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Dva roky v Parlamentu ČR
mýma očima
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
rozumím a mám pochopení pro názor mnohých
z vás na úroveň politické kultury v naší zemi. Vím,
že vaše očekávání a víra ve změnu se stále nedostavují.
Již delší čas trvá v tzv. západním světě velké
rozčarování a zklamání z hospodářského vývoje
a stavu veřejných financí. Tento vývoj zasáhl i naši
zemi a my jsme dnes svědky nejen prohlubující se
skepse, ale zároveň vehementní snahy najít viníka,
na kterého svedeme vinu za všechny potíže.
Tuto snahu vidím celé dva roky i v Parlamentu
ČR, kde neochota si naslouchat a laciné politikaření převažují nad zodpovědnou státnickou
politikou.
Ve srovnání s komunální politikou v Poličce se
jedná o téměř neuvěřitelný rozdíl a jednou z mnoha mých parlamentních zkušeností je, že jsem si
potvrdil svoji dlouhodobou domněnku, že v našem
městě je vysoká politická kultura, která je nezbytnou podmínkou pro rozvoj a dobré hospodaření.
Myslím, že současný svět čelí tak závažným výzvám, že pokračování v této nesmiřitelné politice
je smrtící. Není a ani nemůže být většího důkazu,
než neustálé prohlubování hospodářských, finančních, ale i morálních problémů západu. Zdá se, že
nikdo nezná jednoduchá řešení.
Je čas se ptát, jak je možné, že v mírové době
a čase nejvýkonnější ekonomiky, co kdy lidstvo
mělo, se nedokáže mnoho států uživit bez stále
se prohlubujícího zadlužování. Jak je možné, že
generace našich rodičů a prarodičů dokázaly hospodařit s tím, co vytvořily a ještě řešit dobové problémy, jako např. obnovu válkou zničených zemí,
následky různých živelných pohrom apod.
Nemohu se ubránit dojmu, že je to výsledek nejen nezodpovědné politiky, ale i celkového úpadku
morálních hodnot.
Tyto principy sleduji jako obyčejný poslanec
v Parlamentu ČR, kde bohužel vítězí nesmiřitelnost, neúcta a falešná prázdnota.
Že existuje i jiný způsob vrcholné politiky dokazuje např. Finsko, které zasáhl obrovský hospodářský propad v době rozpadu bývalého Sovětského
svazu. Tato země dokázala během několika málo
let na principu kulatého stolu, u kterého se scházely a stále schází hlavní politické síly, ale i ostatní
významná společenská hnutí za účelem poctivé
a věcné diskuse nad hledáním východisek a řešení,
jak obnovit sílu finského hospodářství. Není divu,
že tento státnický přístup je úspěšný a Finsko se
již delší dobu těší dobré ekonomické kondici, což
je základní předpoklad pro úspěšné hospodaření
státu.
Proč tak jednoduchou cestu nevolíme i v naší
zemi? Zdá se mi, že hlavní brzdou je politická
zatvrzelost a neochota opustit minulost. Stále
převládá pohled ideologický, kdy místo hodnocení
člověka a jeho myšlení upřednostňujeme vidění
úzce politické. To vše za situace, kdy obecný nezájem o členství v politických stranách má za
následek, že velký myšlenkový a tvůrčí potenciál
země stojí mimo.
Jak z toho ven?

Dle mého hlubokého přesvědčení je pouze jediná cesta. Omezení politikaření a hlavně ideologického rozměru vnímání politiky a nastolení atmosféry, kdy budeme navzájem soutěžit na principech
efektivity, hospodárnosti, slušnosti a poctivosti.
Není již možné nadále pokračovat v konání, které vede k vyčerpání státu, a to na všech úrovních,
kdy mnozí z nás oprávněně cítíme vyprázdnění
sounáležitosti a vědomí zodpovědnosti za širší
společenství a český stát. Naše konání nesmí
tento vývoj přehlížet, máme-li dostát svému poslání, kterým je šířit spravedlnost a zodpovědně
hospodařit.
Jaroslav Martinů
poslanec PSP ČR a starosta města

Výzva
poplatníkům
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Návštěva hejtmana
v Poličce
Pardubický hejtman Radko Martínek, navštívil
v rámci své cesty po svitavském regionu v pátek
8. června i Poličku. Při setkání s místostarostkou
města Marií Kučerovou diskutoval o aktuálních
tématech - o změnách v regionální dopravě, o rozpočtovém určení daní. Hejtman velmi pozitivně
zhodnotil rekonstruované poličské náměstí, které
patří mezi projekty dotované evropskými fondy.
Informoval též o nových vlakových soupravách,
které budou jezdit na trati mezi Poličkou a Svitavami. Místostarostka hejtmana kromě jiného
informovala o další plánované revitalizaci historického centra města, která v tomto roce bude pokračovat dlážděním v ulici Tyršova. Do oslav 750.
výročí založení města Poličky v roce 2015 by měly
být postupně hotové i další hlavní ulice navazující
na Palackého náměstí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Připomínáme poplatníkům, kteří si zvolili pololetní periodu placení, že do 31. 7. 2012 je splatná
druhá polovina místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost,
že poplatky, které nebudou uhrazeny včas nebo
ve správné výši, budou navýšeny v souladu s § 11
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
MěÚ Polička, odbor finanční a plánovací

Cyklobus a Bonus pas
Cyklobus opět v provozu
Od posledního červnového víkendu mohou
příznivci cyklistiky a turistiky opět využít služeb
cyklobusu, který se bude na svou trasu Českomoravským pomezím vydávat každý pátek, sobotu
a neděli až do 30. září. Cyklobus bude v provozu
i o svátcích, tedy 5. a 6. července a 28. září, kdy
pojede podle nedělního jízdního řádu.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes
Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou
Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl
a Budislav do Poličky a večer zpět. V sobotu se
cyklisté dostanou z Poličky přes Proseč do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět. V neděli brzy ráno pojede
cyklobus opět z Poličky přes Svitavy do Jevíčka
a z Jevíčka zpět přes Moravskou Třebovou, Svitavy a dále přes Českou Třebovou, Litomyšl, Vysoké
Mýto a Nové Hrady do Proseče a Poličky.
Cyklobus bude součástí nově zavedeného systému integrované regionální dopravy Pardubického
kraje (IREDO), což bude znamenat také změny
v jízdném. Na lince bude pro všechny cestující
platit jednotný tarif IREDO, cena za přepravu
kola bude 20 Kč bez ohledu na vzdálenost. Systém
nabízí několik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy
jsou poskytovány dětem a osobám ZTP. Je možné
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využít také výhodné síťové jízdenky. Například rodinná síťová jízdenka pro dva dospělé a až tři děti
v ceně 260 Kč umožňuje po celý den neomezeně
cestovat cyklobusem a všemi dalšími vlaky a autobusy zařazenými v systému IREDO. V cyklobusu
lze využít i časových jízdenek IREDO.
Podrobné informace o cyklobusu, jízdní
řád, mapu a několik tipů na výlety najdete na
www.ceskomoravskepomezi.cz nebo v letáku, který je zdarma distribuován do všech domácností
a k dispozici bude také v informačních centrech,
na autobusových a vlakových nádražích a dalších
místech.
Bonus pas – spousta výhod pro každého
Českomoravské pomezí přináší všem turistům
i domácím možnost navštívit mnoho zajímavých
míst regionu s výraznou slevou. Stačí, když si
během návštěvy naší turistické oblasti zdarma
pořídí slevovou knížku Bonus pas, a mohou si
začít užívat všech výhod, které nabízí. Atraktivní
slevy poskytují hrady, zámky, muzea a galerie,
ale i sportovní a ubytovací zařízení, restaurace
a kavárny nebo informační centra. Celkem přináší Bonus pas Českomoravského pomezí více
než padesátku slev a bonusů. Podrobná pravidla,
(pokr. na str. 2)
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Petice za zachování informačního centra na náměstí
Dne 5. června byla zahájena petiční akce za
zachování informačního centra v Poličce ve stávajících prostorách na Palackého náměstí 160. Petice
vyzývá radu a zastupitelstvo města Polička, aby
zachovaly provoz informačního centra ve stávajících prostorách, a aby umístění informačního centra ve stávajících prostorách bylo v připravovaném
výběrovém řízení podmínkou a ne jednou z řady
možností. Petici do 20. června podepsalo více než
700 občanů z Poličky a okolních obcí a také mnoho turistů.
Rada se rozhodla vypsat výběrové řízení
v dubnu letošního roku na základě dopisu pana
Ladislava Cacka provozujícího cestovní kancelář
KO-TOUR v Riegrově ulici. Ten městu svým dopisem ze 14. března 2012 nabídnul provozování
informačního centra za podstatného snížení nákladů buď ve své provozovně, nebo i v té stávající
na náměstí. Na základě tohoto impulsu se rada
usnesla, že se dopisem bude zabývat a posléze, že
vypíše výběrové řízení na provozování informačního centra. Současně pověřila tajemníka města,
JUDr. Bohuslava Břeně, přípravou podmínek
výběrového řízení. Rada schválila podmínky na
svém jednání v pondělí dne 28. 5. 2012.
Provozování služby informačního centra vyžaduje řadu znalostí a zkušeností, které se, stejně
jako u jiných profesí, musí získat, nejlépe praxí.
V tomto případě nepovažuji za standardní kvalifikační předpoklady, že provozovat informační
centrum může kdokoliv s živnostenským listem,
kdo má schopnost zajistit provoz v angličtině
a němčině a předloží požadované dokumenty
dle zákona o veřejných zakázkách. Jinými slovy
řečeno: uchazeč v tomto případě nemusí dokládat,
že něco zná, umí, nemusí mít žádnou víceletou
praxi ve službách, natož pak ve službách cestovního ruchu, požadavkem není vzdělání, reference,
vize apod. Nic takového ve schváleném výběrovém
řízení nehraje žádnou roli.

Pokud zadavatel vnímá takové kvalifikační
předpoklady jako nepotřebné, lze se přesto přenést. Zásadním problémem s nedohlédnutelnými
následky však je, že schválené výběrové řízení má
umožnit provozovat informační centrum kdekoliv
na poličském náměstí, nebo v přilehlých ulicích
Riegrova, Masarykova, Tyršova, Šaffova a Tylova
co nejblíže náměstí. Pokud by uspěl a byl vyřazen
uchazeč z důvodu, že není co nejblíže náměstí, tak
se s argumentem „kolik metrů“ činí pojem „co
nejblíže“ snadno vyrovná ÚOHS a soutěž může
vést ke zrušení.
V hodnocení nejlepší nabídky radou schváleného výběrového řízení je dominantní cena. Její
váha je stanovena na 70%, umístění provozovny
20% a provozní doba 10%. Nejnižší cena jednoznačně vyhrává. Je to správně. Faktem ale zůstává,
že i kdyby někdo navrhnul provozovat informační
centrum nonstop, nemá šanci uspět, pokud bude
o 1 Kč dražší.
Výsledkem takto vypsaného výběrového řízení
může být, že obyvatelé města a návštěvníci nemusí mít informační centrum v Poličce na nejlepším
možném místě. Může se stát, že rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů,
které má vysoký potenciál v turistickém ruchu,
propaguje se společně s královskými věnnými
městy, Českou Inspirací, … bude mít informační
centrum v obchodě mezi levným textilem, v soukromém bytě nad nějakým obchodem, nebo v zádveří libovolného domu. Tedy tam, kde nabídnou
za předepsaný předmět činnosti nejnižší cenu, bez
ohledu na umístění provozovny a její vhodnost
k provozování informačních služeb. Cenu ani
nejlepší prostory nepřebijí. Zadavatel také nemusí
nikoho vybrat a pak by bylo nové výběrové řízení,
nebo něco jiného? Kdo ví …
Třetím závažným aspektem schváleného výběrového řízení je, že není brána vůbec v potaz
nezbytnost bezbariérového vstupu. Asi je to tím,

že málokdo má představu o tom, kolik starších lidí
a maminek s kočárky do informačního centra chodí. Město se dnes po právu chlubí bezbariérovým
náměstím i chodníky, ale na bezbariérový přístup
k veřejné službě se zapomnělo?
Na vybudování informačního centra ve stávajících prostorách město v roce 1997 vynaložilo
značné finanční prostředky ve statisících korun,
které plynuly do rekonstrukce části historického
objektu, vybudování vstupního prostoru, oprav
kleneb a vybavení interiéru nábytkem stavěným
na míru.
Je celosvětovým standardem, a Česká republika v tomto směru není výjimkou, že informační
centra jsou na náměstí a je také naprosto běžné,
že města, která mají informační centra mimo náměstí, hledají na náměstí prostory, nejlépe vlastní,
kam by TIC přesunuly. Na náměstí je největší
koncentrace turistů, je to výchozí místo pro návštěvníky města a také nejdostupnější místo pro
obyvatele města. Ironií osudu je, že Polička by při
takto vyhlášeném výběrovém řízení dala prostor
tomu, aby to bylo přesně opačně. Na příklady se
nemusíme dívat daleko. Ve dvoutisícovém Jevíčku
letos 1. června nově otevřeli informační centrum
na náměstí. Po mnoha letech se dočkali a přesunuli jej sem z „atraktivního“ zámečku.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička
Dovětek k článku
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se připojili
svým podpisem k výše zmiňované petici. Ve čtvrtek 21. 6. se zabývalo informačním centrem zastupitelstvo, které vyslovilo nesouhlas s požadavkem,
aby umístění informačního centra ve stávajících
prostorách bylo v připravovaném výběrovém řízení podmínkou a tím potvrdilo parametry schváleného výběrového řízení. Pod peticí se sešlo více
než 800 podpisů. Petice je tímto ukončena.

A jak je to doopravdy…
I pro Jitřenku je zřejmě neobvyklé uveřejnit
takový sáhodlouhý článek (s výraznými subjektivními prvky v jeho obsahu) podepsaný Mgr.
Janem Matoušem, Informační centrum Polička,
jednoho z mnoha podnikatelů ve městě, který
se ještě notabene týká výlučně jeho byznysu,
byť zastřeného starostlivostí o IC. Ano, město
Polička za provozování činnosti Informačního
centra v Poličce platí firmě Turist servis s. r. o.
velmi slušnou měsíční úplatu.
Impulzem k rozhodnutí o vyhlášení veřejné
soutěže na provozování TIC v Poličce byla
seriózní nabídka firmy CK KO-TOUR. V této
nastalé situaci a s využitím poznatků z novelizace zákona o veřejných zakázkách vyplývá
k respektaci obecné pravidlo, že cca po 3 - 4
letech provozování služeb má být proveden tzv.
„refresh“ současného stavu; což se také aktuálně děje.
Veřejná zakázka tak otestuje možnost živě
diskutovaného snížení nákladů na provoz IC
hrazený z veřejných zdrojů – městského rozpočtu; samozřejmě při současném zachování
kvality a dostupnosti poskytovaných služeb.
Mgr. Matouš inicioval petici, jejímž prostřednictvím se podepsaní petenti domáhají
zachování IC v současných prostorách na Palackého nám. 160, Polička. Paradoxně svým
požadavkem naopak zužují možnost výkonu
provozování předmětné činnosti oproti usnesení rady města, která naopak nabízí širší vějíř
možností pro umístění provozovny IC a stále
v atraktivních lokalitách města, tzv. zlatém
kříži; důležité ke zvýraznění je, že rada města
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předem nevylučuje provozování IC ve stávajících prostorách.
Je nutné uvažovat, že konkrétním určením
místa provozovny IC by také mohlo dojít k faktické diskriminaci jiných subjektů místního
trhu s nebytovými prostorami, neboť město by
si již dopředně vyhledalo a přikázalo nájemce
do svého objektu; došlo by tak nejméně ke konf liktu zákona o veřejných zakázkách a zákona
o obecním zřízení, neboť pronájem majetku
obce je rigorózně upraven. Pan radní a zastupitel Mgr. Matouš má jistě tyto konsekvence
osvojené, ale jen na ně, asi v ruchu dění, trochu
pozapomněl.
Článek dle mého úsudku není korektní:
Autor vytváří různé negativní konstrukce vývoje, např. že IC bude provozováno v obchodě
mezi levným textilem, nebude bezbariérové…,
kterými pak dehonestuje přístup rady města
v předmětné záležitosti; opak je pravdou, rada
města i městský úřad přistupuje k záležitosti
s náležitou citlivostí a péčí.
Vypsání veřejné soutěže striktně dle zákona
o veřejných zakázkách je zcela nesporně v zájmu poličských občanů.

Cyklobus
a Bonus pas
(pokr. ze str. 1)

Jako tajemníka úřadu mě velmi mrzí, že před
zveřejněním příspěvku Mgr. Jan Matouše nevyvolal interní komunikaci, která by jistě přinesla
osvětlení mnohého. Toto bych od radního a zastupitele očekával.
JUDr. Bohuslav Břeň,
tajemník Městského úřadu Polička
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přehled poskytovaných slev
a další informace o Bonus
pasu najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz a nově
také na Facebooku.
Před několika týdny byla
na této oblíbené sociální
síti spuštěna stránka Českomoravského pomezí
(w w w.facebook.com/ceskomoravskepomezi),
která informuje o aktuálních kulturních a sportovních akcích a přináší zajímavé fotografie, videa
a tipy na výlety v našem regionu. Každý, kdo se
stane facebookovým fanouškem Českomoravského pomezí, získá nejen přehled o aktuálním dění
v turistické oblasti, ale také přístup k soutěžím
o zajímavé ceny. V minulých dnech totiž byly na
facebookové stránce Českomoravského pomezí
spuštěny aplikace, které informují o slevovém
programu Bonus pas a fanouškům nabízí možnost
soutěžit o slevové knížky a další atraktivní ceny.
Jiří Zámečník
manažer DSO Českomoravské pomezí

Svoz odpadu
Svoz odpadu připadající na svátky 5. 7. (čtvrtek)
a 6. 7. (pátek) proběhne beze změn v pravidelném
svozovém termínu.
Milan Nespěšný,
LIKO SVITAVY a.s.

Poličské informační centrum
Co městu dala léta fungování informačního centra
pod vedením pana Matouše? Jsem z hloubi duše
přesvědčena, že mnoho dobrého, profesionální práci,
zajištění skvělé služby, která si v začátcích hledala
svoje místo a postupně se stala nedílnou součástí
informačního toku ze strany města nebo jiných subjektů k občanovi. Pana Honzu Matouše znám mnoho
let, v devadesátých letech jsem pracovala na referátě
regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Svitavách
a jedním z našich úkolů bylo metodicky vést nově
vznikající centra. Už tenkrát byl pan Matouš výraznou osobností s hlavou plnou nápadů a hlavně
pevnou vůlí nápady realizovat.
V červnovém čísle Jitřenky jsem se dočetla, že se
Rada města na svém jednání dne 30. 4. 2012 usnesla,
že vypoví koncesionářskou smlouvu s firmou Turist
servis s.r.o. (smlouva byla uzavřena 25. 6. 2007),
reprezentovanou panem Matoušem, a vyhlásí výběrové řízení pro zabezpečení provozování Informačního centra v Poličce. Na webových stránkách si občané mohou ještě přečíst stanovisko města Poličky
z 8. 6. 2012, ve kterém je vysvětlen důvod těchto kroků, jejichž cílem je snížení nákladů se zachováním
kvality a dostupnosti služby. Nemohu si pomoci, ale
poskytnuté vysvětlení i s doplněním, že o službu projevil další soukromý subjekt zájem, je nedostatečné
a kroky města se mi zdají velmi málo čitelné.
Domnívám se, že diskuse by měla být vedena spíše v rovině obsahové, co služba pro město znamená,
zda je podle smlouvy naplňována a měl by být vzat
v potaz i názor občanů, zda léta „služby“ pana Matouše pro město byly přínosem a přejí si ji dál. Rozumím krokům na snižování nákladů, ale všechno má
svou cenu, včetně kvalitně vedené služby občanům.

