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Nový in-line povrch v Poličce
Zcela nové sportovní vyžití nabízí město Polička
v prostorách zimního stadionu. Pro veřejnost se
zde otevírá nová in-line plocha. Slavnostní ote-

5
6
10
17 - 20

8

Posílení rozpočtu
Poličky o 20 miliónů

vření proběhne 4. srpna. Sportoviště budou moci
využívat zájemci hraní o hokeje, hokejbalu, florbalu, futsalu a dalších sportů. Důležitou a jistě velmi
Vážení spoluobčané,
pozitivní informací je fakt, že vstup pro širokou
dovolte mi se s vámi podělit o velmi radostnou
veřejnost je zcela zdarma! In-line povrch bude
informaci, kterou je nový zákon o podílu daní,
v prostorách zimního stadionu zpřístupněn v době, který získávají města z celkového objemu, který
kdy zde nebude ledová plocha. Povrch je demonto- vybírá stát. Po mnoha letech volání malých měst
vatelný, začátkem hokejové sezóny se opět změní
a obcí po spravedlivějším podílu (dosavadní stav
v plochu ledovou.
– 30 tis. Kč na obyvatele a rok v Praze a 7 tis. Kč
Projekt s názvem „Sportovní hřiště – Zhotovení
na obyvatele a rok v Poličce), schválila Poslanecká
in-line povrchu v areálu zimního stadionu v Polič- sněmovna Parlamentu ČR zákon, kterým dochází
ce“ je z 50 % spolufinancován dotací z Ministerstva
k posílení daňových výnosů pro malá města. Poškolství, tělovýchovy a mládeže ČR. Celková cena
lička z původní částky 7 tis. Kč na občana a rok
zakázky je ve výši cca 820 tis. Kč a realizovala ji na
získá 9 tis. Kč na obyvatele a rok, což v celkovém
základě výsledku výběrového řízení firma Stilmat
dopadu pro naše město činí cca 16 mil. Kč ročně
s.r.o. ze Žamberka.
navíc. Při této příležitosti chci zmínit i nový záIng. N. Šauerová, kon o výnosech z hazardních her, který již od letisková mluvčí města
tošního roku platí a pro naše město má dopad
+ 4 mil. Kč. Původně 1,5 mil. Kč, nově 5,5 mil. Kč.
Dle mého názoru dochází po mnoha letech k napravení velmi nespravedlivého přerozdělování peněz
ze státu na malá města a obce. Polička si tyto peníze nepochybně zaslouží a já věřím, že pomohou
ještě rychlejším tempem zvelebovat naše město.
Jaroslav Martinů
v obou mateřských školách. Na realizaci celé akce
starosta města
je z rozpočtu města Poličky pro rok 2012 vyčleněposlanec PČR
no 11 milionů korun, cca 50 % nákladů na stavební
práce bude hrazeno dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR. V červnu byly zahájeny přípravné
práce, v červenci již vypukly práce naplno. Termín
prací je samozřejmě zvolen tak, aby byl co nejméně
Srdečně vás zveme
omezen chod obou mateřských škol. Celou zakázku
realizuje na základě výsledku výběrového řízení firna slavnostní otevření
ma Outulný, a.s. z Náměště nad Oslavou.
Jaké konkrétní úpravy probíhají na jednotlivých
školkách? MŠ Luční Polička – zateplení obvodového
pláště budovy, výměna oken, zateplení střechy včetně nového pláště. MŠ Čtyřlístek Polička – zateplení
na zimním stadionu v Poličce
pláště budovy včetně stropů v posledním podlaží
a suterénu, výměna oken. Předpokládaný termín doslavnostní otevření proběhne
končení – nejpozději ke dni 31. 10. 2012.
v sobotu 4. srpna
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Mateřské školky získávají nový kabát
„Realizace úspor energie – MŠ Luční Polička a MŠ
Čtyřlístek Polička“, to je název velkého stavebního
projektu, jehož cílem je maximální úspora energií

in-line plochy

Svojanovské hlavní nádvoří získalo novou tvář
V rámci rekonstrukce hradu Svojanova prošlo
obnovou také hlavní nádvoří. Již v loňském roce
tam proběhl archeologický průzkum a následně

odvodnění celé plochy. Při tom došlo ke spoustě
zajímavých objevů. Pod povrchem se ukrývají
středověké odpadové kanály, základy strážnice při
vstupní bráně a dalších staveb.
V červenci letošního roku došlo k další etapě
úpravy nádvoří. Díky příspěvku Pardubického
kraje a města Poličky byl pořízen nový inventář na
nádvoří – elegantní lavičky a stoly v bílém provedení z tvrdého dřeva. Nahradily dožívající lavice,
které na hradě sloužily již celá desetiletí. Nádvoří
získalo nový centrální prvek. Podle dobových fotografií byl v jeho středu obnoven kruhový květinový
záhon, stejný jaký se v těchto místech nacházel až
do poloviny 20. století.
Další ozdobné doplňky nádvoří získá v příštím
roce. Jaké to budou? To bude překvapení příští návštěvnické sezóny.
Miloš Dempír
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Program:
1. 14.00 – 15.30 hod. veřejné bruslení
2. 16.00 hod. projev starosty města Poličky Jaroslava Martinů
3. 16.15 hod. hokejové utkání mezi týmem IHC Eagles Olomouc
a Dynamo Pardubice
V mužstvu IHC Eagles Olomouc nastoupí odchovanci
poličského hokeje bratři Cikové, kteří tento sport již několik
let provozují na profesionální úrovni.
Na celou akci je vstup zdarma.
Na toto sobotní odpoledne vás srdečně zvou MěÚ Polička,
T.E.S. s.r.o. Polička a oddíl HC Spartak Polička.
Důležité upozornění pro uživatele plochy:
1. Na bruslích lze používat pouze bílá nebo průhledná kolečka.
2. Při veřejném bruslení – doprovází-li rodič svoje dítě, musí
mít též kolečkové brusle (nelze v botech). Pro děti
doporučujeme ochranou přilbu, chrániče loktů a kolen.
3. Při využití jiných sportů je nutno používat sálovou obuv.
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Blahopřání RNDr. Milanu Janečkovi

Blahopřání nejstarší
občance města
Krásných 99 let oslavila ve středu 20. června
paní Aloisie Knytlová, která je nejstarší občankou města Poličky. Hodně zdraví a radosti z jejich
20 vnoučat a 49 pravnoučat (50. pravnouče je na
cestě) popřál paní Knytlové i starosta města Jaroslav Martinů, místostarostka Marie Kučerová a za
SPOZ Polička paní Eva Hejtmánková.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Dne 14. června 2012 oslavil 70. narozeniny
RNDr. Milan Janečka, zastupitel města Poličky,
též bývalý pedagog poličského gymnázia, kde
působil celých 40 let. RNDr. Janečka pracuje
jako zastupitel již 4. volební období a současně působí jako předseda Výboru pro výchovu
a vzdělávání, člen komise bytové a komise pro
dítě a volný čas.
K životnímu jubileu RNDr. Janečkovi poblahopřál i starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Zveřejnění informace o závěru
zjišťovacího řízení - lisovna plastů

Osvědčení o úspoře
emisí
Město Polička obdrželo v červenci od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení
o úspoře emisí za rok 2011. Výpočet úspory vychází
z množství vytříděných odpadů z obalů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (201,7 t),
plastů (174,6 t), nápojových kartonů (1,2 t - třídí se
společně s plasty), skla (100,3 t) a kovů (369,2 t).
Úspora emisí dosáhla v loňském roce 814,602 tun
ekvivalentu CO2 a úspora energie 20 426 984 MJ.
Dík patří všem, kterým záleží na stavu životního
prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku města Poličky svůj podíl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Ocenění úspěšných
volejbalistek
Starosta města Jaroslav Martinů ocenil při slavnostním setkání vynikající výkony poličských juniorských volejbalistek. Ke gratulaci a oslavě patřil
i speciální dort a samozřejmě šampaňské.
A jaké úspěchy byly důvodem k oslavě? Poličská
děvčata získala titul Přebornice Pardubického kraje přehazovaná dívky - děvčata 4. - 5. třídy, dále
družstvo přípravky, děvčata 5. - 7. třídy a družstvo
kadetek získalo titul Přebornice Olomouckého kraje 9. třída, 1. ročník SŠ. Děvčata trénují 2x týdně,
účastní se i republikového barevného minivolejbalu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších
předpisů, s názvem „Lisovna plastů, Polička“.
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek a dotčená obec s rozšířenou působností, obdrželo od Ministerstva životního
prostředí, závěr zjišťovacího řízení záměru
společnosti společnosti KOH-I-NOOR holding
a.s., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4, IČO:
26080991, s názvem: „Lisovna plastů Polička“.
Záměrem je výstavba nového průmyslového
objektu – lisovny plastů s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba bude realizována na pozemku parc.č. 1210/25 v lokalitě
průmyslové zóny v Poličce, v ulici Na Vyšehradě.

V souladu s § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude mít významný vliv na životní prostředí
a zda bude posuzován podle cit. zákona. Na základě oznámení, vyjádření dotčených správních
úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že výše uvedený
záměr nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení je k nahlédnutí na Městském
úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého
nám. 160, 572 01 Polička – č. dv. 41 a také na
(http://www.mzp.cz/eia), kód záměru OV6140.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Česká inspirace – města plná života!
Soutěž „Česká inspirace –
města plná života“ již má své
vítěze. Vyhlášeni byli v polovině června v rámci festivalu
Arts&film v Telči. Soutěže na
www.ceskainspirace.cz se zúčastnilo celkem
870 lidí. Z toho 568 zodpovědělo kvízové otázky
správně a postoupilo do slosování o osm velmi
hodnotných cen, mezi kterými nechyběly ani oblíbené víkendové pobyty či řada volných vstupenek na nejrůznější kulturní akce. Pokud však nejste mezi šťastnou osmičkou, nezoufejte. Během
letních prázdnin vyhlásíme další kolo soutěže,
budete mít druhou šanci. Díky soutěži a webové
kampani, která soutěž doprovázela, došlo k několikanásobnému zvýšení návštěvnosti webu
www.ceskainspirace.cz.
Česká inspirace však nepodceňuje ani tištěnou
propagaci. Pozvánky na nejdůležitější akce v roce
jsou nejen v tištěném kalendáři akcí, ale také
v jednoduchém letáku, který byl vydán v nákladu
40 tisíc kusů. Distribuce probíhá jednak v členských městech, ale hlavně v síti Adjust Art, která
čítá cca 100 distribučních míst v rámci celé České
republiky.
Nezanedbatelná není ani prezentace pěti akcí
z každého členského města na celkem 20 citylightech, které jsou umístěné v centru Prahy. Ve
formátu A2 bylo vytištěno celkem 1.000 kusů plakátů, každé město zde prezentuje 10 top akcí letní
sezóny, plakáty jsou umístěny ve všech městech
České inspirace. Je již pravidlem, že měsíčně vychází v radničních zpravodajích pozvánka na akci
do každého členského města.
Na závěr připomeňme, která města jsou pod
krásným názvem Česká inspirace skryta. Jde

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

o Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutnou Horu, Litomyšl, Poličku, Telč a Třeboň. Nechte se inspirovat i vy, přijměte pozvání k návštěvě
a prožijete nezapomenutelné chvíle při hudebních
a divadelních festivalech, tanečních přehlídkách
a zajímavých výstavách
-či-

Pivovar pomáhá
domovu v Bystrém
Měšťanský pivovar v Poličce připravil na poslední červnový den tradiční Den otevřených
sklepů, letos již 19. ročník. Od jedné hodiny
po poledni mohli návštěvníci zavítat do varny
i sklepa a ochutnávat zlatistý mok.
Na čepu byl tamní produkt – nepasterizovaný,
filtrovaný i nefiltrovaný. Atmosféru tradičně dotvářela hudební tělesa hrající country, pop-rock
i rock. Vstřícný a laskavý přístup vlastníků a vedení Měšťanského pivovaru v Poličce vůči Domovu na zámku Bystré se letos tradičně projevil
ve dvou krocích – možností prezentace výrobků
terapeutických dílen a věnováním výtěžku dobrovolného vstupného, které letos dosáhlo výše
bezmála 7,5 tisíce korun. Letos bude tato částka
určena na aktivitizační činnost klientů Domova
na zámku Bystré.
Domov na zámku Bystré děkuje vlastníkům
a vedení Měšťanského pivovaru v Poličce a také
všem, kteří přispěli.
Domov na zámku Bystré

Hasiči občanům
Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu?
V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku, je
důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se
chovat při opouštění objektu. Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce
v rámci území obce, starosta obce s rozšířenou
působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman
kraje pro část území kraje.
Postup při krátkodobém opuštění domácnosti/
objektu:
• vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu
• elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky
(mimo ledničky a mrazničky)
• uhaste otevřený oheň
• zhasněte před odchodem všechna světla

• vezměte s sebou i svá domácí zvířata
• ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci.
Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po opuštění budovy se shromážděte na místě určeném
k evidenci evakuovaných.
Postup při dlouhodobém opuštění domácnosti/
objektu:
Postupujte stejně, jako při krátkodobém opuštění objektu, navíc sbalte evakuační zavazadlo sobě
i ostatním členům rodiny, vypněte hlavní uzávěr
plynu, vody a elektřiny a na vchodové dveře umístěte zprávu o tom, kdy a kam jste se evakuovali
a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí
zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo
oficiální místa určená k nouzovému ubytování
evakuovaných (např. na chatě, u příbuzných).
Více naleznete na www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Hrad Svojanov pro gurmány
Pečená masa, steaky, domácí klobásy a maso
z udírny, hradní česnečka, pečená jablka s medem
a praženými ořechy, pečené domácí placky plněné masem a zeleninou, bramboráky se škvarkama, lívance se švestkovými povidly a tvarohem,
bramboračka s houbami, vepřová žebra a kolena,
guláš hradních zbrojnošů a mnoho dalších dobrot
můžete ochutnat, pokud se vypravíte na nějakou
z prázdninových akcí na hradě Svojanově.
Kdy na Svojanov vyrazit? Ve dnech 4. - 5. srpna proběhne Divadelní pouť, 18. – 19. srpna bude
probíhat akce s názvem Třicetiletá válka na Svojanově. V září se můžete těšit na Slavnosti lovu na
hradě Svojanově (22. – 23. září). Hrad Svojanov se
pro letošní rok přidává ke Dnům Evropského his-

torického dědictví v sobotu 8. září, kdy nabízí den
otevřených dveří ve stylovém hradním penzionu,
a v sobotu 15. září večerními prohlídkami hradu.
Všechny akce doprovází právě speciální nabídka
z hradní kuchyně.
O letních prázdninách je hrad Svojanov otevřen
po celý týden, tedy od pondělí do neděle, od 9 do
18 hodin. Hrad se tak řadí k nemnoha památkám
u nás, které nemají zavírací den. Hradní areál je
těsně před dokončením rozsáhlé rekonstrukce,
návštěvníci se tedy mohou těšit na spoustu novinek. Hrad nabízí na výběr tři prohlídkové okruhy,
kterými vás provedou průvodci v dobových kostýmech.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Aby nebyl nikdo sám!
Vážení důchodci, členové Svazu důchodců ČR
v MO SDCR Polička a okolí. Naše vnučky a vnuci
mají již polovinu prázdnin za sebou a odpočívají
po náročném studiu. My však prázdniny nemáme
a naše společenská práce pokračuje dál se zvyšující se intenzitou. Nejenom to, že nás ve Svazu neustále přibývá, za chvilku dosáhneme čísla 90 členů, ale také proto, že naše akce jsou stále častější,
rozmanitější a hlavně se jich zúčastňuje stále více
našich členům, ale často i nečlenové SDCR. Nebylo tomu jinak ani v červenci. Dva zájezdy do Litomyšle a Žďárských vrchů jsou toho důkazem. Na
posledním zájezdu jsme měli také členskou schůzi
MO SDCR, kde jsme naši dosavadní činnost vyhodnotili, pochválili jsme naše vlaštovky, které
členy MO SDCR zvou na naše akce a shodli jsme
se na akcích dalších.

