Iva Janžurová, setkání s legendou českého filmu režisérem
FITNESS A BALANTES CVIČENÍ
Vojtěchem Jasným.
PRO ŽENY A DÍVKY
www.arts-film.com
každý pátek od 17.00 h.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení
TŘEBOŇ
tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové
15. 6. 2012 - Laco Deczi v Třeboni
koordinace, pak je tento cvičební systém pro vás
Vystoupení trumpetisty, skladatele a kapelníka
to pravé.
Laca Decziho. Do třeboňského divadla J. K. Tyla
Povede: Mgr. Dana Matejsková
přiveze i vlastní kapelu Celula New York.
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Bližší informace a mnohem více tipů na vý- TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
lety naleznete na našich webových stránkách
VEČER PRO ŽENY
www.ceskainspirace.cz.
8. 6. (pátek) od 18.00 h.

Divadelní klub
červen 2012 viz kulturní kalendář
a www.divadelniklub.cz
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Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivý večer.
Přihlašujte se prostřednictvím sms na tel:
777 619 234. Počet míst omezen.
Povede: Majka Mitášová
TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
12. 6. (úterý) od 16.00 h.
Na téma PET ART / Podobně jako minulý měsíc se naučíme recyklovat odpadové materiály,
které má každý doma - plasty. Budeme z nich
vyrábět šperky. Prosíme proto ty z vás, kteří
by o dílničku měli zájem, aby donesli s sebou
i nějaké plastové lahve. Nejlépe od aviváží
a minerálek v zajímavých barvách. Přihlašujte
se přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz
nebo osobně v centru. Cena 40/50 Kč.
Povede: výtvarný tým
TVOŘENÍ S PEJSKEM FANY
21. 6. (čtvrtek) od 16.00 h.
Přijďte si užít pejskové odpoledne s canisterapeutickým pejskem Fany. S Fany si můžete
pohrát, pohladit ji, ale také učesat nebo dát
pamlsek. Pokud toužíte pejska mít, můžete se
zeptat, jaké je starat se o něj. Na závěr si vyrobíme jednoduchého pejska na památku.
Vede certifikovaný psovod: Mgr. Alžběta
Rumlová
VAŘENÍ PO AFRICKU
(ve spolupráci s o.s. Pontopolis)
27. 6. (středa) od 13.00 h.
Přijďte si uvařit a ochutnat tradiční africké jídlo.
Povede: Lee Tombo ze Zambie
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
Svačiny
29. 6. (pátek) od 9.30 do 11.30 h.
Jen se svačinami připravenými doma víte, co
vaše dítě jí. K hlavním zásadám zdravé výživy patří především pravidelné stravování jak
u dospělých, tak i u dětí. Základem dne by
měla být tři hlavní jídla – snídaně, oběd, večeře, a nemělo by se zapomínat ani na pravidelné
svačiny. Během semináře si připravíme a společně ochutnáme několik receptů na zdravou
svačinu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY
30. června (sobota) od 10.00 h.
Čeká nás celodenní program. Těšit se můžete
na hledání skřítků, divadlo, balónhrátky, výtvarné dílny, dětské letní kino a možná přijde
i kouzelník. Celá akce se koná ve spolupráci
s CBM a Městskou knihovnou v rámci Poličského kulturního léta. Bližší informace najdete na
webu, plakátech a Facebooku.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Zdravé vaření pro celou rodinu:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Tvořivý večer pro ženy:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Cvičení pro ženy:
		
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...
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Čas Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
19.00 Klára a Bára
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19.00 Čas pro neobyčejné zážitky - 13. ročník večerního putování Poličkou
město Polička
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
13.30 Šikovné ručičky
pracovní místnost - DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
14.00 Člověče nezlob se
společenská místnost - DPS Penzion DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
19.00 Absolventský koncert
sál ZUŠ B. M. Polička
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
17.00 Divadelní odpoledne
Divadelní klub
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
6. 6. 14.00 Odemykání atria
atrium DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
8. 6. 18.00 Tvořivý večer pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
		 Kurz Reiky I
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
9. 6.		 Cesty za uměním - Kroměřížské zahrady
autobusový zájezd
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
11. 6. 13.30 Šikovné ručičky
společenská místnost - DPS Penzion DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
19.00 Bitevní loď
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
12. 6. 16.00 Pohádkové malování (výtvarná dílna pro dospělé)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
17.00 „Ducháčkové“ - premiéra muzikálu
Divadelní klub
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
18.00 Setkání s mistrem Reiki Pavlem Votřelem a povídání na téma Duše
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
19.00 Absolventský koncert
sál ZUŠ B. M. Polička
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
13. 6. 13.30 Výlet do Lubné
Skalka Lubná
DPS Lubná
www.dpspolicka.cz
14. 6. 19.00 Návštěva u pana Greena
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
15. 6. 14.30 Paintball – dorost
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.00 Paintball pro dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
16. 6. 13.00 Sraz rerto bicyklistů
Palackého náměstí
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
15.00 Strašidel se nebojíme, za nimi se vypravíme
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17. 6. 16.00 Divadlo pro děti - Pták Ohnivák a liška Ryška
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
18. 6. 13.30 Šikovné ručičky
pracovní místnost - DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
19.00 Prci, prci, prcičky: Školní sraz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19. 6. 19.00 Švestka - Divadlo Járy Cimrmana
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20. 6. 17.00 Tančíme rádi - představení tanečního oboru ZUŠ B. M. Polička
Tylův dům, velký sál
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
21. 6. 16.00 Pohádkové malování s pejskem Fany (výtvarná dílna pro děti)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
16.30 Zasedání městského zastupitelstva
Tylův dům
Město Polička
www.policka.org
22. 6. 16.00 24 hodin s Harry Potterem
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Meruňkový ostrov
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
23. 6.		 Divoháj - vycházka Libohájem
Liboháj
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
26. 6. 13 - 18 Letní zahrada - představení práce ZUŠ B. M. Polička na závěr školního roku
zahrada ZUŠ B. M. Polička
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
27. 6. 13.00 Jak se vaří v Africe? - ochutnávka typických afrických jídel
CBM - prostory MaTami
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
13.00 Vaření po africku
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis, o.s. s MaTami o.s. www.matami.webnode.cz
17.00 Líbáš jako ďábel
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18.00 Koncert mladých houslistů z České republiky a Finska k poctě Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
19.30 Líbáš jako ďábel
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
28. 6. 14.00 Narozeninové zpívání
jídelna DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
19.00 Twilight sága: Rozbřesk 1. část
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
29. 6. 9.30 Zdravé vaření pro celou rodinu (praktický seminář)
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
21.30 Sherlock Holmes: Hra stínů - letní kino v rámci Poličského kulturního léta
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
					
cs-cz.facebook.com/kulturnileto
30. 6. 10.00 Putování za skřítky aneb zahájení Kulturního léta- festiválek pro děti
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz

1. 6.
2. 6.
4. 6.
5. 6.

#

		
22. 4. - 15. 6.		
22. 4. - 2. 9.		
28. 4. - 2. 9.		
		

Název akce - popis
Místo konání
Výtvarná soutěž O nejkrásnější pohádkové leporelo k výstavě Pohádka ve škole
Centrum Bohuslava Martinů
Pohádka ve škole - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky Centrum Bohuslava Martinů
Adolf Born – nejen Mach a Šebestová - výstava pro milovníky jemné ironie,
Městská galerie, Palackého nám.
úsměvné nadsázky i trochu poťouchlého humoru oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

		
5. 5. - 2. 9.		
		
20. 5. - 2. 9.		
		
1. 6. - 30. 6.		
1. 6. - 30. 6.		
2. 6. - 26. 6.		

červen 2012

Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Kdo si hraje, nezlobí! - výstava o skládání, stavění a stavebnicích všeho druhu určená
pro všechny, kteří si rádi hrají…
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Afrika - Tři ženy v Africe, Fotografické návraty - Divoká Afrika, Dr. Emil Holub
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o.s., Městské muzeum a galerie Polička
africký cestovatel			
www.cbmpolicka.cz
Stěna pro jedno dílo - Jakub Klimeš
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Vilém Žák - KVĚTINY (fotografie)
Tylův dům
Tylův dům
wwww.tyluvdum.cz
Jaroslav Matějka - OBRAZY (olejomalba)
Tylův dům
Tylův dům
wwww.tyluvdum.cz

Pozvánka DPS
Penzion
4. 6. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
5. 6. Člověče nezlob se – 14.00 hod. společenská místnost
6. 6. Odemykání atria – 14.00 hod atrium
Penzionu. Budeme grilovat a zpívat s Poupaty
a panem Hladíkem známé písničky. Vybíráme
25 Kč (uzenina, hořčice, chleba, pivo). Zájemci
se nahlásí na recepci Penzionu do úterý 5. 6.
11. 6. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost – pletení z pedigu.
13. 6. Výlet do Lubné – přátelské posezení Na
Skalce, při dobré muzice. Vybíráme 25 Kč na
občerstvení. Zájemci se nahlásí na recepci penzionu. Uživatelům pečovatelské služby bude zajištěna doprava. Cena dopravy je 50 Kč. Ostatní
pojedou linkovým autobusem. Odjezd autobusu
ze zastávky Polička, most je ve 13.35 hod.
18. 6. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost – pletení z pedigu.
28. 6. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna

Poličské kulturní léto podruhé
Léto, prázdniny, dvoreček muzea, letní kino,
dětská divadla, koncerty pod širým nebem a roztodivné nezařaditelné akce. Víte, co mají výše uvedené věci společného? Poličské kulturní léto se,
po loňském úspěšném uvedení na kulturní mapu
Poličky, opět vrací. „Kuléto“ by letos mělo v průběhu července a srpna opět nabídnout 2-3 filmové
představení týdně, 6 dětských divadel, několik
koncertů a doprovodných akcí a výstav. Nechte se
pozvat na malou ochutnávku.
Výstavy: V Centru B. Martinů se už od května
můžete setkat s věru letní „africkou výstavou“,
která vám nejen představí život afrických domo-

víceméně spojeny. Věříme, že africké bubnování,
diashow, reggae párty a večery věnované hudebním filmům menší nabídku koncertů vynahradí.
V rámci Kuléta také letos o.s. Pontopolis pořádá
další ročník festivalu Colour Meeting.
Kuléto pro děti: Také letos se jednou za 14 dní
budete moci v neděli setkat s dětskými divadly,
žongléry a tatrmany. Díky širokému zapojení
o.s. MaTami nás první sobotu v červenci čeká festiválek pro rodiny s dětmi (pracovně Skřítkoupání) a každé úterý výtvarná dílnička pro děti.
Komunitní festival: Kostra programu je dána,
jeho definitivní podoba bude známa v půlce června. Jeho podobu ovšem můžete ovlivňovat i vy.
Pokud máte dobrý nápad a umíte jej zrealizovat, je
program Poličského kulturního léta otevřen i vám.
Kuléto je dynamický festival, jehož hlavním cílem
je, aby prázdniny v Poličce byly co nejživější. Máte
nápad a chuť k tomu přispět? Ozvěte se nám. A pokud byste náhodou nevěděli co s penězi, tak nám
můžete nějaké dát (zastavte se v muzeu či knihovně, nebo pište na info@knihovna.policka.org)

Kupte si vstupenky

• 15 let v dámských šatech
		 – travesti show skupiny SCREAMERS (19. 9.)
• Jirka Kolbaba: Fotograf na cestách
Splněný sen (24. 9.)
• Eva a Vašek (29. 9.)
• Petr Spálený & Apollo Band (25. 10.)
• Karel Šíp & Josef Alois Náhlovský:
		 Všechnopartička (8. 11.)
Vstupenky v předprodeji lze zakoupit v Informačním centru Polička a Informačním centru
Bystré.
Rezervovat vstupenky si můžete přes naše
webové stránky www.tyluvdum.cz

rodců, ale zavede vás také po stopách cestovatele
Emila Holuba a představí vám černý kontinent
tak, jak jej možná neznáte. Přijďte zažít kus Afriky uprostřed Evropy. V červnu a červenci bude
v knihovně k vidění výstava poličského fotografického kroužku a v srpnu se zde můžete seznámit
s historií i současností poličského SK8 klubu.
Letní kino: V atriu Centra Bohuslava Martinů
se letos můžete těšit na cca 20 filmových představení. Starší i novější filmy všech žánrů jsou určeny
pro co nejširší veřejnost, jejich společným jmenovatelem by měla být divácká přívětivost, která by
zároveň neměla vylučovat filmovou kvalitu. Promítat budeme opět ve středu a v pátek, několik
sobot bude věnovaných hudebním filmům a muzikálům.
Koncerty a doprovodné akce: Nabídka koncertů se oproti loňskému roku o něco zúží, věnovat se
chceme zejména menším lokálním kapelám. Snížený počet koncertů bychom rádi vynahradili několika tematickými akcemi, které budou s hudbou

Věříme, že letošní Kuléto opět přispěje k letní
pohodě, že bude hezky a hlavně, že program zaujme vás, naše návštěvníky.
Poličské kulturní léto pořádá Centrum Bohuslava Martinů, Městská knihovna Polička a MaTami o. s. ve spolupráci s městem Polička, o.s. Pontopolis, Divadelním klubem (mokrá scéna) a vámi
všemi. Hlavním partnerem je UNET.CZ, za podporu děkujeme také Tiskárně Polička.
www: http://kulturnileto.wordpress.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/kulturnileto

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

Tylův dům oznamuje, že zahájil prodej vstupenek na akce konané ve druhé polovině letošního roku:

Pozvánka Pontopolis
AFRIKA
Ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů jsme pro vás
připravili unikátní výstavy zachycující život na africkém kontinentě. Výstavy, doprovodné akce a programy pro
školy našeho společného projektu AFRIKA můžete navštívit od 20. 5. do 31. 8.
Více na www.cbmpolicka.cz.
Sraz milovníků retro bicyklů poprvé
v Poličce
Máte doma staré kolo a líbí se vám retro móda?
Pak se tak oblečte, sedněte na kolo (pokud možno
jen s jedním převodem) a přijďte v sobotu 16. června k poličské radnici, kde se od 13 hodin koná
první ročník poličského Srazu milovníků retro
bicyklů. Účastníci srazu se mohou těšit například
na slalom mezi květináči na náměstí, okružní jízdu Poličkou a poté na společnou jízdu do Borové,
s občerstvením v roubence. Poté budou pokračovat na Lucký vrch, kde bude hodinová pauza s malebným pohledem na Vysočinu a poté se společně
pojede zpět přes Telecí do poličského Divadelního
klubu, kde na vás čeká od 19.30 h. závod do kopce
a poté volná zábava a DJ Taua. Vítězové závodů,
stejně jako nejlépe oblečený gentleman a nejlépe
oblečená lady se mohou těšit na hodnotné ceny.
„Sám jsem si sestrojil staré kolo a v okolí je mno-

ho lidí, kteří mají stejný koníček. Myslím, že by se
měli setkat a hlavně si užít spoustu legrace,“ říká
Vladimír Dospěl, který akci pořádá spolu s občanským sdružením Pontopolis. Více informací o akci
na www.pontopolis.cz
Festival Jeden svět navštívil rekordní
počet diváků
Stejně jako v minulých letech, byla Polička jedním z 30 měst v ČR, kde se koná mezinárodní filmový festival Jeden svět, který prostřednictvím dokumentárních filmů poukazuje na globální problémy,
lidská práva a další problémy a nespravedlnosti
současného světa. Festival je produktem společnosti Člověk v tísni a v Poličce jej organizuje občanské sdružení Pontopolis. Letos se festivalu účastnil
rekordně vysoký počet diváků. Během tří festivalových večerů přišlo na projekce filmů a debaty
s hosty téměř 250 návštěvníků. Významnými hosty
festivalu byli například senátor Jaromír Štětina či
kapela ZRNÍ. Pontpolis o.s. pořádá i projekce pro
školy a letos jsme mimo Poličku nově promítali
i v Litomyšli a ve Svitavách. Školních projekcí se zúčastnilo více než 1300 žáků základních i středních
škol. Všem školám za jejich účast děkujeme.
„Letošní ročník nás utvrdil v tom, že mladí lidé se
zajímají o to, co se děje kolem nich. Chtěli bychom
přispět k tomu, aby si lidé uvědomovali svoji sílu
měnit věci a aby jim svět kolem nás nebyl lhostejný,“ říká předsedkyně Pontopolisu Petra Jílková.
Více o festivalu na www.pontopolis.cz
JAK SE VAŘÍ V AFRICE?
Zúčastněte se přípravy a ochutnávky jednoho
z typických afrických jídel! „Šéfkuchařem“ bude
rodilý Afričan Lee Tombo ze Zambie.
Jste srdečně zváni dne 27. 6. od 13 hodin v Centru Bohuslava Martinů (prostory MaTami)
Vstupné 30 Kč
Ve spolupráci se sdružením MaTami.
Pontopolis otevírá kurz
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Začátečníci: každé úterý od 20.00 h.,
každý čtvrtek od 18.30 h.
první hodina: úterý 22. května od 20.00 h.
Pokročilí: každý čtvrtek od 20.00 h.
Kde: jazyková učebna na Riegrově ulici č.p. 52
Délka kurzu: do 15. prosince 2012
Výuku pro cizince poskytujeme ZDARMA.
Učebnice vám zapůjčíme.
Kontakt: Petra Jílková, tel: 739 568 896, pontopolis@seznam.cz.
Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR.

Z deníku staromilce

Taneční pro
všechny
Základní kurz tance a společenské
výchovy - podzim 2012
Zápis proběhne od 4. do 14. června v kanceláři
Tylova domu. Přihlášky s informacemi jsou k vyzvednutí v IC Polička, IC Bystré a v Tylově domě.
Další informace na www.tyluvdum.cz.
Kurz tance pro dospělé - před plesovou
sezónou
Kurz bude zaměřený na přípravu pro plesovou
sezónu a bude probíhat od 1. do 22. listopadu vždy
ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin v malém sále
Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit na tanečním
parketu sebejistě. Další informace na www.tyluvdum.cz.

aneb: tohle město není pro starý
Blíží se den, kdy se budu muset objednat na oční.
Nemám strach z vyšetření – sestřička je ke mně vždy
vlídná, lékař (lékařka) obvykle také, a na to, že člověk
nemá špetku soukromí, si lze v nouzi snadno zvyknout. Co mě však trápí hodně, je obava, zda vylezu
(a slezu) ty zatracené schody. Vím, nemůže za to nikdo, snad jen pojišťovna(y), které(ým) - nejen v tomto případě - nevadí, že dostupnost místa nezbytného
pro vysoké procento uživatelů, je přinejmenším problematická. Ostatně... Ani do kanceláře tolik vstřícného starosty a valné části městských úředníků se
člověk s pohybovým handicapem nedostane bez obtíží. Pít starostovskou kávičku (mimochodem – prý
je výtečná) někde ve vestibulu? Promiňte, ale ne!
Takže: Zatímco partičky teenagerů ležérně (nejen)
posedávají na speciálních lavičkách hyzdících park
a rockeři z koupaliště ve čtyři hodiny ráno vyhrávají
téměř celému městu, nemohu spát...
-kaz-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Vzpomínáme
Dne 1. 6. 2012 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka paní Eva
Kovářová.
S láskou vzpomínají dcera
Eva a syn Jirka.

Dne 8. 6. 2012 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, paní Jana Mazalová.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají synové.
8. 6. uplyne 1 rok od úmrtí maminky a babičky, paní
Vlasty Pinkové.

18. 6. uplyne 1 rok od úmrtí
manžela a tatínka, pana Jaroslava Skoumala.
Vzpomínají
manželka a děti.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 29. června 2012 uplynou 2 smutné roky, kdy nás
cizím zaviněním opustil bez
slůvka rozloučení pan Jaroslav Švanda.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou
otec, sestra
a manželka s dětmi.

Zprávy z hospodářské
komory
Připravované akce hospodářské
komory ve Svitavách
Krajská hospodářská komora PK, Oblastní kancelář Svitavy a Orlicko pořádají ve Svitavách dne
14. června seminář na téma „Nový zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob“ s účinností od
1. 1. s přednášejícím prof. JUDr. Pavlem Šámalem,
Ph.D., předsedou velkého senátu a specializovaného senátu na hospodářskou trestnou činnost
Nejvyššího soudu ČR. Pozvánku lze nalézt na
www.khkpce.cz a na adrese svitavy@khkpce.cz,
724 613 968 a orlicko@khkpce.cz, 724 613 928, je
možné se registrovat a pozvánku si vyžádat.
Projekt „Volba povolání v Pardubickém
kraji“ je u konce
Projekt, který realizovala po dobu 3 let Khk PK,
končí v červnu 2012 a zakončen bude závěrečnou
konferencí uspořádanou pro zástupce škol a firem
zapojených do projektu v Kongres Hotelu Jezerka na Seči dne 6. června. Závěrečná konference
bude věnovaná zhodnocení projektu a poděkování
partnerům. Veškeré informace a výstupy projektu
v podobě článků a fotek z exkurzí, a také ze soutěží uspořádaných po dobu projektu, lze nalézt na
www.vppk.cz.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
KURZ REIKY II
- pod vedením zkušeného mistra Mirka Čapka
Termín: 8. - 10. 6.
Místo:
SVČ Mozaika
Info a přihlášky: Zuzana Gapová,
tel.: 774 180 653

Čas:
Místo:
Sraz:
Cena:
Přihlášky:
S sebou:

PAINTBALL – DOROST
- pro děti od 12 let – zahrajte si na vojáky
- adrenalinová aktivita, ve které nejde
jen o fyzickou zdatnost, ale i mrštnost,
rychlost, rozvahu
- v ceně je zahrnuto zapůjčení vybavení – helma, pistole a 100 ks kuliček.
Další kuličky si je možno dokoupit na
místě – vždy minimálně po 100 ks
(1 ks za 1 Kč).
Jedna hra trvá přibližně 5 až
10 min a často se vypotřebuje celá
sada 100 kuliček, záleží na četnosti
střelby každého jednotlivce.
Termín: pátek 15. 6.
Čas:
15.00 – 16.00 h.
Místo:
Aiglův lom v Kamenci
Sraz:
14.30 h. v SVČ Mozaika
Cena:
280 Kč
Přihlášky: do 12. 6.
S sebou: Volné starší oblečení, které je možné
ušpinit. Barvu z oblečení lze odstranit
vypráním v teplé vodě.
Info:
Hana Havlíčková
Za velmi nepříznivého počasí bude po
konzultaci s účastníky akce přeložena
na jiný vhodný termín.
Ukázka a možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

Info:

PAINTBALL PRO DOSPĚLÉ
- pro muže a ženy od 18 let
- adrenalinová aktivita, ve které nejde
jen o fyzickou zdatnost, ale i mrštnost,
rychlost, rozvahu
- v ceně je zahrnuto zapůjčení vybavení – helma, pistole a 100 ks kuliček.
Další kuličky je možno dokoupit na
místě – vždy minimálně po 100 ks
(1 ks za 1 Kč).
Jedna hra trvá přibližně 5 až
10 min a často se vypotřebuje celá
sada 100 kuliček, záleží na četnosti
střelby každého jednotlivce
Termín: pátek 15. 6.
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od 17.00 h.
Aiglův lom v Kamenci
Aiglův lom v Kamenci
280 Kč
do 12. 6.
Volné starší oblečení, které je možné
ušpinit. Barvu z oblečení lze odstranit
vypráním v teplé vodě.
Hana Havlíčková
Za velmi nepříznivého počasí bude po
konzultaci s účastníky akce přeložena na
jiný vhodný termín.
Ukázka a možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME,
ZA NIMI SE VYPRAVÍME
- pro rodiče s dětmi (předškoláci, mladší
školáci)
- procházka přírodou za místními lesními strašidýlky (1-2 h.)
- jednoduché hádanky a úkoly pro děti
během cesty
- na konci cesty čeká všechny odvážné
děti drobná sladká odměna
Termín: sobota 16. 6.
Start:
15.00 – 16.00 h.
Místo:
start před branou fotbal. stadionu v Liboháji
Cena:
20 Kč/dítě, doprovod zdarma
Přihlášky: do 14. 6.
Info:
Hana Havlíčková
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
24 HODIN S HARRY POTTEREM
- pro děti od 11 let
- na děti čeká dobrodružná hra s Harrym
Potterem, okořeněná večerní stopovanou městem po stopách zlého čaroděje,
a další drobné hry
- na stejnou vlnu se naladíme filmem
Harry Potter a Kámen mudrců
Termín: pátek 22. 6. od 16.00 h. - sobota 23. 6. do
16.00 h.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vedoucí: Hana Havlíčková
Cena:
170 Kč, 150 s členskou kartou. V ceně je
páteční večeře, sobotní snídaně, oběd,
svačina, pitný režim po oba dva dny.
Přihlášky: do 19. 6.
S sebou: pyžamo, oblečení na venek, popř. další
oblečení na převlečení v případě deštivého počasí – budeme chodit ven. Spací

Info:

pytel není nutný, máme v Mozaice
vlastní k zapůjčení.
Hana Havlíčková

AKCE PRO ŠKOLY
PRVNÍ POMOC
- akce pro děti 1. - 3. tříd ZŠ ve spolupráci se SZŠ Svitavy
Naučí děti praktické poskytování
první pomoci. Rozšíří znalosti dětí ze
zdravovědy.
Termín: 25. - 26. 6.
Čas:
9.00 - 11.00 h.
Místo:
ZŠ Na Lukách a ZŠ Masarykova
Lektorky: studentky ze zdravotnické školy Svitavy
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
PREVENCE HIV A AIDS
- preventivní program pro školy
Interaktivní besedy s člověkem postiženým HIV.
Termín: 4. - 6. 6.
Čas:
8.00 - 13.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Oldřich Bašta - Praha
Přihláška: do 7. 5.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Hledáme externí vedoucí pro zájmové
kroužky
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od října do května 2013
Pracujete rádi s dětmi či dospělými? Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky,
sportovně (florbal), přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit,
nebo se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi
vám po dohodě zprostředkujeme vzdělávací kurz.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• předložení návrhu plánu vaší činnosti na pololetí školního roku

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte nejpozději do 30. 6.
Info:
Jitka Vápeníková,
telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz

Martinů fest – 15. ročník
Budu psát o Martinů festu. Bude to reportáž,
úvaha nebo popis emocí z hudby, nebo od všeho
trochu? Zkusím od všeho trochu.
15. ročník Martinů festu začal jako obvykle pietním aktem u hrobu Bohuslava Martinů. Podle
počtu zúčastněných bych to nazval tristní akt
u hrobu BM. Tuto skutečnost nepřešel mlčením
ani dramaturg letošního festivalu pan Jan Páleníček ve svém uvítacím projevu. V sále bylo hodně
posluchačů, kteří mu dali za pravdu, když hovořil
o díle Bohuslava Martinů. Nemohu se však zbavit
dojmu, že BM patří hlavně kulturnímu světu, který jeho dílo bere doslova a do písmene jako světové
kulturní bohatství od San Francisca po Tokio. Ne
tak mnoho Poličáků. Ti si stále myslí, že se to asi
s tou jeho hudbou přehání, vždyť oni jí nerozumějí.
Je to asi tak, jako člověk, který odpoví, zda umí
hrát na klavír, řekne: „Já nevím, já to nezkoušel.“

Druhý koncertní večer Graffova kvarteta začal
odlehčeně smyčcovým kvartetem D dur Karla
Stamice a Loveckým kvartetem B Dur W. A. Mozarta. Po přestávce zazněl smyčcový kvartet BM
č. 7 „Concerto da kamera“. Bezprostředně jsme
mohli vyposlechnout rozdíl hudebního stylu
a jeho vnímání druhé poloviny 18. století a hudební výraz století dvacátého. Po kolikáté nás svou
všestranností BM překvapil; jeho smyčcový kvartet č. 7. Concerto da kamera je opět zaplněn překvapivými obraty a hudebními tématy, na nichž
by leckterý skladatel postavil celou skladbu. Ne
tak BM - lehce opustí krásný motiv, aby se k němu
už nevrátil.