Stačí si vzít do ruky stará čísla Jitřenky a po jejich
prolistování člověk pochopí, co všechno pan Matouš
zajišťoval a zajišťuje. Osobně bych mu přála ještě
mnoho příležitostí, jak v Poličce ukázat své kvality.
Eva Skalníková
Vyjádření starosty
Vážená paní Evo Skalníková, milí spoluobčané,
dovolte mi krátce zareagovat na tento velmi procítěný příspěvek, který bych rád doplnil z pozice
města Poličky. Není a nemůže být žádných pochyb
o přínosu a zkušenostech pana Jana Matouše v pozici provozovatele informačního centra.
Na druhé straně není možné, aby město přehlíželo
a nereagovalo na možnost vést, a to jakýkoliv provoz,
hospodárněji než doposud. Myslím, že rozhodnutí
rady v situaci, kdy město dostalo konkurenční nabídku na provozování IC, že bude vypsána nová soutěž, je rozhodnutím správným. Také se domnívám,
že velké a dlouholeté zkušenosti pan Matouš využije
a jeho nabídka bude mít reálnou šanci, být nabídkou
nejlepší. Tím se odstraní všechny pochybnosti a bude to tak v nejlepším pořádku.
To, že se připouští mimo jiné i možnost provozování IC v prostorách Centra Bohuslava Martinů, je přirozené. Tento objekt vlastní město a předem uzavírat
možnost hledání hospodárné cesty, při zachování
dosavadní úrovně poskytovaných služeb v této složité ekonomické době, by bylo nesprávné. Rada města
tímto krokem oslovuje a dává šanci všem, kteří dostojí současné vysoké úrovně služeb, využijí prostor
stávající, případně nabídnou jiný vhodný prostor
a budou zárukou vysoké odborné kvality.
Jaroslav Martinů

Úspěchy firmy Ravensburger
Karton, s.r.o.
V dubnu letošního roku zahájila firma RavensMěsto Poličku a německé město Ravensburger
burger Karton, s.r.o. výstavbu nového skladu
spojuje nejen tato úspěšná firma, ale i to, že se
s kapacitou 10 tisíc paletových míst a také stavbu
jedná o dvě krásná historická města. Vztah němecnové multifunkční haly. Zde by měl být vhodný
kých partnerů k Poličce vyjadřuje i obraz, který
prostor pro start nových projektů a pro kompleto- obdržela poličská firma k 10. výročí svého založení
vání sortimentu do USA. V horizontu několika let - společná kresba obou měst na hedvábí.
by do nové haly mělo být přemístěno robotizované
Firma Ravensburger Karton, s.r.o. rozšiřuje svopracoviště, které poličská firma provozuje v Ně- ji výrobu a kapacitu opět po pěti letech, přejme této
mecku, 10 km od města Ravensburger. Německá
poličské firmě, aby pětiletou tradici rozšiřování
pobočka zaměstnává 20 vysoce kvalifikovaných
udržela a byla i nadále úspěšná.
pracovníků, kteří sem dojíždějí z Čech. Konec roku
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
2012, to je termín dokončení nových staveb. Cca
130 mil. korun, to je výše investic, které zahrnují
nejen náklady na stavbu, ale i na pořízení nových
technologií.
Slavnostní zahájení nové výstavby proběhlo
za účastni majitele firmy pana Mayera, který do
Poličky přijel po 13 letech. Pan Mayer se chtěl na
vlastní oči přesvědčit, jaký vývoj a změny poličská
pobočka uskutečnila a nutno dodat, že odjížděl
velmi spokojen.
Jaké úspěchy firmy Ravensburger Karton,
s.r.o. lze jmenovat? Firma patří mezi významné
zaměstnavatele obyvatel města i okolních obcí,
výše zaměstnanosti dosahuje až 600 pracovníků. V loňském roce dosáhla firma rekordní výše
tržeb 1,5 miliard korun, podíl výroby v Poličce je
75 %, podíl výroby v mateřské firmě v Německu
25 %. V současné době jistě nezanedbatelná čísla.
Významná je i změna v požadavku na kvalifikaci
pracovníků, podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků se neustále zvyšuje.
„Touto cestou bych chtěl poděkovat městu Poličce, za pomoc při zahájení realizace stavby, bez
spolupráce a pochopení by projekt nebylo možné
tak rychle uskutečnit. Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní inženýrce Mastné, panu Kašparovi
a panu Kárskému za včasná a rychlá vyjádření
a nutná povolení,“ uvedl jednatel společnosti
Marcel Hlouš.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Události Městské
policie Polička
Dne 18. 5. v dopoledních hodinách spatřili strážníci na ul. Zákrejsova v Poličce vozidlo značky Peugeot. Ve vozidle seděl na místě řidiče muž, kterého
strážníci z minulosti znali, neboť jej již v jednom
případě přistihli při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. I tentokráte pojali strážníci podezření, že muž
před jízdou požil alkoholické nápoje, proto hlídka
pokračovala za vozidlem a následně jej zastavila
v Bořinách. Pětapadesátiletý řidič se odmítl podrobit dechové zkoušce a odmítal i odběr krve. O celé
věci byla vyrozuměna Policie ČR, které byla věc
předána k dalšímu projednání. Muži nyní hrozí ve
správním řízení pokuta do 50.000 Kč a zákaz řízení
až na 2 roky.
Dne 11. 6. bylo na ul. Svépomoc nalezeno jízdní
kolo zn. Eska, zelené barvy, viz přiložené foto. Po
provedené fotodokumentaci bylo kolo uloženo
do prostor MěÚ Polička. Foto kola je možné také
zhlédnout na stránkách města v sekci městská
policie, nalezená kola. Majitel se může o kolo přihlásit na městské policii.
V odpoledních hodinách dne 13. 6. přijali strážníci informaci o výskytu dvou osob romské národnosti u jednoho z objektů firmy VHOS, který se
nachází v blízkosti ul. Hegerova v Poličce. Strážníci vyjeli na místo, kde však nikoho nezastihli,
ale zjistili násilné vniknutí do objektu. Po vyrozumění policie a vedoucího firmy VHOS strážníci
provedli kontrolu ve výkupně kovového odpadu,
kde bylo zjištěno, že sem uvedené osoby přivezly
kusy potrubí, patřící jmenované společnosti. Po
provedené fotodokumentaci byla celá věc předána
PČR k dalšímu šetření.
Ještě téhož dne vyjeli strážníci na oznámení, které se týkalo potulného psa na ul. Heydukova. Pes
byl nalezen v centru města. Za pomocí občanů se
podařilo psa odchytit a převézt jej do útulku v obci
Pohodlí. Strážníkům se podařilo vypátrat majitele,
který si psa následující den převzal. Za porušení
zákona na ochranu zvířat proti týrání byla uložena
bloková pokuta.
Městská policie Polička

Žďárskými vrchy
s dětmi
Chcete se vydat na výlet do okolí Poličky a chcete
dobrý tip? Mnoho zajímavých tipů najdete ve zcela
nové informační brožuře, kterou vydalo město
Polička společně s městy Hlinsko, Nové Město na
Moravě a Žďár nad Sázavou. Informace a tipy jsou
rozděleny do několika témat – Výlet do historie,
Krajina jako na dlani, Stezky objevů a dobrodružství, Seznamte se s tradicemi, Místa, kde rodinám
bude dobře, Po stopách slavných a Pohádková místa. Nechybí ani otázky a soutěž o drobné dárky. Nezapomeňte tedy navštívit „Hvězdu pod hvězdami“,
putujte za pilníkáři, vyfoťte se s Hamroněm, čeká
vás Vírský mlýnek či největší lyže v ČR a mnoho
dalších zajímavostí. Nové brožurky jsou k dispozici
v Informačním centru Polička.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města
na projekt „Sociální zařízení v bufetu zimního
Poličky konané dne 28. 5. 2012
stadionu v Poličce“.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2012 dle
důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Dohodě
na sekretariátu starosty města.
o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou
Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města
Faulhammer s.r.o., Tržek.
Poličky konané dne 11. června 2012
RM projednala a bere na vědomí materiál
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
- zjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náslužeb v Poličce s tím, že bude finančně podpo- hradní členy komise na akci „Sportovní hřiště
rovat stávající sociální služby. Dle dotazníku - Zhotovení inline povrchu v areálu zimního stazjišťování strategií v oblasti rozvoje sociálních
dionu v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.
služeb obcí v Pardubickém kraji v roce 2012
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouneurčuje pořadové číslo jednotlivých cílových
vě o dílo se společností Stavební firma KLEskupin a priority rozvoje sociálních služeb jsou
POCOL s.r.o., Svitavy, na akci „Rekonstrukce
zaznamenány v oddíle 4 uvedeného dotazníku.
plaveckého bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariRM schvaluje smlouvu č. OŠKT/12/40707
érový přístup“, dle důvodové zprávy.
o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků
RM schvaluje řešení správy a provozu veřejnéPardubického kraje na podporu sportu a volno- ho osvětlení v Poličce v roce 2013, dle důvodové
časových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012
zprávy.
na projekt Masarykovy základní školy Polička
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na
„Školní olympiáda Masarykovy základní školy
dodavatele elektrické energie a zemního plynu
Polička“ a „Sportovec roku“.
pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
RM schvaluje smlouvu č. 2012/41409 o po- na rok 2013, které bylo uskutečněno prostředskytnutí grantu z Programu podpory kulturních
nictvím komoditní burzy, dle důvodové zprávy.
aktivit v roce 2012 na projekt Základní umělecké
1. RM schvaluje na základě hodnocení nabídek
školy Bohuslava Martinů Polička „Mládí a Bohu- na zhotovení zakázky „Polička ul. Janáčkova reslav Martinů“.
konstrukce kanalizace - 1. etapa“ nabídku firmy
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
ABK - Pardubice, a.s., jako nejvhodnější.
č. 2012/41429 na „Divadelní pouť 2012“ z roz2. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
počtových prostředků Pardubického kraje.
akci „Polička ul. Janáčkova rekonstrukce kanaliRM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
zace - 1. etapa“ s firmou ABK - Pardubice, a.s.
č. 2012/41415 na „16. ročník - Polička Jazz 2012“
RM bere na vědomí ukončení výkonu funkce
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
Martinů Polička paní Bc. Renatou Pechancoč. 2012/41410 na „Martinů fest 2012“ z rozpočto- vou ke dni 31. 7. 2012, dle čl.II bodu 5 . písm. a)
vých prostředků Pardubického kraje.
z. č.472/2011 Sb., kterým se mění z.č.561/2004
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
Sb. školský zákon.
č. 2012/41399 na „Mezinárodní festival pantoRM jmenuje paní MgA. Gabrielu Vorbovou
mimy“ z rozpočtových prostředků Pardubického
ředitelkou Základní umělecké školy Bohuslava
kraje.
Martinů Polička ke dni 1. 8. 2012.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
1. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
č. 2012/41434 na „Restaurování a konzervování
č. 2012/41448 na opravu západní bašty vnějšího
fondu korespondence Bohuslava Martinů Miloši
hradebního obvodu v areálu hradu Svojanov
Šafránkovi“ z rozpočtových prostředků Pardu- z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
bického kraje.
2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s na- č. 2012/41450 na restaurování vstupního portábídkami a hodnotící komisi na akci „Vybavení
lu radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce
pro konání kulturních akcí v areálu hradu Svo- z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
janov“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Miloš
1. RM schvaluje jako zhotovitele zakázky
Dempír, DiS., Božena Havranová.
„Pořízení vybavení pro konání kulturních akcí
RM projednala a doporučuje ZM schválit
v areálu hradu Svojanov“ pana Zdeňka KulhaDodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové or- vého, Krouna.
ganizace Městské muzeum a galerie Polička dle
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s padůvodové zprávy
nem Zdeňkem Kulhavým, Krouna, k zajištění zaRM projednala a doporučuje ZM schválit zá- kázky „Pořízení vybavení pro konání kulturních
měr realizace digitalizace kina v Poličce s tech- akcí v areálu hradu Svojanov“ za podmínky, že
nologií 3D v roce 2012.
bude schválena navrhovaná rozpočtová změna.
RM projednala a doporučuje ZM schválit
1. RM schvaluje ukončení Smlouvy o přenefinancování digitalizace kina v Poličce s techno- chání pozemku v majetku města k dočasnému
logií 2D v roce 2012 za finanční spoluúčasti Mi- užívání ze dne 6. 4. 1993, a to dohodou ke dni
nisterstva kultury ČR a navazující technologie
30. 6. 2012.
3D v roce 2013 z rozpočtu Tylova domu.
2. RM schvaluje prominutí nájemného za
RM schvaluje:
uplynulé období roku 2012 vyplývajícího ze
1.Formu provozování turistického informač- Smlouvy o přenechání pozemku v majetku měsního centra
ta k dočasnému užívání ze dne 6. 4. 1993.
2.Předmět činnosti turistického informačního
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření
centra
Dodatku ke kupní smlouvě ze dne 16. 9. 2009
3.Požadavky na uchazeče veřejné zakázky
uzavřené mezi městem Polička a společností
4.Předpokládaný termín realizace
ŠVANDA PRIMA, s. r. o., Polička, jehož před5.Kritéria hodnocení nejvýhodnější nabídky
mětem bude:
- změna odst. 1 čl. VI. kupní smlouvy, týkaRM schvaluje Směrnici č. 5/2012, kterou se
jící se využití pozemků p.č. 5545/13, 5537/42
vydávají „Pravidla pro přijímání a vyřizování
a 6132/13 v obci a k. ú. Polička namísto výstavby
petic a stížností“.
řadových garáží - pro bytovou výstavbu;
RM schvaluje Smlouvu č. OŠKT/12/40731
- zrušení odst. 2 čl. VI. kupní smlouvy a jeho
o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků
nahrazení novým textem, ve kterém se společPardubického kraje na podporu sportu a volno- nost ŠVANDA PRIMA s.r.o. zavazuje poskytnout
časových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012
městu Polička peněžitý dar ve výši 315.000 Kč
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na vybudování „stavby víceúčelového hřiště“ na
pozemku p. č. 5545/21 v obci a k. ú. Polička.
2. RM doporučuje ZM schválit přijetí peněžitého daru od společnosti ŠVANDA PRIMA,
s. r. o., Polička, ve výši 315.000 Kč na vybudování „stavby víceúčelového hřiště“ na pozemku
p. č. 5545/21 v obci a k. ú. Polička.
3. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 5545/54 v obci a k. ú. Polička o výměře
415 m 2 společnosti ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička. Kupní cena bude činit 340 Kč/m 2.
RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit
celoroční hospodaření a Závěrečný účet města za
rok 2011 spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za rok 2011 bez výhrad.
RM v souvislosti s Peticí za zachování informačního centra ve stávajících prostorách na
Palackého nám. 160, Polička, neschvaluje návrh
Mgr. Jana Matouše na zachování provozu informačního centra ve stávajících bezbariérových
prostorách na Palackého nám. 160 a na stanovení podmínky provozování informačního centra
v současných prostorách jako podmínky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
RM bere na vědomí doručení Petice za zachování informačního centra ve stávajících
prostorách na Palackého nám. 160, Polička. Určuje tajemníka MěÚ jako osobu odpovědnou za
zpracování relevantních podkladů pro vyřízení
petice, podklady budou předloženy na příští
schůzi RM.

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

Nový pohled na
hrad Svojanov
V jarních měsících letošního roku došlo ve spolupráci s městysem Svojanov k odstranění přebujelé
zeleně na svahu pod hradem směrem k městečku.
Z městečka se tak otevřel nový překrásný pohled
na hrad. Impozantnost celého komplexu vyniká
nejen ve dne, ale i ve večerních hodinách za slavnostního osvětlení. Po dokončení rekonstrukce
hradu vynikne obnovené průčelí domu zbrojnošů
i vnější hradební obvod se střílnami a baštami.
V posledních desetiletích byl hrad ukrytý za přerostlou zelení a v letním období z porostu vyčníval
pouze vrchol hlásky. Přitom v minulosti byl celý
hradní kopec holý a hrad tvořil dominantu okolní
krajiny. Doufejme, že v příštích letech se podaří
odkrýt další zajímavé pohledy na hrad.
Miloš Dempír

Prodám nádherný půdní byt
150 m2 v OV v centru Poličky.

Vzdušný, světlý, venkovní terasa.

Cena dohodou.
Telefon: 776 705 030

Svojanovské léto
2012

Poličské kulturní léto podruhé

Na letní prázdninové období je na hradě Svojanově
připraven doprovodný kulturní program, který tvoří
jak akce tradiční, tak zcela nové. Všechny akce doplňují zajímavé gastronomické speciality.
Ve dnech 7. – 8. července proběhnou Královské
slavnosti na Svojanově. Tato akce návštěvníky
přenese do období pozdního středověku a svým programem přiblíží dobu vlády Jagellonců. Na nádvoří
budou probíhat ukázky dobového šermu, scénická
vystoupení, soutěže pro děti i pro dospělé a další.
Vyvrcholením bude příjezd družiny krále Vladislava
II. Jagellonského. Hrad Svojanov se v letošním roce
zapojil do projektu Europa Jagellonica a v rámci tohoto projektu pořádá nejen Královské slavnosti, ale
i výstavu o pozdně gotických památkách v regionu,
která bude otevřena až do konce roku. Velmi atraktivním doplněním akce bude v sobotu od 19 hodin
koncert zpěvačky Lenky Filipové na horním nádvoří
hradu. Gastronomickou část tvoří speciality hradního kuchaře: pečená masa, steaky, masa z grilu, domácí klobásy a maso z udírny, hradní česnečka nebo
pečená jablka s medem a praženými ořechy.
Již 4. ročník Festivalu akustické hudby se bude konat v sobotu 21. července. Tento festival představuje
formou vystoupení několika kapel od odpoledních až
do nočních hodin netradiční hudební žánr. Připraveny budou i speciality z hradní udírny, letní zeleninové
saláty a další.
Divadelní pouť proběhne ve dnech 4. – 5. srpna.
21. ročník festivalu, představujícího umělecké aktivity rozmanitého spektra umělců a uměleckých souborů, přispívá k zachování tradic divadelní kultury
u nás. Vystoupení divadelních souborů probíhá na
pódiu horního nádvoří hradu, v celém areálu bude
stylové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti. Vyvrcholením programu bude sobotní
odpolední vystoupení Jana Přeučila a Evy Hruškové.
Návštěvníci ochutnají kuchyni našich babiček: pečené domácí placky plněné masem a zeleninou, bramboráky se škvarkama, lívance se švestkovými povidly
a tvarohem, bramboračku s houbami a další.
Ve dnech 18. – 19. srpna bude probíhat akce s názvem Třicetiletá válka na Svojanově. V rámci programu jsou přichystána vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, dobývání
hradu, celodenní oživení hradu a volné potyčky. Akci
doplní pokrmy z polní kuchyně: pečená kuřata, vepřová žebra a kolena, guláš hradních zbrojnošů nebo
silný vývar s hovězím masem a nudlemi.
Bližší informace naleznete na www.svojanov.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Miloš Dempír

Pro ty, kteří Poličské kulturní léto neznají – je
to projekt Městské knihovny Polička a Centra
Bohuslava Martinů, který se koná díky podpoře
města Poličky a spolupráci s o. s. MaTami, o. s.
Pontopolis a dalšími poličskými institucemi.
Za úkol si daly oživit kulturní dění v našem
městě během letní sezóny. Chystají pro vás
široké spektrum akcí - letní kina, koncerty,
výstavy, divadla nejen pro děti, dětské výtvarné
dílny a mnoho dalšího.
A pro ty, kteří z minulého roku Poličské kulturní léto, nebo – jak my rádi zkráceně říkáme
– Kuléto, znají, máme dobrou zprávu: jelikož
byl loňský první ročník tohoto multižánrového
kulturního festivalu úspěšný, 29. června 2012
startujeme druhý ročník! Stejně jako vloni se
většina akcí Poličského kulturního léta bude
konat pod širým nebem na zahradě Centra
Bohuslava Martinů v Poličce. Minulé léto tento
prostor navštívilo téměř tisíc sedm set diváků.
Překonáme letos toto číslo?
Mezi akce, které vás v červenci čekají, patří
například promítání první řady světoznámého

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

historického fantasy seriálu Hra o trůny v pátek
a v sobotu 13. a 14. července. Jedná se o první
maraton tohoto seriálu v letním kině v České
republice. Tuto akci přímo podporuje televizní
stanice HBO, díky které bude vstupné na maraton zdarma.
Další akcí, která určitě stojí za vaši návštěvu, je africký večer Hudba a tance Ugandy.
Osmadvacátého července ožije zahrada Centra
Bohuslava Martinů tanečním a hudebním vystoupením Joseline Amutuhaire, Immaculate
Katushabe a Tomáše Ondrůška s originální
videoprojekcí filmů pořízených při slavnostech
v Ugandě.
Podrobný program akcí na měsíc červenec naleznete zde v Jitřence a také na webové stránce
www.letopolicka.cz.
Příjemné (Poličské kulturní) léto vám přejí organizátoři projektu Městská knihovna
Polička, Centrum Bohuslava Martinů a o. s.
MaTami.
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COLOUR MEETING – festival u hradeb
20. – 21. 7. 2012
Vzhledem k báječnému počasí a výtečné atmosféře loňského ročníku multižánrového festivalu
Colour Meeting, se i letos mohou těšit příznivci
dobré zábavy a muziky na další ročník, který
proběhne 20. – 21. 7. v poličském parku u Synského rybníka. Podrobnější informace poskytli
nejpovolanější: ředitelka festivalu Olga Kosíková
a dramaturg Dušan Svíba.
Jak vzniká program festivalu Colour Meeting?
Existuje pomyslná červená nit, která propojuje
vystupující?
Dušan: Na začátku je vždy idea, kterou by měl
program festivalu zviditelnit a podpořit. Na takovém základě si vytipuji poměrně velké množství
umělců, jejichž tvorba se nějakým způsobem
daného tématu dotýká a souzní s ním. Poté následuje praktická fáze, kdy se celý záměr tvaruje
podle časové dostupnosti jednotlivých umělců,
našich finančních možností a v neposlední řadě
také tak, aby na sebe celý program navazoval
a gradoval. Dramaturgie je živý a stále měnící se
proces, přicházejí další nabídky, program začne
žít svým vlastním životem, objevují se jména,
o nichž jsem předtím buď neuvažoval, nebo je ani
neznal, což je příjemné dobrodružství a mě to moc
baví! Bohužel nade mnou vždy visí meč finančního
rozpočtu festivalu a ten mě sráží v rozletu, to už je
ale osud dramaturgů... Nebýt toho, mohli bychom
přivítat více zajímavých hudebníků z domácích
luhů a hájů, ale především zpoza humen (blízkých
i vzdálených), což je právě jeden ze záměrů Colour
Meetingu (CM).
Jak je zajištěno financování festivalu?
Dušan: Většinu rozpočtu pokrývají granty, dotace čerpáme zejména od Ministerstva kultury ČR.
Olga: V letošním roce jsme se pokoušeli získat
i dotaci z fondů Visegradu, nebyli jsme, bohužel,
jako nováčci úspěšní. Vážíme si zejména darů
a podpory od místních podnikatelů a sponzorů,
stejně tak jako přístupu ze strany města Poličky.
Neobešli bychom se také bez dobrovolníků, kteří
svůj čas a úsilí festivalu věnují.
Jaký je cíl Colour Meetingu a pro koho je tento
festival určen?
Dušan: I cesta může být cíl. Ta naše pomyslná
cesta má návštěvníky festivalu vést k nepoznaným
nebo opomíjeným zážitkům a informacím, zprostředkovat jim pohled na různé situace a skutečnosti z jiného úhlu. Je to jako, když vylezete na kopec nad vaším domem a vidíte vše najednou jinak,
s nadhledem a většími souvislostmi! Když člověk
vystoupí ze svého zajetého způsobu vnímání okolního světa, když se nechá oslovit novými věcmi,
uvolní se a současně i pobaví, místo toho, aby se
utápěl v každodenních starostech a strastech.
Olga: Stručně shrnuto - něco k zamyšlení, ale
taky zábava a příjemná společnost, bez té by byl
svět nudné místo k žití.
Na jakého interpreta se těšíte nejvíc?
Dušan: Nemůžu říct, že se těším speciálně na
jednoho interpreta, těším se totiž na všechny, ale
abych zmínil alespoň některé: mám velkou radost,
že se nám podařilo zachytit vzácného motýla
v podobě společného koncertu slovenských elektronických písničkářů Longital, jejichž hudba je
sama o sobě velký zážitek, spolu s bubeníkem
skupiny TataBojs Milanem Caisem. Polička bude
teprve druhým místem, které bude mít to štěstí
tento speciální projekt představit svým návštěvníkům! Jsem hrdý na vystoupení dvou nových
českých kapel, které hrají teprve prvním rokem
- vynikající Carnem, inspirované španělskými
rytmy, a Bitumen Beat, míchající elektroniku, rock‘n‘roll a hudbu prastarého kmene Bitumenů (CM
tento kmen hostí a představí) a taky třeba dosud
nejexotičtější kapelu, kterou CM hostil, ska-punk-latino smršť, Big Mandrake z daleké Venezuely
nebo zásadní kapelu polské taneční a world music
scény - Masala Sound System.
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Inspirace z měst
České inspirace