Pavel Váňa již
nepřijede
3. června zemřel Pavel Váňa, známý v celé republice jako bylinář Pavel. Vydal mnoho oblíbených publikací, byl častým hostem v televizních
pořadech, psal i do několika časopisů, např. poradna v Regeneraci. V Poličce jsme měli možnost
se s ním v posledních letech setkat dvakrát, kdy
zde měl nabité (lidmi i znalostmi) přednášky.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Co nás tedy čeká? Již 4. 8. velká akce. Zájezd za
letní kulturou na Českomoravské pomezí na Lázek. Připravena je mimo jiné estrádní skupina Jiřího Černého, krojovaný folklorní soubor z Moravy
Mistříňanka a další hodnotné pořady. Přihlášeno
je 65 účastníků zájezdu. Vy, přihlášení, kteří zatím
nemáte lístek, si ho vyzvedněte u svých vlaštovek.
Lístek platí zároveň jako místenka do autobusu.
Odjez je v 9.00 hodin od poličského gymnázia.
V druhé polovině srpna, podle aktuálního počasí,
uskutečníme společnou vycházku po okolí Poličky.
Již v září nás čeká domluvený výlet na zámek do
Lednice a do Znojma, na podzim zájezd na muzikál do Brna, pak v listopadu výroční členská schůze a mikulášská besídka. Tyto větší akce doplníme
společnými vycházkami a dílčími zájezdy do okolních míst, které se po celý rok osvědčily.
Vážení důchodci. Rok utekl jako voda. V naší
činnosti se nemáme za co stydět. Posílám prostřednictvím Jitřenky poděkování všem, kdo
se na kvalitní práci MO SDCR podílejí. Jsou to
především Maruška Pospíšilová, Iva Červená,
Zdenka Bednářová, Irenka Hloušová, Jenda Kovář, Irenka Krištofová, Hanka Vomáčková, Jitka
Makovská, Jarda Koráb… ale i mnoho dalších.
Bez nich bych si společnou práci, jako předseda
MO SDCR, nedovedl představit. Takže přátelé:
naši důchodci jedou dál. Ctíme první zásadu naší
práce, a to: ABY NEBYL NIKDO SÁM. Nebojte se,
nejsem namyšlený, ale myslím si, že se nám společná práce daří.
Přeji všem krásný zbytek léta a na následujících
akcích se na vás těší
RSDr. Ivan Chudý

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

Anonym hrozil
bombou
Na linku 158 oznámil anonym 12. 7.: „Za 10 minut vám tady bouchne bomba,“ a zavěsil. Hovor
trval jen pár vteřin. Službu konající operační důstojník a jeho kolega museli co nejrychleji zjistit,
odkud neznámý mužský hlas volal. Šlo totiž o vteřiny. Takovéto informace nelze nikdy brát na lehkou váhu.
Během krátké chvilky operační důstojník zjistil,
že hovor byl proveden z telefonní budky nacházející se poblíž budovy vlakového nádraží. Okamžitě
do místa vyslal policejní hlídku.
Šest cestujících bylo vyzváno, aby co nejrychleji
z bezpečnostních důvodů opustilo prostory nádraží.
Dalším čtyřem cestujícím pak byl zamezen vstup
do prostor nádraží. Nejen tyto prostory, ale i nástupiště, čekárna i telefonní budka, byly prohledány,
ale žádný podezřelý balíček se tam nenacházel.
Šlo zřejmě o nejapný žert. Policistům na místě se
podařil doslova „husarský kousek“. Vypátrali autora dosti neuváženého vtipu. Byl jím asi 52 letý muž,
který se náramně bavil tím, jak rychle policie na
místo přijela. Byl pod vlivem návykové látky, což
prokázala i provedená dechová zkouška. Ve společnosti policistů pak musel strávit několik hodin.
Komisař SKPV mu sdělil obvinění.
Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu „šíření
poplašné zprávy“, za který by mohl být potrestán
odnětím svobody až na tři léta.
nprap. Anna Štegnerová,
tisková mluvčí PČR Svitavy

Kulturní léto
v Poličce
V úterý 26. června se v lavicích historické třídy
Centra Bohuslava Martinů v Poličce uskutečnila
tisková konference na téma KULTURNÍ LÉTO
V POLIČCE. Organizátoři akcí informovali přítomné novináře o tom, co se na léto chystá na
hradě Svojanově, o výstavách Městského muzea
a galerie Polička, o programu Poličského kulturního léta, festivalu Colour Meeting, festivalu Polička 555, o letním skejtování v Poličce i o chystané
speciální skejtové výstavě, o akci Fotbal pro rozvoj
a také o novince, jíž je 1. ročník mezinárodního
festivalu pantomimy – Mime fest.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 21. června
2012
ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Ladislava Scheiba, pana Bohumila Bednáře a Mgr. Jana
Putnu.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Bc.
Antonína Kadlece, ověřením zápisu paní Marii Báčovou a MUDr. Patrika Lisého.
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem Města Poličky za rok 2011 společně
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Poličky za rok 2011 bez výhrad.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8 638 Kč
na dopravu na natáčení soutěže Bludiště
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 14 200 Kč na akci Dětský den
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 2 000 Kč na další vzdělávání externích vedoucích SVČ Mozaika
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 16 000 Kč na školu
v přírodě pro žáky pracoviště Polička
• OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši
13 162 Kč na nákup stavebnic a míčů pro projekt
Rušné přestávky III
• OS přátel ZŠ na Lukách Polička, ve výši
16 000 Kč na náklady lyžařského výcviku
• Spolek přátel a absolventů při Masarykově ZŠ
Polička, ve výši 16 000 Kč na dopravu na jazykový pobyt v Hohenemsu
• Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši
11 000 Kč na environmentální a ekologickou výchovu pro děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ, výchovně
vzdělávací akce pro veřejnost
• SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na náklady účasti v Českém a Světovém poháru ve
skateboardu
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
90 000 Kč na sportovní činnost mládeže
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
výši 8 000 Kč na činnost oddílu stolního tenisu
• TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, ve výši
25 000 Kč na soutěže a náklady tenisového
kempu
• SK Masokombinát Polička, ve výši 69 300 Kč na
činnost mládežnických oddílů
• Mgr. Stanislav Nožka – sportovní lezení, ve výši
10 000 Kč na náklady na činnost
• HC Spartak Polička, o. s., ve výši 69 300 Kč na
činnost hokejového klubu
• TJ Štefanydes Polička, ve výši 40 000 Kč na soustředění, cestovné, startovné, pronájem hracích
prostor, nákup šachového materiálu
• Atletika Polička, o. s., ve výši 10 000 Kč na Běh
kolem poličských hradeb
• Atletika Polička, o. s., ve výši 40 000 Kč na sportovní činnost
• SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25 000 Kč
na provoz a sportovní činnost hokejbalového
klubu
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s., ve výši
4 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit – sportovních pomůcek a vzdělávání lektorů
sportovních aktivit
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže Polička, ve
výši 2 000 Kč na náklady na uspořádání Svatomartinského večera s broučky
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 5 000 Kč na benefiční koncert v Divadelním klubu v Poličce
• Oblastní charita Polička, ve výši 5 000 Kč na
oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička
• Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 9 000 Kč
na divadelní představení a hudebně taneční
představení
• Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 20 000 Kč na
multikulturní festival Colour Meeting 2012
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• Pontopolis, o. s. Polička, ve výši 40 000 Kč na
výstavy, hudební multikulturní seminář pro
školy, workshopy, divadelní představení, besedy
• Veronika Šrek Bromová, Polička – Střítež, ve
výši 20 000 Kč na výstavu, úklid a hlídání prostor, pojištění, realizace výročního bulletinu,
letní umělecké sympozium
• Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na péči
o uživatele návykových látek a jejich partnerů
a partnerek
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 3 000 Kč na Běh naděje – šance pro život
• Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na
podporu rodin s nezaopatřenými dětmi
• Oblastní charita Polička, ve výši 4 000 Kč na
rozšíření nabídky tvořivých volnočasových činností – Tiffany technika
• Občanské sdružení Bonanza, Vendolí, ve výši
30 000 Kč na poskytování sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Drž
se na uzdě
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s. Polička, ve
výši 20 000 Kč na dofinancování projektu „Čas
pro rodinu“
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 12 000 Kč na nákup koberce do klubovny,
doplnění hudebních nástrojů
• SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na náklady her
a branných závodů mladých hasičů vyjma pohárů a věcných cen
• SDH Polička, ve výši 6 000 Kč na poháry a věcné ceny
• TJ Spartak Polička, ASPV, ve výši 3 000 Kč na
nákup míčů a náklady na organizaci soutěží.
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Miroslav Havran, Litomyšl, na vydávání publikace se sportovně-cestovatelskou tématikou
• Speciální ZŠ Bystré, ve výši 15 000 Kč na sportovní pomůcky, odměny soutěžícím a občerstvení při pořádání soutěží pro zdravotně postižené
žáky pracoviště Polička
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 50 000 Kč na oponovou dráhu do velkého
sálu spolkového domu Jordán
• Chalupníková, Polička, ve výši 40 000 Kč na
divadelní putování po jižní Francii zakončené
představením v Poličce
• Mgr. MgA. Veronika Hrčková, Polička, ve výši
40 000 Kč na realizaci divadelního představení
Ažura
• Jitka a Miloš Jandlovi, Polička, ve výši
70 000 Kč na provozní náklady spojené s chovem koní
• Oblastní charita Polička, ve výši 20 000 Kč na
nákup a položení linolea ve společenské místnosti AC dílen a Denního stacionáře
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
7 500 Kč na uspořádání Drakiády 2012
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
3 900 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš 2012
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
v rámci projektů prevence kriminality těmto subjektům:
• Gymnázium Polička, ve výši 13 000 Kč na projekt „Psychohrátky“
• Gymnázium Polička, ve výši 8 600 Kč na „Adaptační kurz“
• SOŠ A SOU Polička (Dr. Kolář), ve výši
8 500 Kč na projekt „Drogová závislost, kyberšikana, kouření, kriminalita mládeže“
• DPS penzion Polička, ve výši 6 500 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“
• SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 5 000 Kč na víkendový
pobyt

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

• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ Polička, ve výši 8 400 Kč na projekt „Poznej sám
sebe, šikana, dobrá třída“
• Masarykova ZŠ Polička, ve výši 15 000 Kč, na
projekt „Prevence, šikana a agresivní chování“
ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Kruhu přátel Domu dětí a mládeže v Poličce ve výši
10 tis. Kč na prevenci gamblerství z částky Kč 40 tis.
určené na pořízení bezpečnostní kamery na autobusovém nádraží v Poličce.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie
Polička.
a) ZM schvaluje záměr realizace digitalizace kina
v Poličce s technologií 3D v roce 2012.
b) ZM schvaluje financování digitalizace kina v Poličce s technologií 2D v roce 2012
c) za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR
a navazující technologie 3D v roce 2013 z rozpočtu Tylova domu.
a) ZM odvolává stávající členy Osadního výboru
v části města Lezník.
b) ZM schvaluje nově zvolené členy Osadního výboru v části města Lezník ve složení:
Stanislav Boštík, František Doubek, Jaroslav
Knettig, Ing. Marie Kučerová, Josef Kvapil,
Hana Pavlišová, Jaroslav Vostrčil.
c) ZM volí předsedou Osadního výboru v části
města Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.
ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města
Poličky.
ZM 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.
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady
města Poličky konané dne 25. června
2012
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o dílo se společností COLAS CZ, a. s., Praha 9, na
akci „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Mánesova - II. etapa v Poličce“, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo se společností Stavební firma KLEPOCOL
s.r.o., Svitavy, na akci „Rekonstrukce plaveckého
bazénu v Poličce - II. etapa - bezbariérový přístup“,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. Polička,
na akci „Sociální zařízení bufetu zimního stadionu
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu svazku na opravy
částí chodníků v Poličce v souvislosti s výměnami
vodovodů se svazkem obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na akci „Úprava bočních stěn vlastního
objektu koupaliště, oprava chodníků - vše v areálu
koupaliště v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. Polička, na
akci „Stavební úpravy průjezdu Městského úřadu
v Poličce z ulice Tyršova“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Na Lukách

Polička a Mateřskou školou Luční Polička, dle důIng. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal,
vodové zprávy.
Mgr. Aleš Mlynář, Bc. Lucie Kolářová,
RM schvaluje zhotovitele a Smlouvu na opravu
Ing. Marta Mastná.
povrchu místní komunikace ve Stříteži s firmou
COLAS CZ, a.s., Praha 9.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Polička
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí – „II. etapa, mapování potenciálních zdrojů znečišfinančního příspěvku s městem Svitavy. Jedná se
tění“ s Vodními zdroji Chrudim, Chrudim II.
o podíl města na vytyčení páteřního cyklokoridoRM schvaluje umístění a provedení nového elekru a jeho začlenění do systému tras ČR, dle důvo- trorozvaděče v jižní části Palackého náměstí v Podové zprávy.
ličce, dle důvodové zprávy.
RM projednala petici za zachování Informační- 1. RM schvaluje rezignaci Bc. Jindřicha Studeného centra ve stávajících prostorách na Palackého
ho na člena a předsedu Dopravní a bezpečnostnám. 160, Polička, kterou sestavil, podal a dne
ní Komise RM Poličky.
11. 6. 2012 doručil na MěÚ Polička pod podacím
2. RM jmenuje nové členy Dopravní a bezpeččíslem MP/09750/2012 Mgr. Jan Matouš. Petici ve
nostní Komise RM Poličky: Bc. Jan Kovář, Dasmyslu striktního požadavku provozování IC ve
vid Bulva, Aleš Horníček.
stávajících prostorách na Palackého nám. 160, Po- 1. RM ruší svá usnesení č. 171 ze dne 28. 5.
lička nelze meritorně vyhovět.
2012 a č. 210 ze dne 25. 6. 2012.
RM ukládá tajemníkovi úřadu podat petentovi
2. RM schvaluje podmínky VŘ, zadávací dokuMgr. Janu Matoušovi písemnou informaci ve smymentaci a vyhlášení výzvy k podání nabídek na
slu bodu 1. usnesení.
akci „Provozovatel turistického informačního
RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabícentra města Poličky“, dle doporučení v důvodek a zadávací dokumentaci na akci „Provozovatel
dové zprávě.
turistického informačního centra města Poličky“,
dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí vydání potvrzení o pokračování funkce ředitele od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018
Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady
- paní Zdeňce Procházkové, ředitelce Mateřské
města Poličky konané dne 16. července
školy Rozmarýnek Polička,
2012
- paní Ludmile Seidlové, ředitelce Mateřské
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2012, dle
školy Luční Polička,
důvodové zprávy.
- panu Mgr. Karlu Neřoldovi, řediteli Masary1. RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
kovy základní školy Polička,
otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekon- panu Eduardu Střílkovi, řediteli Základní
strukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové
školy Na Lukách Polička,
zprávy, v tomto složení: Jaroslav Martinů, Ma- paní Heleně Boháčové, ředitelce Školní jídelrie Kučerová, Ing. Martin Kozáček, Mgr. Marny Polička, Rumunská 646,
tin Budiš, Jiří Mach.
- paní Bc. Zdeňce Švecové, ředitelce Střediska
2. RM jmenuje náhradníky členů hodnotící komivolného času Mozaika Polička.
se a komise pro otevírání obálek s nabídkami
na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“,
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahléddle důvodové zprávy, v tomto složení:
nutí na sekretariátě starosty města.