Pravidelní návštěvníci Martinů festů se vždy
těší na Jitku Čechovou, která zde má své věrné
posluchače. Její manžel, dramaturg festivalu,
a jeho Smetanovo trio přednesli dvě skladby Johannesa Brahmse s krásnými melodickými pasážemi. Byly to Trio C Dur a Trio H Dur. Ve druhé
větě druhé skladby jsem byl přenesen o 100 let
dále, když jsem Brahmsovo téma rozpoznal ve
scénické hudbě k filmu USA Ptáci v trní s Richardem Chamberlainem v roli duchovního. Třívěté
trio d moll Bohuslava Martinů bylo opět důkazem jeho nevyčerpatelné inspirace. Přídavek
s vysvětlením a důkazem o sdělnosti hudby bez
rozdílu žánrů byl z repertoáru Chicka Corei v jazzovém duchu.
V nedělní podvečer Moravská filharmonie
zakončila v chrámu sv. Jakuba letošní festival.
Odlehčený repertoár vyhovoval každému poslu-

Z vystoupení ZUŠ Bystré

Graffovo kvarteto
Kolik je našich spoluobčanů, kteří se stěží prokousali Studánkami? Měli by vědět, že napsal více než
400 děl různého zaměření a že bychom těžko hledali tak všestranného hudebníka, jako byl on. Psal
ozvěny na lidové písničky (na jednu a dvě stránky)
stejně jako symfonie (6. byla za 2. světové války
v USA oceněna jako nejlepší hudební dílo roku) či
opery (namátkou úchvatné Řecké pašije), balety
(Šach králi), nebo díla angažovaná (Lidice, Polní
mše). Skládal, jak vidno, symfonie, opery, oratoria,
balety, koncertní a komorní skladby. Těch komorních je přes dvě stě. Jeho díla byla už za první republiky realizována v Národním divadle, ale také
ve Francii, Švýcarsku. Někdy čelím od některých
lidí podezření, že to není možné, aby jeho hudba
byla tak úžasná, a že je to z naší strany jen přetvářka, ne-li snobismus. Už to nevysvětluji, je to stejné,
jako když v tomto století ještě někdo zpochybňuje
dílo Picassa, zatímco současné výtvarné vnímání
je už o sto let dále. Nechci radit, ale přece jenom:
chce to vpouslouchat se do díla Martinů a otevřou
se vám pohledy, které v sobě nosíte při toulkách
Vysočinou a zde je najdete zhudebněné.
Úvodní skladby zahajovacího koncertu nás přesunuly v čase do 18. století. Slyšeli jsme populární, dá-li se to tak napsat, skladby onoho období,
interpretované současnými sólisty, cembalistkou
Barbarou Marii Willi a Petrem Wagnerem, který
hrál na historický nástroj violu da gamba. Především u skladeb Fr. Couperina a Ant. Forquueraye jsme mohli mít oprávněný pocit, že jsme na
dvoře krále Ludvíka XIV a XV. Ze dvou důvodů.
Tyto skladby se ozývají při romantických francouzských filmech v královském appartementu
(Fanfán Tulipán, Tři mušketýři…) a to zcela cíleně.
François Couperin byl dvorním skladatelem Ludvíka XIV, hudebně vzdělával jeho potomky a byl
povýšen do šlechtického stavu. Ant. Forquaray
napsal na jeho počest skladbu, kterou jsme před
přestávkou vyslechli. Pak hrála Barbara Willi sonátu pro cembalo B. Martinů, aby se po ní vyznala k obdivu k hudbě Mistra a poslala upřímným
gestem pozdrav usměvavému portrétu BM, který
vždy provází tyto festivaly. Skladbou J. S. Bacha
byl dovršen příjemný první festivalový večer, oceněný obstojně zaplněným sálem Tylova domu.

Závěrečná skladba Leoše Janáčka je motivována povídkou L. N. Tolstoje Kreutzerova sonáZávěrečný koncert
ta. Tady bych udělal malou odbočku. Rodolphe
Kreutzer dnes většinou nic nepřipomíná. Napsal
však 19 houslových koncertů, 40 oper a hlavně
chači, špatných zpráv a chmurných nálad je stále
42 etud, jimiž se prokousávali tehdejší adepti
dost. Předehra Mozartovy Figarovy svatby byla
hudebního umění. Ty také L. van Beethoven beze
vstupenkou do dobré nálady. Ta byla potvrzena
sporu znal a napsal na jejich motivy jímavou až
Suitou B. Martinů z opery Veselohra na mostě.
dojímavou sonátu A Dur, a připsal ji Kreutzero- Martinů ji v roce 1935 napsal na objednávku Čs.
vi. Ta je pak v povídce L. N. Tolstého důvodem
Rozhlasu o prázdninách, strávených v Poličce.
tragedie milenců a vraždícího žárlivého man- Pojem stereo nikdo neznal, přesto Martinů zažela Pozdyševa. L. Janáček pečlivě jednotlivé
ujalo, jak vyřešit prostorově distance dvou nefáze povídky převedl do hudební řeči a najdeme
přátelských vojsk, rozložených na protilehlých
i zcela konkrétní hudební transpozice hádky
stranách mostu. Mohli jsme to posoudit: zprava
manželů i děsivý výkřik. Stejně jako u Beethove- se ozývají polnicově fanfárové tirády hrané trubna v Kreutzerově sonátě je i u Janáčka odrazem
kami a zleva jim ve stejné míře odpovídají lesní
jeho životního vztahu k provdané ženě, který se
rohy. B. Martinů označil v partituře své dílo jako
podepsal na Janáčkově díle posledního desetiletí
Radio-opera, ale myslel především na provedení
před jeho smrtí v roce 1928. Za dlouhý a vnímavý
v malých divadlech. Ponechal úmyslně i Klicpepotlesk jsme dostali přídavek skladby Františka
rovu archaickou češtinu: „Ty jsi dívka švihlorostá, máš tak pěkné kadeře... Kdo se jednou do
Xavera Brixiho.
Naslouchej, tak se jmenuje představení taneční- toho liliového kalíšku zakouká, toho jakýsi mam
ho souboru Základní umělecké školy v Bystrém. Je - tak abych řekl - jakýsi blud obejde a není k odto komponovaný program ze tří částí: Písně lásky, klesnutí, dokud tu růžovou hubinku nepolíbí!“.
To se samozřejmě v hrané suitě neobjeví, zrovna
Rok v tancích a písních, Ozvěny země. Naslouchat
měli žáci základních škol v Poličce, ti však neroz- tak jako učitelova hádanka o dělení platu na tři
hodovali o tom, že se dopolední představení, pů- díly. Tak nám alespoň temperamentní dirigent
Petr Chromák nabídl jinou hádanku, s níž nám
vodně jim určené, změnilo v generální zkoušku na
nakonec musel sám pomoct. Jak poznat konec
večerní představení. V programu nechyběly písně
inspirované hudbou Bohuslava Martinů. Diváci - nedělené třívěté suity? Po přetažené pauze jsme
pochopili, že už je to konec a orchestr se dočkal
posluchači prožili celý rok od ledna do prosince
potlesku.
v písních a tancích. Žáci hudebky od drobotiny
Symfonie č. 7. A dur L. van Beethovena je obk dospělým, si získali publikum svým zaujetím
líbená pro svou optimistickou náplň a mají ji ve
pro tanec, zpěv a hudbu a mnohý z přítomných si
svém repertoáru nejvýznačnější světová symfourčitě vzpomněl, že takto na jevišti Tylova domu
kdysi vystupovaly jeho děti, pokud ne i on sám. nická tělesa. Ve druhé větě jsou krásné pasáže,
Jak ten čas letí… Celé představení bylo umocňo- kdy jsem si říkal – okamžiku, postůj. Nepostál,
tak jak je u Beethovena obvyklé; byl přerušen neváno dataprojekcí snímků především z našeho
nadálou pauzou a tympánem. Allegro con brio nás
okolí a dotvářelo harmonický dojem sepjetí lidové
dovedlo do jásavého konce, umocněného fortissihudby s přírodou. V Ozvěnách země jsme slyšeli
a viděli Sílu vody s hudbou Jiřího Pavlici, Podo- mem všech nástrojů. Tak po večeru, který se zdál
krátkým, skončil letošní Martinů fest, na němž
by větru i s větrnými elektrárnami a V hlase lesa
se podíleli, vedle nepostradatelných muzikantů,
jsme viděli na plátně i „hlas smogu“. Celoroční
také dnes už nepostradatelní sponzoři, bez nichž
práce stočlenného souboru jsme mohli ocenit
zásluhou Hany Malíkové a jejích spolupracovní- by tento festival nebyl a jejichž jména a emblémy
jsou na záložkách každého festivalového proků, Romany Musilové, Šárky Hnátové, Evy, Iva
grámku. A pochopitelně všech pracovníků Tylova
a Ondřeje Janečkových. Závěrečné defilé kolem
domu.
sedadel aplaudujích diváků snad bylo příjemnou
odměnou všem účinkujícím za jejich výkony. Tak
A. Klein, foto P. Klein
skončil třetí den festivalu.
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Z činnosti DPS
Penzion Polička

Střípky ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Milé setkání při příležitosti Dne matek s dětmi
z MŠ Rozmarýnek a skupinou Maníci z Gymnázia
Polička se uskutečnilo v jídelně DPS Penzion. Děti
přišly s kytičkou svázanou z básniček, písniček
a dobré muziky. Vystoupení všechny přítomné vel-

mi potěšilo. Senioři si také připomněli Mezinárodní
den tance. Seznámili se s rozdělením tanců do skupin a pomocí videa si připomněli různé druhy tanců.
Velkým zážitkem byla ukázka z baletu Labutí jezero
a také ukázka z filmu Hříšný tanec. V DPS Penzion se
hodně tančí a senioři vědí, že tančit může každý bez
ohledu na věk, výšku, váhu, taneční zkušenosti. Důležité je jen poslouchat hudbu a své tělo. V keramické
dílně byly dokončeny výrobky, které budou zdobit
atrium penzionu. Svoji trpělivost a soutěživost změřili senioři s žáky Speciální školy při hře Člověče nezlob se a s pěveckým souborem Poupata si zazpívali
při narozeninovém zpívání.

Aby nebyl nikdo
sám
Vážení důchodci z Poličky a okolí. Hlavní květnová akce se nám moc vydařila, počasí také přálo.
Připojili jsme se v hojném počtu k městským oslavám 67. výročí ukončení 2. světové války, porážky
hitlerovského fašizmu a osvobození našeho města.
Děkuji vám všem, kteří jste na pietní shromáždění
na poličský centrální hřbitov přišli a následně se zúčastnili besedy se dvěma poslanci Parlamentu České
republiky. S paní JUDr. Zuzanou Bebarovou Rujbrovou, kandidátkou na senátorku v podzimních senátních volbách a panem Jaroslavem Martinů, starostou Poličky. Byla to opravdu důstojná oslava Dne
vítězství. Dále se dne 28. 5. uskutečnil náš první
autobusový výlet do Proseče a na místní rozhlednu
Terezka. Vyhodnocení této akce bude až v další Jitřence, protože proběhla až po uzávěrce tohoto čísla.
A co nás čeká v tomto měsíci? Již tradičně dvě
akce. Tou první bude společný zájezd autobusem
ČAD, v sobotu dne 9. 6. do Litomyšle. Dopoledne navštívíme litomyšlský zámek, jeho zahrady, po obědě
si prohlédneme celostátní výstavu rozkvetlých irisů
v místní botanické zahradě. Sraz účastníků je na poličském autobusovém nádraží v 9.15 hodin (odjezd
9.30). Do Poličky se vrátíme v 16.30 hodin. Druhou
akcí bude společná vycházka k poličským přehradám v pondělí 25. 6. Sraz účastníků vycházky je
u prodejny potravin na Berlíně v 10.00 hodin. Svačinu si vezměte s sebou. Délka trasy 2-3 kilometry.
V dalších měsících si budeme užívat teplého letního počasí v přírodě. Plánujeme zájezd do Nových
Hradů, na společensko-kulturní akci na Lázek, na
podzim na výstavu Země živitelka a samozřejmě
další společné vycházky do přírody. Naše „vlaštovky“ vám jednotlivé akce společně s další Jitřenkou
upřesní. Těšte se a hlavně přijďte. Vždyť dobře znáte naše heslo: Aby nebyl nikdo sám.
Všechny stávající i nové členy zdraví
předseda MO SDCR RSDr. Ivan Chudý
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Chlubíme se:
Na 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2012, ve které porota posuzovala
26 064 prací ze 67 zemí světa, získala v obrovské
konkurenci Ivana Machová (vyučující Mgr. Karel
Musil) za svou výtvarnou práci nejvyšší ocenění
výstavy – medaili Lidická růže. ZUŠ B. M. Polička
dostala ocenění za kolekci maleb za práce Barbory
Freundové, Tomáše Grossmanna, Venduly Grubhofferové a Olgy Kuttelwascherové a čestné uznání pro
Mayu Sophii Stransbury. Všem oceněným výtvarníkům i panu učiteli Musilovi děkujeme za reprezentaci školy a města a přejeme jim do další výtvarné
činnosti hodně inspirace.
Hudební obor se také s úspěchem zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Kateřina Tůmová (žákyně Jitky Nackové) získala 2. místo na mezinárodní
akordeonové soutěži v Ostravě a Veronika Stodolová (žákyně Ludmily Mazalové) získala 3. místo na
mezinárodní soutěži mladých flétnistů v polských
Glucholazech. Velké poděkování patří žákyním za
mimořádné nasazení a oběma vyučujícím za jejich
kvalitní přípravu. V neposlední řadě děkujeme rodičům žákyň za podporu a pomoc při zajištění dopravy.
Zveme:
Na červen jsme pro všechny příznivce připravili
několik programů, které jsou závěrečnými výstupy práce tanečního a literárně-dramatického oboru. V Divadelním klubu se bude konat 5. června od
17 hodin Divadelní odpoledne, ve kterém se představí mladší žáci literárně-dramatického oboru a zahrají Případ detektiva Míši, Kterak princ Dante ke