Jaká omezení čekají poličské obyvatele?
HRADEC KRÁLOVÉ
Olga: Festival s sebou samozřejmě jistá omezení
3. - 6. 7. - Rock for People – 18.
přináší. Areál festivalu začneme stavět tradičně
ročník
ve čtvrtek (19. 7.). Část parku u Synského rybníFestivalpark - letiště Hradec
ka, kde se festival odehrává, bude od pátečních
Králové
odpoledních hodin uzavřen jako festivalový areál,
Jeden z největších tuzemských hudebních festikterý je přístupný pouze pro majitele vstupenek. valů. 150 zahraničních i domácích hudebních hvězd,
Prosíme o shovívavost a trpělivost. Je možné, že
množství interaktivních i sportovních atrakcí, nové
během festivalu potkáte v parku pojízdná vozidla. technologie, stejně jako skvělé zázemí pro jídlo a pití.
Předem se omlouváme, že budete muset občas
Festival pro všechny smysly…
uskočit mimo cestu, ale přece jen je třeba festival
CHEB
dobře připravit, navést materiál a zázemí, stejně
19. – 22. 7. - Mezinárodní závody spřežení CAI A
tak po ukončení akce vše uvést do původního sta- – Nebanice
vu. Doufáme, že nevzniknou žádné problémy, za
Světový pohár v jízdě spřežení
pochopení děkujeme.
jezdecký oddíl TJ Agro Cheb
Minulý ročník CM byl bohatý na doprovodný
JINDŘICHŮV HRADEC
program, můžou se na doprovodné akce těšit ná28. 7. – zahájení TOP týdne v Jindřichově Hradci
vštěvníci i letos?
Celodenní zábavný program na náměstí Míru
Olga: Letošní doprovodný program je bohatý! – oslavy 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů
Od začátku července můžete zhlédnout několik
a pokus o rekord ve vytvoření živého symbolu Jindřivýstav: v Divadelním klubu budou nainstalovány
chova Hradce s názvem „Zlatá růže v poli modrém,
dvě výstavy - Ekvádor (Nadace partnerství) a Sedm
vzpomeň na Jindřichův Hradec v dobrém“
úžasných pralesů (Greenpeace), třetí výstavu uvidíte
KUTNÁ HORA
při návštěvách poličských obchodů a institucí, jejich
12. - 15. 7. - Creepy Teepee - Festival alternativní
prostory poskytnou plochu pro jeden z deseti panelů
hudby
výstavy Vyrobeno za každou cenu (organizace NaLITOMYŠL
Zemi a poličská Charita). Součástí festivalu je také
6. 7. - 31. 8. 18.00 a 19.30 hodin - Toulovcovy
díky spolupráci s organizátory Poličského kulturního
prázdninové pátky 2012
léta letní kino v příjemném prostředí dvorku Centra
Toulovcovo náměstí
Bohuslava Martinů: ve středu 18. 7. Květ pouště, ve
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově
čtvrtek 19. 7. Ghándí. V programu CM nesmí chybět
náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert
divadla: v pátek 20. 7. v Divadelním klubu proběhne
nejen pro dospělé
inscenace divadla Športniki - Gagarin, sobotní odTELČ
poledne zejména dětem zpříjemní divadla Johanky
21. 7. - Klasika pod hvězdami - opera George BiVaňousové a Eleny Volpi. Zajímavým kulturním zá- zeta - Carmen
žitkem jistě bude divadelní improvizace skupiny BaOpen-Air projekt na českých a moravských zámrevný děti - White Bird. V areálu CM se v průběhu ví- cích, opera v italském originále
kendu můžete těšit i na různé workshopy, prezentace,
zámecký park
stánky i tradiční dětský koutek. Festival si už většina
TŘEBOŇ
z nás nedokáže představit bez eko-prezentace Standy
14. 7. - Historické slavnosti Jakuba Krčína a trh
Milera a tradiční výborné domácí kuchyně.
Zveme vás na barevné a rozmanité festivalové seBližší informace a mnohem více tipů na výlet natkání. Naším přáním je, abychom si - abyste si, všich- leznete na našich webových stránkách www.ceskani užili celý festival ve slunné pohodě. A nejen festival
inspirace.cz
Colour Meeting, ale také celé Poličské kulturní léto.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji:
Knihkupectví Martin Dolejš, IC Polička, IC Svitavy
a IC Litomyšl.
Více informací naleznete na www.colourmeeting.cz, www.facebook.cz/colourmeeting

„Keňáci“ na
Damašku
Přátelé z Keni, Pontopolis, ČSOP a Pionýři z Poličky letos společně posečou a pohrabou chráněná
luka na Damašku v Pusté Rybné.
Ve dnech 4. - 8. 7. můžete s námi i VY přispět
k přežití unikátních druhů rostlin. Není se čeho
bát! I přes všechny masožravky a rašeliniště, jde
o pohodovou akci. Pro hraběnky a sekáče je vše
ZADARA - Marty domácí kuchyně, pití, nocleh ve
stanu a večery s kytárou a „Keňákama“. Na závěr
se můžete zúčastnit veřejného fotbalového turnaje
v rámci projektu Fotbal pro rozvoj.
V sobotu 7. 7. od 13 hodin se mladí lidé z Keni,
kteří přijíždí do ČR se svými workshopy, hudebními a tanečními vystoupeními, utkají s Pionýry,
Sekáči a týmem z Pusté Rybné.
Vezměte celou rodinu a přijeďte do Pusté Rybné
na fotbalové hřiště.
Připravili jsme pro vás trochu z Afriky, vystoupení afro-kapely, pletení míčů, výrobu peněženek
z tetrapaku, občerstvení, soutěže pro děti aj.
Jste srdečně zváni a dobrovolníci na hrabání
a sekání víc než vítáni.

Oceněn projekt
Královských
věnných měst

Časopis profesionálů v cestovním ruchu „COT
business“ ocenil společný projekt svazku obcí
Královská věnná města s názvem „Královská
věnná města známá, ale nepoznaná…“ jako mimořádný a věnoval mu celou redakčně zpracovanou
stranu v právě vydaném aktuálním čísle. Speciální rubrika si klade za cíl, upozornit na výjimečné
projekty nebo počiny v tuzemském cestovním ruchu. Projekt byl oceněn jak za samotnou jednotící
myšlenku, tak za její výsledné zpracování. Čtenáři
se v článku dozví informace o celém projektu,
o tom, co již bylo uskutečněno a jaké plány budou
realizovány.
Zástupci jednotlivých Královských věnných
měst, kteří na projektu pracují, si ocenění velmi
váží. V nejbližší době bude v rámci projektu vydán
další materiál, který bude tentokrát sloužit pro
fanoušky adrenalinových sportů, připravuje se
brožura pro cyklisty a tipy na víkend pro ženy
– „Královnám a dvorním dámám na rozkošném
víkendu“. Informace najdete na www.vennamesta.cz. Vydané materiály jsou k dispozici v Informačním centru Polička nebo v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce.
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru KVM

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

Kalendář akcí
Červenec 2012

Tylův dům
TYLŮV DŮM V POLIČCE
PŘIPRAVUJE PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2012 - 2013
TYTO JAZYKOVÉ KURZY A KROUŽKY

Francouzský jazyk – pokročilí se zaměřením na každodenní konverzaci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Italský jazyk – začátečníci
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
Italský jazyk – mírně pokročilí
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
Německý jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
Německý jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
Německý jazyk – pokročilí se zaměřením na každodenní konverzaci
lektor: PhDr. Zorka Plšková
Španělský jazyk – začátečníci
Mgr. Renata Uhlířová
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Mgr. Renata Uhlířová
Španělský jazyk – pokročilí se zaměřením na každodenní konverzaci
Mgr. Renata Uhlířová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
pro děti 1,5 – 2,5 let
lektor: Hana Malíková
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
pro děti 2,5 – 3 roky
lektor: Hana Malíková
Cvičení pro zdraví a krásu - pro
dívky a ženy (od 16 let)
lektor: Dagmar Melšová
Jógový klub lektor: Marie Hrstková
Zumba lektor: Ivana Voglová
Jamování (improvizace) s bicími
a perkusemi
- pro děti od 1. třídy a teenagery
lektor: Jan Vogl
JAZYKOVÉ KURZY:
Anglický jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Anglický jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Anglický jazyk – středně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Anglický jazyk – pokročilí se zaměřením na každodenní konverzaci
lektor: Bc. Hana Spálenková
Francouzský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková

Kino Polička
V červenci KINO NEPROMÍTÁ
Tylův dům vám touto cestou přeje hezké
prázdniny, dovolenou se spoustou sluníčka a odpočinku. Zároveň chce poděkovat za vaši přízeň
a v nové podzimní sezóně se těší v jeho prostorách
NA VIDĚNOU!

Blahopřejeme
Dne 20. 6. 2012 oslavila
naše milá maminka
a babička paní Zdeňka
Bednářová krásné
65. narozeniny. Přejeme jí
pevné zdraví a štěstí.
Dcera Lenka s vnoučaty
Nikčou a Danem
Dne 11. 7. 2012 oslaví 70.
narozeniny pan Václav Flídr.
Do dalších let mu z celého
srdce přejeme hodně zdraví,
štěstí, pohody, životního
elánu a optimismu.
Manželka a děti
s rodinami
Dne 22. 7. 2012 se dožívá
významného jubilea 80 let
pan Miroslav Chmel.
Do dalších let mu přejí
hodně zdraví, pohody
a životního elánu
manželka Marta, synové
Miroslav a Milan, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 4. 7. bude mít 90.
narozeniny naše milovaná
maminka, babička
a prababička, paní Josefa
Macháčková. Do dalších let
hlavně hodně zdraví
přeje celá rodina.

HLEDÁME LEKTORY
NA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

CHCETE ZKUSIT NĚCO NOVÉHO?
RÁDI BYSTE PRACOVALI S DOSPĚLÝMI
NEBO S DĚTMI ?
NABÍDNĚTE SVÉ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI
V TYLOVĚ DOMĚ V POLIČCE
VÍCE INFORMACÍ:
TYLŮV DŮM, VRCHLICKÉHO 53,
572 01 POLIČKA
TEL. 461 725 204, MOB.: 736 752 629, E-MAIL:
KURZY@TYLUVDUM.CZ
(V ČERVENCI KONTAKT
POUZE NA MOBIL)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Kam
v Českomoravském
pomezí
LITOMYŠL
6. 7. – 31. 8., od 18.00 a 19.30 hod.
- Toulovcovo náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky 2012
Každý pátek o prázdninách bude na Toulovcově náměstí hrána pohádka nejen pro
děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
Každou prázdninovou středu od 19.30 hod.
- přírodní parket u Smetanova domu
Středa, hudby vám třeba
Každou prázdninovou středu koncert
u Smetanova domu. Pořádá Smetanův
dům Litomyšl.
1. 8. – 30. 9., út - ne od 9.00 – 17.00 hod.
- Státní zámek Litomyšl
Olivetská hora vydává své poklady
Výstava archeologických nálezů ze zámeckého návrší.
SVITAVY
14. 7. od 13.00 hod. - horní část náměstí Míru
Slavnosti piva - I. ročník
Pivní festival, kde představí svoji produkci
14 převážně malých pivovarů. Nebudou
chybět další pivní speciality a koncerty
kapel.
26. 8. od 20.00 hod. - dolní část náměstí Míru
Koncert Monkey Business
Koncert v rámci Svitavských letních slavností.
31. 8. od 20.00 hod. - dolní část náměstí Míru
Koncert skupiny Mňága a Žďorp
Koncert v rámci Svitavských letních slavností.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
21. 7. od 16.00 hod. - areál zámku
Moravskotřebovský bramborák
Vystoupí Podjezd, L. Dobrovodská, Neřež,
N. Urbánková a Bokomara atd.
21. – 24. 8. vždy od 21.00 hod. - náměstí T. G. M.
Kinematograf bratří Čadíků
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého,
V peřině, Nevinnost, Lidice.
1. 9. od 13.00 hod. - areál zámku
Kejkle a kratochvíle
Bohatý program historické souboje, tradiční řemesla, dobová hudba atd.
VYSOKÉ MÝTO
11. 7. od 20.00 hod. - amfiteátr Městského klubu
Koncert F. Nedvěda s kapelou
Slavnostní otevření amfiteátru.
12. – 15. 8. po setmění - nám. Přemysla Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého,
V peřině, Nevinnost, Lidice.
27. – 31. 8. - nám. Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Multižánrový hudební festival. Program
na www.mklub.cz

PAVEL NĚMEC

Stavební a obkladačské práce
rekonstrukce bytových jader
rekonstrukce bytu, sádrokartony
podlahy, dlažby, omítky
Heydukova 91, Polička 57201
Tel.:736 644 574
e-mail: nemec.stavba@tiscali.cz
http://stavbanemec.zde.cz
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Městská knihovna
o prázdninách

Program RC
MaTami
Během července budou z pravidelných aktivit probíhat pouze
čtvrteční Drobci, cvičení a arte,
avšak zahálet rozhodně nebudeme.
Těšit se můžete na prázdninové
dílničky ve spolupráci s CBM v rámci Poličského
kulturního léta. Přijďte kdykoliv během uvedené
doby, dílny jsou určeny pro všechny od 0 do 99 let
(můžete tvořit nebo si jen tak pohrát, s dětmi i bez
dětí – naše prostory jsou vám otevřeny). Přejeme
krásné léto.
Pravidelný program
DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce s dětmi
od 1 do 3 let)
každý čtvrtek a pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčková
FITNESS A BALANTES CVIČENÍ PRO ŽENY
A DÍVKY
každou středu od 18.00 hod.
Trénink se zaměřuje na úvodní zahřátí a vytrvalost, posílení celého těla (především hluboko uložených svalů) a na závěrečné protažení a svalovou
relaxaci. Povede: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní
TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
13. 7. (pátek) od 18.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc, přijďte s námi prožít příjemný tvořivý
večer. Přihlašujte přes SMS na tel.: 777 619 234.
Počet míst omezen. Povede: Majka Mitášová
Prázdninové dílny: Pohádkové tvoření
BAREVNÉ MANDALY
10. 7. (úterý) 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit svou letní mandalu, se kterou si
můžete vyzdobit pokojík nebo ji někomu darovat
jen tak pro radost. Při výrobě využijeme různé
techniky.
Vede: Lenka Kunčíková, Míša Vomáčková
SVĚTLA SVÍČEK PROBLIKÁVAJÍCÍ
Z PAPÍROVÝCH KLÍCEK
24. 7. (úterý) 9.00 – 12.00 hod.
V průběhu dopoledne si vlastnoručně vyrobíme
krásný lampión. Jistě si užijeme jak výrobu, tak
hlavně večerní svícení.
Vede: Lída Burešová, Lucka Burešová
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy 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

Městská knihovna v Poličce
otevírá intenzivní letní kurzy
angličtiny.
Nabízíme vám dva druhy
kurzů:
1. Intenzivní víkendový
kurz (sobota - neděle)
2. Intenzivní týdenní kurz (pondělí - pátek)
Kurzy se konají ve třech úrovních:
a) začátečníci (pouze týdenní kurz)
b) věční začátečníci a mírně pokročilí
c) pokročilí
Víkendový kurz (15 hodin) obsahuje:
a) prohlídky všech nejdůležitějších aspektů
anglické gramatiky
b) čtení, překlady, konverzace
c) překlady z češtiny do angličtiny
d) promítání filmu v originálu s diskuzí
Kurz je vhodný pro všechny, kteří si chtějí
oprášit své znalosti a svoji angličtinu „nakopnout“.
Termíny konání: (vždy od 9.00 do 17.00 hod.)
so - ne 28. - 29. července – věční začátečníci a mírně pokročilí
so - ne 11. - 12. srpna – pokročilí
Cena: 2000 Kč
Týdenní kurz (30 hodin) obsahuje:
a) přehled gramatiky a intenzivní procvičování
b) konverzace na základní témata
c) čtení, psaní, překlad
Kurz je vhodný pro studenty a ty, kteří se
chtějí v krátkém čase naučit co nejvíce.
Termíny konání: (vždy od 9.00 – 15.30 hod.)
po - pá 23. - 27. července – začátečníci
po - pá 30. července – 3. srpna - věční
začátečníci a mírně pokročilí
po - pá 6. – 10. srpna – pokročilí
Cena: 3200 Kč
Kurzy budou probíhat v učebně Městské
knihovny, v ceně jsou veškeré výukové materiály.
Lektorka: Dorota Madejska-Stansbury
Přihlásit se je možné v půjčovně knihovny, na
emailu: info@knihovna.policka.org nebo na tel.
čísle 775 362 185
Pro školní rok 2012/13 připravujeme kurzy
anglického, italského a španělského jazyka ve
všech úrovních, pokud máte zájem, neváhejte
nás kontaktovat.

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
21. července
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA
NABÍZÍ

Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Přípisy na hřbitově.
Velmi levné pečící kameny.
Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, žulové schody, plotové desky včetně sloupků,
skruže, dlažby, meliorační žlaby.

tel. 461 725 464 · mobil: 605 576 600 · e-mail: kamenictvi@policka.cz

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

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc Červenec připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Pontopolis
o. s., MaTami o. s., ZUŠ Bohuslava Martinů, Městská knihovna
Polička a Náš Martinů o. s.
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. Na výstavě jsou k vidění kamenné,
dřevěné, kovové, plastové stavebnice, obrázkové
kostky, skládačky, puzzle a konstrukční hry. Instalace je pojata hravě a doplněna tematickými
koutky, kde si děti mohou hrát a skládat. Výstava
vznikla ve spolupráci se sběratelkou hraček paní
Miroslavou Pecháčkovou z Rychnova nad Kněžnou, sběratelem stavebnice Merkur panem Jiřím
Mládkem a 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.

ve škole. Pro ty, kteří se do soutěže nezapojili, ale
rádi by si pohádkovou knížku vytvořili, je v úterý 17. 7. od 14.00 do 16.00 hod. připravena
v CBM tvořivá dílna Pohádkové leporelo.
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. Pro děti i hravé návštěvníky všeho věku
jsou připraveny drobné hry a úkoly, které je
výstavou provedou. Společnost vám budou dělat
také postavičky Macha a Šebestové, jejichž večerníčkovské příběhy jsou na výstavě promítány.
Památky očima mladých
Přijďte se o prázdninách podívat do Centra
Bohuslava Martinů, jak mladí výtvarníci z Poličky vidí památky! Výtvarné práce žáků a studentů poličských škol, kteří se zúčastnili výtvarné
soutěže Památky očima mladých, zde budou k
vidění od 29. 6. do 2. září. Vstup volný.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO představí v červenci tvorbu Martina Karla Klusoně. Vstup
volný.
Výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod. Výstavy
a expozice Centra Bohuslava Martinů jsou
pro vás otevřeny také ve sváteční dny 5. a 6.
července.

AKCE
OŽIVENÉ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA MARTINŮ
Ve dnech 3. 7. - 8. 7. a 31. 7. - 5. 8. jsou
připraveny prohlídky rodné světničky Bohuslava
Martinů, kterými vás provede malý Bohoušek
Martinů se sestrou Marií. Světnička bude oproti
POHÁDKA VE ŠKOLE
běžnému provozu více „zabydlená“, návštěvník
- výstava pro ty, kteří mají rádi pohádky…
tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli
22. dubna - 2. září
Ve třídě Bohuslava Martinů jsou k vidění his- minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě
před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek
torické školní obrazy s motivy pohádek bratří
Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila
Grimmů, K. J. Erbena a Boženy Němcové, které
až do druhé poloviny 20. století patřily k nejčastě- tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala
rozešité šaty. Na ochozu věže návštěvníky přivíji používaným školním pomůckám při výuce čtení
tají štěbetající andulky, kterých tam kdysi bývalo
a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy
dvanáct a světnička bude vyzdobená květinami
z pohádek O Popelce, O Budulínkovi, Sněhurce
a sedmi trpaslících a Červené Karkulce. Výstava - chloubou nadšeného pěstitele Ferdinanda.
vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým
Časové prohlídky úterý - sobota
muzeem J. A. Komenského v Praze.
v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O nej- a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru
krásnější pohádkové leporelo
Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vyKategorie A (MŠ, děti 4 - 6 let)
chází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku
1. místo: děti z třídy Včeliček z MŠ a ZŠ Olešje vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855,
nice
733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muze2. místo: děti z MŠ Čtyřlístek Polička
um.policka.org.
3. místo: děti z II. MŠ Litomyšl
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti, důchodci
Kategorie B (1. - 3. třída I. stupně ZŠ, děti
30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč.
7 - 9 let)
1. místo: žáci 1. třídy ZŠ Na Lukách
2. místo: žáci ze ZŠ Sněžné
3. místo: Julie Strachoňová, Svitavy
ZEMNÍ PRÁCE
Kategorie C (4. - 5. třída I. stupně ZŠ, děti
10 - 12 let)
PÁSOVÝM MINIBAGREM 1,5 tuny
1. místo: Pavla Tobiášová, Ubušínek
Provádím zemní práce, obkopávání
2. místo: žáci 4. A ZŠ Masarykova
zdí, drenáže, jezírka, základy, atd.
vlhkých
3. místo: žáci 5. třídy ZŠ Na Lukách
Výtvarné práce budou v termínu od 29. červŠíře bagru 1 metr.
na do 2. září prezentovány v AV sále Centra
Jaroslav Bílek, tel. 739 112 090
Bohuslava Martinů v rámci výstavy Pohádka
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Vzpomínáme
Dne 20. 7. 2012 uplyne
rok, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef
Bednář. Vroucí vzpomínka
však žije v našich srdcích dál.
manželka Zdeňka
Bednářová
Dne 11. 7. vzpomeneme
2. výročí úmrtí Josefa
Beneše z Poličky.
Vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
Dne 14. července 2012
uplyne již 10 let od úmrtí
Ing. Jaroslava Jílka.
Stále vzpomínámemanželka, dcera Alena
s rodinou, dcera Mirka.
Dne 9. 7. 2012 uplyne rok od
úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Jiřího Křížka.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnuci.
Kdo Tě měl rád, vzpomene
a taky nezapomene.
Dne 31. 7. uplyne 20 let od
úmrtí našeho syna
Jiřího Kučery.
Stále vzpomíná maminka,
bratři Josef a Pavel.
Dne 30. 7. 2012 uplyne
20 let, kdy nás navždy
opustil pan Bohumil Lidmila.
Kdo jste ho znali, věnujte
tichou vzpomínku.
manželka, syn a dcera
s rodinami
Dne 28. 7. 2012 si
připomeneme 30. výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Bohuslav Nožka.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Ten, kdo v srdci je,
nikdy není zapomenut.
Vzpomíná rodina.
Za maminčinu lásku
a porozumění děkuji, úcta
a vzpomínky jsou v srdci
napořád. Dne 3. 7. 2012
uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
a usměvavá maminka, paní
Truda Petrásová.
Vzpomeňte s námi,
dcery s rodinami.
Dne 21. 7. vzpomeneme na
nedožité 75. narozeniny pana
Otakara Ryšavého. Před
29 lety nás pro zákeřnou
nemoc navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.
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Kdo je ten muž?