Běh naděje 2012
Poslední neděli před začátkem prázdnin
24. června se v Poličce uskutečnil Běh naděje.
V tento den bylo krásné slunečné počasí a snad
právě proto asi většina lidí trávila krásné nedělní odpoledne u vody. Přesto akci navštívilo celkem 59 účastníků, kteří přišli podpořit dobrou
věc. Pátý Běh naděje navázal na 4 ročníky Běhu
Terryho Foxe. V příštím roce budeme tedy slavit
10. výročí těchto aktivit na podporu výzkumu
a léčby rakoviny.
Trať vedla tradičně od poličské radnice ulicemi Šaffova, Pálená, Tyršova, Na Bídě a dále přes
městský park na nábřeží Svobody a zpět na Palackého náměstí.
Běh tradičně odstartoval poslanec Parlamentu ČR a starosta města Poličky Jaroslav Martinů,
který pronesl krátký úvodní projev. Účastníky

přivítal Miloslav Zezula, který má největší zásluhu na tom, že se v Poličce tato akce koná.
Starosta pak vítal soutěžící v cíli a předával
jim diplomy, kalendáře, igelitovou tašku s oplatkou, omalovánkami a pastelkami a vylosoval
15 šťastlivců, kteří obdrželi hodnotné ceny od
sponzora firmy BONAPARTE. Každý zaregistrovaný se po výkonu posilnil párkem, čajem nebo
nealkoholickým nápojem.
Z dalších sponzorů jmenujme: Pardubický
kraj, město Polička, T. E. S., s. r. o., Polička,
Svatojosefská jednota, KDU-ČSL, Škoda Plzeň.
Uvedeným sponzorům patří rovněž veliké poděkování.
Na konto boje se zákeřnou chorobou poputuje
z Poličky částka ve výši 3 400 Kč.
Za všechno patří dík i pořadatelům v čele s Michalem Popelkou.
Záběry z charitativní akce jsou umístěny na
www.jordanpolicka.cz a na www.behnadeje.cz.
Těšíme se na setkání při dalším ročníku.
-mh-

Poděkování
Moc děkuji dobrodinci i zdravotnické službě za
pomoc mému manželovi při zdravotním problému
v sobotu 23. 6.
Helena Benešová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Proč je nutné
digitalizovat kino
Digitalizovat vybavení kina v Poličce je nutnost,
pokud nechceme kino zavřít a chceme kino zachovat. Digitalizace dostihla kinematografii daleko
rychleji než například TV vysílání. Proces je celosvětový a časově náročný, ale blíží se ke svému
konci. Některá kina a města to pravděpodobně
nezvládnou a bohužel budou muset svoje sály zavřít. Především proto, že nebudou mít co promítat.
Tlak mezinárodní distribuce je obrovský a situace
je natolik vážná, že první čtvrtletí roku 2012 bylo
poslední, kdy bylo možné sehnat několik málo nových titulů z filmové nabídky na 35 mm filmu, který je v našem kině v Poličce. Jinak řečeno, analogová tma pro kina již nastala a 35 mm kopie končí.
Po tomto datu jsou nové filmy dostupné pouze na
digitálních nosičích. S tím se nedá nic dělat, to je
světový vývoj, který došel i k nám.
Distributoři už nemají žádný ekonomický důvod
proč investovat do výroby 35 mm kopií, protože
hlavní tvůrci jejich příjmů jsou již plně digitalizováni. Multiplexy a kina ve větších městech mají
proces digitalizace za sebou nebo jej právě dokončují. Výroba 35 mm kopií pro opozdilce už nemá
oprávněný ekonomický důvod, a aby se filmoví
distributoři sami nedostali do finančních potíží,
nebudou výrobu kopií zastaralé filmové technologie financovat.
Analogová tma je o to krutější, že přišla daleko
dříve, než se očekávala a nikdo v distribuční síti
nebude brát ohledy na provozovatele, kteří zaspali
dobu a nevybavili se technologií na digitální projekce včas. Kdo chce hrát filmy pro veřejnost a nabízet
české a zahraniční filmy v premiérových termínech,
musí mít v kině nainstalovánu digitální technologii.
Týká se to především mezinárodních distributorů,
ale i těch, kteří distribuují české filmy, které stále
v kinech drží významný podíl tržeb. Na celém světě
je novým mediem DCP (Digital Cinema Package),
bezpečná forma certifikovaná Hollywoodem. Aktuálně se distribuuje do kin na externích harddiscích,
výhledově k jejich distribuci do kin poslouží stále se
zrychlující internetové připojení.
Představa, že je možné promítat filmy z DVD
nebo BluRay disků je zcela nesmyslná. Na těchto
nosičích nejsou k dispozici patřičná distribuční
práva (označovaná jako PUBLIC) v potřebných
termínech, na některé tituly nejsou dokonce vůbec. Zároveň je třeba mít také na paměti fakt, že
v dnešní době rozvinutého internetu není divák
ochoten platit za lístek na film, který je 6 měsíců
nebo déle po premiéře (to je průměrná doba, kdy se
filmy dostanou na domácí nosiče typu DVD a BluRay a kdy je k nim možné získat PUBLIC práva). Je
tedy NUTNÉ IHNED investovat do digitalizace, jinak bychom museli připravit vysvětlení občanům,
proč kino v Poličce zavíráme.
Naopak, kina vybavená digitální projekcí se mohou s distributorem dohodnout a hrát film dokonce
v premiérovém dni, stejně jako jej hrají multiplexy
a velká kina v okolí. Tím máme daleko větší šanci získat nové diváky a vrátit je zpět do sedadel
našeho kina. Pokud dovybavíme kino o kvalitní
zvuk, 3D systém, nemá žádný z diváků důvod jezdit utrácet peníze za filmovou zábavou do vzdáleného krajského nebo okresního města. Tato fakta
podporují zkušenosti těch, kteří mají digitalizaci
za sebou, někteří z nich i více než 2 roky. První
digitální kino podle standardu DCI bylo otevřeno
3. 12. 2008 v Dobřanech u Plzně (4 000 obyvatel).
To jen na vysvětlenou těm, kteří, patrně neinformovaní, se zúčastnili soukromého pouličního
průzkumu, a na obranu radních a zastupitelů, kteří
měli rozhodnout - jak je uvedeno v příspěvku v minulé Jitřence - o pitomosti.
Chceme-li kino zachovat a nabízet občanům našeho města a okolí i nadále filmové zážitky a kulturu spojenou s promítáním filmů, musíme digitalizovat.
-ab-
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Kalendář akcí
Srpen 2012

Tylův dům
Středa 8. srpna
KONCERT MEZINÁRODNÍCH
SMYČCOVÝCH KURZŮ
19.00 hodin – Tylův dům
Koncert mladých umělců
z Mongolska, USA, Švédska,
Dánska, Norska a ČR.
Pátek 17. srpna
festival POLIČKA 555
TRIO DE JANIERO
18.00 hodin – Palackého náměstí
KIKINA B
19.15 hodin - Palackého náměstí
VĚŽNÍ HUDBA
20.30 hodin - věž kostela sv. Jakuba
MIG 21
21.15 hodin - Palackého náměstí
MATAHARI
23.15 hodin - Palackého náměstí
P. Aplim: KONEC ZLODUCHA BOBA
01.00 hodin - Městský park u hradeb
Skupina
kočovných
divadelníků
z Divadelního spolku Tyl Polička a POPRASKDu.
Sobota 18. srpna
festival POLIČKA 555
TAŠKAŘICE HONZY STUCHLÍKA
15.00 hodin – Městský park u hradeb
BOKOMARA
16.00 hodin - Palackého náměstí

SABRAGE - Julian Záhorovský
17.15 hodin - Palackého náměstí
PROGRES 2
18.30 hodin - Palackého náměstí
PETR BENDE A BAND
19.45 hodin - Palackého náměstí
OHŇOSTROJ
21.30 hodin – nábřeží Svobody
PETRA JANŮ
22.15 hodin – Palackého náměstí
TUTTI BAND
00.00 hodin - Palackého náměstí
Hudebně taneční seskupení hudebníků
a tanečníků z Poličky a okolí.
Neděle 19. srpna
festival POLIČKA 555
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
10.30 hodin - Kostel sv. Jakuba
Biblické písně Antonína Dvořáka - Richard Haan (sólista opery Národního
divadla Praha) a Martin Strejc (varhany)
DECHOVÁ HUDBA POLIČANKA
14.00 hodin – Palackého náměstí
CIRKUSOVÁ POHÁDKA
16.00 hodin – Městský park u hradeb
Společnost Tlapnet s.r.o. zajistí bezdrátové
připojení po celou dobu konání festivalu a zároveň i streamovaný internetový online přenos na
stránkách Tylova domu www.tyluvdum.cz.

MIME FEST
ČESKO BUDE MÍT SVŮJ PRVNÍ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PANTOMIMY MIME FEST.
Mimové v ulicích, představení pro veřejnost a školy, workshopy i opera s pantomimou, to vše bude součástí Mime festu v Poličce. Významní mimové ze zemí Visegrádské čtyřky se sejdou, aby pomohli obnovit v Česku tradici pantomimy a vzdali
hold jednomu z nejlepších českých hudebních skladatelů Bohuslavu Martinů. Jeho
skladba Divadlo za bránou bude k vidění právě na Mime festu.
První ročník mezinárodního festivalu pantomimy v Česku se uskuteční letos
ve východočeské Poličce od 20. - 23. září. Na festivalu MIME FEST se představí významní mimové nejen z Česka, ale i ze Slovenska, Maďarska a Polska. Program bude
rozdělen na dvě části - pro veřejnost a pro školy. Vedle představení profesionálních
mimů se diváci mohou těšit i na mimy v ulicích. Vrcholnou akcí pak bude operní
představení s prvky pantomimy Divadlo za bránou, dílo významného českého
skladatele a poličského rodáka Bohuslava Martinů, režírované MgA. Radimem Vizvárym, který je taktéž poličským rodákem.
Premiéra Divadla za bránou se uskutečnila 27. 6. na Nové scéně Národního divadla v Praze. Polička bude po Praze hned prvním hostitelem této výjimečné opery.
„Právě propojení Bohuslava Martinů a pantomimy je hlavním důvodem, proč se festival uskuteční právě v Poličce,“ říká P. Jílková, předsedkyně o.s. Pontopolis, které je
organizátorem Mime festu.
„Bohuslav Martinů se zajímal i o francouzskou pantomimu a jako vlastenec vnášel
lidové prvky do své hudby. Mě osobně nejvíc těší, že už máme pozvání na 23. září
do Poličky, kde tato hudba zazní vůbec poprvé. Budeme tak mít pocit, že Martinů
aspoň symbolicky „bude při tom“. „Vždyť kulturní Tylův dům je hned vedle hřbitova,
kde je pohřben,“ říká režisér Radim Vizváry.
Záštitu nad festivalem převzal přední český mim Boris Hybner: „Chci podpořit
obnovení a posílení tradice pantomimy v Česku“. Boris Hybner se festivalu osobně
zúčastní a zahraje si v několika představeních.
Pro žáky základních a středních škol pak proběhnou speciální představení
a workshopy, které povedou profesionální mimové jako Zoltán Karpáthy (HU) a Milan Karprzik (SL).
Program je připraven i pro děti z mateřských škol.
Mime fest byl popořen Visegrádským fondem a městem Poličkou.
Spolupracující organizace :Centrum Bohuslava Martinů, Tylův dům, Divadelní
klub, Nadace Bohuslava Martinů, HAMU Praha, Spolek „Pojďte na Martinů“.
Více informací o Mime festu na www.mimefest.cz
PONTOPOLIS o.s., hlavní organizátor festivalu Mime fest http://www.pontopolis.cz/
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Nová výstava v Galerii
Kabinet Střítež
Vernisáž výstavy „Buď pozdraven skrze jiné světy dvěma dechy“ Anny Hulačové a Jany Doležalové
proběhne v Galerii KABINET Střítež 8. 8. od 17 hod.
Umělkyně budou na vernisáži osobně přítomny.
Jana Doležalová a Anna Hulačová právě ukončily
svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru Intermédia II. Jiřího Příhody. Mají bohaté studijní, cestovatelské i výstavní zkušenosti. Z jejich tvorby vyzařuje zaujetí a intenzita, se kterou se
vnořují do tvůrčího procesu. Obě pracují v mnoha
médiích, která zajímavě kombinují, je jim blízká
práce s přírodními materiály a živou přírodou.
Anna Hulačová je bytostná sochařka, je cítit, že
má s přehledem zvládnuté řemeslo, na jehož základech dokáže se svými sochami rozehrát materiálově i obsahově bohaté vizuální divadlo. Nebojí
se čerpat z náboženských či mytologických zdrojů,
které odkazují k lidským kořenům a prazákladům
všeho lidského. Na druhou stranu její práce nepostrádají prvky konceptuálního umění a toto napětí
či rozpřah v její práci vytváří velmi jiskřivé pnutí.
Jejími slovy: „Snažím se vrátit k původnosti
křesťanské tradice, ale zároveň tradiční znakové
prostředky a prvky určitým způsobem vědomě deformuji a transformuji je do jiných forem blízkých
aktuální zkušenosti. Ve svém přístupu si udržuji
vážnost v zacházení s lidovými tradicemi a vystupuji kriticky ke způsobům, jakými společnost
manipuluje se svým dědictvím ve jménu ‚udržení
si vlastí indentity a takzvaných kulturních hodnot‘ a deformuje tak minulost a zvyky k vlastním
komerčním účelům. Zajímá mne transformace
minulosti v současnost a experimentuji s lidovými
obyčeji a tradičními řemeslnými praktikami. Tradice a experiment mohou vyznívat antagonisticky,
proto mě láká je slučovat. Dnešní evropský člověk
často nahrazuje křesťanskou tradici tradicí předkřesťanskou, pohanskou, orientálním náboženstvím či filosofií. Láká nás vše, co je méně poznané
a tajemné. Nevidíme do minulosti a nevíme přesně,
co naši předkové dělali a nad čím uvažovali. Vše si
domýšlíme z archeologických předmětů a z historických uchovalostí. Smrt a život mohly mít v epoše pohanské, keltské či slovanské podobu Velkých
matek jako pouhých domů, které spolu sousedily,
a do kterých se chodilo na návštěvy po lávce přes
potok. S křesťanstvím přišel v mužském rodě Bůh,
Syn a Duch Svatý v podobě Svaté Trojice. Ale duše
dnešního člověka jakoby chtěla znovu nostalgicky
být v objetí matky.“
Jana Doležalová inklinuje spíše k akcím a osobním performancím, které dokumentuje fotograficky
nebo videem, vytváří instalace a sochy, navíc přichází s originálními aktivistickými přístupy k tvorbě typu agrosquattingu nebo sázení střelbou. Důležité jsou pro ni vztahy znázorněné v tomto kruhu.

Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová,
vaše dobrovolná galeristka. Galerie Kabinet Střítež,
Střítež 42, Klub občanů Stříteže, naproti památníku padlým v I. světové válce. Otevřeno pondělí
a čtvrtek 17 - 19 hod., nebo po domluvě na mobilu.:
602 315 215.
Galerie KABINET Střítež a její celoroční program je podpořen grantem Ministerstva kultury ČR
a města Poličky.
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Jazykové kurzy a zájmové kroužky v TD

Kam
v Českomoravském
pomezí
Litomyšl
Srpen 2012, 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
26. 8. od 20.00 hod.
dolní část náměstí Míru
Monkey Business
Koncert skupiny v rámci Svitavských letních slavností.
31. 8. od 20.00 hod.
dolní část náměstí Míru
Mňága a Žďorp
Koncert kapely v rámci Svitavských letních slavností.
Moravská Třebová
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. 2012 od 13.00 hod. - areál zámku
Kejkle a kratochvíle
Bohatý program: historické souboje, tradiční řemesla, dobová hudba atd.
Vysoké Mýto
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

Jazykové kurzy:
Anglický jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 15. října
Anglický jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. října
Anglický jazyk – středně pokročilí
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
čtvrtek 17.45 – 19.15 hod., začátek 18. října
Anglický jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Bc. Hana Spálenková
středa 16.300 – 18.00 hod., začátek 17. října
Francouzský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Francouzský jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
středa 18.00 – 19.30 hod., začátek 17. října
Italský jazyk – začátečníci
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Italský jazyk – mírně pokročilí
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
Německý jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
Německý jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Marie Muzikářová
úterý 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
Německý jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: PhDr. Zorka Plšková
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 16. října
Španělský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Španělský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Španělský jazyk – pokročilí se zaměřením
na každodenní konverzaci
lektor: Mgr. Renata Uhlířová
středa – hodina bude upřesněna,
začátek 17. října
Holandský jazyk – základy
pro práci v zahraničí
lektor: Ing. Jana Vaňourková
pondělí 17.45 – 19.15 hod., začátek 15. října
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Cena kurzů je 2 500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 3. října 2012
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi –pokročilí
2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
lektorka: Hana Malíková
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středa 10.00 – 11.00 hod.,
začátek 3. října 2012
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry, na říkadla a písničky. Obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Jamování (improvizace) na bicí a perkuse
– pro děti od 1. třídy a teenagery
lektor: Jan Vogl
kroužek I - pondělí 14.15 – 15.45 hod.,
začátek 1. října
kroužek II - pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Účastníci kroužku se naučí základům hry na
bicí soupravu a perkusní nástroje, jako jsou různé
bubínky, chrastítka, činelky a jiné. Jamovat potom
znamená, že si budou hrát – improvizovat – pro
svoji potěchu a pro radost z toho, že si zahrají s kamarády a že hrají, co je napadne.
Jógový klub
lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.00 hod., začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům - od
16 let. Jeho obsahem jsou základní prvky jógy hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace, mantry – ale i techniky,
které z jógy přímo nevychází, jako např. dynamické meditace, čínská cvičení a další.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy
a dívky od 16 let
lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 3. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou využíváním různých stylů posilovat celé
tělo.
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
lektorka: Ivana Voglová
kroužek I - úterý, 17.00 – 18.00 hod.,
začátek 2. října
kroužek II - úterý, 18.15 – 19.15 hod.,
začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
29. srpna do 19. září v úředních dnech. Je nutné
vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha
200 Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek nebo
plná cena bude hrazena převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz.
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.,
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.,
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc
SRPEN
AKCE
OŽIVENÉ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA MARTINŮ 31. 7. - 5. 8.
Ve dnech 31. 7. - 5. 8. jsou připraveny prohlídky
rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás
provede malý Bohoušek Martinů se sestrou Marií.
Světnička bude oproti běžnému provozu více „zabydlená“. Návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se
jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé
košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité
šaty. Na ochozu věže návštěvníky přivítají štěbetající
andulky, kterých tam kdysi bývalo dvanáct a světnička bude vyzdobená květinami - chloubou nadšeného
pěstitele Ferdinanda.
Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle
ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je
nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat
na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu
muzeum@muzeum.policka.org.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti, důchodci
30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč.

a fotografie afrických zvířat z cyklu Fotografické návraty - Divoká Afrika, jehož autorem je Jan Svatoš.
Poslední část výstavy Dr. Emil Holub africký cestovatel vás zavede do doby, kdy byl tento černý kontinent teprve objevován a seznámí vás s jeho životem
a cestami.
POHÁDKA VE ŠKOLE
- výstava pro ty, kteří mají rádi pohádky…
22. dubna - 2. září
Ve třídě Bohuslava Martinů jsou k vidění historické školní obrazy s motivy pohádek bratří Grimmů,
K. J. Erbena a Boženy Němcové, které až do druhé
poloviny 20. století patřily k nejčastěji používaným

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

Památky očima mladých
Přijďte se o prázdninách podívat do Centra Bohuslava Martinů na to, jak mladí výtvarníci z Poličky vidí památky! Výtvarné práce žáků a studentů poličských škol, kteří se zúčastnili výtvarné
soutěže Památky očima mladých, zde jsou k vidění
od 29. 6. do 2. 9. Vstup volný.
Stěna pro jedno dílo představí v srpnu
tvorbu Jaroslava Novotného. Vstup volný.
Výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
VÝSTAVA Bible očima světa – svět
očima Bible - výstava přibližující historii a obsah jedné z nejčtenějších knih světa – Bible.
Vernisáž se koná v sobotu 15. září ve
14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů, výstava potrvá do 11. 11.
První část výstavy představí poklady z depozitářů poličského muzea. Vzácné a bohatě zdobené
výtisky Bible pražské (1488), Bible Melantrichovy
(1549), Bible kralické (1613), Bible svatováclavské
(1677 - 1715) a řady dalších. Představeny budou i rarity. Například Dürrerova Apokalypsa, Nový zákon
tištěný řecky – tj. v biblickém jazyce, Evangelium
sv. Matouše tištěné ve staroslověnštině, apokryfní
Nikodémovo evangelium, osobní bible hudebního
skladatele Bohuslava Martinů i jeho partitura Izaiášova proroctví. Představena bude i současná česká
překladatelská a ediční činnost ve vztahu k Bibli a to
především díky podpoře České biblické společnosti.
V druhé části výstavy budou moci návštěvníci nahlédnout a aktivně se zapojit do všedního života před
tisíci lety. Vyzkouší si mlít obilí, napíší své jméno
v řečtině či hebrejštině, podívají se do domku z doby
Ježíše Krista. Na panelech ve tvaru svitků se dozví
řadu zajímavostí a v pracovním sešitu si budou moci
vyzkoušet svůj postřeh a znalosti.
Putovní výstava byla připravena Klubem Ámos
Ostrava s podporou Ostravsko – opavského biskupství. Po dobu výstavy bude probíhat řada přednášek
a akcí vztahujících se k tomuto tématu a to ve spolupráci s místními křesťanskými církvemi. Bližší
informace na www.cbmpolicka.cz. Těšíme se na vaši
návštěvu.

VEČERNÍ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY v rámci Festivalu 555 v sobotu 18. 8.
V rámci festivalového víkendu jsou pro vás připraveny noční prohlídky rodné světničky Bohuslava
Martinů. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku
z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Časové prohlídky se konají v sobotu 18. 8. v 19.15, 19.45, 20.15,
20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod.
Vstupenky je vhodné zakoupit předem v Centru
Bohuslava Martinů, Šaffova ulice nebo zamluvit
na tel.: 461 723 855, 733 712 503. Předprodej
vstupenek je zahájen 1. srpna. Pokud nebudou
vstupenky vyprodány, můžete zbylé lístky zakoupit
18. 8. od 19.00 hod. přímo u kostela. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 25 osob. Vstupné: 40 Kč/osoba.
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.

a úkoly, které je výstavou provedou. Společnost vám
budou dělat také postavičky Macha a Šebestové, jejichž večerníčkové příběhy jsou na výstavě promítány.

Čas pro neobyčejné zážitky
školním pomůckám při výuce čtení a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy z pohádek O Popelce, O Budulínkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících
a Červené Karkulce. Výstava vznikla ve spolupráci
s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze.
V přednáškovém sále jsou do 2. 9. k vidění leporela ze soutěže „O nejkrásnější 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

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

CESTY ZA UMĚNÍM - V TICHU MORAVSKÝCH KLÁŠTERŮ
Autobusový zájezd se koná v sobotu 29. září,
odjezd v 8.30 hod. od pošty v Poličce. Cena (doprava a vstupné) - dospělí: 400 Kč, důchodci: 360 Kč
a studenti: 330 Kč. Částku je třeba uhradit předem
v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Bližší
informace a podmínky naleznete na www.cbmpolicka.cz
Předkláštěří u Tišnova – Porta coeli (Brána
nebes)
V ženském cisterciáckém klášteře ze 13. století, 25 km
severozápadně od Brna, žije dodnes komunita jeptišek. Proslavenou dominantou tohoto kostela je bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí baziliky.
Rajhrad – benediktinské opatství
Dodnes funkční benediktinský klášter, 13 km jižně od
Brna, je proslavený kostelem sv. Petra a Pavla, jehož
přestavbu navrhoval významný barokní architekt
J. B. Santini.
Dolní Kounice – Rosa coeli (Nebeská růže)
Zřícenina kláštera se nachází ve městě Dolní Kounice, 25 km jihozápadně od Brna. Jde o významnou
gotickou stavební památku, jejíž ruina má silný emotivní a romantický účinek. Požár r. 1703 zničil střechy
i stropy a areál zůstal neobnoven.  
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Čas Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
14.00 Kavárnička s knihou - Poličské pověsti
DPS Penzion
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
21.00 Letní kino Kick-Ass
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
2. 8. 17.00 Přednáška: Ivan Šrek - alternativní stavby
Galerie KABINET Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
					
Facebook - Galerie KABINET Střítež
3. 8. 10.30 Cvičení: Koko Yoga - Jana Kochánková
farma Chaos Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
					
Facebook - Galerie KABINET Střítež
17.00 Přednáška: Georges Hladík - Městské mechanismy a vstupy do reality,
Galerie KABINET Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
		 Robin Čumpelík - Creative Gate - soběstačnost.			
Facebook - Galerie KABINET Střítež
21.00 Letní kino Rodina je základ státu
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
4. 8. 10.30 Cvičení: Koko Yoga - Jana Kochánková
farma Chaos Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
					
Facebook - Galerie KABINET Střítež
17.00 Přednáška: Jiří Zemánek - poutnictví, animismus, vnímání přírody.
Galerie KABINET Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
		 Lenka Dolanová a Gívan Belá - alternativní kulturní centrum Kravín - příroda, 			
Facebook - Galerie KABINET Střítež
		 umění, média. Koko Yoga - Jana Kochánková - umění a yoga
20.00 Bluegrassový večer
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
5. 8. 10.30 Cvičení: Koko Yoga - Jana Kochánková
farma Chaos Střítež
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
					
Facebook - Galerie KABINET Střítež
6. 8. 13.30 Šikovné ručičky - pletení z pedigu
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
7. 8.
9.00 Tvořivá dílna pro děti Balonhrátky
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
8. 8. 14.00 Míčkiáda
DPS Penzion - atrium
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
19.00 Mezinárodní smyčcové kurzy - Koncert mladých umělců
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21.00 Letní kino Počátek
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
10. 8. 21.00 Letní kino Gran Torino
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
11. 8. 21.00 Letní kino Věra 68
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
14. 8. 13.30 Šikovné ručičky - batikování
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
14.00 Tvořivá dílna pro děti Ve světě Adolfa Borna
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
15. 8. 13.30 Šikovné ručičky - batikování
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
21.00 Letní kino Kdyby tisíc klarinetů
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
16. 8. 21.00 Letní diashow Jonášův rok
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
17. 8. 18.00 Festival Polička 555
Palackého nám.
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18. 8. 15.00 Festival Polička 555
Palackého nám.
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19.15 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod.
Rodná světnička Bohuslava Martinů Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
		 Noční prohlídky rodné světničky B. Martinů
19. 8. 10.30 Festival Polička 555 - Závěrečný koncert
Kostel sv. Jakuba
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14.00 Festival Polička 555
Palackého nám.
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21. 8. 9.00 Tvořivá dílna nejen pro děti Květinové dopoledne
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
22. 8. 14.00 Cestujeme všemi smysly - Tibet
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
21.00 Letní kino Obchodník se smrtí
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
23. 8. 16.00 Tvoření pro dospěláky- Mandaly
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
24. 8. 21.00 Letní kino Králova řeč
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
25. 8. 14.00 Streetball proti drogám
ZŠ Na Lukách
Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
26. 8. 16.00 Divadlo pro děti Jak se hledají princezny
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
28. 8. 13.30 Výlet na Baldu
Balda
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
14.00 Tvořivá dílna pro děti Africké šperky a batika
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
29. 8. 21.00 Letní kino Scott Pilgrim proti zbytku světa
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
30. 8. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
21.00 Opera v letním kině Giacomo Puccini – La Bohème
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
31. 8. 21.00 Letní kino Mamma Mia!
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz
1. 9. 21.00 Letní kino Občanský průkaz
zahrada Centra Bohuslava Martinů Poličské kulturní léto
www.letopolicka.cz

#

1. 8.