štěstí přišel a ve spolupráci se staršími žáky úryvek
Dona Quijota. O týden později, 12. června se opět
v Divadelním klubu od 17 hodin uskuteční premiéra autorského muzikálu Ducháčkové. Hudbu k muzikálu zkomponoval Petr Kašpar a kulisy připravil
výtvarný obor. Oba programy nastudovali žáci pod
vedením vyučující MgA. Mgr. Veroniky Hrčkové
a příznivci dětského a mládežnického divadla se jistě
mají na co těšit.
Ve velkém sále Tylova domu, se 20. června uskuteční představení tanečního oboru pod názvem Tančíme rádi. V rámci představení uvidíte nejúspěšnější
choreografie tohoto školního roku a také letošní absolventy tanečního oboru.
V červnu vyvrcholí i práce hudebního oboru.
Všichni žáci budou mít v týdnu od 4. postupové a talentové zkoušky a někteří již ukončí studium absolventskými koncerty. Koncerty absolventů se konají
5. a 12. června vždy od 19 hodin v sále školy a jsou
přístupné veřejnosti.
Na ukončení školního roku škola pořádá závěrečnou prezentaci všech svých činností formou tzv.
Letní zahrady, která se bude konat v úterý 26. června od 13 do 18 hodin. Pestrý program bude probíhat
přímo v zahradě a souběžně v sále školy. Zájemci si
budou moci kromě zajímavého programu hudebníků, tanečníků a herců od 13.30 h. každou hodinu
prohlédnout vnitřní prostory školy s vystavenými
pracemi žáků výtvarného oboru. Pro návštěvníky
budou připravena i zajímavá překvapení. Všichni
jste srdečně zváni.
Renata Pechancová, ředitelka školy

Letecko-modelářská soutěž na letišti
Letecko modelářský klub Litomyšl za spolupráce
s Mozaikou Polička uspořádal dne 8. května v den
státního svátku modelářskou soutěž volně létajících
modelů.
Již čtvrtý ročník „Memoriálu bratří Klejchů“ proběhl za slunného počasí v přilehlém prostoru letiště
Aeroklubu Polička. Pozvání na tuto veřejnou celorepublikovou soutěž přijalo 7 žáků a 15 seniorů, kteří se
sjeli z 10 modelářských klubů naši republiky. Pěkné
počasí umožnilo soutěžícím dobré výkony. V pěti
kategoriích větroňů a modelů s gumovým pohonem
vrtule bylo chvílemi jako včelí rojení. Vlivem stoupavých proudů dosahovaly některé modely až dvěstěmetrových výšek. Během soutěže bylo provedeno
217 startů v čase 3 hodiny 48 minut.
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Náladu soutěžících, návštěvníků a čtrnáctičlenného organizačního týmu klubu zvyšovalo občerstvení
pana Valenty kávičkou, klobáskou a dalšími jeho
specialitami. Na celý zdárný průběh soutěže dozíral Venda Vojtíšek jako ředitel a sportovní komisař
Láďa Hloušek kontroloval regulérnost soutěže.
Dekorování tří nejlepších žáků a seniorů v jednotlivých kategoriích provedla paní Klejchová ze Sebranic a pan starosta Chadima z Lubné, kde oba bratři
bydleli. Za město Polička letos nebyl nikdo přítomen.
Na závěr musím poděkovat vedení aeroklubu za
pochopení a uvolnění vzdušného prostoru na tento
den. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří
poskytli věcné ceny. Letu zdar!
Jindřich Krčmář

Skautská pošta

Recyklohraní a my

12. května v odpoledních hodinách proběhla v Poličce velká skautská celostředisková hra
s názvem Skautská pošta. Setkali se při ní téměř
všichni skauti poličského střediska Tilia, a to od
nejmenší drobotiny až po letité oldskauty. Celá
bojovka proběhla v rámci výročí 100 let od založení skautské organizace v naší vlasti. Jejím hlavním cílem bylo setkání všech generací, ke které-

mu jinak nebývá příležitost, a také připomenutí
toho, jakou úlohu sehráli čeští skauti spolu se sokoly při založení Československa. Tato zásluha
není mezi veřejností a ani mnohými skauty příliš
známá, proto jsme toto téma použili při vymýšlení hry.
Snažili jsme se přiblížit skutečným událostem
roku 1918, kdy 400 skautů ve spolupráci se sokoly přísahalo věrnost nově vzniklé republice na
olympijskou vlajku (československá ještě neexistovala), a poté zhruba měsíc vykonávali hlídání
důležitých pražských objektů. Důležitá byla také
jejich kurýrní služba mezi tehdejším Národním
výborem a významnými institucemi. Skauti roznášeli zásilky po celé Praze a předávali adresátům oproti podpisu. Použity byly speciálně pro
tuto příležitost vydané skautské známky. Výtěžek byl určen na jídlo a ošacení skautů z chudých

rodin. Poté skautská pošta fungovala ještě několik dnů po příjezdu našeho prvního presidenta
T. G. Masaryka v prosinci téhož roku.
Při hře bylo po Poličce rozmístěno 9 stanovišť,
kopírujících tehdejší instituce jako Národní výbor,
nádraží, pošta, letiště, policie, Pražský hrad atd.
Mladší skauti ve dvojicích roznášeli zásilky mezi
těmito stanovišti, kde zároveň plnili tematické

úkoly. Jejich roznášku jim znepříjemňovali rakouskouherští úředníci, zastupovaní staršími skauty
a oldskauty. Pokud jimi byli kurýři chyceni, museli
zaplatit pokutu, nebo odevzdat zásilku.
Hra byla zakončena příjezdem prezidenta Masaryka na vlakové nádraží, kde byl všemi skauty
přivítán původními červenobílými vlajkami (až
v roce 1920 byl přidán modrý klín, symbolizující
Slovensko). Prezident se historickým automobilem přesunul na náměstí, následován skautským
průvodem. Zde byl přivítán i starostou Poličky.
Přes chladné a větrné počasí se hra vydařila
a po dlouhé době jsme se mohli všichni setkat. Za
pomoc děkuji všem, jak hráčům, tak pořadatelům, skautům i neskautům. Doufám, že budeme
mít zase brzy příležitost starší i mladší generaci
dát dohromady.
Medvěd

Klub zdraví zve na červnovou přednášku
Kvapem se blíží léto a s ním i horka a nutnost
častěji doplňovat tekutiny. Neznamená to jen pití
nápojů k tomu vhodných (voda samozřejmě vede).
Také potrava obsahuje určité množství vody a s ní
rovněž můžeme počítat. Trpí-li někdo selháním
ledvin, pak zcela určitě.
Letní horka zatěžují srdce i ledviny a tak je dobré si všímat, kolik sodíku a draslíku do organismu
přivádíme.
Léto je časem levné zeleniny, která na našem
talíři dávno zdomácněla v podobě nejrůznějších
salátů, ale dopřát si můžeme i zeleninové nápoje
vyrobené z kombinace listové a plodové zeleniny.
Většina zeleniny se dá upravit i tepelně, v létě i na
grilu. Zeleninu lze však nejen jíst či pít, ale může
výborně posloužit i v oblasti kosmetiky.
Na předprázdninové setkání jsme pro vás vybrali dva zástupce zeleniny, o nichž si s vámi
budeme povídat a které budeme ochutnávat dne
13. června od 17.30 hodin v horní místnosti SVČ
Mozaika. Přednášku „Cuketa a okurka - zelenina
vhodná do horka“ povede Aleš Kocián. Dozvíte
se opět plno zajímavostí o dvou celoročně dostupných zeleninách, které jsou tentokrát hodny
svého jména a jsou zelené. Zmíníme se mimo jiné
i o vhodnosti jejich konzumace v různých ročních
obdobích. Pro praktiky je nejcennějším určitě sešitek, který obsahuje jak hlavní body přednášky,
tak spoustu receptů, snažíme se vybírat ty neotřelé. Bude určitě ochutnávka ze syrové zeleniny
i tepelně upravené a také si vychutnáme zeleninové koktejly. Alešovo okénko k zamyšlení má
přiznačný název „Plno vody...“.

Léto je někdy časem setkávání, ale i časem
loučení, a že život přináší neustálé změny, o tom
se přesvědčujeme neustále. Někdy je to změna,
která potěší, jindy ne. A my máme jednu změnu z té druhé kategorie. Setkání s Alešem je
v červnu i poslední příležitostí, jak mu můžete
osobně poděkovat za jeho vynalézavost, vtipnost
a pozvednutí úrovně našeho Klubu zdraví nikoli
o stupínek, ale nejméně o celé patro. Nejen tím,
že vytvářel obsahově i graficky úžasné sešitky.
Aleši, přeji Ti za všechny „klubáky“, aby se Tobě
i Tvé rodině v novém působišti dařilo a byli jste
milí Bohu i lidem.
A vám, kteří jste dočetli až sem, přeji požehnaný letní čas, který přinese jistě úžasné zážitky
a rozmnoží tak vaše vzpomínky pro chvíle, kdy
nastane čas vytáhnout je ze šuplíčku paměti a najít v nich zářivou radost a vděčnost, že jste je mohli prožít. I když je to možná spíše srdce, které vás
povede. Souhlasím totiž s Luc Clapiers De Vauvenargues, který řekl: „Velké myšlenky vznikají
v srdci.“ I když člověk je tvor neustále s něčím
nespokojený a zdá se mu, že: „Z blízka nevypadá
nic tak dobře, jako z dálky, z dálky nevypadá nic
tak dobře, jako z blízka.“
Přeji vám za celý tým, abyste v životě měli tu
správnou optiku a srdce otevřené pro budování
vztahů. Těším se na vás v červnu (nebo až v září).
Do té doby buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
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Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.
V roce 2011 jsme odevzdali k recyklaci 15 kusů
televizí, 6 kusů PC monitorů – tj. 351 kg, dále
277 kg ostatních drobných elektrozařízení.
Takto vypadá přínos recyklace na životní prostředí díky naší škole:
Úspora el. energie
9,90 MWh
Úspora ropy
538,86 l
Úspora primárních surovin
0,33 t
Úspora vody
42,10 m 3
Snížení produkce
nebezpečného odpadu
8,43 t
Snížení produkce
skleníkových plynů
2,10 t CO2
Všechny informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Kromě drobných elektrozařízení sbíráme celoročně i baterie. Současně plníme i řadu úkolů. Za
každý vypracovaný úkol dostáváme body, za které
si můžeme vybrat z nabídky cen. Za tři roky, kdy
jsme součástí recyklovaní, jsme získali řadu drobných pomůcek. Největší úspěch má však stále fotbalek, který je každou přestávku v provozu.
Speciální základní škola Bystré – pracoviště
Polička
Mirka Zrůstová

Červnové finále na
SOŠ a SOU
Školní rok 2011/12 spěje do finále. Maturitní zkoušky jsou za námi a závěrečné učňovské
zkoušky už klepou na dveře, přesto se mnozí naši
žáci ještě stačí připravovat na studentské soutěže
nebo rauty v tuzemsku i zahraničí. Ještě v dubnu
reprezentovala naši školu ve Starém Smokovci na
Slovensku Pavla Bubnová. Zúčastnila se soutěže
Tatranský kuchár 2012 a obsadila 4. místo. Vynikajících úspěchů – dvou zlatých medailí – dosáhli
naši žáci na soutěži Gastro Hradec v Kongresovém
centru Aldis, kde se konal VII. ročník mistrovství
republiky kuchařů a cukrářů a XVII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění
s mezinárodní účastí.
V květnových dnech se nám už tak nedařilo. Na
Gastrodni ve Velkém Meziříčí neobhájilo naše
družstvo (ve složení Staňková, Benešová, Kostelecký, Prokop) loňskou 1. příčku v běhu číšníků a skončilo díky zaváhání v závěru soutěže až
na 4. místě. Stejně unikly stupně vítězů Václavu
Pachlovi, ten je sice ještě elévem mezi soutěžícími, ale kvůli nepozornosti – shozené ozdobě při
servisu nápoje – skončil v barmanské soutěži také
až na čtvrté pozici. V cukrářské části soutěže nás
reprezentovala Marie Dřímalová, její výkon však
stačil jen na 6. místo. Podobně, též s bramborovou
medailí, skončilo družstvo řezníků na soutěži ve
Valašském Meziříčí.
Jednou z velmi zajímavých akcí, která na naše
žáky čeká 1. června, bude příprava pohoštění na
slavnostním otevření Plzeňského domu v Bruselu.
Tento secesní dům na náměstí Jamblinne de Meux
v bruselské čtvrti Schaerbeek se stane sídlem
kanceláří zastupujících Plzeňský, Jihomoravský
a Pardubický kraj při Evropské unii. Žáci naší školy zde zajistí občerstvení pro 150 pozvaných hostů.
Čeká je sice pořádná dřina, ale odměnou jim budou cenné zkušenosti a hlavně zážitky z evropské
metropole.
Milí studenti, tak ať je to červnové finále co nejúspěšnější!!!
M. Šplíchalová
(učitelka na SOŠ a SOU Polička)
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Řádková inzerce