Z deníku
staromilce
aneb: červen – čas pro všelijaké zážitky
Sobota, 2. června. Hodinu po poledni se v centru
začínají scházet sympatizanti Dělnické strany sociální spravedlnosti. Vietnamský obchodník nabízí
„levná sladká melouna“. Omšelá pruhovaná plachta
bezstarostně povlává pár metrů od řečníka, podávajíc výmluvné svědectví o tom, kam lze dospět od
baroka. Skupinka mladých Romů vytrvale přenáší
židle z Pivovaru do knihovny. Z obřího reprodukturu
před městskou příspěvkovou organizací vyřvává cikánský hip – hop. Dětinskou provokaci razantně utíná trojice chlapíků v civilu. Po hodině se z městského
úřadu trousí skupinka těch, kdo museli „kvůli Vandasovi“ v sobotu do práce. Místostarostka laškovně
dělá na „svého“ zaměstnance „ty, ty, ty, pane řediteli“.
Docela by mě zajímalo, jakou hudební produkci knihovníci zvolí, až budou mít mítink jejich chlebodárci. „Vandasovci“ v klidu opouští jedno z mála měst
v Pardubickém kraji, kde mají místní buňku. Lehce
napjaté odpoledne přechází v pohodový podvečer
naplněný neobyčejnými zážitky. Většinu letošních
atrakcí si návštěvníci chválí, tradiční remcalové
opakovaně (zbytečně?) otevírají debatu o tom, co
je a co není noční klid. V režii SVČ Mozaika oslavují
děti svůj den. Mladistvá odnož divadelního spolku
sehrává představení „Limonádový Joe“. Starší
divadelníci chystají „Divoháj“ (divy v Liboháji). Oblastní farní charita slaví výroční založení. Katolická
farnost se připojuje k celonárodní „Noci kostelů“. Ve
střítežské galerii je zahájena další z pozoruhodných
výstav. Probíhá konkurz na místo ředitele (ředitelky)
základní umělecké školy. Městská rada mění jeden
z bodů zřizovací listiny jedné ze svých kulturních
institucí. Starosta poskytuje regionálnímu deníku
rozhovor k petici protestující proti možnosti, že poličské informační centrum bude přemístěno mimo
náměstí. Napjatě je očekáváno výběrové řízení na
(staro)nového provozovatele. Netřeba předjímat
jeho výsledek, jen si myslím, že by nebylo dobré, aby
byl eventuální nový prostor bariérový! Do dalších
debat o schodech se pouštět nehodlám – zdá se, že
ne všichni jsou schopni brát je s nadhledem... Po
uzávěrce Jitřenky se schází městské zastupitelstvo.
Jedním z jednacích bodů je i zprůchodnění spojky
mezi ulicemi Šaffova a Kostelní. Vcelku bezvýznamná ulička vzbuzuje poměrně velké vášně. Škoda,
že jiná místa (nechť si každý se čtenářů dosadí to
„svoje“) nepoutají stejný zájem. Na budově Centra
B. Martinů je vyměněna střecha. Marně vzpomínám, vydržela-li ta předchozí více, než patnáct (?) let.
Bylo zprovozněno pítko. Pořád (zbytečně?) doufám,
že, třeba v rámci velkolepého projektu věnovaného
Africe (probíhá aktuálně v CBM), upozorní někdo
naprosto cíleně na absurdnost plýtvání pitnou vodou. V místě výstupu z Šaffovy ulice do náměstí je
umístěn okrasný květináč. Většina cyklistů se k překážce staví čelem – hladká jízda po „chodnících“ jest
jim odměnou. K příjemné sobotní akci se schází milovníci retro bicyklů. Zahájen je provoz přírodního
koupaliště a každoroční (zbytečná?) diskuse o tom,
zda by nebylo lepší „nalít“ peníze dávané do tohoto
místa, do promyšlené a velkorysé úpravy krytého bazénu. Vrcholí přípravy druhého ročníku „Poličského
kulturního léta“. Ano, i v malých městech může být
kultura. Hlavně, když ta „malá města mají velkou
duši“. Prudí mě tahle hláška téměř stejně jako „malý
Bohoušek“ - úporná „atrakce“ spojená s prezentací
odkazu geniálního skladatele. Na webové stránce
města je představen program festivalu „Polička 555“.
Polička zažívá střídání teplé a studené fronty. Město
připravuje digitalizaci místního kina. Výsledek
soukromého pouličního průzkumu je vcelku jasný
– dvacet z čtyřiadvaceti oslovených respodentů záměr pokládá za, osvícení radní prominou, pitomost.
Co vadí mně, jsou … schody. Po krátké odstávce je
obnoven provoz jednoho z místních supermarketů.
Do chrámu konzumu schody nevedou. Haleluja!
- kaz-
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Ve středu 23. května proběhla - za živého zájmu
poličské veřejnosti - prezentace nové publikace „Příběh z obrazu sv. Barbory“. O publikaci (koupit
si ji můžete v muzeu) blíže pojednává v následujícím
zamyšlení Jaroslav Mihule, profesor Univerzity
Karlovy.
Moralita o svaté Barboře
Jaroslav Mihule
Na obalu studie, která má název Příběh z obrazu
sv. Barbory, je barevná reprodukce onoho obrazu.
Ženská postava na něm drží v levé ruce kalich. Originál lze nalézt v Poličce, jejímž uměleckým pokladem
je mimo jiné interiér kaple, stavební součásti městského centra - totiž barokní radnice.
Kaple má v úplnosti dochované vybavení. K němu
patří i obraz, jemuž věnoval důkladnou pozornost
dr. David Junek, známý historik umění specializovaný zejména na poličský region. Jak cenná je takto
soustředěná badatelská orientace, ukazují jeho práce
jako celek, průběžně rozšiřovaný řadou podnětných
studií svázaných především s Poličskem a jeho uměleckým odkazem. Poslední z těchto prací byla vydána
Městským muzeem a galerií - Polička 2012 - jako 113.
tisk, a to k 500. výročí zázraku sv. Barbory v Praze
(David Junek, Příběh z obrazu sv. Barbory aneb Kdo
je ten muž na obraze?).
Vidět obraz jako příběh patří k výtvarné produkci
osobitého pojetí, k němuž patří narativní, epický
podtext. Mluví k divákovi trochu jako kniha. Ale
není tomu podobně u každého uměleckého díla?
Vždy totiž provokují asociace připomínající svého
druhu dialog. Divák je osloven neživým objektem
a rodí se v něm odpověď na toto oslovení - odpověď
kladná (jsme-li zasaženi krásou objektu), polemická
(srovnáváme-li zážitek s jinou uměleckou zkušeností), interpretující (tážeme-li se, proč je určitá ženská
postava na obraze právě symbolem světice), problematizující (kdo může být mužem, klečícím pod
centrálním námětem obrazu sv. Barbory z poličské
kaple) a tak podobně.
Takové otázky si neklade jen analytik, studující výtvarné dílo v detailu, ale vynořují se v té či oné míře
v každém kontaktu s uměleckým objektem. Jeden
z nejvýznamnějších estetiků, který na tuto stránku
uměleckého díla upozornil v řadě hlubokých studií
z oboru výtvarného umění, písemnictví či hudby, byl
polský fenomenolog Roman Ingarden. Přesvědčivě
ukázal, že každé umělecké dílo je jeho konzumenty
odkrýváno v různých významových vrstvách; že je
postupně odhalováno, jako by z něho byl stahován
další a další závoj. A že je vždy domýšleno, dotvořeno,
jednotlivým konzumentem - vždy je tu cosi k domyšlení, nikdy není vše dáno a určeno, jde-li o umění.
V dynamice těchto odkrývaných vrstev se pro nás
pokaždé něco skrývá i odkrývá a nejednou jako by tu
šlo o dramatický příběh. Dr. Junek si položil otázku
po skrytém obsahu zajímavého díla, namalovaného
Ondřejem Andrštem v roce 1743. Jeho obraz zachycuje fiktivní postavu světice, svaté Barbory, křesťanské mučednice. Už tento fakt ukazuje, že malba obsahuje symboly, na které musí být dnešní návštěvník
kaple bez pochyby předem upozorněn. Kdysi srozumitelné náznaky vnitřních souvislostí dávno upadly
ve veřejnosti do zapomenutí. Kdo dnes ví, mimo
výtvarné odborníky, že vyobrazená sv. Barbora mívá
u sebe meč (údajně byla sťata svým vlastním otcem
za konverzi ke křesťanství), mívá u sebe paví pero
(jako odkaz na jméno jejího rodného města), vedle
ní se objevuje věž (vybudovaná pro ni jejím otcem,
do níž však dala kromě dvou oken prorazit i třetí,
aby tak vyjádřila svou víru ve svatou trojici - Boha
Otce, Syna a Ducha svatého). Dominantní místo má
na díle Ondřeje Andršta i kalich s hostií ve vztyčené
ruce ukazující k nebesům (dr. Junek nabízí srovnání
s pojetím sv. Barbory z kostela v Cítolibech od Václava Vavřince Reinera, jednoho z nejvýznamnějších
českých malířů barokní doby).
Prostý pozorovatel žasne, kolik náznaků a odkazů
může být skryto v jediném díle. Jestliže však podobné atributy světice jsou obecně známy po celé Evropě

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

a obsaženy v encyklopediích výtvarné symboliky,
studie dr. Junka jde ještě mnohem dále. Po restauraci
obrazu totiž získala opticky větší prostor postava klečícího muže v pravém dolním rohu - a stala se podnětem k jeho dalšímu zamyšlení a badatelské práci.
Sv. Barbora je světice u nás dodnes populární
díky lidovým zvykům spojeným s jejím svátkem
(4. prosince) a díky silné domácí tradici zvláště z dob
baroka, jíž dává korunu vrcholná stavitelská památka v podobě dómu sv. Barbory v Kutné Hoře. K její
české symbolice však patří další významový prvek,
k němuž nám nabídl klíč právě dr. Junek. Uvědomil
si totiž, že klečící muž v dolním pravém rohu obrazu,
nemusí být jen iluzívní výplní - tím spíše, že z jeho
zad trčí podivný předmět. I pustil se do náročné práce, která vedla přes sledování výtvarného zpracování
světice v našich sbírkách a kostelích. Šel do odborné
literatury a dokonce i do starých kronik.
Vynořoval se před ním netušený příběh popravy.
Roku 1512 byli odsouzeni dva mordýři a „na kůl vstrčeni“. Hrůzostrašné detaily konce loupežného rytíře
Chlévce, který proboden kůlem získal v posledních
chvílích života dík své modlitbě a pokání přímluvu sv.
Barbory (patronky dobré smrti), vstoupily do příběhů starých kronikářů i do výtvarného zpracování.
Legenda o sv. Barboře tak získala originální domácí obohacení. Kdo si položí otázku, k čemu může
takové zjištění sloužit, pak se ptá na smysl nejen
uměleckého díla, ale na základní otázku smyslu života. Jeho naplnění spočívá právě ve schopnosti převzít, upevnit a rozšířit myšlenkový odkaz minulosti,
poselství našich předků, kterým vděčíme za plody
kultury a civilizace. Každá generace má povinnost
předávat druhé z ruky do ruky pochodeň poznání,
aby jednotlivec nebyl jen homo faber, tedy ten, kdo
vyrábí, ale homo sapiens, člověk moudrý, uvědomující si sebe sama a vytvářející hodnoty, jimiž se od samého počátku odlišil od ostatní živé přírody - dobro,
krásu, umění, společnost založenou na svobodném
soužití, filozofii, moudro věd. Jsme součástí proudu
historie, k níž patří také mystický příběh sv. Barbory,
patronky dobré, tj. usmířené smrti, i když nám rutina
každodenní všednosti napovídá něco zcela jiného.

Poděkování
a kritika
Děkuji touto cestou všem přátelům a známým za
slova útěchy a soustrasti, kteří se přišli rozloučit
s mým manželem a tatínkem, panem Antonínem
Brázdou a doprovodili ho na poslední cestě a vyjádřili nám tak svou účast.
Zároveň bych chtěla vznést kritiku městskému
úřadu, který je zřizovatelem pohřební služby, že
tolik věcí ve městě renovuje a spravuje (viz náměstí a jiné), ale přejezdy pro lidi na vozíkách nedělají
moc nebo špatně. Jsem na vozíku, ale do obřadní
síně mě museli přenést, nebo bych se nemohla ani
se svým manželem rozloučit.
Jarmila Brázdová
REAKCE NA KRITIKU
Vážená a milá paní Brázdová,
děkuji Vám za velice aktuální podmět a slibuji,
že v této věci podnikneme opatření, která stávající
stav zlepší.
Při této příležitosti věřím, že jste si všimla a ocenila rekonstrukci obřadní síně, která proběhla v loňském roce, a díky níž došlo ke zvětšení prostoru pro
smuteční hosty a zvýšení kultury místa posledního
rozloučení.
Ještě jednou děkuji
Jaroslav Martinů, starosta

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE... červenec 2012

4. 7.
6. 7.
7. 7.
7. 7.
10. 7.
10. 7.
11. 7.
11. 7.
13. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
17. 7.
17. 7.
18. 7.
18. 7.
19. 7.
22. 7.
24. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
31. 7.
31. 7.

Čas
21.30
21.30
21.30
9.00
13.30
13.15
21.30
18.00
21.30
21.30
16.00
13.30
14.00
13.30
21.30
21.30
16.00
9.00
14.00
21.30
14.00
21.30
20.00
13.30
14.00

22. 4. - 2. 9.
28. 4. - 2. 9.
5. 5. - 2. 9.
20. 5. - 2. 9.
29. 6. - 2. 9.
1. 7. - 30. 7.
1. 7. - 2. 9.
3. 7. - 8. 7.
7. 7. - 31. 8.
20.7. - 21.7.
31. 7. - 5. 8.

Název akce - popis
letní kino Amélie z Montmartru
letní kino Věra 68
skate kino Legendy z Dogtownu
Poličský SK8 Day
Pohádkové malování - Barevné mandaly
Šikovné ručičky
Posezení na přehradě
letní kino V jako Vendeta
Tvořivý večer pro ženy
letní seriálový maraton Hra o trůny - 1. série (díly 1-5)
letní seriálový maraton Hra o trůny - 1. série (díly 6-10)
divadlo pro děti Rozum a Štěstí
Šikovné ručičky
tvořivá dílna pro děti Pohádková leporela
Polička - výstava, cukrárna
letní kino Květ pouště
letní kino Gándhí
hudební odpoledne Posezení s harmonikou
Pohádkové malování - Světla svíček problikávající z papírových klícek
Hrátky s pamětí
letní kino Pařba v Bangkoku
Narozeninové zpívání
letní kino Půlnoc v Paříži
africký večer Hudba a tance Ugandy
Šikovné ručičky
tvořivá dílna pro děti Africké masky

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto, SK8 Slalom Poličkawww.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto, o. s. Pontopolis www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto, o. s. Pontopolis www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz

Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Pohádka ve škole - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Adolf Born – nejen Mach a Šebestová - výstava pro milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky i trochu poťouchlého humoru oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna
Městská galerie, Palackého nám.
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
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 africký cestovatel
Centrum Bohuslava MartinůPontopolis o.s., Městské muzeum
a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Památky očima mladých
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Stěna pro jedno dílo - Martin Karel Klusoň
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
výstava Afrika
Centrum Bohuslava Martinů
Poličské kulturní léto
www.cbmpolicka.cz
Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
výstava SK8 Slalom Polička včera a dnes
Městská knihovna Polička
Poličské kulturní léto, SK8 Slalom Polička www.letopolicka.cz
COLOUR MEETING - multižánrový festival u hradeb
Park u Synského rybníka
Pontopolis o.s.
www.colourmeeting.cz
Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Divadelní klub
#

Místo konání
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
celý den na náměstí a v CBM
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Přehrada
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Polička
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - altán
zahrada Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
zahrada Centra Bohuslava Martinů
zahrada Centra Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
zahrada Centra Bohuslava Martinů

červenec 2012 viz kulturní kalendář
a www.divadelniklub.cz

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

Ocenění pro zakladatelku
poličské Charity

20 let poličské
Charity
V uplynulém měsíci si Oblastní
charita Polička připomenula 20. let
od svého vzniku. Oslavy jsou minulostí, ale je třeba dodat něco navíc,
protože věci se nedějí samy o sobě.
„Je těžké budovat, ale je také těžké vybudované
udržet,“ řekla ředitelka Oblastní charity Polička
Markéta Šafářová. „Jsme moc rádi, že se nám to
daří a děkujeme všem, kdo nám na naší dvacetileté
cestě pomáhali.“ Bylo to především město Polička,
které za symbolický peníz pronajalo první prostory
pro charitní činnost a pak nadále až do dneška podporovalo Charitu i finančně. Financování služeb
probíhalo z dotační podpory MPSV a po vzniku
krajů i z rozpočtu Pardubického kraje. Charitu také
vždy podporovaly obce v regionu, firemní a individuální dárci a občané Poličska. „Vám všem, kteří
jste za dobu dvacetileté historie Charity jakýmkoliv
dílem k jejímu budování přispěli, mnohokrát za
tuto pomoc děkujeme,“ dodala ředitelka.
Od svých začátků v roce 1992, kdy poličská Charita vstoupila do regionu s poskytováním zdravotní
a pečovatelské služby, zažila velký vývoj. Z prvních
pěti zaměstnanců se dostala na nynějších 40
pracovníků (i když na přepočtené úvazky je to 30
celých úvazků) a z cca 180 klientů ročně se v počtu
uživatelů služeb vyšplhala na bez mála 1000 obsloužených osob za rok. Přitom některé služby jsou
poskytovány jednorázově (občanské poradenství,
nízkoprahové denní centrum), většina služeb pak
opakovaně a pravidelně (zdravotní a pečovatelské
ošetření, služby Šance pro rodinu a Otevřených
dveří) a další v pracovní dny denně (Denní stacionář, AC dílny a Osobní asistence). V současnosti
Charita poskytuje osm sociálních a jednu zdravotní službu.
K oslavám patří také trocha chlubení. I poličská
Charita má čím. Za dobu své existence si totiž sáhla
i na některá prvenství. Na Svitavsku byla například
první Charitou, která v polistopadové době v tomto
regionu vznikla (1. 6. 1992). Rovněž vybudovala
první Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením (1997) v regionu a založila první sociální
službu pro osoby s duševním onemocněním (Otevřené dveře 2006). Také terapeutický obchod Fimfárum (2008) byl prvotinou, jehož příkladu postupně využívají k inspiraci jiné sociální organizace.
„Jsme rádi, že můžeme pracovat v tomto regionu,
se kterým jsme srostlí a vnímáme ho jako přívětivý
A jsme rádi, že mu prostřednictvím našich služeb
můžeme svoji hřivnu, v podobě práce ve prospěch
potřebným vracet,“ zakončila ředitelka.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Z činnosti DPS
Penzion
Dny začínají být čím dál tím víc prohřáté
sluníčkem, a tak nastal čas odemknout velkým
klíčem za zpěvu Poupat a hudby pánů Hladíka
a Otepky atrium Penzionu. Atrium bylo vyzdobeno výrobky seniorů z dílny Šikovné ručičky. Proto návštěvníci mohli a stále mohou při posezení
v altánku využít tkané koberečky, setkat s postavičkami z květináčů, pozdravit se s keramickými
ptáčky v hnízdě a prohlédnout si muchomůrku,
která tady pod stromem vyrostla. Po roce se opět
uskutečnilo setkání seniorů z Poličky a z Lubné
na sále v restauraci Skalka. Tancovalo se, zpívalo,
zkrátka bylo veselo. Krásnou procházku zažili
senioři s panem Ing. Kleinem a s jeho filmem
Antické Řecko v Malé Asii. Hrálo se také „Člověče
nezlob se“ a oslavenci si nechali zahrát oblíbenou
píseň od Poupat a pana Hladíka při narozeninovém zpívání.
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V úterý 5. června byla v chrámu Svatého ducha
v Hradci Králové oceněna zakladatelka poličské
Charity Jana Stodolová za „Obětavou práci v Charitě“.
Před zaplněnou katedrálou obdržela z rukou
biskupa Královéhradecké diecéze Mons. Jana
Vokála pamětní list a Zlatý kříž. Obřadu byli
přítomni členové zahraničních delegací, zejména

biskupové z indických diecézí Belgaum, Bangalore a Karnataka, mons. Bernard Moras, Derek
Fernandéz a Peter Machado, dále hosté z Charit
Německa, zástupci krajů spadajících do diecéze
Královéhradecké a další hosté.
Oceňování probíhalo jako vyvrcholení oslav
20. výročí znovuzaložení Diecézní charity Hradec
Králové při děkovné mši svaté. Stříbrný a Zlatý
kříž byl udělován těm nejvýznamnějším lidem,
kteří se výrazně zasloužili o obnovu charitního
díla v polistopadové době u nás.