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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		 Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
22. 4. - 2. 9.		 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
28. 4. - 2. 9.		 Adolf Born – nejen Mach a Šebestová - rodinné zastavení v osobitém
Městská galerie, Palackého nám.
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
		 světě výtvarníka Adolfa Borna
5. 5. - 2. 9.		 Kdo si hraje, nezlobí! - hravá výstava o skládání, stavění a stavebnicích
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
20. 5. - 2. 9.		 Afrika - Tři ženy v Africe, Fotografické návraty - Divoká Afrika,
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o.s., Městské muzeum a galerie Polička
		 Dr. Emil Holub africký cestovatel			
www.cbmpolicka.cz
29. 6. - 2. 9.		 Památky očima mladých
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
7. 7. - 31. 8.		 Výstava SK8 tohoto a minulého století
Městská knihovna Polička
Poličské kulturní léto, SK8 Slalom Poličkawww.letopolicka.cz
31. 7. - 5. 8.		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
1. 8. - 12. 8.		 Umělecké symposium CHAOS START 2012
Galerie KABINET a farma Chaos Střítež Galerie KABINET a farma Chaos Střítež
					
Facebook - Galerie KABINET Střítež
1. 8. - 30. 8.		 Stěna pro jedno dílo - Jaroslav Novotný
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
16. - 18. 8.
Hip Hop Kemp
Festivalpark - letiště
Hradec Králové
Letos se už po jedenácté potkají příznivci hiphopové kultury z Čech spolu s fanoušky z celého světa.
CHEB
4. 8. - Fly fest - rockový festival
Chebský hrad, poř. Kulturní centrum Svoboda.
JINDŘICHŮV HRADEC
25. 8. v 19.00 hodin - Opera na Státním hradu
a zámku v Jindřichově Hradci
Georges Bizet: „Carmen“ na III. nádvoří Státního
hradu a zámku J. Hradec. Nastudováno v originále
s českými titulky.
KUTNÁ HORA
17. – 19. 8. – Int Veteran Rallye Kutná Hora
Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu.

TELČ
17. 8. – 18. 8. – Od Zachariáše po UNESCO
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna na náměstí.
TŘEBOŇ
13. 8. - SOUTH BOHEMIA JAZZFEST 2012
Dean Brown and The Fish Mann /USA/CZ/UK/,
AMC TRIO featuring Ulf Walkenius /SKV/SWE/ Fi.
Jazz CO /CZ/, Ekra-five /A/.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlety naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Ve dnech 23. 8. – 26. 8. se v Bystrém uskuteční
v rámci festivalu „Kultura evropského venkova – Bystré 2012“ setkání evropských zemí zapojených do projektu „Culture village of Europe“. Cílem je vyzdvihnout
význam venkova a jeho rozvoj, kulturu, zemědělství,
turistiku, dopravu, školství i ekonomiku. Do projektu
jsou zapojeny vesnice jedenácti evropských zemí,
kterými jsou Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí,
Dánsko, Maďarsko, Estonsko, Itálie, Španělsko, Řecko
a Česká republika reprezentovaná městem Bystré.
V letošním roce je hostitelskou obcí tohoto každoročního setkání právě město Bystré. Z jedenácti do
projektu zapojených zemí přijalo na festival pozvání
sedm.
V rámci festivalu je připraven bohatý program, který vyvrcholí v sobotu 25. 8. ve 13.30 hod „Evropskými

trhy“, na kterých se jednotlivé země budou prezentovat výrobky typickými pro svůj region. K dostání budou jak řemeslné výrobky, tak i místní speciality, vína,
sýry a mnoho dalších lahůdek, které budete moci
ochutnat. Některé pochoutky se budou připravovat
přímo na místě. Po skončení trhu budeme pokračovat
na zahradě za hasičskou zbrojnicí, kde bude připraven pestrý kulturní program. Se svým vystoupením
se představí jednotlivé zahraniční země. K poslechu
a tanci bude hrát kapela Melodie Trpín a hosté z Maďarska.
Srdečně zveme každého, kdo má chuť se pobavit
a zároveň poznat kulturu a zvyklosti evropských zemí!
Zpestřete si konec prázdnin netradičním zážitkem
a přijeďte do Bystrého.
Město Bystré

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

#

LITOMYŠL
1. 8. - 30. 9., Út-Ne: 9.00-17.00 - Olivetská hora
vydává své poklady
Státní zámek Litomyšl. Výstava archeologických
nálezů ze zámeckého návrší v Litomyšli.

Program RC MaTami
Během srpna budou z pravidelných aktivit probíhat Drobečci,
čtvrteční Drobci a cvičení. V rámci Kulturního léta se můžete těšit
na prázdninové dílničky. 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). Již nyní se můžete přihlašovat na připravované podzimní kurzy uvedené v programu. Přejeme krásný zbytek léta.
Pravidelný program
DROBEČCI
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každá středa 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Hana Dalíková

Vzpomínáme

JAK BÝT TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA
Termín: září až listopad 1x za 14 dní (úterý)
17.00 – 20.00 hod., celkem 7 lekcí
Naučíte se pochopit a v praxi používat pravidla
a zákonitosti, kterými si tvoříme svůj vlastní život.
Naučíte se, jak najít a změnit chybné postoje
v sobě, místo hledání viníků svých nezdarů ve
vnějším světě. Naučíte se rozumět a používat
psychosomatiku k léčení některých svých onemocnění a zároveň, jak předcházet vážnějším
onemocněním. Naučíte se přistupovat k životu
pozitivním způsobem.
Cena: 1 500 Kč
Vede: Petra Poloková (psychoterapeut)
Bližší informace a přihlášky: stodolova@volny.cz
tel.: 732 924 591 nebo osobně v RC MaTami.

FITNESS A BALANTES CVIČENÍ
PRO ŽENY A DÍVKY
každá středa 18.00 – 19.00 hod.
Trénink se zaměřuje na úvodní zahřátí a vytrvalost, posílení celého těla (především hluboko
uložených svalů) a na závěrečné protažení a svalovou relaxaci.
Povede: Dana Matejsková
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, Michaela Vomáčková
Prázdninové dílny
BALÓNHRÁTKY
7. 8. (úterý) 9.00 – 12.00 hod.
Při balónkových hrátkách si vyrobíme zvířátka
z nafukovacích balonků a vyzkoušíme, kdo nafouká nejvíc bublinek z bublifuku.
Vede: Dana Matejsková, Kateřina Stodolová
KVĚTINOVÉ DOPOLEDNE
21. 8. (úterý) 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit voňavý dáreček z vylisovaných
květin.
Vede: Míša Andrlová, Zuzka Bulvová
TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – MANDALY
23. 8. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit vlastní mandalu a vyzdobit si
pak s ní svůj byt. Přihlašujte se přes prihlasse.
matami@seznam.cz, nebo v osobně v centru.
Cena 40/50 Kč. (kapacita omezena)
Připravované podzimní kurzy
EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Termín: 22. 9., 6. 10. a 20. 10. (soboty)
Budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově
svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora, spolu
s ostatními rodiči, pomocí praktických ukázek
z běžného rodinného života poznáte, na co je
třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy
a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat
v domácím prostředí.
Cena: jednotlivci 1 000 Kč (pro členy 900 Kč)
páry 1 700 Kč (pro členy 1 500 Kč)
Vede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Termín: 12. - 13. 10., 9. - 10. 11. a 7. - 8. 12. (pátek
a sobota)
Kurz je určen všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání
a v mezilidských vztazích. Je využitelný nejen
pro rodiče a učitele, ale pro všechny, kteří chtějí
investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných
i náročných životních situací.
Cena: v jednání
Vedou: PhDr. Taťana a Pavel Kopřivovi

Dne 5. srpna uplyne již
20 let od dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Františka Kašparová.
Stále vzpomínáme na její
lásku, obětavost a péči, kterou
nám celý svůj život věnovala.
Dcery Evženie a Zdena
s rodinami
Dne 29. srpna 2012 uplynou 2 roky od úmrtí našeho
tatínka Jiřího Kováře.
S láskou vzpomínají
dcera Eva
a syn Jirka

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Zdravé vaření pro celou rodinu:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Tvořivý večer pro ženy:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Cvičení pro ženy:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Blahopřejeme
Dne 5. 8. 2012 oslaví své
65. narozeniny náš drahý tatínek a dědeček, pan Miroslav
Halamka. Přejeme mu především mnoho zdraví a spokojenosti a děkujeme za to, jak
úžasný je táta a dědeček.
Marcela s rodinou
a Mirek s rodinou
Dne 21. 8. 2012 oslaví
85. narozeniny náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Dostál.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí.
Přeje celá rodina

Jazykové kurzy
Kromě klasických vyučovacích hodin vás čekají i zahraniční hosté různých národností
v průběhu kurzů!
Angličtina se zaměřením na gramatiku
Začátečníci, mírně pokročílí a pokročilí
Lektorka: Dorotha Madejska Stansbury

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

4. - 5. 8.

11. - 12. 8.
18. - 19. 8.

25. - 26. 8.
1. - 2. 9.

MUDr. Marketa Adamcová,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Silva Adamcová, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Tomáš Cacek,
Trstěnice 184, 461 634 157
MUDr. Anna Drdová,
Sloupnice 188, 465 549 236

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

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

Angličtina konverzace
Lektorka: Emily Heimerle (Austrálie)
Cena kurzů 2 500 Kč, 50 hodin
1x týdně 2 vyučovací hodiny
max. 8 účastníků v kurzu
Angličtina pro děti 4-6 let
Lektorka: Dorotha Madejska Stansbury
1 hodina/45minut/40 Kč
Čeština pro cizince
Probíhá již od května 2012
Začátečníci a mírně pokročilí
Zdarma možnost zapůjčení učebnic.
Hledáme lektora španělského jazyka!
Kontaktní osoba: Petra Jílková
Tel: 739 568 896
pořádá občanské sdružení Pontopolis
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:
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?
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,
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

Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte nejpozději do 30. 8. 2012.
Informace:
		 Jitka Vápeníková,
		 telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
		 e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz
Informace o táborech naleznete v informačních vývěskách na THT a Mozaice.
Do zájmových kroužků SVČ Mozaika se můžete hlásit v posledním srpnovém týdnu v Mozaice, nebo si místo rezervovat na www.mozaika-policka.cz.
Informace o kroužcích na školní rok
2012/2013 naleznete od 27. 8. na stránkách
www.mozaika-policka.cz. S přihlášením na
kroužky neváhejte, místa jsou omezena.
Pro letošek jsme pro vás připravili spoustu
novinek. Přejeme vám všem krásné prožití
prázdnin a těšíme se na setkávání po prázdninách.

Symposium CHAOS START 2012
Umělecké symposium CHAOS START 2012
pořádané ve spolupráci s Galerií KABINET Střítež bude probíhat ve Stříteži a na farmě Chaos
od 1. do 12. srpna.
Cílem je ozvláštnit lokální přírodní a vesnickou
atmosféru, nabídnout místním obyvatelům čerstvý a osvěžující pohled na jejich vlastní životní
prostor. Mladí umělci budou pracovat s použitím
přírodních nebo nalezených materiálů, vlastního
těla a nových technologií. Výsledné či průběžné
umělecké výstupy budou dočasného rázu. Všechna díla půjdou dle potřeby odstranit.
Pozvaní jsou absolventi či studenti českých vysokých uměleckých škol, historici umění, umělci,
lokální umělci i tvůrci a lidé žijící nějakým způsobem alternativně na současné vsi, s přátelským
způsobem k přírodě i lidem. Kolem 15 účastníků
bude poznávat specifika této přírodní lokality
a bude zkoušet porozumět potřebám a možnostem
vesnice. Cílem je navázání a prohloubení komunikace s místními obyvateli skrze uměleckou tvorbu.
Inspirativní podněty přinese místním občanům
i zúčastněným umělcům řada přednášejících, kteří budou hovořit o tématech, která jsou se současným životem v přírodě, na vsi i se sociálními tématy spojená. Společně budeme hledat cestu k novým
možnostem a způsobům žití v míru s modrou planetou Zemí. Během několika veřejných přednášek
v Klubu občanů Stříteže a v Galerii KABINET
Střítež, budou návštěvníci seznámeni s různými
alternativními a aktuálními trendy v soběstačnosti současné vesnice, soběstačnosti v bydlení, rozvíjení kulturních, ekologických a společenských
aktivit v bývalých zemědělských usedlostech,
nebo inspirující podněty týkající se aktivistických
umělecky orientovaných vstupů do zaběhlých
městských mechanismů.
Sympozium CHAOS START 2012 bude zakončeno vernisáží, která bude probíhat v případě
hezkého počasí procházkou po jednotlivých umě-
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leckých realizacích, které budou pravděpodobně
rozmístěny v prostoru usedlosti Chaos a ve vesnici
Střítež a jejím blízkém přírodním okolí. Umělci
budou o svých dílech krátce hovořit. V případě
nepříznivého počasí budou díla zdokumentována
a představena veřejnosti v Klubu občanů a v Galerii KABINET Střítež pomocí videoprojektoru
a přednášky.

Řádková inzerce
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle
nařízení vlády ČR. Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení
životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162 po
19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
•
Prodám rodiný dům 2 x 3 + 1 + samostatná dvojgaráž, v Poličce na ulici Mánesova. Informace na tel. č. 608 605 500.
•
Prodám byt 2 + 1 v os. vlastnictví, v 1. poschodí. Lokalita: Oldříš. Kontakt 728 050 291, Jana
Hejduková. Cena 797 tisíc.
•
Pronajmu byt 1 + 1 s možností odkoupení,
Dukelská ul., Polička, tel. 604 263 361.
•
Vyměním byt 1 + 1 v Poličce v revitalizovaném domě na Švermově ulici za 2 + 1. Doplatek možný dle stavu bytu dohodou. Tel.: 602 318 359. Děkuji za nabídky.
•
Paintball Polička. Zahrajte si kolektivní adrenalinovou hru paintball v Aigelově lomu v Poličce.
www.paintballpolicka.cz, tel.: 606 581 416.
•
Prosím nálezce černé sametové bundičky
(ztracené 28. 6. na ul. Hegerova či Masarykova)
o kontakt tel. 607 499 649. Odměna za vrácení.
Děkuji.
•
KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
Zahálková Simona, permanentní prodlužování
řas, dárkové poukazy, Tyršova 161, Obchodní dům
Ponas přízemí. Tel.: 720 563 634.