Den Země, 21. 4. v Liboháji

Letos mimo Den Země slavíme i 5 let naučné
Prodám stavební pozemek v Sádku u Poličky. stezky, proto jsme uspořádali akci pro veřejnost
Tel.: 732 917 901.
přímo na trase naučné stezky v Liboháji, ve zkrá•
ceném, ale o to pestřejším provedení.
Prodám RD 2+1 v Rohozné, z pokoje je vstup
Ráno byl venku pořádný liják, zvažovali jsme
na velkou terasu, menší udržovaná zahrada, možno
zrušení akce. Ale na internetu na radaru bylo vii jako chalupa. 450 tis. Tel.: 720 246 486.
dět, že jsme byli obětí jediného mraku nad celou
•
republikou, který se přesouval pomalu pryč. VsaProdám ŘD v Poličce 1+1 a 2+1 se zahradou. dili jsme na to, že mrak odletí či vyprší a že i přes
Nebo vyměním za 3+1 a doplatek. Volat po 20. hodi- aprílové počasí aspoň někdo přijde, když už jsme
ně. Tel.: 732 517 661.
tomu věnovali tolik příprav.
•
Prodám byt 3+1 v OV na sídl. Hegerova s novou
koupelnou a zasklenou lodžií. Možné koupit s garáží
za domem za 150 tis. 775 356 733. Cena: 1 150 000 Kč.
•
Pronajmu nebytové prostory ul. Riegrova,
cca 100 m2. Informace na tel.602 378 922.
•
Obecní úřad Oldřiš nabízí k pronájmu byt
na OÚ, Oldřiš čp. 132, 2. patro od měsíce června
2012. Byt č. 1 obsahuje – obytnou kuchyň, ložnici,
chodbu, koupelnu, WC, sklepní kóji a spíž. Celková
výměra bytu vč. kóje je 64,41 m2. Měsíční nájemné
činí cca 2200 Kč. Nájemné neobsahuje náklady na
vodu, zemní plyn a el. energii. Bližší údaje na OÚ
tel.: 461 747 117.
•
Vše bylo nachystáno a pár desítek lidí nakonec
Manželé středního věku hledají podnájem
opravdu přišlo. Na startu dostali průvodku s tra2+kuch. kout – pomůžeme v domácnosti, hospo- sou a návody na hraní kuliček.
dářství, uvařím, nakoupím. I u starších manželů –
Na pohybovém stanovišti dostal každý účastjednotlivce v Poličce a nejbl. okolí. Zn. Spolehlivost
ník na oči šátek a na pásek krokoměr a na trase
– spěchá. Tel.: 732 415 116.
vedené lanem měl udělat v časovém limitu co nej•
více kroků.
Daruji roztomilá, dvouměsíční štěňátka.
Druhé stanoviště bylo u studánky, kde se odRodiče jsou kříženci střední velikosti. Ozvěte se na
lévaly do sádry stopy zvěře – prasete, bobra, psa
telefon 737 870 089 nebo 777 241 240.
a srnky.
•
U sjezdovky byla poznávačka květin s povídáProdám nové dámské horské kolo Mointain
ním a všichni si mohli vyset do květináčku fazoli,
Bike 18 speed Easytime. Tel.: 605 544 169.
hrách či slunečnici.
•
Na lesním stanovišti bylo několik aktivit. ZaProvozovatel kiosku na koupališti zve k za- kreslování toho, co slyšíme kolem sebe, povídalo
hájení sezóny v sobotu 23. 6. 2012.
se o životopisu stoletého smrku podle uřízlého
•
„koláče“ z kmene. Dále hra, při které se jeden hráč
Seznámení pro každý věk! Speed-dating ve- přivedl ke stromu se zavázanýma očima a pak ho
čery nabízí Seznamka-FACE2FACE už i v okrese
měl najít, zkoušelo se zapalování mokré březové
Svitavy! Zažijete výbornou zábavu i trochu adrena- kůry.
linu a ušetříte čas, protože vás čeká více partnerů
U sjezdovky bylo upozornění na místo, kde je
naráz. Více na www.seznamka-FACE2FACE.cz, re- dodnes patrná plošina po popravišti.
gion.manažer David Bulva, f2f-svitavy@seznam.cz,
Na Špici byla vyhlídka do Žďárských vrchů
605 519 943.
i otázky a odpovědi z pestré historie Poličky
•
a okolí.
KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA
Zahálková Simona, Tyršova 161, Obchodní dům
Ponas v přízemí. DÁRKOVÉ POUKAZY na všechny
služby, SPA manikúra - broskvové dlaně, barvení řas
a obočí, možno i bez objednání. Tel.: 720 563 634.
•
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle
nařízení vlády ČR. Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení
životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162 po
19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
Tel.: 603 526 243
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Na závěr se u altánku opékaly buřty, klobásy, placky, topinambury, zkoušelo se křesání
ohně křesadlem, dřívkový vařič, hrály se kuličky
a všichni si vyzkoušeli africké hudební nástroje.
Počasí nám nakonec vyšlo, dokonce svítilo i sluníčko. Ranní liják však bohužel jistě mnoho lidí
odradil, škoda. Prožili jsme krásné dopoledne
Děkuji všem spolupořadatelům za přípravu i organizaci.
Děkujeme panu starostovi za Horalky i městu za
podporu.
Děkujeme obchodníkům za vyvěšení desítek
plakátů ve svých výlohách.
Děkujeme i účastníkům, že jsme nakonec neměli akci i přes aprílové počasí jen pro sebe.
Fotografie a video z akce najdete na
www.a21policka.org/stezka
Za A21 Polička - René Habrman

Kniha je náš přítel
Čtenářská gramotnost, tedy schopnost porozumět psanému textu, je přímo úměrně závislá
na čtení. Čím více knih přečteme, tím se nám
zvětší slovní zásoba a lépe se naučíme text chápat.
Naše generace nečte tolik jako generace našich
rodičů. Posezení s knihou pomalu ale jistě vytlačuje televize a internet. Dříve byly knihy uměleckým dílem, byly vyzdobené obrázky a přepisovaly se ručně. Vlastnit rozsáhlou knihovnu bylo
výsadou bohatých. Dnes je trend právě opačný.

Knihy se vydávají tak, aby byly co nejlacinější,
a papírová podoba je pozvolna nahrazována tou
elektronickou. To je trochu škoda, protože miluji
vůni nových knížek. Ještě teď si pamatuji, když
jsem dostal ke čtvrtým narozeninám svoji první
encyklopedii. Byla obrovská, pěkně tlustá a co

teprve, když jsem ji otevřel. Na krásném křídovém papíru se na mě smála spousta ilustrací v tak
živých barvách, že mně až přecházel zrak. Mám
ji dodnes. Neustálým používáním je již pochroumaná, ale pevně doufám, že ji jednou předám
svým dětem a budu jim ukazovat můj oblíbený
obrázek – průřez elektrárnou.
Jak už jsem jednou zmínil, moji generaci čtení
už tolik nebaví a i učitelé potvrzují, že žáci a studenti mají menší slovní zásobu, některým archaickým výrazům už vůbec nerozumí a v jejich řeči
se čím dál více objevují anglicismy. Bylo by potřeba dalších J. K. Rowlingových, aby děti přivedly
znovu ke knize. Odpovědní lidé musí hledat cesty, jak dětem přiblížit svět knížek a zase je naučit
tomu, že kniha dává prostor naší fantazii, rozvíjí
naši představivost, na rozdíl od bezduchého sledování televizní obrazovky.
Mohu potvrdit, že v Poličce se zaměstnanci
knihovny snaží přivést děti zpátky ke čtení. Organizují pro ně spaní v knihovně. Nedávno jste se
mohli v prostorách knihovny setkat s postavami
z Pána prstenů a společně navštívit Středozem.
Zúčastnil jsem se, a i když nejsem velkým fandou
J. R. R. Tolkiena, tak se mi setkání s fantasy hrdiny moc líbilo a přimělo mě k tomu, že jsem začal
Pána prstenů číst, a tak by to mělo být.
Pane řediteli a paní knihovnice, přeji vám
všem spoustu stejně dobrých nápadů a jen tak
dál.
Josef Cabrnoch
kvinta, Gymnázium Polička

Masarykova ZŠ v mezinárodním projektu
Ve dnech 10. – 13. dubna se Masarykova základní škola v Poličce zúčastnila mezinárodního
projektu s názvem: „Pohybově přátelské školní
prostředí jako faktor podpory pohybově aktivního a zdravého životního stylu 6-12 letých dětí.“
Hlavním cílem projektu je zviditelnit a vyzdvihnout školní prostředí podporující zdravotně přínosné pohybové aktivity. Dosažené výsledky
v České republice, budou porovnávány s výsledky
polských dětí. Osloveni byli žáci 3. a 4. tříd základní školy a po písemném souhlasu rodičů byli
vybraní žáci zapojeni do projektu.

V průběhu dvoudenního sledování pohybové
aktivity děti nosily hrudní pás a monitorovací
přístroj ActiTrainer, který zaznamenává pohyb
dětí a zároveň snímá jejich srdeční frekvenci.
Všem dětem i některým rodičům byl zapůjčen
také krokoměr.
V úterý po Velikonocích přijel do Poličky výzkumný tým Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci v čele s hlavním řešitelem, doc. Mgr. Erikem Sigmundem, Ph.D. Vybraní žáci byli svolání
do tělocvičny, kde byli seznámeni s přístroji, které budou po dobu dvou dnů nosit (ráno nasadit
– večer sundat). Vyzkoušeli jsme dětem hrudní
pásy, rozdali ActiTrainery, krokoměry a formuláře, do kterých děti s rodiči zaznamenávaly časové údaje týkající se pohybové aktivity prováděné
v měřených dnech.
Ve středu a ve čtvrtek ráno jsem prováděla
kontroly, zda děti mají přístroj nasazen správně,
jestli nejsou nějaké problémy s hrudním pásem
a jak děti snáší celodenní nošení hrudního pásu.
I když je to zdravotně nezávadný pás a neomezuje
děti, někomu nošení nemusí být příjemné. Děti
mě ale vítaly s radostí a hned se chlubily, kolik
nachodily kroků, kdo porazil maminku a tatínka
a byly z měření nadšené.
V pátek ráno si hlavní řešitelé projektu přijeli
pro přístroje, poděkovali jsme dětem a slíbili, že
jakmile budeme mít zpracované výsledky, obratem je dětem předáme. Na otázku, jestli by se ještě někdy rády zúčastnily podobného měření, byly
slyšet kladné ohlasy a nadšení.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu řediteli Mgr. Karlu Neřoldovi, který umožnil, aby
se projekt na škole uskutečnil. Dále děkuji paní
zástupkyni Mgr. Lence Novotné za spolupráci,
třídním učitelkám za trpělivost, rodičům za spolupráci při ranním nasazování hrudního pásu
a vyplňování formulářů a nejvíc samozřejmě děkuji dětem, které přístroje pečlivě nosily a opatrovaly.
Lenka Schauerová
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5. výročí naučné
stezky
Na trase naučné stezky je vybudována řada laviček a stolů z grantu Pardubického kraje a za spolupodílení města Poličky. Nejen děti toto jistě ocení!
V Informačním centru v Poličce si můžete vyžádat brožurku Průvodce naučnou stezkou u Poličky.
Najdete v ní mapku, zmenšené vyobrazení tabulí
a také další zajímavosti, které se na tabule nevešly.
Jsou zde i tipy pro možnost projití několika kratších tras, protože naučná stezka je najednou dost
velké sousto. Měří cca 10 km a je na ní rozmístěno
15 tabulí a 12 posezení. Na trase v Jánském potoce můžete mimo kouzelných meandrů vidět i raky.
Informace k naučné stezce najdete také na www.
a21policka.org/stezka.
O sekání cenných luk, průsek cest a údržbu tabulí a laviček se stará ČSOP Polička a zaslouží si za
to poděkování! Rovněž děkuji i za podporu města
Poličky, ze kterého pozitivně vnímám, že naučnou
stezku přijalo jako vítanou záležitost.
Takže teď už přejeme všem návštěvníkům, ať na
trase nezabloudí. První stanoviště je pod Tylovým
domem, dál vede Libohájem, kolem „přehrad“,
Jánského potoka a pak zpátky kousek po bývalém
kolejišti do Bořin a zpět opět podél přehrad, ale
z druhé strany a nad zahrádkami k sídliště M. Bureše. Trasa je značena typickou značkou naučné
stezky – bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem.
Mapku či brožurku z Informačního centra přesto
doporučuji vzít s sebou.
Za A21 Polička
René Habrman