Regionální
potravina
Odborná porota soutěže Regionální potravina
2012 vybrala devět výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi z Pardubického regionu. 6. června jejich výrobci slavnostně převzali
v Rytířských sálech pardubického zámku ocenění
z rukou náměstka ministra zemědělství Aleše
Kendíka a hejtmana Pardubického kraje Radko
Martínka.
„Naším cílem je dostat kvalitní výrobky místních
producentů do maloobchodních prodejen i řetězců. Chceme, aby si spotřebitel mohl jednoduše
vybrat kvalitní potraviny po celý rok. Zároveň je
udílení loga Regionální potravina už osvědčeným
způsobem, kterým Ministerstvo zemědělství pomáhá propagovat vysoce jakostní výrobky malých
a středních producentů,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl záměr projektu Regionální
potravina.
Značka Regionální potravina patří do kampaně,
kterou Ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých
krajů České republiky. Jejím smyslem je prosadit
na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční
či speciální potraviny. Díky krátkým distribučním
cestám jsou tyto potraviny čerstvější a chutnější.
Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo
životní prostředí při jejich dopravě. Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je také podpora zaměstnanosti
v regionech. Prosperující zemědělci, zpracovatelé
i prodejci pak představují záruku udržení nebo
dokonce rozšíření počtu pracovních míst.
Certifikát regionální potraviny dostalo devět výrobků, právo užívat logo MLSu Pardubického kraje
získalo 26 pochoutek. Uspěly také výrobky z Poličska: Borovský kulatý chléb, Pařený sýr z Miltry,
Permoník z Poličského masokombinátu.

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

Paní Jana Stodolová je zakladatelkou Charity
v Poličce. V roce 1991 sestavila první tým zdravotních sester a pečovatelek, s nimiž zahájila provoz
zdravotní a ošetřovatelské péče v domácnostech
pacientů na Poličsku. Paní Stodolová organizaci
vedla od jejího vzniku 1. června 1992 až do roku
1995, kdy odešla do důchodu. Pracovala v ní rovněž jako vrchní sestra.
Neminul ji osud takzvaných „matek zakladatelek“, kdy v určitém okamžiku měla pocit, že se
směřování Charity, kterou založila, začíná ubírat
jiným směrem. Jak sama přiznává, bylo to pro ni
těžké období, a na nějakou dobu byla schopna
dění v ní sledovat pouze z povzdálí a aktivně do
něho nevstupovala. Žádost o pomoc však nikdy
neodmítla.
Jak šel čas, sledovala úsilí i výsledky práce
ředitelů následovníků, vyrovnala se se změnami
a k Charitě se aktivně vrátila jako její dobrovolnice – nejprve neoficiální a od roku 2009 oficiální
(na smlouvu). Jako dobrovolnice často vypomáhá
v charitním obchodě Fimfárum.
Při zakládání Kruhu přátel poličské Charity
byla vůbec první osobou, která na výzvu zareagovala. Od září roku 2009 je jeho členkou, její
průkazka nese symbolické číslo 1. Jako členka
Kruhu přátel charity se zavázala poličskou
Charitu podporovat modlitbou, dobrovolnickou
a finanční pomocí.
Paní Stodolová za Charitou stojí, zřetelně ji
podporuje a fandí ji. Je součástí mozaiky, kterou
Oblastní charita Polička tvoří už dvacet let.
Oblastní charita Polička
Štěpánka Dvořáková

Pozvánka DPS
Penzion
10.7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.
11.7. Posezení na přehradě – zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15 hod.
Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna
doprava. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při
vyúčtování služeb.
17. 6. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
18.7. Polička – návštěva výstavy - Afrika a posezení v cukrárně. Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion. Odchod od Penzionu ve 13.30 hod.
24.7. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. v altánku.
26.7. Narozeninové zpívání – spolu s oslavenci a pěveckým souborem Poupata si můžete od
14.00 hod. ve společenské místnosti zazpívat vaše
oblíbené písně.
31.7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.

Poděkování
Rádi bychom ocenili práci paní učitelky klavíru
Kateřiny Grubhofferové. Velice si vážíme toho, že
dokáže kompetentně vést také průměrně nadané
děti a motivovat je k uměleckému rozvoji. Ceníme
si její profesionální pedagogické podpory tam,
kde by dřina a počáteční neúspěchy dítě snadno
odradily.
Tenglerovi
Děkujeme všem, kdo zakoupením kytičky
podpořili celostátní akci Ligy proti rakovině.
Zvláštní poděkování za spolupráci patří vedení
a studentům „obchodní“ školy v Poličce.
E. Jílková

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
PRÁZDNINOVÉ INFORMACE
SVČ MOZAIKA POLIČKA

Vzpomínáme
Dne 20. července uplyne
5 smutných let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pan
František Zdvořilý.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka,
děti Vladislav a Lenka s rodinami.

- 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.
Uvítáme někoho, kdo by vedl kroužek
vaření, tvoření ze dřeva, tvorbu animovaných filmů, jumping, bowling, airsoft.
- 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

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:
Nabídka volného místa od 27. 8. 2012
Pedagog volného času
Požadujeme:
- středoškolské pedagogické vzdělání podmínkou
- aktivní znalost angličtiny
- znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook
- řidičský průkaz „B“
- zodpovědnost, spolehlivost
- schopnost samostatné i týmové práce
- organizační a komunikační schopnosti
- nápaditost a tvořivost
- příjemné vystupování
- časová flexibilita

Dne 11. 7. 2012 uplyne
5 let, kdy nás opustila naše
maminka. paní
Libuše Řehůřková.
Vzpomínají dcery Libuše,
Irena a syn Bohumil
s rodinami.

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

Nabízíme:
- práci v příjemném prostředí
- možnost profesního růstu a další sebevzdělávání
- pružnou pracovní dobu
- 8 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování

Táborové informace naleznete v informačních
vývěskách na THT a Mozaice.
Do zájmových kroužků SVČ Mozaika se můžete
hlásit v posledním srpnovém týdnu na Mozaice,
nebo si místo rezervovat na www.mozaika-policka.cz

Strukturovaný životopis doručte ředitelce
Střediska volného času Mozaika nejpozději do
15. 7. 2012

Kolektiv zaměstnanců Mozaiky děkuje za přízeň,
kterou jste nám věnovali v uplynulém školním
roce. Přejeme vám všem krásné prožití prázdnin
a těšíme se na setkávání po prázdninách.

Externí vedoucí pro zájmové kroužky
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od října 2012 do května 2013
- Pracujete rádi s dětmi či dospělými?

Letecko-modelářský
kroužek
Letecko-modelářský kroužek při SVČ Mozaika
Polička uspořádal v neděli 27. května modelářskou
soutěž rádiem řízených modelů kategorie RcH. První
ročník „Poličské termiky“ proběhl za ideálního slunného počasí na modelářském letišti v Poličce. Jak je
patrno z názvu kategorie, termické neboli stoupavé
proudy jsou pro tuto soutěž nezbytnou součástí. Létá
se v tříčlenných skupinách na max. letový čas 180 s
+ 30 s za přesnost přistání a to během pracovního
času 6 min.

Aby nebyl nikdo sám
Vážení důchodci, kteří jste řádně registrovaní
v MO SDCR z Poličky a okolí, ale i vy, kteří stále váháte přijít mezi nás. Naše společné akce v červnu se
nám opět vydařily. Začalo léto, krásné počasí, a i to
mělo vliv na naší celkovou spokojenost. Výlet do
Proseče, na rozhlednu Terezku, posezení v zahrádce
U Toulovce i následné odpoledne v Nových Hradech
byly super a účastníci zájezdu si domů přinesli zase
dobrou náladu. Jinak tomu nebylo ani při dalším
výletu do Litomyšle. Dvacet našich členů navštívilo
krásně upravené prostory litomyšlského zámku, absolvovalo procházku litomyšlským náměstím, které
stále patří k nezapomenutelným zážitkům z výletů,
a pak jsme navštívili výstavů irisů, kytiček a bonsají.
Jedním slovem krása. Sice unaveni, ale šťastni, jsme
si prohlédli celou výstavní plochu botanické zahrady
a radostně jsme se vrátili i s nákupem kytiček do
našich zahrádek a oken zpět do Poličky. I další společná vycházka dne 25. 6. k poličským přehradám se
vydařila. Obdivovali jsme krásy našeho okolí, zpívali
jsme u kytary a dokonce jsme měli naši 1. členskou
schůzi v přírodě, kde jsme schválili náš plán na
prázdniny a druhou polovinu roku 2012, až do
1. výroční schůze, kterou plánujeme koncem roku.
Co nás tedy čeká v dalším období: V první řadě prázdniny, radostná setkání s rodinami, vnoučaty, dovolené, práce na našich zahrádkách, ale i společná činnost MO SDCR. Již 16. 7. uskutečníme další společný
výlet vlakem a následně pěšky do Žďárských vrchů
spojený s opékáním v přírodě, s kytarou a dobrou
pohodou. Tyto vycházky se již osvědčily. Dále připravujeme 4. 8. autobusový zájezd na celodenní kulturně společenské setkání na Českomoravském pomezí,

na Lázek, a koncem prázdnin, asi 3. nebo 4. září,
celodenní výlet do Českých Budějovic na výstavu
Země živitelka nebo do jiných míst České republiky
podle zájmu členů. Na podzim pak návštěvu divadla
nebo muzikálu v Brně nebo v Praze. O všech akcích
vás budou včas informovat naše aktivní vlaštovky.
Vážení přátelé. Dovolte mně, abych všem našim
členům a sympatizantům svazu důchodců, popřál
pevné zdraví, krásné léto, prázdniny a dovolené.
Těším se s vámi na naše další akce.
Předseda MO SDRC v Poličce a okolí,
RSDr. Ivan Chudý

Právo pro
každý den
Ve středu 30. 5. se konalo na pardubickém magistrátu krajské kolo právnické soutěže Právo pro
každý den.
Už oblastní kolo naznačilo, že znalosti máme.
Poprvé se nám podařilo porazit okolní školy.
Družstvo ve složení Fuksová, Horníček (oba
9. B), Dvořák, Martinů (oba 9. A) nakonec uhájilo
druhou desítku, skončilo na 12. místě. V soutěži
rozhodovaly maličkosti a formulace. Do první
desítky chybělo pár bodíků, přesto jsme si odnesli
hodnotné ceny.
Doufáme, že na tuto příjemnou zkušenost navážeme i v příštím roce.
Nela Fuksová, 9. B Masarykova ZŠ Polička

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

Vzhledem k tomu, že jsme uspořádali první ročník,
byla nutná důkladná příprava organizace soutěže
a personální zajištění celé akce. Také počet soutěžících nebyl vysoký.
Soutěž, navzdory počáteční nervozitě, proběhla
ve velmi přátelském duchu a všichni byly spokojeni.
Soutěžící dosáhli dobrých výsledků a všichni si hezky
zalétali. Odnesli si pěkné vzpomínky a ti nejlepší
i ceny. Těšíme se už na druhý ročník a doufáme, že
nás snad bude více. Létání s rádiem řízenými modely
je alternativa pro volný čas a sport pro každého.
Touto cestou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se
na této akci podíleli, rodičům dětí z modelářského
kroužku, včetně sponzorů, jež byli město Polička,
SVČ Mozaika a Botas Skuteč, kteří poskytli hodnotné
věcné ceny. Také aeroklubu za „uvolnění vzduchu“.
Letu zdar!
Ladislav Hloušek

GALERIE KABINET STŘÍTEŽ
Výstava dvou fotografických souborů Kateřiny
Vincourové a Markéty Othové potrvá do
28. 7. v Galerii Kabinet Střítež, Střítež 42,
Klub občanů Stříteže, naproti památníku padlých v 1. sv. válce. Otevřeno pondělí, čtvrtek
17 - 19 hod. nebo po domluvě
na tel. 602 315 215.
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Zapomenuté výročí a (téměř)
zapomenutý spisovatel
V záplavě všech možných a často žel i nemožných výročí a oslav proběhlo v loňském roce
bez povšimnutí 120. výročí narození sádeckého
rodáka Arnošta Cahy. Jeho jméno není uvedeno
v žádné z běžně dostupných encyklopedií, biografických slovnících, ba ani v Biografickém slovníku
českých zemí, který vydává na pokračování Historický ústav Akademie věd ČR pod záštitou Václava
Klause (dosud vyšlo 12 dílů až po příjmení začínající na D-Die a je tam skutečně kde kdo).
Arnošt Hugo Caha, pozdější spisovatel, kulturní
historik a profesor na učitelském ústavu v Brně,
se narodil 1. dubna 1891 na jednom z nejpozoruhodnějších statků na Poličsku, ne-li na celé
Českomoravské vrchovině, v Sádku čp. 33 jako syn
Františka Cahy, rolníka a majitele pálenky tamtéž. Jeho otec, původně pachtýř (nájemce) dvora
v Louce u Prosetína, se na čp. 33 přiženil v roce
1883 (zemřel 17. srpna 1897, příčina úmrtí majitele
pálenky vskutku stylová: alkoholismus), matka
Terezie se o rok později provdala za Františka Novotného původem z Horní Rožínky. V roce 1908
Novotných grunt prodali manželům Františku a
Žofii Vavříčkovým a odstěhovali se do Bystřice
pod Pernštýnem, kde zakoupili hostinec.
V roce prodeje a stěhování rodičů již však Arnošt Caha studoval druhý ročník c.k. učitelského
ústavu v Poličce (dnešní gymnázium). Rodiče
vcelku rozumně nepřerušovali probíhající studium a Arnošt zde v roce 1910 s vyznamenáním
odmaturoval a byl uznán „způsobilým vyučovati
předmětům skupiny gramaticko-historické“. Po
kratším působení jako zatímní, výpomocný odborný a definitivní odborný učitel na obecných
a měšťanských školách v okolí Brna a složení řady
odborných zkoušek byl v roce 1918 ustanoven zatímním cvičným učitelem a v roce 1919 definitivním učitelem Mužského ústavu učitelského v Brně,
kde učil až do své smrti. Předtím ještě 7. září 1915
pojal v Bystrci za manželku Růženu Malouškovou,
dceru Františka Malouška, nadučitele v Rozdrojovicích, z kteréhožto manželství vzešly tři děti:

Jaroslav (*30. 5. 1917), Jiří (*2. 1. 1920) a Zdeňka
(*17. 1. 1921).
Kromě učebnic a dějepisných příruček (namátkově: Stručné dějiny národa československého,
Legenda svatojanská: lež a pravda o Janu Nepomuckém, Pomsta Habsburkova: k 300. výročí
vraždy 27 pánů na náměstí staroměstském,
Čarodějnické procesy v našich zemích, Husitství od svého počátku až po přijetí kompaktát,
Tisíc otázek a odpovědí z dějin československých
a mnohé další – databáze Národní knihovny uvádí
celkem třiapadesát jeho knih) je autorem dvou
sci-fi románů z let 1927 a 1928 určených mládeži.
V prvním románu V pravěkém světě podniknou
dva chlapci (Jarda a Jirka!) spolu se svým otcem
archeologem výpravu do jeskyně v propasti Macocha, kde se dostanou do velké dutiny, v níž procházejí geologickými érami Země od prvohor až mezi
pravěké lovce. Téměř s jistotou lze předpokládat,
že se kniha stala předlohou – ačkoliv to v titulcích
není uvedeno – pro slavný film Karla Zemana
Cesta do pravěku z roku 1955. (Pod původním
názvem vyšla kniha v druhém vydání roku 2008
v nakladatelství Millenium a pod názvem Cesta do
pravěku a zase zpátky roku 2011 v nakladatelství
XYZ – zde však původní text „převyprávěla“ jakási
ambiciózní děvenka Jitka Škápíková, která jej seškrtala téměř na jednu třetinu, nemluvě o záměně
jména sestry obou bratrů: z Lucky udělala Zdeničku.) V druhém románu Výlet doktora Hlavsy do
vesmíru objeví vynálezce Hlavsa způsob jak zbavit
hmotu tíže – na základě tohoto objevu postaví letoun, s nímž odletí na Měsíc, kde posádka letounu
prožívá různá dobrodružství včetně záchrany
před smrtí z rukou Marťanů.
Arnošt Caha zemřel v pouhých čtyřiačtyřiceti
letech 17. června 1935 v Domě útěchy, léčebně pro
zhoubné nádory a rakovinu na Žlutém kopci v Brně (dnešní Masarykův onkologický ústav).
Stanislav Konečný
(Státní okresní archiv Svitavy)
a Markéta Jančíková
(Archiv města Brno)

Úspěchy
Masarykovy ZŠ
Krajské kolo v šestkovém volejbale
Chlapci naší školy, žáci 8. a 9. ročníků, postoupili
letos přes oblastní a okresní kolo do Krajského kola
ve volejbale (Kalášek 9. B, Šejnoha, Hejtmánek oba
9. C, Mach, Dvořák oba 8. C, Horníček, Chvojka oba
8. B, Kučera 8. A). Krajské kolo se hrálo 29. 5. ve
sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách. Zde se sešla
družstva z Proseče, Lanškrouna, Přelouče a naše ZŠ.
Chlapci z ostatních týmů sice byli nad naše síly, ale
přesto je to velký úspěch pro naše družstvo volejbalových amatérů. Do celkového hodnocení okresů jsme
přispěli 3 body.
Krajské kolo v minivolejbale
Že nevíte, co je to minivolejbal?
To je hra současného barevného volejbalu v trojkovém podání a na zmenšeném hřišti. Na hřišti se
pohybují 3 hráči/ky a mohou je střídat 3 náhradníci.
Hraje se na hřiště 4,5 m x 12 m na 10 minut.
Soutěž probíhala 31. 5. v hale naší školy, za účasti
6 týmů děvčat a tří týmů chlapců.
Chlapci, pouze žáci naší školy, si to přišli vyzkoušet a docela je hra chytila. Všechny zápasy skončily
poměrem 24:21. Z vítězství se radovali chlapci ze 7. A,
7. B byla druhá a 7. C skončila třetí.
U děvčat se čekal postup do republikového finále.
Masarykovu ZŠ reprezentovala tři družstva.
První volejbalové krůčky zkoušela děvčata – páťačky. Obsadila 6. místo. Polička B skončila na místě pátém a vítězkami turnaje jsou: Dvořáková Marie, Mičková Kateřina (obě 6. A), Zapletalová Martina (7. A)
a Nikola Báčová (7. B). Děvčatům blahopřejeme.
Republika v Jablonci nad Nisou
Tak zase po třech letech republika… děvčata
z Masarykovy základní školy se pokusila navázat na
úspěchy smíšeného týmu v roce 2009.
V kategorii děvčat startovalo 12 týmů, a my bojovaly v šestičlenné skupině proti školám s výukou
volejbalu. Jak Bílovec, Sokolov, Znojmo-Přímětice,

Noc ve škole
Sliby se mají plnit – jak jsme si slíbili, tak jsme udělali! Strávili jsme společně, děti ze ŠD a žáci 2., 3., 4.
ročníku, příjemné odpoledne, večer a noc ve škole.
Program jsme měli opravdu nabitý. Sešli jsme se už
po obědě o půl třetí a po krátké poradě jsme vyrazili
do přírody a zahráli si stopovanou. Z lesa na Jelínku
nás vyhnala bouřka a s prvními kapkami deště jsme
dorazili zpět do školy. Začali jsme chystat večeři a měnit tělocvičnu v ložnici.
Po večeři nás čekala diskotéka a úžasné taneční
kreace našich kamarádů. Když se konečně setmělo,
vyrazili jsme hledat poklad! Navzájem jsme si dodávali odvahy a povzbuzovali se při plnění bobříka
odvahy a hledání mapy k pokladu. Společně se nám
podařilo poklad najít a z tmavého lesa se v pořádku
vrátit do bezpečí školy. Jedlíci si dali druhou večeři
a před spaním jsme si ještě zahráli v setmělé škole na
schovávanou.
Když na poličské radnici odbíjela půlnoc, všichni
jsme po krátké návštěvě koupelny vlezli do spacáků
apo vzrušené výměně dojmů, usnuli tvrdým spánkem.
Že byl předešlý den opravdu náročný, bylo vidět
i ráno, když se nikomu nechtělo z pelíšku… Vůně
kakaa a čerstvých rohlíků nás přece jen vytáhla ze
spacáků a po snídani jsme se vrátili do tříd. Začal
nám nový pracovní den a čekaly nás další úkoly spojené s projektovým Dnem Evropy.
Pokud se milí čtenáři chcete dozvědět něco víc
o tom, co se děje v naší speciální škole „na kraji města“
podívejte se na naše webové stránky:
www.szsbystre.cz.
L. Rounová, J. Filipová
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Liberec se pěkně srovnaly v pořadí. Druhá skupina
byla hratelnější. Přesto jsme prohrávaly o bod, o dva,
nejvíce problémů jsme měly s libereckými hráčkami.
Celkovým 11. místem v republice se pyšníme. Reprezentovaly jsme nejen školu, ale i Pardubický kraj.
Naše soupeřky byly i o tři roky starší. Samozřejmě
jsme chtěly medaile, ale zaskočila nás mokrá tráva,
na které se hrálo, a jednoznačná výšková převaha
spoluhráček.
Masarykova ZŠ Polička

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Z ROZHRANÍ

·
tvrdé - 990 Kč
·
měkké - od 700 Kč
Cena je za prostorový sypaný metr.
Do konce července akce na dopravu!
·
multikára: 10 Kč 6 Kč za 1 km
·
avia:
18 Kč 12 Kč za 1 km
Tel: 734 743 212
nebo e-mail: hwpila@seznam.cz