Předběžný program veřejných přednášek
v Klubu občanů Stříteže:
• 2. - 5. 8. vždy odpoledne cca 17 - 19 hod.
• 2. 8. Ivan Šrek - alternativní stavby
• 3. 8. Georges Hladík - Městské mechanismy
a vstupy do reality, Robin Čumpelík - Creative
Gate - soběstačnost
• 4. 8. Jiří Zemánek - poutnictví, animismus,
vnímání přírody. Lenka Dolanová a Gívan
Belá - alternativní kulturní centrum Kravín
- příroda, umění, média. Koko Yoga - Jana Kochánková - umění a yoga - možnost přijít si
zacvičit během víkendu
• 3. - 5. 8. v 10.30 hod., Koko Yoga - Jana Kochánková - umění a yoga, karimatku s sebou.
Vernisáž Anny Hulačové a Jany Doležalové v Galerii KABINET Střítež, 8. 8. 2012 v 17 hod.
Vernisáž Symposia CHAOS START 2012, 10. 8.
2012 v 17 hod.
Upřesnění programu bude od 1. 8. k dispozici
v Informačním centru města Poličky a na Facebooku - Galerie KABINET Střítež.
Tento projekt se uskuteční díky grantové podpoře města Poličky a MK ČR. Symposium CHAOS
START 2012 je součástí celoročního výstavního
projektu Galerie KABINET Střítež.
Těšíme se na setkání s vámi.
MgA. Veronika Šrek Bromová

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

Nevíte, jestli se vaše dítě zapojí do her v kolektivu vrstevníků?
Chcete se dozvědět, co je to jamování na bicí a perkuse?
Láká vás dynamická zumba?
Máte chuť si zacvičit pro zdraví a krásu?
Je cvičení jógy také pro vás?
Tyto i další otázky vám zodpoví

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet aktivity v jednotlivých
zájmových kroužcích, které pro školní rok 2012/2013 nabízí
Tylův dům v Poličce.
Akce se uskuteční v září 2012.
Další podrobné informace, datum a začátky ukázkových
hodin budou upřesněny v zářijové Jitřence
a na www.tyluvdum.cz.

Dalším vzděláváním pedagogů
k rozvoji kompetencí
Dne 1. 7. 2011 byl na ZŠ Na Lukách zahájen projekt, jehož cílem je zvýšit profesní úroveň pedagogických pracovníků v regionu Poličsko. Projekt
vstupuje do své závěrečné fáze.
A jaké programy jsou ještě pro pedagogy připraveny?
VP5: Přírodovědná a multimediální výchova
spojená s poznávacími exkurzemi
Hlavním cílem vzdělávacího programu je inovace odborných vědomostí a dovedností učitelů přírodopisu, zeměpisu a vlastivědy.
Západočeské lázně
Termín: 22. 8 – 24. 8. 2012
VP6: Rozvoj environmentálních a psychosociálních kompetencí a dovedností pedagogických
pracovníků
Hlavním cílem vzdělávacího programu je posílení kompetencí pedagogického pracovníka ve
vhodném užívání psychosociálních dovedností
se zohledněním environmentálních dovedností
a znalostí.
Jsem svůj vlastní nástroj aneb práce se
stresem a techniky psychohygieny
Termín: 27. 8.
Místo: zš bystré
Termín: 28. 8.
Místo: zš masarykova
Termín: 29. 8.
Místo: ZŠ Na Lukách Polička

Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou
tvořivých dílen s velkým množstvím předem připravených námětů. Vzájemné předávání inspirativních nápadů účastníků mezi sebou.
Papír
Termín: 27. - 28. 9.
Čt 15.00 – 18.00 hod., Pá 8.00 – 13.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
Textil
Termín: 25. – 26. 10.
Čt 12.00 – 18.00 hod., Pá 9.00 – 13.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
VP7: Týmová spolupráce kolektivu
pedagogických pracovníků k rozvoji
jejich manažerských schopností
Hlavním cílem vzdělávacího programu je posílení osobních vztahů a neformálních vazeb mezi pedagogickými pracovníky. Bližší vzájemné poznání
v netradičních aktivitách.
Termín: 26. - 28. 10.
Veškeré informace o připravovaných programech naleznete na www.zsnalukach.cz, zde si můžete stáhnout a vytisknout přihlášku.

Výuka - počítače
pro seniory
Od 13. 9. začíná jako tradičně další volné pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích
v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jejich základní
obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace prostřednictvím internetu, jak si založit svou
emailovou schránku a spoustu dalších užitečných
informací, které se hodí pro běžný život. Rozhodně
není důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti, co
ještě na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním
naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 13. 9. do 15. 12.,
vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 14.00 hod. Na
výuce jsou vždy dva účastníci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brán zřetel na pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá:
Vladimíra Pevná (tel. 461 753 126) nebo Pavel
Brandejs (tel. 461 753 121) osobně nebo po telefonu.

Projekt je financován z operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost

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

VP2: Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
placená inzerce

Může být politik slušný?
Určitě jsou principy, na kterých se všichni slušní lidé shodnou. Dnes nikdo nepochybuje, že základní model politického uspořádání musí stát
na demokratických základech. To ale nestačí! Všichni očekáváme od politické reprezentace víc. Především se nám vytrácí politická kultura.
Od politika očekávám pevné zásady, hájení určitých principů a nikoliv koryt. Pevné zásady vzaly za své po zahájení politického turismu.
Přeběhlictví, ať už se za ním skrývá politická korupce nebo ne, nám komplikuje stále více možnost se dobře orientovat. Jsou politici, kteří
byli nadšenými komunisty a nyní dělají kariéry v jiných stranách. Další jsou již ve sněmovně třeba i za třetí stranu v pořadí (ODA, KDU-ČSL,
TOP 09) nebo přechází z jedné velké strany do druhé za prazvláštních okolností. Pak jsou zde nové politické projekty či nové subjekty, které
na vlně populismu vzniknou a následně se rozštěpí (VV, Zelení). A konečně co třeba frustrovaní předsedové strany, kteří po té co se léta bijí
v prsa za historické principy své strany, kritizují přeběhlictví a podobné praktiky, zakládají následně stranu novou (NS – LEV 21, SPOZ). Kdo se
v tom má vyznat!
Čitelnost politika by měla být pro voliče jasná. Pro mě osobně i politický rival, který hájí pevně principy, na kterých stojí jeho kandidatura, je
osobností, které si mohu vážit. Pokud jsou ale volby pouze cestou z funkce do funkce, bez dodržování uvedených principů, tak opět snižujeme
politickou kulturu a urážíme voliče, které opíjíme rohlíkem. Právě to vede hodně občanů k rezignaci na volby! Pozor! Právě tato naše rezignace
uvolní cestu těm, které kritizujeme. Recept je jednoduchý. Jít především k volbám a pečlivě zvážit svoji volbu.
Každý z nás je schopen definovat slušeného politika. Je to člověk, kterému nejsou lhostejné věci veřejné a, a který v politice uplatňuje to, co
ve svém osobním i pracovním životě. Tedy slušnost, pracovitost a zodpovědnost. Možná je důležitá i rovná páteř. I když z medicínského hlediska to není možné, přesto těch bez páteře se najde dost. Bohužel tito vedou k naší frustraci z politiky. Přitom práce politika nemusí vycházet
z korupce a porušování základních mezilidských pravidel (nebo dokonce zákonů).
Jsou i slušní politici, ale o těch média nepíší. Mám to štěstí i čest, že jsem takové poznal.
Jsou to ti, kteří to demonstrují seriozním přístupem k práci i rodině. Opět narážíme na to
hlavní – je to v nás v každém konkrétním člověku! Pokud máte důvěru v někoho, dejte to najevo. Volte ho! To je jediná možnost, jak tyto principy uvést v život. Kritizovat je prostě málo.
Právě senátní volby jsou těmi, kde volíme konkrétního člověka. Zvažme, zda bude senát
odkladištěm vysloužilých politiků trafikou, na důchod nebo zastávkou pro letité funkcionáře, kteří již dlouho nežijí mezi námi, odtržení od reálného života. Pro mne osobně vše vyvěrá
z rodiny. Co nedělám v rodině, neměl bych dělat ani ostatním. Na vštěpování základních
hodnot svým dětem stavím jejich budoucnost. A právě o podporu pevného zázemí rodiny
se opírá moje kandidatura do senátu!
Krásný den Vám přeje
Harald Čadílek
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
v Poličce

Z činnosti DPS
Penzion
Letní prázdninové dny mají senioři spojeny
s výlety, na které se vždy těší a během roku přemýšlí o tom, kam všude by se rádi podívali. Tak
jako každý rok i letos nemohlo chybět posezení
na přehradě. Výlet začal deštěm, ale nakonec na
obloze vykouklo sluníčko, které výletníky doprovázelo po celou dobu návštěvy přehrady. Grilovalo se, zpívalo s Poupaty, pan Hladík a Otepka
hráli na harmoniky. Někteří využili čas k procházce okolo přehrady a popovídání s rybáři
o jejich řemesle. Odpoledne rychle uteklo a při
zpáteční cestě se ozývaly hlasy, že každý rok je
to bezva, ale letos to bylo nejlepší. A jak to bude
za rok? Necháme se překvapit.
Senioři také navštívili výstavu v CBM s názvem Afrika. Seznámení s životem v Africe senioři zakončili bubnováním na africké bubny
a výlet byl zakončen v cukrárně.
Šikovné ručičky začaly plést košíky z pedigu
a dílo se všem dařilo.
Ke společnému zpěvu oblíbených písní došlo při narozeninovém zpívání. Pěvecký soubor
Poupata a pana Hladíka tentokrát doplnilo svým
zpěvem mužské trio a zážitek z jejich vystoupení byl úžasný. Doufáme, že se s nimi setkáme
i příště.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 8. Kavárnička s knihou – Poličské pověsti. Od
14.00 hod. podle počasí v altánku nebo ve společenské místnosti.
6. 8. Šikovné ručičky – pletení z pedigu od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
8. 8. Míčkiáda – zábavné odpoledne plné nejrůznějších míčků a her s nimi. Samozřejmě budeme také grilovat. Vybíráme 25 Kč na občerstvení
(uzenina, hořčice, chleba, pití). Zájemci se nahlásí do 7. 8. na recepci DPS Penzion. Začínáme ve
14.00 hod. v atriu penzionu.
14. 8. Šikovné ručičky - batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti. Můžete si přinést bavlněné
triko nebo ubrus a vytvořit si nový originální kus.
15. 8. Šikovné ručičky – batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
22. 8. Cestujeme všemi smysly – Tibet, od
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
28. 8. Výlet na Baldu – navštívíme místo uprostřed hlubokých lesů, kde kdysi dávno byly lázně,
které navštěvoval i Jaroslav Vrchlický. Zájemci
se nahlásí na recepci penzionu do 27. 8. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.
Na místě bude otevřeno občerstvení, kde si budete moci zakoupit něco dobrého – třeba zmrzlinu nebo bramborák. Odjezd od penzionu ve
13.30 hod.
30. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně penzionu.
6. 9. Pěvecký soubor Poupata slaví 10 let od
svého založení. Jídelna DPS Penzion od 14.00 hod.

Pátek 22. 6. byl pravděpodobně pro většinu
lidí jen jedním z běžných pracovních dní. Pro
44 vybraných žáků základních škol ze správního
obvodu Poličky však nikoliv. V tento den se totiž
v dopoledních hodinách vůbec poprvé uskutečnilo
oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů,
kterou ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, oddělením BESIP pořádalo město Polička. Záštitu
nad touto soutěží poskytl starosta města a posla-

nec Parlamentu ČR pan Jaroslav Martinů. Soutěž
probíhala v areálu poličského dětského dopravního hřiště a základní školy Na Lukách. Organizaci
celé akce zajišťoval Městský úřad Polička, odbor
dopravy spolu s oddělením školství.
Přestože bylo oblastní kolo dopravní soutěže
pro tento rok nepostupové, zúčastnilo se ho celkem šest základních škol z Poličky a okolí (ZŠ
Masarykova, ZŠ Na Lukách, ZŠ Pomezí, ZŠ Telecí,
ZŠ Jedlová a ZŠ Bystré). Předpokladem pro účast
v oblastním kole byl postup ze základního kola
dopravní soutěže, které si každá ze zúčastněných
škol měla předem uspořádat. Z něj pak do kola
oblastního nominovala nejúspěšnější čtyřčlenná
družstva ve dvou kategoriích. V Poličce se pak
uvedeného dne utkalo 24 žáků v první kategorii (4. - 6. ročníky) a 20 žáků ve druhé kategorii
(7. – 8. ročníky).
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. V budově základní školy Na Lukách absolvovali žáci
písemný test z pravidel provozu na pozemních
komunikacích a zkoušku praktických a teoretických dovedností v poskytování první pomoci. Ty
byly ověřovány na čtyřech stanovištích, na kterých soutěžící prokazovali své znalosti chování po
dopravní nehodě, resuscitace, ošetření odřenin
a krvácení a ošetření zlomenin. Role rozhodčích
i figurantů se ujaly žákyně Střední zdravotnické
školy Svitavy spolu s jejich odbornými učitelkami.
Možnost vyzkoušet si správné provedení resuscitace pak o přestávce využili i dobrovolní hasiči

Poličský lobánek
TJ Spartak Polička pořádá na kurtech u sokolovny 25. srpna turnaj neregistrovaných – Lobánek (4+2). Družstva se mohou hlásit na tel. čísle
731 180 433 nebo e-mailem: harasta.frantisek@
seznam.cz. Sledujte vývěsku oddílu u poličské sokolovny.
har
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z Poličky, kteří se této akce rovněž účastnili v rámci zajišťování doprovodného programu.
Ve venkovních prostorách zmiňované základní
školy a na dětském dopravním hřišti se odehrály
další dvě disciplíny, a sice jízda zručnosti a praktická část pravidel provozu na pozemních komunikacích. Během jízdy zručnosti absolvovali žáci na
kolech náročnou překážkovou dráhu, jež byla složena celkem z osmi překážek typu jízda v koridoru,
přenesení sklenice s vodou spojené s přejezdem po
šikmém prkně, obávaný průjezd osmičkou či konečné zastavení na metě.
Při jízdě po dopravním hřišti musel každý člen
družstva projet v nestejně předepsaném pořadí
šest stanovišť ve stanoveném časovém limitu. Na
dodržování pravidel silničního provozu soutěžících dohlíželi mimo jiné i zástupci Městské policie
Polička a Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce.
Strážníci městské policie se, stejně jako výše
uvedení poličtí dobrovolní hasiči, starali o vyplnění volného času soutěžících v průběhu dopravní
soutěže, zejména pak při čekání mezi jednotlivými
stanovišti. Soutěžící si tak mohli prohlédnout nejen
vybavení obou uvedených bezpečnostních složek,
ale i na vlastní kůži vyzkoušet stříkání vody z požární hadice. Za toto zpestření soutěže patří poličským
strážníkům a dobrovolným hasičům vřelé díky.
Celkovými vítězi dopravní soutěže se v první
i druhé kategorii stali žáci Základní školy Pomezí. Velká gratulace patří však nejen jim, ale všem
žákům, kteří se během celého dopoledne velmi
snažili, a to byla pro mnohé z nich první zkušenost
s takovýmto typem soutěže.
Věcné ceny pro družstva osobně předal koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Ing. Otakar Švec,
místostarostka města Poličky paní Marie Kučerová a zástupci rozhodčích jednotlivých disciplín.
Ceny pro jednotlivce pak zajistilo město Polička
prostřednictvím odboru dopravy městského úřadu. Tři nejúspěšnější družstva i jednotlivci v obou
kategoriích byli odměněni např. cyklistickými helmami, cestovními taškami, světly na kola a dalšími věcnými cenami.
Celá soutěž byla Ing. Švecem velmi kladně hodnocena, a tak nezbývá než doufat, že první ročník
nebyl současně ročníkem posledním, a že v letech
příštích vznikne z pořádání této soutěže tradice.
Závěrem se sluší poděkovat všem soutěžícím
a učitelům, kteří je připravovali, zástupcům městské policie a obvodního oddělení Policie ČR v Poličce, Střední zdravotnické škole Svitavy a v neposlední řadě i úředníkům Městského úřadu Polička,
kteří se zhostili role pořadatelů a rozhodčích.
Bc. Jan Kovář
MěÚ Polička, odbor dopravy