EuroCup 2012
Dne 14. 4. se v Havlíčkově Brodě konal Euro cup,
který byl zakončením týdenního Easter semináře.
Tento turnaj byl uspořádán k 20. výročí Moderního
sportovního karate v ČR. Závodit zde však mohli
pouze ti bojovníci, kteří se nominovali svými výkony
z předešlých turnajů Jarního a Zimního semináře.
V 9 h. ráno byl turnaj zahájen zakladatelem Moderního sportovního karate, Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem, IX. DAN. Ihned poté se na třech tatami začaly
rozjíždět první kategorie forem a později sparingu
a sportovního boje. Proti sobě zde srovnávali své síly
bojovníci nejen z ČR, ale také ze Slovinska, Německa,
Itálie či Británie. Turnaj byl zpřístupněn pro diváky
od 14 h., kdy probíhaly finálové boje, formy a exhibiční ukázky včetně přerážení desek. Celé dění bylo
pro diváky komentováno koordinátorem celého turnaje mistrem Miroslavem Zezulkou, V. DAN. Turnaj
byl ukončen v 17 h. předáním pohárů vítězům. I poličský oddíl karate zde měl své zastoupení bojovníků
v čele s trenérem a koučem, mistrem Radovanem
Andrlem, II. DAN.
Naše výsledky:
Nikola Tobiášová, 2. místo, boje ženy absolutní
Šárka Kučerová, 2. místo, forma Quinta
Šárka Kučerová, 3. místo, boje ženy absolutní
Kateřina Pachovská, 2. místo, forma Prima
Štěpán Příhoda, 2. místo, boje muži absolutní
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Májový kapr

Závod s nejdelší tradicí – Peklo 2012

V sobotu 1. května uspořádalo Rybářské sdružení
Vysočina Polička ve svém areálu Pod Kopcem třetí
z letošní bohaté nabídky závodů (celkem 13), a to
„Májového kapra“. Tentokrát nesoutěžili jednotlivci,
ale dvoučlenné týmy. Hospodář sdružení Jaroslav
Martinů nám k tomu řekl:
„Myšlenka uspořádat takový závod nás napadla
už před dvěma lety, kdy jsme si uvědomili, že by
bylo vhodné oslavit tento svátek nějakou rybářskou
akcí, která by nebyla jen sportovní, ale také společenskou záležitostí. A tak jsme letos na 1. května zařadili do našeho sportovního kalendáře závod Májový kapr, což je soutěž dvoučlenných týmů. Udělali
jsme mu náležitou reklamu a byli jsme překvapeni
zájmem rybářů ze všech koutů republiky. Přihlásilo
se 65 dvojic, což v dnešní době považujeme za velký
úspěch. K dobré pohodě přispělo nejen krásné počasí, ale také bohaté zarybnění revíru. Navíc ryby
velmi ochotně přijímaly potravu, o čemž svědčí fakt,
že za 8 hodin bylo chyceno na 600 kaprů, 600 jeseterů a mnoho pstruhů (ti se ale nebodovali). Mezi
ulovenými kapry byli i velikáni kolem 80 cm a váze
14 – 15 kg. Takže po všech stránkách vládla krásná
atmosféra a naprostá spokojenost. Nás, jako pořadatele, pochopitelně potěšila účast.
Pokud jde o zarybnění revíru, k tomu došlo už
na začátku dubna, ale kapři byli hájeni s tím, že
1. května, po ukončení závodu, začne kaprový režim.
Domnívám se, že se nám záměr naprosto vydařil,
protože celkový průběh závodu, počet ulovených
ryb a jejich velikost nemá v Poličce obdobu, třebaže
jsme tady už na podobné věci zvyklí.“
Konečné výsledky: 1. Konopásek – Novák, chyceno 65 kaprů, mezi nimi i největší ulovený 80 cm,
2. Malý st. - Malý ml., 51 kaprů, 3. Hlásenský – Barčevský, 35 kaprů atd.
L. Vrabec

V sobotu 19. května se na revíru Peklo uskutečnil
závod, který má nejdelší tradici ze všech, pořádaných Rybářským sdružením Vysočina Polička. Počet
jeho ročníků nelze pro nedostatek podkladů přesně
stanovit, ale pamětníci se shodují, že ten letošní byl
patrně 53. Sešlo se na něm 84 ctitelů cechu sv. Petra
z blízka i z daleka, což je na dnešní dobu potěšující,
když navíc je to v krátkém sledu už čtvrtý závod ve
sportovním kalendáři sdružení.
Hospodář Jaroslav Martinů nám k tomu řekl: „Domníváme se, že letos je to 53. ročník závodu. Do revíru jsme k stávající osádce přidali 300 kaprů o váze
4 – 6 kg, a také pstruhy duhové. Ti ale stávkují, zatím jich bylo uloveno jen několik. Kapři jsou ale při
chuti a závodníci jsou nadšeni jejich velikostí. Navíc
se nám vydařilo počasí, takže panuje všeobecná
spokojenost. Nás potěšila účast, tím spíš, že závod
následuje krátce po předchozích třech. Trochu nás
mrzí pokles účastníků v kategorii mládež – tentokrát je jich jen pět. Organizaci závodu si vzali na
starost, jako obvykle, členové sdružení bydlící v Korouhvi. Myslím, že se s úkolem vyrovnali na jedničku a patří jim za to poděkování.“
Aleš Procházka jménem pořadatelů: „Vydařilo se
nám počasí, což je první pozitivum. Druhým je, ve
srovnání s loňskem, vyšší počet závodníků, třetím
kvalita zarybnění. Nově vysazeno 450 pstruhů duhových a 300 kaprů, pořádných chlapíků. Trochu
nás mrzí slabá účast mladých v kategorii do 15 let,
těch je jen pět. Celkem bylo uloveno 100 kaprů
a 54 pstruhů. Myslím, že průběh a výsledky závodu
lze hodnotit kladně. Nejdůležitější je, že spokojeni
jsou účastníci.“
Konečné výsledky: Největšího kapra (70 cm)
ulovil Petr Kalus z Týniště. Kategorie mládež do
15 let: 1. Ondřej Andrlík, 2. Jakub Olšán, 3. Dominik
Pospíšil, všichni z Poličky, ceny obdrželo všech pět.

Kategorie dospělí: 1. Mirek Hlásenský (921 cm ryb),
2. Milan Jílek (351 cm). 3. Lukáš Andrle (325 cm),
4. Ondřej Andrlík (288 cm), všichni z Poličky, 5. Jiří
Navrátil (271 cm) z Chrudimi atd. První tři borci
v každé kategorii převzali poháry. Pro závodníky
byly připraveny hodnotné věcné ceny, které vedle RS
Vysočina věnovali příznivci a přátelé. Byly to například zájezd do termálních lázní, několik poukázek na
odběr rybářských potřeb v hodnotách do 1 000 Kč
a další věcné ceny dle výběru.
L. Vrabec

Soutěže družstev
v atletice
Sedm družstev má Atletika Polička přihlášeno
v Krajských přeborech v roce 2012. Čyři již absolvovala první kola. Nejúspěšnějí jsou mladší žáci, kteří
v Litomyšli 16. 5. vyhráli. O zisk 180 bodů se rozdělilo rovnoměrně osmnáct závodníků. Disciplínu
vyhráli K. Flídr (60 m př.) a D. Rompotl (vrh koulí).
Třetí místo vybojovali 12. 5. v Pardubicích junioři, největší měrou se o to postaral V. Kalvoda, který
dokázal vyhrát 400 m př. a výrazně bodoval i ve
sprintech.
Rovněž třetí místo drží mladší žákyně. To získaly
16. 5. v Litomyšli v konkurenci šesti družstev. Bodovým ziskem nejvíce přispěla K. Halamková.
První, kdo se zapojili do soutěží družstev, byli po
roce opět starší žáci. V Pardubicích 6. 5. získali místo
čtvrté, takže slibované umístění v první pětce je reálné. Bodově nejvýkonnější byl J. Tomšů. Bodovala
však celá pětice.		
Miloslav Červ

placená inzerce

Slušná většina
Jsem proti zkratkám! Nemám nyní na mysli zkratky ve smyslu názvu třeba organizací či sportovních týmů. Jedná se mi o zkratkovitá spojení, v jistém smyslu by se dalo říci přirovnání. Nedávno jsem zaslechl opět v médiích takovéto spojení - politik = korupčník. Jistě většina bude souhlasně pokyvovat hlavou. Rád bych s tímto nesouhlasil a zamyslel se nad tím, proč. Na mnoha místech
můžeme narazit na různá zkratkovitá spojení, co třeba: podnikatel = zloděj, bankéř = tunelář, právník = vydřiduch (obecně chápán
advokát), úředník = člověk neochotný a šikanující nás, nezaměstnaný = lenoch a člověk, který nemá zájem o práci, a takto bychom
mohli dlouho pokračovat celou řadou dalších profesí (policista, soudce, učitel…). Každý by si vzpomněl jistě na to, jak někde zaslechl či se dočetl o podobném zkratkovitém přirovnání. Neměli bychom takto zjednodušovat. Vše je přece o lidech! Základem,
stavebním kamenem každé fungující společnosti, je slušný a pracovitý člověk.
Důvěřujme proto v člověka! Nenechme se ovlivnit jakýmkoliv paušalizováním. Dvě, tři červivá jablka neznamenají důvod k odepsání celé sklizně. Všímejme si více té slušné a poctivé většiny. Často právě i díky médiím hážeme lidi z určité profese do jednoho
pytle. To, že média věnují pozornost jednomu hulvátovi, neznamená, že ostatní nemají vychování. Pokud se středobodem večerních zpráv stane alkoholik, ať už je lékař či soudce, neznamená to, že bez alkoholu nemohou žít ti ostatní. Mysleme pozitivně!
Všímejme si v okolí kladných příkladů, když už jim nevěnují tolik pozornosti novináři.
Ocenit, pochválit a vyzvednout slušnost, poctivost a pracovitost není ostuda. Věnujme těmto lidem úsměv, vlídné slovo a třeba
je i veřejně pochvalme. To nebolí a dokonce to ani nic nestojí. Na to máme všichni, jen to chce minimum energie zapojit pro pozitivní věc. Pro slušnost a vlídnost nás neubude a třeba se nám jindy zase vrátí.
V některých profesích se nám to již daří. Kuchaři pochválíme v restauraci dobré jídlo, kadeřnici vydařený účes. Poctivý řemeslník
(drobný živnostník) je také šťastný, když za ním zůstane spokojenost klienta. Ale je to přece také podnikatel a přitom není ani zloděj ani podvodník. Co třeba zdravotní sestřičky? Léta již nenosí čepec a typické jednotné modrobílé uniformy. Stále to ale jsou ti
andělé, kteří se o nás postarají s úsměvem ve dne, v noci i o svátku, kdy ostatní mají většinou volno, a nám bude velmi těžko. Jistě
zde zapomenu na řadu jiných profesí, respektive většinu profesí. A o tom to je. Právě ta slušná a poctivá většina by neměla být
takto zkratkovitě označována, ani v našich rozhovorech, ani v médiích.
Rád vidím v lidech to dobré, nekácejme tedy pro několik soušek celý zdravý les! Vše je v nás, v lidech! Dívejme se okolo sebe
s otevřenýma očima a uvidíme především ty slušné a pracovité, kteří sice nejsou středobodem zájmu pro média, ale díky nimž se
nám dobře žije!
Krásný den vám přeje
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prim. MUDr. Harald Čadílek, Svitavy
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Fotbalová přípravka
První ze série domácích turnajů provázelo velmi
chladné počasí, navíc jsme přivítali silná mužstva
Lanškrouna, Litomyšle a České Třebové „B“. Sestava z minulého kola doznala pouze jedinou změnu, kdy se vrátil po nemoci Matěj Bulva. Možná
i vzhledem k počasí a těžkému terénu jsme tentokrát nepředvedli fotbalovou parádu, jakou umíme zahrát, ale o to více musíme ocenit bojovnost
a vůli po vítězství, které mužstvo mělo dost a dost.
Zápasy ukázaly, jak tato mužstva jsou vyrovnaná
a často rozhoduje o vítězství i trochu štěstíčka. Až
na propadák v koncovce zápasu s Litomyšlí, kdy
jsme přišli o dvoubrankové vedení v samém závěru zápasu, musíme mužstvo pochválit za bojovnost. Na konec jen konstatování, že kluci na jaře
ještě nepoznali hořkost porážky a přání, aby jim to
vydrželo co nejdéle.
Několik zápasů turnaje odpískal nadějný poličský rozhodčí Aleš Mach, kterému je 10 let. Svým
výkonem se mezi zkušenými delegovanými rozhodčími rozhodně neztratil.
Výsledky:
Polička – Litomyšl
		 - Pham, Valouch
Polička - Č. Třebová“B“
		 - Horníček
Polička - Lanškroun

Běh kolem hradeb

Sestava: Spálenka P., Doležal, Pham, Bednář,
Škacha, Zahradníček, Bulva, Valouch, Mitáš, Horníček, Mach
Po týdenní pauze jsme sehráli další porci zápasů, opět na domácí půdě a opět… Ne, tentokrát to
nebyly výkony, na které bychom mohli být pyšni.
Snad jen za bojovnost s Lanškrounem, kdy jsme
vítězství vydřeli, zaslouží hráči pochvalu. Ve zbylých zápasech jsme propadli v obranné hře, střelba
prakticky neexistovala a tak nám soupeři docela
v poklidu nastříleli pár branek. Před dalšími zápasy máme co napravovat. Každý turnaj není posvícení, ale s přístupem některých hráčů, nejen
k zápasům, to nebylo ono. Škoda. Poznamenalo
to jinak velmi slušnou hru mužstva v jarní části
soutěže.