Země, kde je vše naopak
„Zkontrolujte si, zda máte všechno s sebou, za
příbytku nečekal! Hlavně že máte zákon, který
chvíli vystupujeme!“ zní z přední části autobusu
zakazuje plivání na zem pod pokutou padesáti
hlas vedoucího zájezdu. Je 27. května, zhruba
liber. Velmi smysluplné.
sedm hodin večer. A opravdu, po průjezdu něU Stonehenge projevuji svoje češství. A to
kolika spletitými uličkami se nacházíme v cílové
tím, že hodlám ušetřit peníze a nejdu se k těm
destinaci.
magickým megalitům podívat blíže. Namísto
Stále se mi v hlavě omílají okamžiky, kdy na
toho s kamarády bereme jednu dívku na ramena
trajektu sleduji východ slunce a jak sedím v Ox- a v jejích rukou se střídají fotoaparáty. Fotí nám
fordu na trávě v parku, procházím se ulicemi
významnou památku přes plot. Naše počínání
arozmlouvám s pouličními muzikanty. Nádher- zahlédne jakýsi turista až z daleké Asie. „Where
né počasí, domky vzájemně sladěné materiálem
are you from?“ ptá se nás. „Czech Republic!“ odi barvou – ne jako české mišmašoidní paskvily. povíme patriotsky. K našemu údivu na nás tento
Moje první dojmy z Anglie jsou zatím vcelku
muž zakřičel „Ahoj!“. „AHOOOJ!!!“ křičíme zpět
dobré.
se smíchem. Potěšilo mne, že po dlouhé době zde
Jenomže v tuto chvíli jsem trochu zklamaný. slyším češtinu od někoho jiného než od spoluzáPopravdě jsem neočekával nic luxusního, ale
jezdníků.
vysadit nás uprostřed velkého parkoviště, poProcestovali jsme ještě mnoho dalších míst,
dobného těm před velkými obchodními domy, poznali jsme nové lidi a nasbírali nové zážitky.
kde se navíc vzduchem line podezřelý zápach
Lidé v Anglii jsou milí a vstřícní. Zvláště v oba zdáli jen pořvává naštvaný soused, je i na mě
chodech – na tržnicích se můžete domluvit s více
trochu moc.
lidmi a třeba vám dají i skupinovou slevu. Samo„Hello, boys!“ Otočím se a vidím postarší paní
zřejmě i hudebníci na ulicích jsou velmi milí lidé
v tričku, úzkých kalhotách a žabkách na nohou. – objevil jsem mnoho nadaných lidí, které mohu
Je to naše host-mother, říkejme jí třeba Sandy. později kontaktovat a poslechnout si jejich muJejí delší mastné vlasy a křivé, místy chybějící
ziku na internetu. Jenom Londýn mne v tomto
zuby ve mně budí mírné obavy, jak to bude vy- ohledu vážně zklamal. Očekával jsem něco víc.
padat u ní doma.
„Londýn je hrozně uspěchané město, veliké mraSandy si celou cestu prozpěvuje s rádiem
veniště. Lidé na ulici ani nemají čas zastavit se
a nadává na bezohledné řidiče. „Idiots!“ zazní
a chvilku si popovídat,“ říká Sandy, která v Lonco chvíli. Jedním z kulturních šoků je pro mne
dýně nějakou dobu žila a já s ní souhlasím, a to
volant na pravé straně, přijde mi to jako strašný
jsem tam nestrávil pomalu ani celý den. Myslím,
nezvyk – a to už je tu levostranný provoz uzáko- že tohle je to, co chybí dnešní civilizaci – jenom
něn od roku 1835!
malá chvilka zastavit se a odpoutat se od každoVe čtvrti, kde jsme ubytováni, je jeden domek
denního kolotoče povinností.
jako druhý, každý cihlového charakteru. VšechVracím se domů. „Máňa“ jede na plný plyn
ny jsou vysoké a úzké, patra jsou propojena str- a venku začíná pršet. Autobusem se rozplývá
mým schodištěm, na kterém se div nepřerazíte, vůně z voňavky do aut. Je večer a zanedlouho
a v každém patře jsou nanejvýš tři pokoje. Se
dorazíme do Doveru, kde přestupujeme na trasvými dvěma spolubydlícími přespáváme v dru- jekt. Opouštím zemi Beatles, Oasis, červených
hém patře vedle koupelny a ložnice Sandy a jejího
telefonních budek, královny Alžběty II., která
manžela. V koupelně zažívám další kulturní šok
je vyobrazena téměř všude, zemi plnou historie a
– oddělené kohoutky na teplou a studenou vodu!
nádherné přírody. V ruce držím prošlou jízdenku
Dá to práci, nastavit si vodu na správnou teplotu. do londýnského metra. V kapse mám fotoaparát
A navíc, sprcha se zapíná zatáhnutím za prová- obsahující přes tisíc fotografií a v srdci mám zázek! Táži se sám sebe, kde to vlastně přebývám.
žitek, na který nikdy nezapomenu.
Jinak nemám výhrady. Tato čtvrť je sice chudší,
Drahá Anglie, chybíš mi, ale jednoho dne se
ale žije se tu příjemně. Celým domem voní veče- určitě vrátím. See you again!
ře, která se dnešního večera skládá z hranolků a
Radek Kašpar, Gymnázium Polička
pizzy. Po večeři se pak snažím usnout na prohnuté a rozvrzané dvoupatrovce – naštěstí úspěšně.
„Good morning, boys!“ vinšuje nám ráno Sandy
a dodává, že snídaně bude za okamžik připravená. V koupelně se zkulturním a ještě stále v polospánku se belhám z těch vražedných schodů. Na
stole na nás již čekají toasty a hromady cornflaOriginální akce se v Poličce uskutečnila 16. 6.,
kes. Aspoň na pár chvil si připadám jako v ráji.
kdy se na náměstí setkali milovníci retrokol. Přes
Takhle to chodí každé ráno. Po snídani nás
50 cyklistů oblečených ve stylu 20. a 30. let přijelo
Sandy odveze na již zmíněné ohyzdné parkoviště, nejen z Poličky a Litomyšle, ale třeba i z Letovic.
kde nás nabere náš dlouhý, oranžový autobus
Cyklisti závodili na náměstí a poté se vydali na
familiérně pojmenovaný „Máňa“. Objíždíme pa- společnou jízdu do Modřece. Den zakončili zábamátky a hlavní turistické cíle.
vou v Divadelním klubu. Akci pořádal Vladimír
Brázdíme anglické kotliny po levé straně
Dospěl s podporou sdružení Pontopolis.
silnice a já mezitím analyzuji krajinu. Nikdy
„Byl to nultý ročník, akce byla skvělá a ohlas byl
bych nevěřil, že najdu přírodu hezčí, než v naší
velký, příští rok budeme určitě pokračovat,“ říká
domovině. Malebné kopečky s nízkým porostem, Láďa Dospěl.
který spásají stáda krav a ovcí, se mi jen míhají
před očima. Pro malíře místo jako stvořené. Není
divu, Angličané přírodu respektují a o životní
prostředí se dobře starají.
To se ovšem nedá říci o Londýně, hlavním městě a chloubě Anglie. Ano, můžete namítnout, jak
krásné tam jsou parky a zahrady a tak dále, ale
se stala první vinotékou v Poličce
Londýn mne nezaujal tolik, jako okolní památky,
které jsme navštívili. Už kvůli té vší neekologičnosti. A co teprve blízko Buckinghamského
paláce! Při procházce kolem něj jsem jedl jablko
a ejhle – nemám kam vyhodit ohryzek, jelikož
nikde na dohled není odpadkový koš. Svůj matlavý zhnědlý ohryzek jsem byl nucen vyhodit do
kouta u London Eye, protože už opravdu nebylo
zbytí. Tedy, královno Alžběto, to jsem u vašeho

Můžeme za vámi
přijet na domluvené
místo
Již více než rok mohou obyvatelé Pardubického kraje zdarma využít sociální služby podpory
a poradenství.
O.s. Romodrom v Pardubickém kraji pomáhá
potřebným lidem při řešení jejich tíživé sociální
situace. Sociální pracovníci sdružení pracují
na kontaktních místech v okresech Pardubice,
Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, kde společně
s osobami po výkonu trestu či jejich rodinnými
příslušníky hledají zaměstnání, nebo řeší dluhy
a exekuce. Pomáhají vyřizovat sociální dávky, jednají s úřady a institucemi, hledají bydlení a poskytují materiální pomoc (ošacení a potraviny).
V případě, že i vy potřebujete konzultovat svou situaci, můžete telefonicky či osobně kontaktovat
pracovníky o.s. Romodrom - Vězeňský program
Pardubice v jejich Pardubické kanceláři, Sukova
tř. 1556 (budova, kde sídlí Krajský soud Pardubice), Po - Čt 9 - 11, 13 - 15 hod.
Romana Kořínková, 774 792 317
romanakorinkova@romodrom.cz

Divoháj
O Svatojánské noci se v Liboháji Divoháj opravdu vydařil. Krásné počasí. Hodně lidí – odhad 100
i víc. Skvělý program: ukázky z divadelních her,
kapely – obě, Madla boys, tanečně-hudební Tutti
band. Opakovat! Opakovat! Díky.
-ej-

Retro bycikly

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5. 7.
6. 7.
7. - 8. 7.

14. - 15. 7.

Naše - vaše

VINOTÉKA „POD VĚŽÍ“

s bezplatným
internetovým připojením.
Jdeme vstříc požadavkům
zákazníka.
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21. - 22. 7.

28. - 29. 7.
4. - 5. 8.

MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Pavla Ševčíková, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Dagmar Švecová,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Ivana Veselíková,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Jitka Sejkorová, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Marketa Adamcová,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Řádková inzerce

Proměny na SŠ obchodní a služeb

Přichází léto a to s sebou přináší změnu nejen
Provádím zednické práce, nátěry střech
v dobré náladě, ale třeba i v celkovém vzhledu.
a fasád, opravy komínů, rekonstrukce bytových
jader, zateplování stěn a stropů. Služby pro bytové, Takovouto proměnu nabídly žákyně naší školy
v měsíci květnu, kdy se konal studentský den
družstevní jednotky. Tel. 739 112 090.
„Majáles“, všem účastníkům této akce. Zájem byl
•
neobyčejně veliký, což vedlo žákyně k další iniProdám: Dům v historické části města
ciativě, která spočívala v podání přihlášky do
Poličky - ul. Pálená 145. Rustikální nábytek:
stěna, 2 skříně, 2 lůžka, 2 noční stolky, konferenč- celorepublikové soutěže PROMĚNY, vyhlášené
ní stolek, dvojkřeslo a jednokřeslo, vše zánovní. firmou Brelil Professional pro žáky škol vyučuPivní chlazení - provedení měd - nerez 6 000 Kč. jících obor vzdělání Kadeřník.
Podstatou soutěže byla kompletní změna
Tel. 604 796 811
vzhledu modelek v duchu „ohromující promě•
Prodám v obci Oldříš, kousek od Poličky, ny“. Ta spočívala v barvení, střihu, líčení, vždy
s následným nafocením modelky, a to před
chalupu s velkou udržovanou zahradou. Ihned k
bydlení. (Koupelna v rekonstrukci). Cena po výraz- proměnou a po proměně. Soutěže se zúčastnily
žákyně druhého ročníku LindaDočkalová a Anné slevě 890 000 Kč. Více info na tel. 604 126 816.
drea Antošová.
•
AFASHION – Navštivte nově otevřenou
prodejnu oděvů v ulici Hegerova 930 u kruhového objezdu. Čeká zde na vás nepřeberné množství trendy oděvů a značek. Oděvy možno vybrat
z katalogu na internetu. K nákupu a příjemnému
posezení v prodejně vás srdečně zve Andrea Jílková.
•
Prodám roubenou chalupu u Budislavi.
Tel. 736 449 536.
•
Prodáme prostorný slunný byt 2 + 1 o
velikosti 61,5 m2, který se nachází ve 3. NP nově
zatepleného cihlového domu na Sídlišti Hegerova
(dům postaven v r. 2000). Byt je částečně zařízen
– kuchyňská linka včetně spotřebičů, vestavěné
skříně v chodbě, koupelnový nábytek. K bytu patří
lodžie (5 m2), sklepní kóje a uzavřená část půdy.
Další info na telefonu 723 110 577. Cena dohodou.
•
Prodám byt OV 3+1 Polička, B. Němcové, po
GO, CP 86 m2 + 2x lodžie 1,45 mil. Tel. 736 776 416.
•
Hledáte zajímavý přivýdělek nebo celkovou
změnu kariéry? Zajímá vás oblast zdraví, krásy,
wellness? Tel. 737 337 048
•
Nabízíme pronájem pěkného bytu v Poličce o výměře 65 m2 v 5. podlaží, částečně zařízený, v žádané lokalitě v blízkosti centra. Kontakt:
721 317 499.
•
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
Nabízené služby při Lince dů•
věry Ústí nad Orlicí
Hledáme muže a ženy na pozici obchodLinka důvěry Ústí nad Orlicí
ního zástupce. Praxe v obchodní činnosti min.
již řadu let nabízí lidem telefo1 rok. Vysoké finanční ohodnocení (75.000 Kč/měs.).
nickou krizovou pomoc. Jejím
Bližší info na tel.: 608 801 973.
posláním je poskytovat okamži•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bar- tou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci.
Lidé se mohou na naši linku obracet iv případě,
toň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom
- Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
někomu svěřit a s někým je sdílet. Pracovník Linky důvěry se snaží posilovat motivaci
a schopnosti volajícího samostatně řešit svou
situaci v budoucnu, dává naději. Cílem hovoru
je stabilizace a zklidnění a poskytnutí podpory.
· široký sortiment biopotravin, zdravé výživy, čajů,
Kontakt s volajícím může snížit nebezpečí, že
kávy, koření a bezlepkových potravin
se krize bude dále prohlubovat. Linka důvěry
· chlazené potraviny, kozí a ovčí produkty
nabízí základní psychosociální poradenství
a informace. V případě potřeby doporučuje
· ekologická drogerie
a podává kontakt na další organizace či odNOVĚ V NABÍDCE: ZDRAVÝ CHLÉB
borníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci
· bezlepkový, kvasový přírodní a vícezrnný,
(např. psychology, manželské poradny, občan100% špaldový semínkový, cibulový, mrkvový,
ské poradny atd.).
s karobem a švestkami
Od minulého roku jsme naši činnost rozšířili
Na návštěvu se těší
o novou sociální službu. Jedná se o poradenství
BIOkrámek, Palackého nám. 62, Polička
po e-mailu. Posláním e-mailového poradenství
Prodejní doba: Po – Pá 8.30 – 17.00, So 8.30 – 11.30
je napomoci lidem při řešení obtížné situace

Během měsíce května mohli návštěvníci
webových stránek hlasovat pro nejlepší celkovou proměnu. Naše děvčata zabodovala v této
soutěži na jedničku. Získala zasloužené druhé
a sedmé místo.
Oceněno bylo 10 nejlepších proměn. Výherci
získají exkluzivních balíčky výrobků nejmenované značky v celkové hodnotě až 25.000 Kč.
Slavnostní předání cen proběhne začátkem
července ve Zlíně.
Oběma děvčatům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a gratulujeme.
učitelky odborného výcviku
Přiklopilová,
Fučíková

2. místo Linda Dočkalová

7. místo Andrea Antošová

Telefonická krizová pomoc
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prostřednictvím poskytnutých informací. Odpověď na e-mail je zpracována nejpozději do
4 pracovních dnů; v akutním případě je lépe zavolat přímo na uvedené krizové telefonní číslo.
Výhodami obou našich služeb jsou jejich
snadná dostupnost, anonymita klienta, zachování mlčenlivosti a individuální přístup.
Linka důvěry také pravidelně organizuje
přednášky a besedy. Ty jsou určeny především
pro žáky základních škol (6. – 9. třídy), ale také
žáky středních škol a pro další organizace, které mají zájem se o naší činnosti dozvědět více
informací. Důležitým prvkem interaktivního
programu je také povzbuzení k aktivnímu hledání pomoci a snížení obav se na krizové telefonní linky obracet.
Více o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na našich webových stránkách:
www.linkaduveryuo.cz.
Rychlý kontakt:
Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na
čísle 465 52 42 52.
E-mailové poradenství poskytujeme na:
napis@linkaduveryuo.cz
Bc. Lucie Šumberová,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Školní výlet na hrad Svojanov
Dne 24. 5. v 8 hodin začal výlet dětí ze třídy Brouč- hlavou v podpaží, smějícího se skřítka Pipiši, který
ků a Včeliček. Děti byly vybaveny batůžky, které jim
hlídá velký zlatý klíč od zámku s živou vodou a lesní
maminky naplnily vším potřebným, především
ženu Kalafunu. Paní průvodkyně vyprávěla pověst
svačinkou. Protože paní kuchařky také nachystaly
o každém z nich a děti, které dobře poslouchaly
svačinu, některé děti, jak samy říkaly, nesly svačinky
(některé v náruči paní učitelky), si odnesly ponautři.
čení, že je lépe být hodný a slušný, aby nás strašidla
A tak jsme vyrazili. Na parkovišti pod Tylovým
nepotrestala. Abychom náš zážitek ještě umocnili,
domem jsme zažili chvilku obav, jestli na nás pan
nemohli jsme vynechat sousední mučírnu, kde jsme
řidič autobusu nezapomněl, ale brzy se naše pochyb- si prohlédli věci, kterými dříve působili lidé lidem
nosti rozplynuly. Pan řidič nás sice objevil, ale žádný
bolest, snad za to, že byli zlí.
autobus jsme neviděli, ujistil nás však, že ho má na
Na prosluněném nádvoří hradu jsme se ohřáli
nedaleké zastávce a za chvilku pro nás přijede. Tak
a prohlédli si hlásku, ze které v dobách minulých
se opravdu stalo a my mohli nasednout. Cestou jsme
pan hlásný ohlašoval požár, příchod hostů, nepřátel
pozorovali okolní krajinu, která na nás v odlesku
apod. Z nádvoří jsme po příkrých schodech sešli
zářícího slunce působila klidným, výletním dojmem. k hradbám, ze kterých jsme si prohlédli podhradí
Počasí bylo tedy nádherné a my se těšili na hrad. a hradní zahradu. Pak nás paní průvodkyně zavedla
V Jedlové jsme očima hledali dům našich babiček
do velkého sálu zbrojnošů, s dlouhým jídelním stoa tet, v Hamrech si některé děti připomněly zimní
lem uprostřed a řadou starodávných židlí, rytířským
lyžování a ve Svojanově jsme zavzpomínali na paní
brněním a meči. Druhý sál, který jsme shlédli, nyní
učitelku Zemanovou.
slouží k svatebním hostinám, a tak jsme si zde předStrmou silnicí plnou zatáček jsme se v okamži- stavili ženicha s nevěstou, svatebčany a svatební
ku ocitli před bránou hradu Svojanov. Byl krásný, tabuli. Jestlipak se zde některý kluk nebo holka
v novém kabátě, zdravil nás plápolajícími vlajkami
ožení a vdá?
a vysokou hláskou. Ze dveří domku, ve kterém se
Po prohlídce nastal pro děti vytoužený okamžik
nachází pokladna, nás vyhlížela paní průvodkyně – svačinka pod širým nebem. Děti zasedly ke stoleči ostatní zaměstnanci hradu. Myslím podle jejich
kům před místní restaurací a postupně spořádaly
usměvavých tváří, že se na nás těšili. Po nutných
všechny chody, které skrýval jejich batůžek. Bohužel
organizačních záležitostech jsme konečně vstoupili
bylo trochu větrno, a tak byly paní učitelky stále ve
do brány tajemného hradu, o kterém jsme si před
střehu a chytaly letící sáčky, papíry, apod. Některé
výletem povídali a malé děti poslouchaly čtení
z drobečků možná dolétly i k voliérám s ptactvem
paní učitelky o pověstech hradu před spaním. Jistě
našich lesů, které jsou podél opevnění hradu. Když
nám v myslích vzplanula myšlenka, zda neuvidíme
se děti posilnily, mohly jsme se vydat na cestu do
některou z postav těchto příběhů? A my jsme je
obce Svojanov, kde na nás měl čekat autobus.
opravdu spatřili. V podzemí hradu, kam vedly velké
Rozloučili jsme se s hradem, s paní průvodkyní,
kamenné schody, kde byla zima a málo světla, jsme
všem poděkovali za milé přijetí a šli. Na kamenité
spatřili ohnivou svini, kterou bičem pobízí pan Ha- cestě jsme dávali velký pozor, abychom neupadli,
mrlík, holiče Kubíčka se svými nástroji a oddělenou
dobří kamarádi si vzájemně pomáhali. I přesto se

některé z dětí sklouzlo po hladkých kamenech, ale
dopadlo vše dobře, bez odřených kolen, nebo roztržených kalhot. Snad nás zachránilo od pádů i hledání českých granátků, které se před bystrýma očima
dětí marně schovávaly. A protože jsme nedělali
velký rámus (co kdyby nás slyšela Kalafuna?), mohli
jsme na cestě objevit slepýše, který se tu vyhříval na
sluníčku. Dobře jsme si ho prohlédli a pokračovali
v naší cestě. Hledání granátů nás tak pohltilo, že
svojanovská silnice před námi všechny překvapila.
Vydali jsme se k nedaleké zastávce autobusu. Pan
řidič nás vítal s otevřenou náručí a my jsme mohli
dát na sedačkách odpočinout našim unaveným
nohám. Cestou zpět některé děti usnuly, jiné pozorovaly ztrácející se hrad v dálce, jiné si hrály na řidiče
a pozorovaly kolem projíždějící auta. V Poličce jsme
se rozloučili s panem řidičem a spěchali do školky na
zasloužený oběd.
Podle slov dětí, paní ředitelky a učitelek se výlet
vydařil, a tak se můžeme těšit na výlet příští.
Zdena Procházková
MŠ Rozmarýnek, Polička

placená inzerce

Vážím si života
���������������

Člověk by řekl, že se jedná o frázi, klišé, prostě o věc, kterou považujeme všichni za samozřejmou. Bohužel tomu tak není.
Z titulu své profese jsem po té medicínské stránce s tímto neustále konfrontován. Na začátku je zázračný okamžik zrození člověka, tak křehký
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
moment, kdy balancování na hraně v délce minut a někdy i vteřin může otázku života a případně jeho kvality u tohoto malého človíčka ovlivnit
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pro celou jeho budoucnost. Na opačném konci jsou závažná zjištění pokročilých onkologických onemocnění, kdy opět úcta k životu a lidský
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
přístup
k člověku je tou nejvyšší prioritou. Toto jsou dva extrémní póly, mezi nimi je ale celý život. A právě zde bychom neměli zapomínat na
to���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
vážit si ho.
Všichni
zapomínáme. Je to lidské. Od toho jsou zde možnosti, jak paměť jednotlivce i určité komunity osvěžit. Syn byl právě na školním výletě
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
v Osvětimi. Zde připomenuli jeho generaci, že existovaly ideologie, které ani tu základní úctu k životu neměly. Co třeba kdyby byla možnost nás
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ostatních navštívit uranové doly, plněné v 50. letech lidmi nepohodlnými pro komunistický režim? Myslím, že bych osobně uvítal toto osvěžení
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
paměti.
Prý jsou dnes jiní, nevadí jim např. soukromé vlastnictví atd. Ano toto jsem názorně viděl v Číně. Komunistická ideologie v rukou tam�����������������������������������������������������������������������������
ních
„kapitalistů“. V centru výstavního Pekingu umírala na ulici dívka se zahnívajícími dolními končetinami a v postranních uličkách si v kalužích
a fekáliích
hrají malé děti. A kolem projíždí vládní limuzína, jejíž pasažér se zaštiťuje ideologií „pro obyčejného člověka“.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Samozřejmě nejde vždy jen o ideologie. Vidět chudobu v Indii mě přimělo opět se zamyslet, jak málo si vážíme toho, co máme. Tam nejde
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
politickou orientaci země. Nicméně statisíce lidí žijí ve velkých městech pod mosty nadjezdů mimoúrovňových silnic. Tam pod neidentifikovatelným hadrem je jejich domov. Zde jí, spí, ale i rodí další děti. Ty pak nemocné a podvyživené v náručí starších sourozenců žebrají u pro����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
jíždějících
aut. Člověku je až hanba při pohledu na ně, jak si žijeme a za co utrácíme.
���������������������������������������������������������������������������������������
Po
návratu mne oslovily tyto titulky v novinách.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jak
naše platy rostou pomalu, jak životní úroveň stagnuje, jak počet prodaných aut
vzrostl
méně než před 5 lety a že polovina všech vyrobených potravin končí v odpadu.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A��������������������������������������������������������������������������������
co teprve, že do zahraničí vycestovalo opět více Čechů než vloni.
Nebuďme mírně řečeno nevděční! Mysleme na naše děti, na jejich budoucnost. Pokud
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
vše „projíme a utratíme“, jakou budoucnost jim připravíme?
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tak jako se svým zdravím bychom měli „hospodařit“ s dlouhodobou perspektivou
a�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
preventivními prohlídkami děláme něco pro vzdálenější budoucnost, tak i preventivními
opatřeními v naší ekonomice pracujeme na budoucnosti našich dětí či vnoučat.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Právě
proto bychom neměli být slepí a hluší ani k minulosti, ani k současnosti. Srovnávat
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
se s okolními státy (nezaměstnanost...) a hledat pozitiva, nikoliv pouze negativa. Myslet
�����������������������������������������������������������������������
prostě pozitivně!
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pak
si budeme o to více vážit stavu našeho života, naší úrovně ekonomické, sociální
a������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
třeba i medicínské. Za sebe mohu říci, že s každou další takovou informací a poznáním
života
v jiné zemi si tohoto vážím stále více. Vážím si života, protože to je úcta, pokora
����������������
a tolerance. To je cesta pro šťastnou budoucnost našich dětí!