Mistrovství Evropy - Riga - Priekuli LATVIA 2012
Ve čtvrtek 12. 7. ráno vyrazila jedenáctičlenná
výprava poličských skate slalomářů do lotyšské Rigy
na Mistrovství Evropy ve Sk8 slalomu. V pátek ráno,
po 22 hodinách jízdy, jsme dorazili do Rigy. Po ranní
koupeli v Baltu následovala prohlídka starého městského centra a závodišť.
V sobotu ráno jsme odjeli do národního parku
v Priekuli, kde se v Lotyšském olympijském biatlonovém areálu konal první den mistrovství, Gigant

slalom. Již od rána nás pronásledovala nepřízeň počasí. Sobota byla pro nás velmi dlouhým a únavným
dnem, o čemž svědčí i čas závěru závodu ve 23 hod.
a fakt, že se jel nejenom za umělého osvětlení, ale
také za svitu halogenů několika automobilů. I přes
všechny útrapy měli poličští sk8 slalomáři první
medaili. P. Matouš získal stříbro v juniorské kategorii.
Nepřízeň počasí nás pronásledovala i druhý den
mistrovství. Místo asfaltové tratě, nedaleko rižského
ZOO parku, nás čekala hala určená street sk8trům.
Podmínky nebyly příliš ideální a regulérnost evropského šampionátu splňovaly jen s „odřenýma ušima“.
I přes bojové podmínky vybojovali poličští junioři
další cenné trofeje. P. Matouš zlato a V. Valena stříbro. Poličská výprava byla celkově velmi úspěšná.
S. Nožka - men - 7. místo, J. Knettig - men - 13. místo, P. Matouš - junior - 1. místo, V. Valena - junior 2. místo, R. Totušek - junior - 4. místo, V. Hromádko
- 5. místo. Je veliká škoda, že se tohoto mistrovství
neúčastnil pro zdravotní problémy také nejlepší poličský jezdec J. Knettig, protože jinak bychom určitě
z ME přivezli i titul v kategorii men.
-jk-
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SMS zdarma!
Ano! Srpen Měsíc Skateboardu je zcela zdarma.
Zveme vás na výstavu historie skateboardingu
do městské knihovny. Výstava se koná na památku Martina Kopeckého, zvaného „kníže českého
skateboardingu“. Martin, poličský rodák, stál
před více než třiceti lety, za hlubokého komunismu, u zrodu českého skejtování. Navštívit výstavu můžete ve všední dny v otevíracích hodinách
městské knihovny a to od 8.00 do 17.00. Poznáte
na fotkách z Poličky třeba i sami sebe a budete se
divit, kdo všechno z Poličáků jezdil na skejtu. ;)
Dále zveme všechny příznivce na závody českého poháru slalomu na skateboardu Skate´n´roll,
které proběhnou 11. a 12. srpna. Bude se jezdit na
kopci pod sjezdovkou a jako tradičně na nábřeží,
kde díky vám, divákům, je vždy skvělá atmosféra.
19. - 20. 5. proběhly závody Double Kings basic
(Hradec a Dvůr Králové), kde naši jezdci zase váleli.
V obřím slalomu do 14 let skončil Vítek Hromádko
na 1. místě. Junioři do 17 let: 1. Petr Matouš, 2. Roman Totušek a 3. Vojta Valena. V kategorii open pak
na 4. místě Standa Nožka a 8. Jakub Knettig. V super obřím slalomu to mezi omladinou do 14 a 17 let
bylo jako přes kopírák, ale v kategorii open se Standa Nožka vyhoupl na 1. místo a Jakub Knettig na
4. Hybrid slalom juniorů do 17 let opět ovládla
čtveřice poličských závodníků Petr Matouš, Vojta
Valena, Roman Totušek, Anna Tehza a to v tomto
pořadí od prvního místa. Ani v tomto závodě před
sebe Standa Nožka nikoho nepustil a hned za ním
na 2. místě skončil Jakub Knettig. V závodu Tight to
u juniorů bylo stejně jako v hybridu ale u open skončil Standa Nožka 3. a Ivo Škrabal na 6. místě. Standa byl vyhlášen králem závodů. Všem gratulujeme.
Další závody proběhly v Praze 2. - 3. 6. se statutem prime. V závodu hybrid v kategorii děti skončil Honza Vázler na 3. místě. V kategorii do 14 let
byl 1. Vítek Hromádko, do 17 let 1. Petr Matouš
a 3. Roman Totušek. V kategorii mužů open skončil Jaroslav Knettig na 2. místě a jeho bratr Jarda
hned za ním na místě 3. Závod tight v kategoriích
14 a 17 let skončil stejně jako závod hybrid a kategorii mužů open ovládl Jaroslav Knettig na 1. místě a na 4. místě skončil Standa Nožka následován
Jakubem Knettigem.
-jt-
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Tenis
Poslední dva zápasy mistrovských utkání v sezóně
2012.
23. 6. STARŠÍ ŽACTVO - Polička - TCV Pardubice 6:3, body: Švanda, Jílek, Hnát, Nykodým, Švanda
- Jílek, Hnát - Nykodým
24. 6. SENIOŘI - SKT Hradec Králové - Polička
3:6, body: Hrubý, Boháč, Jílková, Pazlarová, Hrubý
- Scheib, Jílková – Pazlarová
Závěrečné hodnocení sezóny soutěží
družstev 2012
Tato sezóna je hodnocena, co do úspěšnosti, jako
nejúspěšnější v celé historii oddílu.
SENIOŘI - zápasová bilance 6 výher a 1 prohra
znamená 1. místo. Družstvo nastupovalo v sestavě:
Lída Teplá, Andrea Jílková, Alena Pazlarová, Zdeněk
Hrubý, Ivo Teplý, Luboš Boháč, Ladislav Scheib, Petr
Hegr a Leoš Bulva.
STARŠÍ ŽACTVO - bilance 7:0 a jasné 1. místo. Sestava: Štěpán Švanda, Zdenda Jílek, Adam Jelínek,
Martin Tutko, Radim Hnát, Fanda Nykodým, Eliška
Hrubá, Bára Quittová a Maruška Dvořáková.
DOROST - bilance 3:1 a celkové 2. místo. Sestava: Martin Cecha, Radek Vytlačil, Daniel Vyskočil,
Pavel Bidmon, Filip Slaný, Štěpán Švanda, Zdenda
Jílek, Radim Hnát, Lucka Jílková a Adéla Machová.
BABYTENIS A - bilance 4:1 znamená 2. místo. Sestava: Daniel Fučík, Jirka Toman, Adéla Bartoňová,
Katka Kotvová, Eliška Nunvářová a Šárka Uhlířová.
BABYTENIS B - bilance 0:5 znamená 6. místo. Sestava: Esterka Navrátilová, Jakub Andrlík, Karolína
Vendolská, Adéla Pospíšilová, Anetka Kastnerová,
Eva Horáčková a Sára Vykypělová.
MINITENIS A - bilance 4:4 znamená konečné
3. místo. Sestava: Simča Válková, Přemek Mitáš,
Klárka Quittová, Jakub Čerbák a Dušan Zahradníček.
MINITENIS B - bilance 0:8 znamená 5. místo. Sestava: Vašík Křivý, Jáša Adamec, Adélka Andrlová,
Natálka Kučerová a Baruška Štěpánková.
Celková bilance našich družstev byla 24 výher
a 20 proher.
30. 6. turnaj v babytenisu a minitenisu v Poličce. Tento turnaj probíhal ve třech vlnách za, pro
tenisty nepříjemného, velice teplého počasí. Jako
první přišli na řadu v 8.00 chlapci v babytenisu.
Mezi 14 hráči startovali také Jiřík Toman 11. místo
a Daniel Fučík 5. místo. V pravé poledne zahájily
babytenis dívky. Mezi 24 hráčkami bojovaly Karolína Vendolská, Esterka Navrátilová, Eliška Nunvářová, Šárka Uhlířová a Kačka Kotvová, které v této
kategorii začínají a v silné konkurenci teprve sbírají
zkušenosti. Hrála také naše největší naděje na dobré umístění Adélka Bartoňová, které jen těsně unikl
postup do finálové části, a tak alespoň vyhrála pavouka útěchy.
Od 16 hod. zahájili boje nejmenší minitenisté
v počtu 14 chlapců a 14 dívek. Mezi chlapci bojovali
Honzík Sedlatý, Vašík Křivý, Kuba Čerbák a Přemek
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Mitáš. Dva posledně jmenovaní spolu hráli finále
útěchy a vyhrál Přemek.
Naše největší medailové naděje se tento den upíraly k Simče Válkové, která svoji roli jedné z favoritek
potvrdila a po dramatickém finále, které prohrála
o pouhé dva míče, obsadila 2. místo. Mezi děvčaty
hrály ještě Adélka Andrlová a Lucka Kotvová, které
zatím sbírají zápasové zkušenosti.
Tohoto vydařeného dne se nakonec zúčastnilo
66 dětí a jejich doprovod, takže se v našem areálu
pohybovalo přes 200 lidí.

5. 7. turnaj mladšího žactva ve Svitavách. Adam
Jelínek, Zdenda Jílek ani Radim Hnát ve dvouhrách neuspěli, jen ve čtyřhře Adam se Zdendou získali 2. místo. A tak čest našeho oddílu se rozhodla
zachránit Bára Quittová, která ve dvouhře byla na
3. místě a ve čtyřhře na 2. místě.
7. 7. turnaj v babytenisu ve Svitavách. Na tento turnaj odjela naše dvě děvčata Kačka Kotvová
a Adélka Bartoňová s touhou vylepšit svá umístění
z domácího turnaje. A cíl se splnil náramně. Kačka
obsadila krásné 5. místo a Adélka celý turnaj bez jediné porážky vyhrála.
7. 7. turnaj mladších žáků ve Žďáru nad Sázavou.
Po neúspěchu ze Svitav se o nápravu pokusil Zdenda
Jílek a stejně jako děvčatům se mu to podařilo dokonale. Ve čtyřhře se spoluhráčem Tomášem Vrtěnou
ze Svitav slavili 1. místo po těžkém boji a ve dvouhře
se Zdenda dočkal svého prvního triumfu mezi mladšími žáky a obsadil také 1. místo po velice kvalitní
hře a velké bojovnosti ve všech zápasech.
14. 7. turnaj mladších žáků v Žamberku. Z našich
hráčů hrál Adam Jelínek, ve dvouhře skončil na
3. místě a ve čtyřhře se spoluhráčem Michalem Hudetzem ze Žamberku na 1. místě.
15. 7. minitenisový turnaj ve Svitavách. Naše
barvy mezi 14 účastníky hájili: Klárka Quittová 12. místo, Přemek Mitáš - 8. místo a Simča Válková
- 6. místo.
17. 7. turnaj mladších žákyň v Tišňově. Bára
Quittová si jela pro další body do žebříčku a pár si
jich přivezla za jednu výhru ve dvouhře.
Na fotce jsou úspěšní hráči na turnajích jednotlivců.

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

Turisté zvou

III. Royal Way Rally
Zatímco mnoho z vás si možná právě užívá
prázdniny, dovolenou nebo jinak nazvaný zasloužený letní odpočinek, v hlavách realizačního
týmu Royal Way Rally převažují myšlenky úzce
spjaté s přípravou třetího ročníku této soutěže.
Pokud vám význam oněch tří magických slůvek
v uplynulých dvou létech nějakým způsobem
unikl, vhodno připomenout, že Royal Way Rally
je jedním z osmi závodů šampionátu Rally Brno
– rally rádiem řízených modelů v měřítku 1/10
(více na www.rallybrno.cz).
Letošní třetí Royal Way Rally se bude konat
19. srpna. Tradičním dějištěm se třetí srpnovou
neděli stane lesopark Liboháj, konkrétně blízké
okolí Domova mládeže. Střední škola obchodní
a služeb nám opět poskytne zázemí nutné k realizaci soutěže, za což bych rád tímto velice poděkoval. Další dík patří městu Polička za laskavé
svolení k využití lesoparku.