1:0

Výsledky:
Polička - Ústí nad Orlicí
0:4
Polička – Lanškroun
2:1
		 - Horníček, Valouch
Polička – Litomyšl
0:5
Sestava:
P. Spálenka, Pham, Bednář, Jelínek, Doležal,
Mach, Valouch, Horníček, Mitáš, Bulva, Vondra

0:0

Radek Mlynář

2:2

Rekordně teplé letní počasí postavilo 1. 5. na
start osmnácti běhů rekordní počet 352 běžců
(o stovku víc než loni). Pořadatelé z Atletiky Polička a SŠK při Masarykově ZŠ Polička připravili soutěže v devětadvaceti kategoriích, jako třicátá byla
vyhodnocena dvojčlenná rodinná družstva.
Sportovní hodnotu měly tradičně prakticky
všechny závody od nejmladších až po veterány.
Kvalitní čas zaznamenala vítězka starších žákyň
Míša Stránská z Iscarexu,druhý nejlepší čas historie stanovila juniorka Helena Tlustá z Nového
Města na Mor. Nejlepší žena, Táňa Metelková
z Týnistě n. Orl., opět pokořila hranici šestnácti
minut. To vše však nestačilo na jednoznačně nejsilnější sportovní zážitek předvedený letošním
vicemistrem ČR v přespolním běhu Lukášem
Kourkem z Nového Města na Mor. Třiadvacetiletý a kvalitní „traťák“ překonal rekord o třináct
sekund na výsledných 13:36,8 min. Ještě jednou
blahopřejeme! K zisku putovního poháru mu ještě schází dvě vítězství. Lze tedy očekávat další
hodnotné závody.
Od Atletiky Polička byly pro závodníky v cíli připraveny pamětní listy a vzpomínkové perníky.
Mladší kategorie obdržely drobné ceny od VZP.
Pro nejlepší běžce odměny financovalo město Polička, Krajský úřad Pardubického kraje a v hlavním závodě MEDESA Polička. Pro mladší vítěze
daroval množství cen Ravensburger Polička. Závod starších žáků se běžel jako Malá cena Pneuservisu Červený, dorostenci a junioři závodili v Malé
ceně Elektro Kelvin, dorostenky a juniorky rovněž
v Malé ceně Drogerie Teta. Pro rodinná družstva
darovala velkou měrou ceny firma Zahradní sochy
Petra Šimka.
Ke 48. ročníku 1. 5. 2013 zve
Miloslav Červ

Jarní běžecké
soutěže
K přípravě na hlavní atletickou sezonu se nabízejí
běžecké soutěže. Nejbližší pro poličské závodníky je
Pohár Iscarexu jak pro dospělé tak pro mládež.
Soutěž začala začátkem dubna a končí v prosinci.
V současné době (17. 5.) je odběhnuto již třináct závodů. Z poličských závodníků jen několik má účast
blížící se k polovině. Přesto někteří zaujímají v průběžném pořadí přední pozice. V desítce nejlepších
je v současnosti ve svých kategoriích 7. J. Šutera,
8. K. Tobyšková, 9. K. Sejkora, E. Červená a J. Mužík. Následují 11. F. Slaný, 12. J. Tomšů a M. Budig, 13. L. Schauerová, 14. M. Zach, 17. Z. Vlčková
a M. Biberlová. V další desítce jsou 20. M. Mužík,
22. A. Zezula, 25. E. Forchtsamová, 27. D. Forchtsam, 29. O. Klimeš a Ž. Petrásová a 33. M. Štyndl.
Největší šanci na medailové umístění má devítiletý
Matouš Budig (objev jara), který všechny čtyři závody s převahou vyhrál, ať to byl sprint na 150 m nebo
půlkilometrový běh do vrchu či 900 m po rovině. To
se však uvidí až na podzim, pokud stihne odběhnout
všech dvanáct hodnotících se závodů.
Kromě těchto akcí se účastní běžci dalších startů. V Brně Z. Vlčková v Běhu Lužánkami skončila
těsně pod stupni vítězů (v Č. Třebové v Javorce tam
nechyběla), v Nymburku J. Šutera na desetikilometrové trati Lipovou alejí si vytvořil osobní rekord a byl
v nabité konkurenci pátý. Na půlmaratonu v Pardubicích nás zaujaly výkony M. Biberlové (hluboko pod
dvě hodiny) a zvlášť její sestry J. Šudomové, které
těsně utekl čas pod 1:30hod.
Pěkným výsledkem se můžou pochlubit ultravytrvalci M. Beneš a M. Mazal. Na 56 km dlouhé trati
v Jeseníkách pokryté sněhovou kaší a s několikakilometrovým součtem převýšení vybojovali deváté
místo.
Miloslav Červ
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Akce volejbalu
Pohár mladších žákyň
Druhé kolo šestkového volejbalu mladších
žákyň hostila Česká Třebová. Náš A tým vyhrál
všechna utkání 2:0 a dařilo se i béčku na zkušené,
které porazilo své rivalky v domácím prostředí.
Doprovodnou cenu dostaly Karolína Dvořáková (neustále atakovala stropní zářivky) a Markéta
Štejdířová s různobarevnými ponožkami.
Závěrečné kolo se hraje opět v České Třebové,
a to v polovině června.
Tradiční Kvasiny
Jarní turnaj 28. dubna ve škodováckém městečku přivítal v sobotu 42 družstev, převážně
mladších a starších žákyň.
Mladší žákyně dokázaly vyhrát svoji skupinu
a přes Vamberk a Královehradeckou Slavii B postoupit do finálové čtyřky. První rozkoukávání na
venkovních kurtech, za slunečného, leč větrného
počasí se nám povedlo. Ve finále jsme remizovaly
se Slavií Hradec Králové A a se Rtyní. Jediný, kdo
nás o tomto víkendu porazil, byl vítěz turnaje Junior Brno. Na nás zbylo po bedlivém přepočítání
hezké 3. místo.
Ani starší žákyně se neztratily, obsadily 7. místo.
Nedělní turnaj barevného minivolejbalu se hrál
za větrného počasí a pořadatelé nezvládli systém
turnaje. Nebylo jim co závidět. Přijela stovka týmů
a každý si chtěl pořádně zahrát.
V barvě žluté se jediné naše družstvo probojovalo do nadstavbové části, kde obsadilo 10. místo
(Kateřina Pešavová a Michal Zahradníček).
Žně pro nás znamenal oranžový minivolejbal.
Jediný míč v náš neprospěch sice odsunul favoritky Terezu Tutkovou a Míšu Štejdířovou na 2. místo, ale zdárně jim na místě 3. sekundovaly Míša
Srnská a Vendula Korábová. Družstva obdržela
míče a čokoládové balíčky.
KP starší žákyně
Neděle 29. dubna byla posledním hracím termínem poličských starších žákyň v krajském přeboru.
Opakovalo se drama ze začátku soutěže, tentokráte se dvakrát radovaly domácí Chvaletice,
které dovedly dva tiebreaky do vítězného konce.
Starší žákyně - konečné 9. místo.
Barvičky v Dolním Újezdě
V dalším turnaji barevného minivolejbalu
jsme opět chtěli dokázat, že patříme na medailové pozice. V sobotu přivezla děvčata již tradiční 2. místo (Míša Štejdířová a Nikola Lazorová),
respektive 3. místo (Kateřina Světláková a Rózka Stodolová) v barvě červené. V neděli jsme se
konečně dočkali vítězství ve žluté barvě, kde jste
byly Svitavy? Míša Zahradníček a Lucka Demelová přerušili sérii svitavských chlapců.
Přípravka ve finiši
Trojkový volejbal je naše chlouba, Maruška
Dvořáková, Markéta Štejdířová a Nikola Báčová
opět nepoznaly, co je to porážka. B tým (Karolína Dvořáková, Kateřina Mičková, Martina Zaple-

Pozvánka na
10. Střítežskou míli
Občanské sdružení Atletika Polička, sekce dálkoplazů, zve ve čtvrtek 21. 6. k soutěžně-kondičnímu běhu ve Stříteži. Závod se koná při příležitosti
změny ročního období. První v cíli je tedy první
letní vítěz. Start jest v 18.00 u dolní cedule Střítež,
prezence od 17.30 tamtéž. Délka trati 1 380 m, kategorie jediná, pivo poličské.
Miloslav Červ
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Barvičky ve Svitavách
Poslední barevný festival v Pardubickém kraji
jsme zvládli na jedničku. Dokonce jsme se opět
dokázali vklínit mezi týmy domácích chlapců.
Žluťásci tak skončili druzí a čtvrtí. A třetí místo
přivezly červené Míša Štejdířová a Tereza Tutková. Celkem startovalo 11 družstev z Poličky.
Završením bude pro nejlepší poličské hráčky
dvoudenní Mistrovství republiky v Brně, kam
jsme se probojovali ve všech barvách.

talová a Kateřina Lidmilová) podruhé za sebou
zůstal ve finálové top skupině. Třetí tým bojoval
ve Svitavách a pouhé 4 míče ho dělily od udržení druhé výkonnostní skupiny. Do konce soutěže
zbývají 2 kola.
A tým je ve vedení, B tým na 12. místě a Céčko
je páté.

Zmrzliňák v Lupenici
Dvoudenní turnaj o předposledním květnovém
víkendu nepřinesl štěstí poličským mladším žákyním. Pouze jediné vítězství a dva další vyhrané
sety jsou jen malou náplastí na zcela nekolektivní
výkon, který děvčata předvedla. Jednotlivé údery
se nám nepodařilo spojit v týmového ducha, a tak
soupeřky herně horší nás přehrávaly svým nasazením, bojovností a chutí vítězit. Skončily jsme
ve třetí skupině na 12. místě.
Mladší žákyně

-har-

Tenis
20. 4. se konalo v Brně zimní mistrovství republiky neregistrovaných hráčů. Z našeho oddílu
se této akce zúčastnila dvojice Lída Teplá a Alena
Pazlarová a obsadila 2. místo v pavouku útěchy
a celkově 10. místo.
21. - 22. 4. - tento víkend patřil meziokresním
přeborům v kategoriích mladšího žactva a dorostu.
Dorost bojoval na kurtech LTC Pardubice
a mladší žáci v Ústí nad Orlicí. Z našich byla účast
nezměněná a tak v dorostu Lucka Jílková obsadila 2. místo ve čtyřhře s Adélou Machovou z Hlinska a mezi mladšími žáky Adam Jelínek a Zdenda
Jílek skončili na 3. místě ve čtyřhře a ve dvouhře
oba ve čtvrtfinále.
28. 4. turnaj mladších žáků v Kolíně. Startoval
Adam Jelínek a obsadil 3. místo ve dvouhře.
29. 4. v neděli se naplno rozběhla soutěž družstev a z našich se do bojů zapojilo družstvo babytenistů A proti České Třebové B. Po výhrách Jiříka Tomana, Adélky Bartoňové, Kačky Kotvové ve
dvouhrách a Jiříka s Adélkou ve čtyřhře náš tým
oslavil vítězství v poměru 4:2. Na výhře se svými
výkony také podíleli Dan Fučík a Eliška Nunvářová, která zároveň oslavila osmé narozeniny.
1. 5. SENIOŘI - Polička - Perštýn Pardubice B 8:1
body: Hrubý, Boháč, Hegr, Teplá, Pazlarová,
Hrubý - Bulva, Hegr - Boháč, Teplá - Pazlarová
DOROST - Choceň - Polička 8:1, body: Machová
MINITENIS - Polička B - Ústí nad Orlicí 0:8
Polička B - Žamberk 2:6, body: Křivý, Štěpánková
5. 5. BABYTENIS - Choceň - Polička A
3:3
body: Fučík, Toman, Bartoňová
Polička B - Litomyšl 1:5, body: Vykypělová
STARŠÍ ŽACTVO - Hlinsko - Polička
2:7
body: Švanda, Jílek, Jelínek, Tutko, Quittová,
Švanda - Jelínek, Hrubá - Quittová
6. 5. DOROST - Polička - Česká Třebová B 6:3
body: Vyskočil, Švanda, Jílek, Machová, Švanda-Jílek, Jílková - Machová
SENIOŘI - Česká Třebová - Polička
5:4
body: Hrubý, Hegr, Hrubý - Bulva, Hegr - Boháč
MINITENIS - Polička A - Svitavy
2:6
body: Válková, Quittová
Polička A - Hlinsko
5:3
body: Válková 2x, Mitáš 2x, Quittová
Polička B - Choceň
0:8
Polička B - Česká Třebová
0:8

8. 5. STARŠÍ ŽACTVO - Polička - Litomyšl B 7:2
body: Švanda, Jílek, Nykodým, Hrubá, Quittová, Švanda - Jílek, Hrubá - Quittová
BABYTENIS - Česká Třebová A - Polička B 6:0
11. 5. turnaj firmy ATLANTIS - tato firma zabývající se výstavbou bazénů, pořádala na našich
dvorcích svůj turnaj pro pozvané hosty již po
čtvrté a letos se sešlo neuvěřitelných 26 dvojic. Za
krásného počasí, výborného jídla a pití se bojovalo o sadu pohárů pro tři nejlepší dvojice. Konečné
pořadí bylo známé v 17 h. a poté se pokračovalo
na úrovni společenské až do úplné únavy těch
nejvytrvalejších.
Stupně vítězů po všech stránkách krásného
turnaje: 1. místo Svoboda Rosťa - Mička Radek,
2. Klouzal Fanda - Pražan Michal, 3. Slaný Bohouš - Pospíšil Ota.
Všichni účastníci děkují hlavnímu organizátorovi Pavlu Kučerovi a jeho obětavé rodině a blízkým přátelům a těší se na další setkání. Pavle
DÍKY.
12. 5. STARŠÍ ŽACTVO - Polička - Svitavy 7:2
body: Švanda, Jílek, Jelínek, Quittová, Švanda - Tutko, Jílek - Jelínek, Hrubá - Quittová
BABYTENIS - Polička B - Skuteč
0:6
Žamberk - Polička A
5:1,
body: Toman - Bartoňová
13. 5. DOROST - Polička - Letohrad 9:0
body: Cecha, Vytlačil, Vyskočil, Slaný, Jílková,
Machová, Cecha - Vyskočil, Vytlačil - Slaný.
Jílková - Machová
SENIOŘI - Polička - Svitavy 5:4, body: Hegr,
Teplá, Jílková, Teplý - Hegr, Teplá - Jílková
MINITENIS - Svitavy - Polička A 7:1, body:
Zahradníček
Moravská Třebová - Polička A 2:6
body: Zahradníček 2x, Čerbák 2x, Mitáš,
Quittová
Polička B - Ústí nad Orlicí
0:8
Polička B - Žamberk
0:8

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

O letních prázdninách se bude opět konat
týdenní tenisová škola pro děti, které si chtějí
vyzkoušet své tenisové dovednosti nebo se jim
naučit.
Termíny jsou: 2. - 6. 7.,
přihlášky do 24. 6., a 6. - 10. 8.,
přihlášky do 22. 7.
Bližší informace získáte na tel.
608 725 973 nebo na tenisových kurtech.