��������������������

V Litomyšli dne 3. 5. 2012

18

prim. dr. Harald Čadílek
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Návrh řešení nového parčíku při
ulici E. Vencovského je na světě!
Mezi ulicemi Wolkerova, E. Vencovského
a U vlečky je v regulačním plánu zachován prostor
pro vytvoření menšího parčíku s drobnými rekreačními a hracími prvky pro děti i dospělé. V květnu letošního roku byla dokončena studie zahradně
- architektonického řešení, která navrhuje, jak by
měl parčík vypadat. Zpracovatelkou je Ing. Klára
Zápotocká.
Studie vznikala po konzultacích s obyvateli
v této lokalitě a zabývala se jí také rada města.
Následovat bude projektové zpracování.
Návrh prostoru je v duchu „anglického parčíku“
s dominancí přírodě blízkých výsadeb. Navrženy
jsou solitéry (samostatně rostoucí stromy) a skupiny solitér, kde dominují původní druhy dřevin.
Dále zde budou keřové záhony s převahou opadavých nenáročných keřů, místy doplněných o vyšší
jehličnany (s ohledem na stínění navazujících
pozemků). Začleněny pro svou rychlou působivost
jsou i trvalkové a travinové záhony.
Ústředním prvkem parčíku bude altán. Stavba
by měla být moderní, nenápadná, s pultovou střechou. Zpracovatelka studie doporučuje jako hlavní
materiál kámen, v kombinaci s dřevem. Na jihovýchodě altánu je navržena dlouhá lavice na sezení
rodičů, hlídajících dětí. Sem je připojeno i pítko
a umývátko rukou. Bude zde umístěn stojan na
kola, odpadkový koš.
Podél zahrádek řadových domů je navržena
zkratka, která by pravděpodobně stejně byla vyšlapána, jako tomu bylo již v minulosti na řadě míst v
Poličce. Zkratka je navržena jako asfaltová pěšina
využitelná pro děti na kolečkových bruslích. Po
druhém obvodu parčíku bude pěšina propojena
se stávající asfaltovou cestou dělící parčík na dvě
části a tím vytvořen okruh využitelný k bruslení.
V menší části parčíku jsou navrženy dva mlatové

plácky, jeden větší pro petanque a druhý menší
pro hraní kuliček. Ve větší části je pamatováno
na různé hrací prvky, pískoviště a cca 2 m vysoký kopeček pro možnost zimních radovánek
(bobování, jízda na talíři apod.). Na kopečku by
měly být umístěny menší stěny pro lezení se skluzavkou. Stromy budou vysázeny blíže k silnici, aby
v budoucnu nestínily zahrádkám v okolí. Plochy
v okolí solitérů, mezi keři apod. v celém parčíku
budou zatravněné.
Poděkování patří všem obyvatelům této lokality, kteří se účastnili dvou společných jednání
a zapojili se do projednávání svými návrhy
a připomínkami a také RNDr. Jiřímu Coufalovi,
který za město komunikoval se zpracovatelkou.
Ta si poradila s řešením veřejného prostoru velice
zdařile, zajímavě a pěkně v duchu současných domácích i zahraničních realizací podobných ploch
a prostranství.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

1. místo
MŠ Luční Polička
Dne 12. 6. jsme se zúčastnili krajského finále
Sportovních her mateřských škol 2012. Bylo
to poprvé, kdy se za náš region takové soutěže
nějaké družstvo zúčastnilo. Jak to všechno
začalo? Naše MŠ dostala nabídku zúčastnit se
Sportovních her (s podporou vedení města).
Nápad se nám velmi líbil. Uspořádali jsme
školní kolo, při kterém bylo vybráno deset
nejlepších sportovců – pět chlapců a pět děvčat
plus dva náhradníci. S těmito dětmi jsme začali
pravidelně trénovat pět disciplín, které budou
na hrách – hod tenisovým míčkem, pětiskok,
skákání v pytli, štafetový běh a překážkový běh.
Jak se přibližoval den D, děti se těšily čím dál
víc. Vyrobily si trička a školní vlajku. Protože
jsme na hrách nikdy nebyli, nevěděli jsme, co
nás čeká. Po příjezdu na stadion nás překvapilo velké množství dětí (celkem 13 družstev).
Organizace na hrách byla bezchybná. Byl
nám přidělen asistent, který se nám po celý
den věnoval a informoval nás o všem, co bylo
třeba. Po slavnostním zahájení, kterého se
zúčastnili zástupci kraje, města, pardubičtí
sportovci a zástupce hlavního sponzora her, se
jen soutěžilo a soutěžilo. Celý den bylo pro děti
zajištěno občerstvení a pitný režim. Po splnění
všech disciplín byly děti odměněny zmrzlinou
a divadelním představením, zatímco odborná
porota sčítala body. Když vyhlásili Mateřskou
školu Luční Polička jako VÍTĚZE, slyšely naši
radost celé Pardubice! Děti získaly putovní pohár, medaile, pohár pro MŠ a samozřejmě plnou
tašku odměn od hlavního sponzora.
Zdislava Vostřelová,
MŠ Luční Polička

Pohár Poličský kapr
Největší měřil 91 cm
V sobotu 2. června se v areálu Rybářského sdružení Polička Pod Kopcem konal už XIV. ročník
závodu Pohár Poličský kapr. Je vypsán pro dvoučlenné týmy a o jeho oblibě svědčí, že na startu se
jich sešlo 54, přestože se se závody zde i v okolí

2 – 12 kg. Už během prvního poločasu se ukázalo,
že berou – bylo jich uloveno 240. Předpokládám,
že do konce závodu to bude kolem 400. To je nepochybně solidní výsledek a máme z něj radost, protože potvrzuje, že jsme v přípravě nic nezanedbali.
Takže mám-li průběh závodu zhodnotit, musím
říci, že se po všech stránkách vydařil.“
Konečné výsledky: 1. Novák – Konopásek (uloveno 89 kaprů), 2. Barčevský – Hlásenský (60),
3. Kolečkář – Kolečkářová (32) atd. Největšího
kapra – 91 cm ulovila dvojice Strejček – Strejčková, na dalších místech skončily dvojice Macháček
– Krušina (89 cm), Muhl – Musil (84 cm). Celkem
bylo uloveno 396 kaprů, z nichž si závodníci ponechali 39.
Text a foto:
L. Vrabec

Dne 20. června přijala vítězné družstvo místostarostka města Marie Kučerová. Děti sdělily
své zážitky a dojmy, za odměnu získaly drobné
dárky od města Poličky a gratulaci!
Vítězné družstvo: Jan Vázler, Kamila Nunvářová, Dušan Zahradníček, Lucie Ptáčková, Aleš
Trnka, Klára Quittová, Jan Král, Linda Freundová, Jan Faltýnek, Veronika Červená, Tomáš
Beneš a Adéla Andrlíková s trenérkou Zdislavou
Vostřelovou a paní Boženou Prokůpkovou.

„roztrhl pytel“. Jen RS Vysočina jich má letos ve
sportovním kalendáři třináct. Hospodář Jaroslav
Martinů nám k tomu řekl:
„Po dlouhých úvahách jsme loni i letos závod
naplánovali jako dvanáctihodinový, protože jsme
došli k názoru, že jeho předchozí doba trvání (24
hodin) je příliš dlouhá a únavná. Navíc jsme vzali
v úvahu počet závodů, které letos pořádáme, takže
jsme měli obavu, aby byl o všechny zájem. Pochopitelně jsme tomuto závodu udělali náležitou reklamu na internetu, což se nám vyplatilo. Sešlo se
tady 54 dvojic z 55 přihlášených, což považujeme
za velký úspěch. Navíc nám docela vyšlo počasí.
Jak je naším zvykem, revír jsme na závod opět
bohatě zarybnili – vysadili jsme 825 kaprů o váze
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

19

Volejbal

582x na suchu,
bez vody a bez lodě
Už několikrát Jiří Štěpánek informoval širokou
veřejnost o výsledcích v silově-vytrvalostním testu
ve veslování se zátěží 40 kg. Testu se již účastnilo
117 mužů. Žen, které se snažily se stejnou zátěží,
je zatím 17. My jsme byli večer ve čtvrtek 24. 5.
svědky obdivuhodného výkonu. Nebylo náhodou,
že byl Jiřího rekord se 460 opakováními znovu
překonán o dalších 122. Na každý výkon je dobré
se patřičnou dobu připravovat a soustředit. Svou
hodnotu mají i další okolnosti jako například klid,
technické a morální zázemí, ale i pocit, že mi někdo
tak říkajíc šlape na paty. Ten, kdo Jirkovi výrazně
konkuroval, byl absolutní vítěz „Fitness expo 2011“
a boxer Zbyněk Žižka. Borec pocházející taktéž
z Poličky. Uvidíme, kdo se pokusí tuto laťku překonat. Že to není žádná sranda, o tom svědčily i pocity
návštěvníků fitcentra na bazéně, kteří test absolvovali. Těsně po maximálním výkonu ve veslování
nemusí vždy všichni natáhnout paže. Postavit se
hned po výkonu na vlastní nohy není pokaždé dobrým řešením. Dalších pár dnů člověk cítí, že pra-

covala záda, ale i dolní končetiny. Málokdo se umí
fyzicky maximálně vydat. Většina naší populace
na tyto stavy s vysokou až maximální intenzitou
pohybové aktivity není zvyklá. Možná i proto klesá
celková výkonnost a stoupá nemocnost našich spoluobčanů. Staří „Sokolíci“ by řekli: „Tužme se“. Ne
vždy však můžeme konstatovat, že je každý strůjce
svého zdraví… Přesto se neubráníme dojmu, že je
sportování možné v jakémkoli věku. Živým důkazem je například Jiří Štěpánek. Jeho věk není třeba
prozrazovat, ale jeho výkony pro tentokrát ano.
Jeho výkony v doplňkových sportech jsou následující. Jízda na horském kole – 245 km, pádlování
v kajaku na klidné vodě – 32 km, běh v kopcovitém
terénu – 24 km, plavání – 6 km, intenzivní box do
pytle – 12 x 3 min. Posledním výrazným výkonem
z letošní zimy je únorových 125 km na běžkách. Při
této příležitosti Jiřímu přejeme mnoho nejen sportovních úspěchů. Zároveň mu děkujeme za snahu,
která vede ostatní ke spokojenějšímu a zdravějšímu životu. Mnohým lidem jeho působení pomohlo
reprezentovat nejen sebe, ale i Poličku.
Fitkol

Do třetice Přebornice Pardubického
kraje
Třetím letošním klubovým volejbalovým přeborníkem kraje je sedmičlenné družstvo přípravky dívek. Marie Dvořáková, Markéta Štejdířová,

po organizační stránce obsadil náš oddíl v počtu
6 družstev.
V sobotním parném počasí se nejvíce dařilo
modrému týmu děvčat (Markéta, Kačky, Nikola,
Marťa), které ani jednou neprohrály. V nedělním

Nikola Báčová, Martina Zapletalová, Kateřina
Mičková, Kateřina Lidmilová a Karolína Dvořá-

finálovém souboji to bylo 6. místo a postup na Mistrovství republiky v září do Ostravy.
Ostatní družstva byla nasazena dle svých výsledků do nedělních skupin. A tady jsme se radovaly z medailí. V barvě žluté, oranžové i červené.
I tato družstva se probojovala do ostravského
finále.
Třešničkou na dortu bylo odpolední sledování
Evropské ženské ligy Česká republika versus
Řecko, kdy i naše hlasivky přispěly k hladkému
vítězství našich hráček 3:0. Mnohá děvčata byla
na takovémto zápase poprvé v životě.
V neděli na nás čekalo další překvapení v podobě návštěvy ženské reprezentace, podpisů a fotek
s nimi, patřičně jsme toho využily.
Červený Kostelec
Turnaje mladších žákyň v Kostelci, 10. června,
se zúčastnilo 9 družstev. Přivezly jsme cenné
třetí místo. Po výhře ve skupině nad Turnovem
aRychnovem nad Kněžnou jsme bojovaly ve finále
s vítězkami z Červeného Kostelce a dalším družstvem Turnova. Všechny hráčky lze pochválit za
bojovnou a obětavou hru.
Pohár mladších žákyň
V neděli 17. června jsme se v poslepované sestavě
i s hráčkami přehazované zúčastnily finále Poháru
pro mladší žákyně. Celkem ve třech postupových
kolech svedlo 9 družstev urputné boje.
Po přepočítání výsledkům na nás zbylo nepopulární 4. místo, ale i to je příslibem do další sezóny, neboť soupeřky přecházejí vesměs do starší
kategorie.
- har -

ková dotáhly své jedenácti turnajové snažení do
vítězného konce.
Nejdelší a nejpočetnější krajská soutěž se stala
kořistí děvčat z TJ Spartaku Polička. Po celou
sezónu předváděly stoprocentní výkony, druhé
Svitavy nám po celou dobu jen dýchaly na záda.
Startovalo 24 družstev, a tak je výborné
i 4. místo dalšího našeho týmu. Třetí družstvo
skončilo na celkovém 16. místě. Děvčata zvítězila
s 350 body, když své rivalky ze Svitav přehrála
o plných 19 bodů.
Brno, Brno, to je to město….
Semifinále Mistrovství republiky hostilo ve
dnech 2. - 3. 6. Brno. Ne zcela zvládnutý turnaj

Kamenecké podání
Dne 28. 7. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lipou v Kamenci 13. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání.
Hrají smíšená družstva (min.
dvě ženy - bez omezení, v týmu může být max. jeden registrovaný muž, který je na soupisce soutěže
dospělých v rámci Českého volejbalového svazu
- nejvýše do KP 2). Počet družstev je omezen na
deset. Přihlášky přijímáme do 21. 7. na e-mailové
adrese kamenecke-podani@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička ASPV
J. K. Dvorak
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Tenis
19. 5. - o tomto víkendu se konaly Východočeské
přebory v kategorii mladšího žactva.
Děvčata bojovala v Trutnově. Z našich se zúčastnila Bára Quittová, které se, i přes velkou snahu,
nepodařilo zaznamenat vítězství.
Kluci měli své bojiště na dvorcích ve Světlé nad
Sázavou a Zdenda Jílek a Adam Jelínek vyhráli
shodně jeden zápas ve dvouhře a jeden spolu také
ve čtyřhře.
26. 5. STARŠÍ ŽACTVO
Vysoké Mýto - Polička 3:6
body: Jílek, Jelínek, Hnát, Nykodým, Jílek Jelínek, Hnát - Nykodým
BABYTENIS - Svitavy - Polička B 6:0
Polička A - Ústí n. Orlicí 5:1
body: Fučík, Toman, Bartoňová, Kotvová,
Nunvářová - Uhlířová
27. 5. DOROST - Jevíčko - Polička 2:7
body: Vyskočil, Jílek, Hnát, Jílková, Machová,
Jílek - Hnát, Jílková - Machová
SENIOŘI - USK Pardubice - Polička 4:5
body: Hegr, Teplá, Pazlarová, Teplý - Hegr,
Teplá - Pazlarová
MINITENIS - Polička A - Hlinsko 5:3
body: Válková 2x, Mitáš, Quittová, Čerbák
Polička A - Moravská Třebová 8:0
body: Válková, Mitáš, Quittová 2x, Čerbák 2x,
Zahradníček 2x
Polička B - Choceň 0:8
Polička B - Česká Třebová 0:8
2. 6. STARŠÍ ŽACTVO
Polička - Chrudim B 8:1
body: Švanda, Jílek, Jelínek, Hnát, Quittová,
Švanda - Jelínek, Jílek - Hnát, Hrubá - Quittová
BABYTENIS Polička A - Moravská Třebová 6:0
body: Fučík, Toman, Bartoňová, Kotvová, Fučík
- Nunvářová, Toman - Uhlířová
Vysoké Mýto - Polička B - 6:0
3. 6. SENIOŘI - Jevíčko - Polička 3:6
body: Scheib, Hegr, Teplá, Pazlarová, Scheib
- Hegr, Teplá - Pazlarová
MINITENIS - Skuteč - Polička A 2:6

body: Válková, Zahradníček
Polička A - Skuteč 4:4, body: Válková 2x,
Čerbák 2x
9. 6. Východočeský přebor v babytenisu v Žamberku. Mezi 20 děvčaty se pokoušela o co nejlepší
umístění Kačka Kotvová, která nakonec obsadila
12. místo.
9. 6. turnaj mladšího žactva ve Vysokém Mýtě.
Z našich zasáhli do bojů o body do žebříčku Bára
Quittová, která bohužel neprošla do druhého kola,
i když snaha hlavně ve druhém setu byla veliká
a hrál také Zdenda Jílek, který obsadil ve dvouhře
3. místo a ve čtyřhře 2. místo.

čtyřku turnaje se dostali největší kandidáti na
celkové vítězství a právě semifinálové zápasy
nabídly dramatický a místy až vyhecovaný tenis.
Nakonec se v posledním utkání turnaje proti
sobě postavili Jirka Střílek a domácí naděje Vláďa Vltavský. Jirka nám v celém průběhu turnaje
dokázal, že jeho motory mají sluneční pohon a v
počasí, kdy všichni pomalu, ale jistě odpadávali,
on si stále držel svoje neúnavné tempo a nakonec
celý turnaj po zásluze a s přehledem vyhrál.
Děkujeme také firmě Bretton a Pavlu Rojkovi,
který nám předvedl novou kolekci raket na rok
2012 a dal nám možnost si je otestovat.