Ať jste již navštívili některý ze dvou uplynulých
ročníků „Royalky“, nebo je pro vás rally modelsport naprostou novinkou, jste srdečně zváni!
Start první rychlostní zkoušky je naplánován
na 9 hodin dopoledne. Závodníky čeká 8 rychlostních zkoušek. O podívanou je tedy zcela jistě postaráno až do pozdních odpoledních hodin.
Nejen pro závodníky připravujeme malý stánek
s občerstvením.
Závěrem bych rád poděkoval těm, kteří se na
přípravě poličské Royal Way Rally podílejí od
samého počátku její historie a bez nichž by se
i letošní, třetí „Royalka“, obešla velmi obtížně:
Josef Vopařil ml. (technická podpora, příprava trati, občerstvení), Ladislav Král (technická
podpora, příprava trati), Jan Neudert (občerstvení). Díky!
Jiří Neudert - ředitel závodu

Tým VPS obhájil loňský primát
V pořadí 27. ročníku oblíbeného turnaje v malé
kopané „O putovní pohár ředitele společnosti THT
Polička“, který proběhl 30. června 2012, se zúčastnilo sedm družstev.
Na velmi dobře nachystaném starém hřišti Sokola Pomezí se hrálo systémem každý s každým.
V horkém počasí sehráli všichni účastníci šest zápasů, a to byla pořádná porce. Prvenství z minulého ročníku obhájil celek VPS Polička hrající ve složení: J. Ditrich st., R. Kysilko, M. Kysilko, F. Švec,
M. Neumeister, L. Soukal, O. Kučera, M. Opršál
a V. Obolecký. Na druhém místě skončil celek BorTel (Borová/Telecí) a třetí pozici v turnaji obsadili
Fešáci. Další pořadí poté bylo následující: čtvrtý
Pat a Mat, pátý Tatran, šestí žáci Pomezí a sedmý
celek Pražská S. Vyhlášeni byli také nejlepší jednotlivci: brankář Jarmil Svoboda (Fešáci) a střelec Ondřej Kučera (VPS, 7 branek). Nejstarším

hráčem byl Jaroslav Dittrich (VPS) a nejmladším
Adam Andrle z Pomezí, mezi nimiž byl věkový rozdíl plných dvaačtyřicet let. „Poděkování za velmi
zdařilý průběh turnaje patří rozhodčím Havránkovi, Gebovi a Šauerovi, staré gardě Pomezí, za
přípravu hřiště a zázemí, a samozřejmě i dlouholetým sponzorům: THT Polička, rodina Dytrtova
Pomezí, Jan Pásek Polička + Pavel Pásek, Městský
úřad Polička, Botana Skuteč, Pivovar Hlinsko,
Huntovna, Restaurace Starohradská, Prima –
Švanda, Strefa – Dvořák, Ravensburger, QANTO,
Obecní úřad Borová, Vinařství – Mikulica Kobylí,
CH + B Polička, Plasty – Havel, Agricol Polička,
Prodejna „Věra“, D.A.S. Polička, Gambrinus, Firma Flídr, Dipro Proseč, Tabák U Kubátů, Motorest
Borová, Tomáš Gracias, Metalplast Řebíček, Střechy – Báča. Děkujeme.
Hlavní pořadatel turnaje Radek Pruška

Rybářské závody pro děti a dospělé
V uplynulých dnech uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě v areálu Pod Kopcem dva závody. První (23. června) byl určen dětem
a do historie sdružení vstoupil už loni i letos pod
názvem II. ročník dětských závodů O pohár starosty.
Jaroslav Martinů, starosta a současně hospodář
RS Vysočina, nám k tomu řekl: „Po loňském prvním
ročníku jsme letos uspořádali ročník druhý. Vedl
nás k tomu současný vývoj ve společnosti, v době,
které já říkám „počítačová či internetová“. Všude
kolem sebe vidíme zájem mladých lidí především
o výpočetní techniku, většině jsou na hony vzdáleny původní dětské záliby jako různé hry, potažmo
sport (o kultuře nemluvě). I rybařina je sport a málokdo si uvědomuje, že v některých disciplínách velmi náročný. Suma sumárum - zájem dětí o rybařinu
rok od roku upadá, což těžce nesu. Proto jsme dělali,
co bylo v našich silách, abychom uspořádali letošní druhý ročník tohoto závodu. Musím s potěšením
konstatovat, že se počet zájemců oproti loňsku zvýšil z třiceti na čtyřicet (z Poličky a okolí). Jistě k tomu
přispěla i propagace závodu ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a fakt, že startovné je
zdarma. Navíc každý účastník obdržel věcnou cenu
a mohl si ponechat úlovek. Kromě toho se „rybářskému potěru“ věnuje řada našich členů, například
Vlastík Melezínek a Mirek Moravec s manželkami,
Libor Pantůček, Láďa Macháček, kteří nesli tíhu
celého závodu a připravili vše, jak má být. Myslím,
že víc už nemůžeme udělat. Počasí nám krásně vyšlo, vysadili jsme ke stávající bohaté obsádce další
ryby, abychom měli jistotu, že budou brát. Takže

celková atmosféra byla nádherná a pociťuji mírný
optimismus do budoucna. Potěšilo nás, že mladé
rybáře doprovázeli i rodiče, babičky a dědečkové.
Protože nebudeme-li děti vodit do prostředí nabízejícího ušlechtilou zábavu nebo kde se sportuje, tak
ony samy k tomu těžko dospějí ve světě, který nabízí
mnoho jiných, často nevhodných lákadel.“
Nejúspěšnější závodníci: 1. Jirka Dvořák, 2. Jarda
Martinů ml. (oba z Poličky), 3. Pavel Slavíček z Korouhve.
***
Druhým závodem byl I. ročník Pohár Poličský
kapr - jednotlivci, který se konal ve čtvrtek 5. července.
J. Martinů: „Tato myšlenka vznikla hlavně proto, že letos vyšly státní svátky Cyrila a Metoděje
a Jana Husa na čtvrtek a pátek, takže jsme měli po
čtyři dny jakýsi megavíkend roku. Tak nás napadlo,
že bychom mohli ty dny volna využít a uspořádat
pro rybáře nějakou netradiční akci. A byl z toho
I. ročník Poháru Poličský kapr, jako protiváha už
XIV. ročníku kaprařského poháru dvojic. Velice
nás potěšilo, že se ten nápad osvědčil, což potvrdila
účast 87 rybářů z různých koutů republiky. Revír
jsme opět doplnili rybami, počasí bylo krásné, panovala dobrá nálada. Závod byl rozvržen do dvou
poločasů 2 x 4 hodiny. Celkem bylo uloveno 175 kaprů (největší 74 cm) a tři jeseteři (největší 90 cm).“
Výsledky: 1. Radek Šafář, 2. Jiří Vagenkneht,
3. Miroslav Hlásenský, 4. Jaroslav Martinů, 5. Miroslav Moravec atd.
L. Vrabec

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

Sobota 11. srpna - Krajem malířů Vysočiny. Individuální účast
na 34. ročníku turistického pochodu okolím Hlinska. Trasy od
6 do 50 km.
Sobota 1. září - Pochod jubilantů. Turistická vycházka na závěr prázdnin.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Hasičky postupují
Jednou z mnoha činností dobrovolných hasičů
v Poličce je i účast v závodech požárního sportu.
V současné době trénují v Poličce čtyři družstva:
mladší a starší žáci, muži a ženy. A právě družstvo
žen dosáhlo v sobotu 30. 6. skvělého výsledku.
V okresním kole konaném ve Vítějevsi vybojovalo
1. místo a postupuje tak do krajského kola. Družstvo bylo složeno z dívek z Poličky a Lubné. V postupových soutěžích požárního sportu dospělých
se soutěží ve třech disciplínách: štafetě 4x100 m,
běhu na 100 m jednotlivců a požárním útoku. Ve
štafetě dosáhla děvčata času 75:06 s a obsadila
1. místo. V závodě jednotlivců nejlépe zaběhla Petra Paclíková s časem 20:85 s a v celkovém součtu
časů jednotlivých závodníků se Polička umístila
na 2. místě. V požárním útoku stačil čas 23:23 s na
3. místo. Výsledky všech tří disciplín se pak sčítají,
družstvo s nejméně body vítězí.
Protože se jedná o postupovou soutěž, prochází
družstva koly okrskovými, okresními, krajskými
a mistrovstvím ČR. Družstvu žen z Poličky se tak
podařilo postoupit již do 3. kola, které se uskuteční 4. srpna v Otradově. Přejeme tedy děvčatům
hodně štěstí a děkujeme všem, kteří se podíleli na
jejich úspěchu – především trenérům Tomášovi,
Štěpánovi a Lukášovi.

Úspěch sportovních
rybářů
Chtěli bychom i touto cestou moc a moc poděkovat Pepovi Konopáskovi za vše, co pro nás udělal,
abychom uspěli na Mezinárodním mistrovství ČR
v rybolovu – v plavané, v kategorii do 14, 18 a 23 let,
které se konalo ve dnech 30. 6 - 1. 7. v Kamenné Žehrovici. Pro to, aby Bára Bačinová celkově tuto kategorii vyhrála, Jarda Martinů byl na skvělém 2. místě
a Jirka Dvořák potom celkově na 6. místě, ale hlavně,
že jsme vyhráli toto mistrovství jako družstvo, udělal Pepa pro nás hodně moc, a bez jeho pomoci a rad
bychom tohoto výsledku nedosáhli.
Pepo, díky, snad se nám někdy podaří se přiblížit
i ke Tvým skvělým rybářským úspěchům.
Jarda Martinů a Jirka Dvořák
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Plavecký bazén
BAZÉN 		
ZAVŘENO
SAUNA		
ZAVŘENO
POSILOVNA - POZOR ZMĚNA:
sobotní provoz od 16. 6. do 20. 10. 2012
		
od 18.00 do 20.00 hod.
neděle		
zavřeno
pondělí, středa a pátek
		
od 10-12 hod. a 14-20 hod.
úterý a čtvrtek
od 14-20 hod.

držitelé děti ZTP A ZTP/P
			
jejich průvodci jako dospělí

Plavecký bazén
Provoz plaveckého bazénu bude zahájen po prázdninách v pondělí 3. 9. 2012 od 6.00 do 20.00 hod.
Od září 2012 připravujeme pro veřejnost CVIČENÍ
a PLAVÁNÍ pro DOSPĚLÉ pod vedením zkušené
instruktorky Zdeny Šemberové. V září zahajujeme
kurzy plavání od: pondělí 10. 9., úterý 11. 9., středa
12. 9.2012
PODĚKOVÁNÍ: Za kolektiv plaveckého bazénu,
plavecké školy a cvičenek AQUAEROBICU, děkuji
cvičitelce aquaerobicu Gábině Svobodové za spolupráci a přeji ji hodně dalších sportovních úspěchů.
Jitka Kmošková
Koupaliště:
provoz koupaliště v srpnu
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:
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
děti od 3 do 15 ti let
		
dospělí
		
držitelé dospělí ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
			

8 Kč
po 17 hod. 3 Kč

Půjčovné:
		 hřiště
100 Kč na 1 hod.
plavecké pomůcky:
		 rukávky/pár:
5 Kč/hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
		 pálka na st. tenis 2 ks
		 a míček l ks
vratná záloha 5 Kč/1h.
		 slunečník
vratná záloha 10 Kč/den
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 webových stránkách města Poličky
a T.E.S. s.r.o.
KONTAKT:
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu
a koupaliště Polička
bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 731 020 030 (koupaliště)
Zdena Mihulková
plbazen@tespolicka.cz, tel. 461 725 631
Návštěvníkům poličského koupaliště přejeme příjený pobyt a slunečné počasí.
Dle hygienického předpisu vyhlášky ministerstva zdravotnictví 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!

zdarma
15 Kč
po 17 hod. 5 Kč
30 Kč
po l7 hod. 10 Kč
15 Kč
po 17 hod. 5 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Kamenec vás zve
na hasičské sportovní závody v roce 2012, které
se konají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínka.

Sobota 11. 8. 2012
XIII. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami v kategoriích mužů a žen, který je 5. závodem
seriálu Český pohár Velkopopovického Kozla 2012
Program:
13.00 hod. základní část závodu mužů
16.00 hod. závod mladšího dorostu
17.00 hod. základní část závodu žen
20.30 hod. play-off finálový závod
		
za umělého osvětlení
		
s doprovodným programem
Neděle 12. 8. 2012
O pohár starosty obce Kamenec
XXI. ročník soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku – závod je součástí seriálu Okresní
ligy Svitavska v požárním útoku
Program:
9.30 hod. závod mužů
11.30 hod. závod žen a seniorů
Ve sportovním areálu velkoplošná obrazovka
se zobrazením průběhu závodů.
Natáčení závodů Českou televizí pro vysílání
na ČT4 sport. On-line přenos všech závodů
prostřednictvím internetové televize
Informace na www.obec-kamenec.cz
a www.stovky.cz

Běhy mimo dráhu i na dráze

Poličský bagr
Dne 14. 7. se na pískových hřištích ve sportovním areálu v Sebranicích uskutečnil XII. ročník
plážového volejbalového turnaje
dvojic Poličský bagr.
Soutěže se za chladného
a chvílemi i deštivého počasí
zúčastnilo celkem 11 dvojic mužů a doprovodného
turnaje žen 6 dvojic.
Vyhráli Tajnůstkáři (Miroslav Augustin, Martin Malý). Druzí skončili Borci z Bechyně (Michal
Směšný, Petr „Sporťák“), třetí až čtvrtí UB40 (Lukáš Machek, Josef Stříteský) se Slavoj Starohradská (Michal Bulva, Miloš Vraspír). O 5. - 8. místo
se podělili Beach Boys, Dědci, Prony a Sledi.
V turnaji volejbalistek zvítězily Bábovky následované Obrovskými nešikami, Pohodářkami, Pokustónkami, Veveřicemi a Prdelkami.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Sezam Chrudim, Kovoslužba Bulva, Daniševský, Ravensburger, Leoš Bulva - závodník ve
squashi a Tiskárna Polička. Náš dík patří také obci
Sebranice za vstřícnost s technickým zabezpečením celé akce.
Za TJ Spartak Polička ASPV - volejbal
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz

Zhruba polovinu závodů má za sebou i před sebou běžecký Pohár Iscarexu 2012. Vzhledem k nestejně absolvovaným počtům startů je současné
pořadí poličských atletů rovněž různorodé. Deset
z nich má započítáno víc než jeden závod z dosud
sedmnácti odběhaných (16. 7.). Nikdo zatím nestihl dvanáct maximálně klasifikovaných.
Nejlépe si vedou ti nejmladší, Eliška Červená
a Matouš Budig, kteří jsou shodně čtvrtí. Bodový
průměr u obou dává šanci na posunutí v žebříčku.
Následuje šestý starší žák Jan Mužík, který po
letech reprezentoval poličskou atletiku na MČR
v bězích. Koncem června vybojoval ve stýplu na
1500 m dvanácté místo.
V desítce ve svých kategoriích jsou muži - devátý
Josef Šutera a desátý Karel Sejkora. Ten stihl ještě
reprezentovat v KP mužů a zvlášť start na pětikilometrové trati v Pardubicích po těžkém a úspěšném
krosu v Dobrouči ho vrátil k hranicím osobního
rekordu.
Druhou desítku otvírá s jediným závodem st.
žákyně Kateřina Tobyšková a s více starty veterán
Miroslav Štyndl. Postupně seřazeni jsou žáci Filip
Slaný (12.), Jan Tomšů (13.), Matěj Zach (14.) a rovněž čtrnáctý Martin Mužík. Ten má všechna umístění do třetího místa. Následují dospělí na patnáctém místě Lenka Schauerová a Tomáš Lorenc.
Druhou desítku uzavírá kvůli zraněním jediným

startem Zuzka Vlčková. Dále jsou klasifikováni
David Forchtsam (28.), Adam Zezula (29.), Ondřej
Klimeš (32. - mimochodem čtrnáctý dorostenec
na MČR v hodu kladivem), Žaneta Petrásová (36.),
Nikola Karlíková (37.) a Tomáš Večeře (67.). Ti
všichni mají jediný start na domácím Běhu kolem
hradeb.
Do konečného hodnocení soutěže bude koncem srpna zahrnut i seriál pěti závodů do vrchu
v Č. Třebové - Pekelný kilometr. Zatím hodnocení
se třemi starty splňují tři poličští běžci. Jasně první je Matouš Budig, který každým startem vylepšuje traťový rekord kategorie. O vylepšení čtvrtého místa se koncem srpna bude snažit Filip Slaný
a těsně za ním šestý Jan Mužík, oba mezi staršími
žáky.
Miloslav Červ
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