čísle

Tereza Vytlačilová juniorskou mistryní
Ve dnech 19. - 20. května se uskutečnilo ve Staré
Boleslavi na atletickém stadionu Emila Zátopka Mistrovství České republiky ve vícebojích mužů, žen, juniorů a juniorek. Toho šampionátu se v kategorii juniorek zúčastnila poličská atletka Tereza Vytlačilová,
která je věkem stále ještě dorostenka. Na šamponát
odjížděla s cílem zístat 5137 bodů a vybojovat s dvou-

letým předstihem titul juniorské mistrně republiky.
V první den soutěže je na programu 100 m překážek, skok vysoký, vrh koulí a 200 m. Cílem bylo
první den dle testů krátce před šampionátem získat
2 872 bodů a vést těsně soutěž, ale přestože je Tereza již ostřílenou a zkušenou vícebojařkou, tak tento
den byl její výkon nejhorší v její sportovní karieře. Vše odstartovala první disciplínou při běhu na
100 m překážek, kdy měla běžet v čase 15s či mírně
pod, ale nakopnutá první překážka znamenala konec nadějím na dobrý čas a krásné body. Takto stěží
doklopýtala do cíle s naraženým kolenem a se slzami

v očích, přesto doběhla ve vyrovnaném osobním rekordu. V tomto stavu nastoupila do sektoru výšky,
ale úvodní zklamání už nedovolilo plné soustředění
a 154 cm bylo pod její možnosti. Následující kouli
měla vyhrát rozdílem třídy, ale hlava už nepracovala. Po prvním pokusu se ocitla na zemi, druhý pokus
poprvé v životě poslala mimo výseč. Už zbýval jediný
pokus, jinak by pro ni soutěž končila, a tak si podprůměrným výkonem 10,52 zajistila alespoň pokračování. První den zakončila „jen“ slušným výkonem
na 200 m 26,88 s, když právě zde již před rokem běžela 26,38 s, ale jak přiznala, hlava už nepracovala.
Bodový součet za první den 2 726 bodů neodpovídal
momentální výkonnosti a průběžné třetí pořadí nebylo jistě nic potěšitelného. Úkol byl jediný, uklidnit
se a na druhý den se pořádně připravit.
Druhý den čekaly na Terezu dálka, její nejsilnější
disciplína, oštěp a též silná osmistovka. Den nezačal
právě dobře, první skok do dálky „jen“ 498 cm, druhý s přešlapem, a už jen jediný pokus. Nakonec se podařilo nervy zkrotit a (byť jen průměrných) 514 cm
skočit místo plánovaných 540. V oštěpu se zdálo, že
neštěstí není konec, první dva pokusy byly doslova
ostudné, bylo jasné, že se musí „něco“ s psychikou
udělat a jak se posledním pokusem ukázalo, tak se
to povedlo. 46,46 m je nový osobní rekord, což znamenalo posun do čela soutěže se značným náskokem
před soupeřkami. Při závěrečné osmistovce si už jen
hlídala soupeřky a ve volnějším tempu je všechny
v pohodě porazila. Svůj náskok zvýšila na luxusních
268 bodů. Titul byl doma, ale na výkon je třeba rychle zapomenout. Terku čeká obhajoba titulu v kategorii dorostenek, závody extraligy žen a reprezentace
na mítinku ve Schwechatu.
-jk-

Běh naděje 2012
Letošní Běh naděje odstartujeme 24. června klasicky ve 14.00 hod. za přislíbené účasti starosty našeho města. Možnost zapsání je od 12.30 hod.
Inovace na dvoukilometrové trase nechystáme,
přesto jsme pro vás připravili bohaté slosování, do
kterého daroval ceny jeden ze sponzorů. Tatranka,
párek, minerálka či čaj to je již tradice, kterou obdrží
každý, bez ohledu zda doběhne po 10 minutách do
cíle, či dojde po hodině. Běh lze absolvovat na kole,
kolečkových bruslích, vozíku, během, procházkou,
s kočárkem, se psem.
Chtěl bych také poděkovat významným sponzorům této akce, jimiž jsou: Pardubický kraj, Bonaparte, město Polička, TES s.r.o. Polička, Svatojosefská
jednota pro Poličku a okolí a MO KDU-ČSL.
V roce 2008 proběhlo po celé republice 113 Běhů
naděje, letos nás je přihlášených 66. Nenechme tento běh zaniknout i v našem městě.
Srdečně vás za organizační tým mladých lidí, zástupců Svatojosefské jednoty a členů místní organizace KDU-ČSL, zve Miloslav Zezula, hlavní pořadatel BN 2012 v Poličce.

VPS Novabrik Polička má bronzovou
medaili z poháru UEFS
Velmi pěkné třetí místo si přivezli poličští futsalisté z bulharského Primorska, kde se zúčastnili
finálového turnaje poháru UEFS. Úvodní zápas
s domácím Sportingem Burgas skončil naším vítězstvím 2:0 po brankách P. Navrátila a J. Mužíka.
Druhým soupeřem našeho týmu byl velký favorit
turnaje Dynamo Moskva, kterému jsme podlehli
až po velkém boji 2:0. To byl vynikající výsledek,
neboť si musíme uvědomit, že soupeř a celý jeho
hráčský kádr funguje na profesionální bázi a sálovka je jeho zaměstnáním. Ve třetím zápase jsme
podlehli francouzskému Cannet Futsal 4:7. Pro
nás velice smolné utkání, kdy ještě tři minuty před
koncem byl vyrovnaný stav 4:4, ale závěr nám
bohužel nevyšel, a i díky velké únavě z předchozího zápasu s Dynamem Moskva jsme nenašli síly
jej otočit v náš prospěch. Branky za nás stříleli

P. Navrátil 2, T. Švec, V. Král. Závěrečné utkaní
jsme však zvládli dobře a zvítězili nad Lazurem
Burgas 6:2 po brankách O. Kučery 2, P. Navrátila
2, V. Krále, R. Netolického. Celý turnaj byl velkým
přínosem hlavně pro naše mladé hráče. Byl to jejich první kontakt s evropskou sálovkou a určitě
hodně inspirativní. Vidět v akci ruské profesionály
s jejich strojovou kombinací nebo francouzské mí-

čové kouzelníky stálo určitě za to a zároveň nám
všem ukázalo, že máme ještě hodně co zlepšovat.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo Dynamo Moskva
před Cannet Futsal.
Sestava: Dittrich J., Netolický R., Mužík J., Švec
T., Kovář M., Kučera O., Král V., Navrátil P., Vondra M., Švec F.
Naše poděkování musí směřovat také našim
sponzorům a městu Polička za významnou podporu, bez které bychom se této celé akce nemohli zúčastnit. Podrobnější informace i fotogalerii
naleznete na našich internetových stránkách:
www.vpsnovabrikpolicka.webnode.cz
-lkInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. 6. pátek
6.00-7.30 h.,
10.00-12.00 h. 2 dr.,
		
12.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
2. 6. sobota 14.00-20.00 h.
3. 6. neděle ZAVŘENO
4. 6. pondělí 6.00-7.30 h.,
11.00-13.30 h.,
		
15.00-16.00 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-16.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.
5. 6. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h., 15.00-18.00 h. 2 dr.,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
6. 6. středa 6.00-8.30 h., 9.30-11.00 h.,
		
11.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
7. 6. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
8. 6. pátek 6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
		
17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
9. 6 .sobota 14.00-20.00 h.
10. 6. neděle ZAVŘENO
11. 6. pondělí 6.00-10.00 h., 11.00-13.30 h.,
		
15.00-16.00 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-16.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.
12. 6. úterý 6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h.,
		
15.00-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
13. 6. středa 6.00-8.30 h., 9.30-11.00 h.,
		
11.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
14. 6. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
10.00-20.00 h.
15. 6. pátek 6.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
16. 6. sobota 14.00-20.00 h.
17. 6. neděle ZAVŘENO
18. 6. pondělí 6.00-10.00 h., 11.00-13.30 h.,
		
15.00-16.00 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
14.30-16.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.
19. 6. úterý 6.00-7.30 h.,
10.00-15.00 h.,
		
15.00-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
20. 6. středa 6.00-8.30 h., 9.30-11.00 h.,
		
11.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kondiční pl.
21. 6. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
10.00-20.00 h.
22. 6. pátek 6.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
23. 6. sobota 14.00-20.00 h.
24. 6. neděle ZAVŘENO
25. 6. pondělí 6.00-10.00 h., 11.00-15.00 h.,
		
15.00-16.00 h. dvě dr. aquagravidibic,
		
15.00-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-20.00 h.

26. 6. úterý 6.00-16.30 h.,
		
16.30-18.00 h. dvě dráhy,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
27. 6. středa 6.00-8.30 h., 9.30-10.00 h.,
		
11.00-12.00 h. dvě dráhy,
		
12.00-17.30 h.,
		
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
		
19.00-20.00 kond. pl.
28. 6. čtvrtek 6.00-20.00 h.
29. 6. pátek 6.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
30. 6. sobota ZAVŘENO – SANITÁRNÍ DEN.
DLE
HYGIENICKÉHO
PŘEDPISU
VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ
č. 135/2004 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými
chorobami a děti do věku jednoho roku! Děti ve
věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem nohou! DĚTI DO 10 LET
VĚKU MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!

KONTAKT:
Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.cz,
mobil: 737 867 342,
Zdena Mihulková, plbazen@tespolicka.cz,
č. tel.: 461 725 631,
Martina Jiráňová, plaveckaskola@tespolicka.cz,
mobil: 731 020 030
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA BAZÉNU:
po, st, pá: 10.00-12.00 h.
14.00-20.00 h.
út a čt:
14.00-20.00 h.
sobota:
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Jiří Štěpánek – odpovědný vedoucí, osobní
trenér, VICEMISTR SVĚTA a EVROPY
č. tel. 606 273 289
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU UKONČEN

Turisté zvou

UPOZORNĚNÍ: Poslední kurzy pro děti se
uskuteční 20. 6. a další začínají v září. Teplota
vody v poličském bazénu je po celý provozní den
27o C. Při překročení zaplaceného času v bazénu
a bazénku se doplácí dle platného ceníku.

pátek 1. června - Za západem
slunce - 5. ročník
Sraz účastníků v 16.30 hod.
u mapy na náměstí v Poličce.
Trasa do 15 km.
Vedoucí akce: Ing. Karel Müller

PROVOZ SAUNY:
pátek 1. 6. muži od 16.00 – 19.30 h.,
sobota 2. 6. ženy 14.30 - 16.55 h.,
společná 17.00 – 20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.

sobota 9. června - Nízký Jeseník
Autobusový zájezd na arboretum Paseka, hrad Sovinec a pěší vycházkou kolem Rešovských vodopádů.
Na závěr navštívíme vyhlídkový vrchol Bradlo.
Zájezd plně obsazen.
Vedoucí akce: Josef Brokl

NABÍDKA:
V prostorách sauny nabízíme k pronájmu místnost o rozměrech 17 m2 za účelem např. masáží,
poskytování rekondičních služeb a podobně.

22. - 24. června - Setkání cykloturistů
na Vysočině.
17. ročník cykloakce s ubytováním ve vlastním
spacím pytli na Kadově. Připraveny jsou vyjížďky
v délce do 80 km.
Sraz účastníků v pátek večer na Kadově.
Možnost příjezdu v sobotu do 8.00 hod.
Vedoucí akce: Mil. Štefka

KOUPALIŠTĚ:
Provoz koupaliště bude zahájen v pátek 22. 6.
Od 12.00 h. do 19.00 h.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro nejmenší, skluzavka velká, plážové hřiště,
tenisový stůl.
CENÍK KOUPALIŠTĚ: platný od 22. 6. 2012
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 h. 5 Kč
dospělí
30 Kč, po 17 h. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 h. 5 Kč
půjčovné:
hřiště:
100 Kč na 1 h.
plavecké pomůcky:
		 rukávky/pár:
5 Kč/h.
		 plavecký pás:
5 Kč/h.
		 pálka na stolní tenis 2 ks a míček l ks:
		
vratná záloha 5 Kč/1 h.
slunečník:
vratná záloha 10 Kč/ den
VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ PLATÍ HRÁČI
i DIVÁCI PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU dle platného
ceníku.
Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu
a koupaliště Polička, č. tel.: 737 867 342, č. tel.:
koupaliště 731 020 030
AKTUÁLNÍ ZMĚNY a INFORMACE o provozu
plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny před
plaveckým bazénem a koupaliště na vývěsní tabuli
a na www stránkách města Poličky a T.E.S. s.r.o.

sobota 30. června - Údolím Doubravy
Odložená vycházka do údolí řeky Doubravy z Bílku do Chotěboře.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Poličský bagr
Dne 14. 7. se uskuteční na plážovém hřišti v areálu koupaliště
v Sebranicích XII. ročník volejbalového turnaje dvojic mužů Poličský bagr. Přihlášky přijímáme do
23. 6. na e-mailu policskybagr@
nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na šestnáct. V případě
nenaplnění počtu družstev bude turnaj doplněn dvojicemi žen, které budou vyhodnoceny zvlašť. Ženské
týmy se mohou hlásit do 7. 7.
Za TJ Spartak Polička ASPV - volejbal
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz
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