9. 6. turnaj AAA pořádaný Alenou Pazlarovou
a Lídou Teplou, určený pro hráče sportující v našem areálu. Vydařeného turnaje se zúčastnilo 11
dvojic a pořadí na stupních vítězů bylo následující: 1. Jirka Dvořák - Andrea Jílková, 2. Roman
Češka - Fanda Svoboda, 3. Ota Pospíšil - Jarda
Švejda.
16. 6. V sobotu 16. 6. se po delším období opět
konal v Poličce MALÝ turnaj. Hrály se dvouhry
OPEN za účasti šestnácti hráčů. Hrací plán turnaje byl tímto počtem jasný. Za letního počasí,
které bylo pro hráče docela úmorné, se ve čtyřech
skupinách odehrávaly nelítostné souboje o dvě
postupová místa do čtvrtfinále. Mezi nejlepší

Pořadí domácích hráčů:
2. Vláďa Vltavský
7. Erik Vápeník
16. 6. STARŠÍ ŽACTVO
Česká Třebová C - Polička 3:6
body: Švanda, Jílek, Jelínek, Quittová, Švanda
- Nykodým, Jílek - Jelínek
BABYTENIS - čtvrtfinále Skuteč - Polička A 5:1,
body: Bartoňová
17. 6. SENIOŘI
Polička - Holice 5:4, přímý souboj o 1. místo
body: Hrubý, Boháč, Hegr, Jílková, Hrubý
- Scheib
Z. Jílek

Emanuel to dokázal
V dubnu, květnu a začátkem června vytvořili
cvičenci fitcentra plaveckého bazénu několik
dalších hodnotných rekordů ve vytrvalostním
veslování.
Jedním z nejúspěšnějších byl profesionální
voják Milan Stelzl, který dokázal na kladce vynikajících 234 opakování. Tímto výkonem se zařadil
v dlouhodobé soutěži na velmi pěkné 12. místo.
Dalšími borci, jejichž výkony lze označit shodně
také za vynikající, byli Vlastík Novák a Zdeněk
Zavoral. Vlastík se zlepšil až na 225 opakování,
v 51 letech zcela určitě skvělý výkon a 15. místo..
Zdeněk Zavoral zvládl 210 opakování, což pro
něho znamená 18. místo.
Zdeňkovi se podařil i další, ještě hodnotnější
úspěch. V květnu 2011 vážil 125 kg, nyní má 84 kg!
Jistě ukázka pevné vůle a důkaz toho, že když člověku na něčem moc záleží, může dokázat i velké
změny k lepšímu.
Dalším výborným výkonem bylo 161 opakování
hokejisty Kuby Máhela ze Žďáru nad Sázavou.
Tímto pokusem si zajistil 26. místo.
Těsně ho překonal profesionální hasič Milan
Hermon – 162 opakování a 24. místo.
A kdo dokázal v období duben až červen super
vynikající výkon? Tímto borcem je 39letý kulturista a bývalý boxer Uhelných skladů Praha,
Emanuel Petr. Emanuel byl původně v konkurenci
120 mužů na pěkném 17. místě. Dlouho myslel na
své zlepšení, poctivě v Praze trénoval a pak přijel
do Poličky ukázat, jak bojuje pravý sportovec! Bývalý Poličák dal do svého vyčerpávajícího výkonu
vše. Byla to parádní jízda, ukázka nejen velké síly,

Atletika

vytrvalosti, celkové kondice, ale i mentální síly.
Myslel na 4. místo a 4. místo vybojoval. Zařadil
se hned za bývalého úspěšného českého reprezentanta v naturální kulturistice, vicemistra Evropy,
Jaroslava Petra. Emanuel se dokázal zlepšit z 213
na 303 opakování, přitom od dvěstěčtyřicátého
opakování bojoval už velmi těžce, ale obrovská
touha a pevná vůle ho hnala dopředu a Emanuel
dokázal, že je pravý bojovník, který si umí sáhnout
až na dno. A právě toto je vlastnost, která odlišuje
průměrné sportovce od těch špičkových.
Do kondičního testu se zatím zapojilo 120 mužů
a 17 žen. Všem účastníkům přeji značnou dávku
veslařské síly a kvalitní výsledky.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

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

Jarní představení poličských mužů v krajském
přeboru
V průběhu měsíců května a června proběhly
soutěže atletických družstev v Pardubickém kraji,
mimo jiné v zastoupení sedmi družstev našeho
atletického oddílu z města Poličky. Mezi družstvy
mladších žáků, starších žáků či juniorů má také
svoje zastoupení družstvo mužů.
V rámci společného krajského přeboru družstev
Pardubického a Královéhradeckého kraje si mužstvo zatím drží třetí příčku za družstvy Slatiňan
a vedoucími Svitavami. První dvě kola skončila
pro družstvo těsně na neoblíbeném čtvrtém místě,
ale díky vybojování třetího místa ve třetím kole
v Hradci Králové a poslednímu místu dosud bronzových Pardubic „C“ se dostali poličští muži právě
na svoji aktuální pozici. Hlavními oporami družstva jsou vrhači Lukáš Kvapil a Martin Cvrček,
všestranný Standa Nožka, ve třetím kole výrazně
bodující Jan Flídr a hostující běžci Tomáš Mocek
s Matějem Řemínkem. S ohledem na vyrovnanost
soutěže jsou však klíčové body od všech členů
družstva. Pozitivním faktem je zapojení členů
družstva starších žáků, kteří tak mohou získat
cenné zkušenosti v soutěžích se staršími atlety.
Do konce soutěže zbývají ještě dvě kola. Třetí
místo není zdaleka zaručené, proto bude nezbytné
sejít se na zbývající kola v dostatečném počtu závodníků k udržení této příčky. Doufejme, že se to
poličským mužům podaří.
Radek Kvapil
Člen družstva mužů Atletiky Polička

21

Fotbal - konečné tabulky

Velký úspěch

TABULKA – muži „A“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Holice

30

20

5

5

60: 32

65

( 20)

2.

Svitavy

30

18

5

7

46: 26

59

( 14)

3.

Cerekvice n. L.

30

15

4

11

44: 36

49

( 4)

4.

POLIČKA

30

13

8

9

51: 38

47

( 2)

5.

V. Mýto

30

13

8

9

46: 33

47

( 2)

6.

Žamberk

30

13

6

11

45: 43

45

( 0)

7.

M. Třebová

30

12

9

9

46: 40

45

( 0)

8.

Č. Třebová

30

13

6

11

57: 46

45

( 0)

9.

MFK Chrudim B

30

13

5

12

48: 41

44

( -1)

10.

Dobříkov

30

11

7

12

40: 52

40

( -5)

11.

Choceň

30

10

9

11

34: 37

39

( -6)

12.

Hlinsko

30

11

5

14

50: 56

38

( -7)

13.

Litomyšl

30

10

8

12

36: 45

38

( -7)

14.

Lanškroun

30

10

7

13

34: 30

37

( -8)

15.

H. Městec

30

4

6

20

33: 68

18

(-27)

16.

Třemošnice

30

3

4

23

21: 68

13

(-32)

TABULKA – muži „B“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Libchavy

26

17

3

6

66: 25

54

( 15)

2.

Svitavy B

26

17

2

7

70: 36

53

( 14)

3.

Ústí n. O. B

26

12

7

7

49: 36

43

( 4)

4.

Králíky - Č. Voda

26

13

2

11

48: 48

41

( 2)

5.

Sebranice

26

11

7

8

60: 40

40

( 1)

6.

Semanín

26

11

5

10

35: 35

38

( -1)

7.

Kunčina

26

10

7

9

45: 44

37

( -2)

8.

Lanškroun B

26

11

3

12

35: 53

36

( -3)

9.

POLIČKA B

26

10

4

12

39: 47

34

( -5)

10.

V. Mýto B

26

10

4

12

41: 31

34

( -5)

11.

Verměřovice

26

9

7

10

43: 42

34

( -5)

12.

Pomezí

26

9

6

11

37: 44

33

( -6)

13.

Č. Třebová B

26

8

7

11

49: 48

31

( -8)

14.

Choceň B

26

1

2

23

18:106

5

(-34)

Body

(Prav)

TABULKA – dorost „U19“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

1.

Svitavy

24

19

3

2

76: 22

60

( 24)

2.

Ústí n. O.

24

15

4

5

54: 42

49

( 13)

3.

Č. Třebová

24

14

5

5

68: 34

47

( 11)

4.

Třemošnice

24

13

3

8

60: 35

42

( 6)

5.

Choceň

24

11

7

6

60: 43

40

( 4)

22
��

6.

Přelouč

24

12

1

11

54: 36

37

( 1)

7.

Hlinsko B

24

11

3

10

45: 53

36

( 0)

8.

Horní Jelení

24

8

3

13

44: 45

27

( -9)

9.

Žamberk

24

7

6

11

33: 45

27

( -9)

10.

POLIČKA

24

7

6

11

60: 86

27

( -9)

11.

Dolní Újezd

24

7

3

14

54: 65

24

(-12)

12.

Holice

24

4

7

13

36: 62

19

(-17)

13.

Horní Újezd

24

1

3

20

25:101

6

(-30)

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

Velký úspěch fotbalové starší přípravky na
mezinárodním turnaji v Bratislavě
Všechno začalo ve středu 30. května, kdy nám
byla nabídnuta účast na turnaji, který se konal
16. června v Bratislavě. Okamžitě jsme kontaktovali rodiče hráčů, zdali jsou ochotni investovat do svých ratolestí nějaké penízky a po jejich
kladných reakcích, čtrnácti dnech zařizování,
telefonování a vyřizování, jsme 15. června nastoupili do autobusu směr Bratislava.
V sobotu jsme v 9 hod. začínali jako první ve
skupině.
Do turnaje šli kluci a holka s odhodláním udělat co nejlepší výsledek, a to ukázal i první zapas
proti domácímu mužstvu FK BCT Bratislava, ve
kterém jsme zvítězili 4:2. Ve druhém zápase nás
čekal další těžký soupeř a tím byl celek Karlova
Ves. Poličští borci však ukázali, jak vypadá touha po vítězství a vybičovali se k ještě asi o sto
procent lepšímu výkonu, než v prvním zápase
a soupeře rozdrtili 5:1. Poslední zápas ve skupině jsme hráli s dalším ze dvou zástupců českého
fotbalu a tím bylo mužstvo TJ Svratka. Kluci k
zápasu opět přistoupili velice zodpovědně a zápas vyhráli 3:1.
První místo ve skupině nám zajistilo finále
s vítězem druhé skupiny a tím byl celek ŠKP
Dúbravka, který svoji skupinu vyhrál také bez
ztráty bodu. Do finále jsme nastoupili s velikým odhodláním, avšak velké vedro, cesta
autobusem z předešlého dne a pozdější večerka
se projevily v tu nejnevhodnější chvíli. Začaly
nám docházet fyzické síly a soupeři, který měl
k dispozici větší počet hráčů na střídání, jsme
přestávali stačit. Finále jsme prohráli 5:1, ale
druhé místo je obrovským úspěchem poličského mládežnického fotbalu. Nejlepším hráčem
turnaje byla vyhlášena Karolína Mužíková
z Poličky.
Skupina A: FK BCT Bratislava, TJ Svratka,
FKM Karlova Ves, SK Polička
Skupina B: FK Inter Bratislava, MTE 1904
Mosonmagyarovár, ŠKP Dúbravka Bratislava,
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Poděkování patří rodičům, kteří neváhali
utratit peníze za své potomky, dále pak vedení
SK Polička, které nám uvolnilo peníze na dopravu, panu J. Chmelíkovi, díky kterému jsme se
o turnaji dozvěděli, a městu Poličce, které nám
poskytlo upomínkové předměty pro soupeře.
Nesmíme také zapomenout na samotné hráče,
kteří za hranicemi dali vědět o tom, že někde
v Čechách leží malé město Polička, ve kterém
rostou velcí fotbalisté.

Horní řada zleva: trenér Roman Lajžner, Pavel
Zahoran, Tadeáš Dospíšil, Ondra Češka, Josef Jonáš, Jiří Tůma, trenér Jan Karlík
Dolní řada zleva: Karolína Mužíková, Jakub
Slezák, Martin Hynek, Martin Valouch, Marek
Lajžner

Fotbal - konečné tabulky

Fotbalový turnaj
mladší přípravky
Kamenecké
podání
Jeden
z posledních turnajů sezony
se odehrál

TABULKA – starší žáci
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lanškroun

20

15

1

4

50:24

46

(16)

2.

POLIČKA

20

12

1

7

69:30

37

(7)

3.

Radiměř

20

11

1

8

45:36

34

(4)

4.

Horní Jelení

20

8

3

9

40:42

27

(-3)

5.

Libchavy

20

5

2

13

31:71

17

(-13)

6.

Králíky - Č. Voda

20

4

2

14

25:57

14

(-16)

TABULKA – mladší žáci
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Králíky - Č. Voda

20

16

1

3

94:28

49

(19)

2.

Libchavy

20

16

0

4

125:44

48

(18)

3.

Horní Jelení

20

12

0

8

81:45

36

(6)

4.

Lanškroun

20

10

1

9

84:50

31

(1)

5.

POLIČKA

20

4

0

16

52:105

12

(-18)

6.

Vendolí

20

1

0

19

14:178

3

(-27)

v Jablonném n. O. a opět podle zaběhnutého scénáře této sezony. AžDne
na nepovedený
zápaskonat
s Ústím
28. 7. se bude
na
n. Orl. kluci předvedli
pěkný kombinační
fotbal,
antukových
hřištích v areálu
ale góly dával soupeř.
Nezbývá
než naladit
formu
Pod Lipou
v Kamenci
13. ročník
a věřit, že si kluci amatérského
schovávají gólyvolejbalového
na vrchol sezony
turdo Svitav, kde odehrajeme
kvalifikaci
na finálový
naje Kamenecké
podání.
turnaj přípravek. Hrají smíšená družstva (min.
Výsledky:
dvě
ženy - bez omezení, v týmu může být max. jePolička
– Jablonné
O. je na soupisce 2:0
den
registrovaný
muž,n.který
soutěže
(Horníček,
Mach) Českého volejbalového svazu
dospělých
v rámci
Poličkado
- Ústí
0:5 na
- nejvýše
KP n.
2).O.Počet družstev je omezen
Polička
– Libchavy
0:1
deset.
Přihlášky
přijímáme do 21. 7. na e-mailové
Sestava:
adrese
kamenecke-podani@nastrankach.cz.
Spálenka,
Pham,
Bednář,
Jelínek, Mach, HorníZa TJ Spartak
Polička
ASPV
ček, Valouch, Zahradníček, Bulva, Škacha
J. K. Dvorak
Radek Mlynář, trenér

Bongiorno Polička vi piace pizza?
Takto nás 4. 5. uvítali v Miláně na prvních zahraničních závodech ve skate slalomu, kterých
se náš klub SK8 Slalom Polička zúčastnil. Dorazili jsme do Milána ve večerních hodinách, ale
díky osvětlené dráze se stihlo pár zkušebních
jízd na místě, kde budou druhý den probíhat závody. Závodníci si pochválili jak kvalitu, sklon,
tak umístění trati a začali se těšit na druhý den
a samozřejmě jsme přijali pozvání na pizzu.
5. 5. – Ranní počasí nevěstí nic dobrého.
Hodně zamračeno jen to spadnout. Zázemí
a připravenost pořadatelů je slušná, ale trochu
jim to všechno trvalo a začíná se jezdit cca
v 10.30 hod. Začínají muži a po prvních 6 dvojicích začíná pršet. Takže odchod na párek a to
doslovně. Čeká se 1 hodinu, aby trať uschla a bohužel stihnou odjet jenom 2 dvojice. Regulérní
bouřka trvající cca 45 minut a předpověď na
odpoledne, která se bohužel potvrdila, sobotní
závod definitivně ukončuje.

a hned potom tight. Vychází čas a tak jedou
ženy, junioři a děti. Nakonec se povede odjet
úplně všem a po posledním závodníkovi začíná
pršet. Vyšlo to tak tak.
Naši junioři si opět urvali skvělá umístění.
Petr Matouš ve všech třech závodech na prvním
místě. Vojta Valena dvakrát druhý a jednou
třetí. Za ženy se umístila Renata Škrabalová
dvakrát na třetím a jednou na druhém místě
a za muže skončil Ivoš Škrabal jednou na devátém a jednou na desátém místě. Takže nakonec
perfektní umístění. Celá posádka SK8 Slalom
Polička si závody opravdu užila a to i přes nepřízeň počasí.
Týden po závodech v Miláně proběhl první
závod českého poháru a to v Prachaticích. I na
těchto závodech jsme měli naše jezdce. V sobotu nepřálo počasí stejně jako v Itálii, tak se
všechny závody musely odjet v neděli. Za juniory skočil Vojta Valena na prvním místě v obou

Fotbalový turnaj
mladší přípravky
������������������
Jeden z posledních turnajů sezony se odehrál v
Jablonném n. O. a opět podle zaběhnutého scénáře
této sezony. Až na nepovedený zápas s Ústím n. O.
kluci předvedli pěkný kombinační fotbal, ale góly
dával soupeř. Nezbývá než naladit formu a věřit, že
si kluci schovávají góly na vrchol sezony do Svitav,
kde odehrajeme kvalifikaci na finálový turnaj
přípravek.
Výsledky:
����������������������������������������������������
Polička – Jablonné n. O.
2:0
�������������������������������������
(Horníček,
Mach)
Polička - Ústí������������������������
n. O.
0:5
Polička – Libchavy
0:1
Sestava:�������������������������������������
Spálenka, Pham, Bednář, Jelínek, Mach, Horní���������������������������������������
ček, Valouch, Zahradníček, Bulva, Škacha
Radek Mlynář, trenér

������������������������
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����������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������
6. 5. - Ještě v sobotu se rozhoduje, že se pojede v neděli pod dálničním mostem. Prostředí
pod mostem je skvělé a čiší z něj trochu toho undergroundu. Bohužel, na trati ve třech místech,
kde je spoj dálničních mostů, protékala voda
a trať né a né schnout. Zapálený benzín, piliny,
fukar na listí ani ubrousky nepomáhají a trať
je stále mokrá. Muži odmítnou jet a pomalu
se schyluje k vracení startovného. Pod mostem
odjedou dvě kola děti, junioři a ženy. A díky dočasnému umoudření počasí se závod přesunuje
do přilehlého parku, kde je sice taky rovina jako
pod mostem, ale rozumný a suchý asfalt. Samozřejmě mají přednost muži a tak se jede hybrid

disciplínách, Vítek Hromádko skončil v hybrid
slalomu na čtvrtém a v tight slalomu na třetím
místě a Roman Totušek v hybrid slalomu třetí,
ale tight bohužel nedojel. Za ženy pod hlavičkou SK8 Slalom Polička jela Renata Škrabalová
a skončila v obou slalomech na druhém místě.
Za muže ukázal Standa Nožka všem soupeřům
záda a vyhrál oba slalomy. Na šestém místě
skončil Ivoš Škrabal. Jakub Knettig byl v hybrid
slalomu bohužel diskvalifikován, ale v tight slalomu skončil na pěkném pátém místě.

�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������
��������������������������������������
���������������
�����������
�����������������������������������������������������
�����������������������
������������������

Všem jezdcům gratulujeme.
-JT-

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

Koupaliště
v novém kabátě

ČERVENEC
BAZÉN
ZAVŘENO
SAUNA
ZAVŘENO
ZIMNÍ STADION
ZAVŘENO
POSILOVNA
POZOR ZMĚNA:
Sobotní provozní doba od 16. 6. do 20. 10. od
18.00 do 20.00 hod.
Neděle
zavřeno
pondělí, středa a pátek
10-12 hod. a 14-20 h.
úterý a čtvrtek
14-20 hod.
Koupaliště v novém kabátě
Provoz koupaliště je od 10.00 hod. do 19.00 hod.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka
pro nejmenší, skluzavka velká, plážové hřiště,
tenisový stůl, dřevěná odpočívadla, opravené zdivo
bazénové vany, schůdky ke skluzavce.
CENÍK KOUPALIŠTĚ: platný od 1. 7. 2012
Vstupné na koupaliště: děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí
30 Kč, po l7 hod. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P a jejich průvodci:
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
půjčovné: hřiště
100 Kč na 1 hod.
plavecké pomůcky: rukávky/pár
5 Kč/hod.
plavecký pás:
5 Kč/hod.
pálka na stolní tenis 2 ks a míček l ks:
vratná záloha
5 Kč/hod.
slunečník: vratná záloha
10 Kč/den

Nový kabát dostaly pro letošní letní sezónu boční stěny vany poličského koupaliště. Dosavadní
hrubé kameny, které byly každoročně natírány
vápnem, byly postupně nahrazeny hladkým betonem. Ten byl natřen modrou barvou. Okolo
vany koupaliště byly vybudovány nové chodníky
ze zámkové dlažby, v místě skokanských můstků
byla instalována dřevěná podlaha.
Opravy, včetně nového asfaltového povrchu, se
dočkala i příjezdová cesta ke koupališti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Krásné prázdniny s vodou
a sluníčkem přeje všem plaváčkům
babybabi Jitka Kmošková.

VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ PLATÍ HRÁČI
I DIVÁCI PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU dle platného
ceníku
Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny před plaveckým bazénem a na koupališti na vývěsní tabuli
a na www stránkách města Poličky a T.E.S. s.r.o.
KONTAKT:
Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.cz, mobil:
737 867 342, 731 020 030, Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz, č. tel. 461 725 631
NÁVŠTĚVNÍKŮM POLIČSKÉHO KOUPALIŠTĚ PŘEJEME PŘÍJEMNÝ POBYT A KRÁSNÉ
POČASÍ
Dle hygienického předpisu vyhlášky ministerstva
zdravodnicktví č. 135/2004 do bazénu nemají
přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými
přenosnými chorobami a děti do věku jednoho
roku! Děti ve věku do 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!
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu
a koupaliště Polička

Freediving
Ve dnech 27. 4. - 28. 4. se uskutečnilo v Mělníku
mezinárodní mistrovství České republiky ve freedivingu (pozn redakce: volné potápění na nádech).
Závodů se zúčastnilo celkem 31 závodníků ze
zemí ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Izraele.
Na startovní listině se vůbec prvně objevili také
poličští freediveři , členi DIVING-FREEDIVING
KLUB POLIČKA, David Němec (1969) a Jirka
Valiček (1984). Soutěžilo se ve všech bazénových
disciplínách, tedy statická apnea (STA), dynamická apnea s ploutvemi (DYN) a dynamická apnea
bez ploutví (DNF). Poličští freediveři ukázali,
že i s nimi se musí počítat a svými výkony si za-

sloužili pozornost ostatních závodníků. Zejména
pak, když David Němec se ve své nejsilnější disciplíně STA (zádrž dechu) vynořil po úctyhodných
5:36 minutách! Tento výkon se řadil jako šestý
nejlepší a čtvrtý z tuzemských závodníků. Nutno
dodat, že na třetí nejlepší výkon chyběly Davidovi
pouhé tři sekundy! Druhý poličský freediver Jirka
Valiček si svým výkonem 100m v disciplíně DNF
(plavání pod vodou bez ploutví) doplaval pro sedmý nejlepší výkon a pátý výkon mezi tuzemskými
závodníky. Oběma závodníkům bychom tímto
chtěli poděkovat za „úspěšné“ reprezentování
našeho klubu a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů ve freedivingu.
Výkony: David Němec – STA 5:36, DNF 84m,
DYN 75m; Jirka Valiček – STA 4:31, DNF 100m,
DYN 100m
KONTAKT: Facebook: diving freediving,
e-mail: diving-freediving@seznam.cz
-VLC-

Turisté zvou
KČT – odbor Polička
Čtvrtek 5. 7. - neděle 8. 7. 13. Celostátní turistický sraz
Účast na celostátním turistickém srazu ve Starém Městě pod
Sněžníkem. Podíváme se, jak se
podaří našim nástupcům organice akce, kterou
jsme pořádali v našem městě v roce 2010.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Neděle 22. července - Letní cykloakce
V letošním roce na kolách navštívíme oblast
Mladějova na Moravě.
Sraz v 8.00 hod pod divadlem, trasa asi
80 km.
Vedoucí akce: Josef Škorpík
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.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

