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Město Polička zpřístupní hradební
úsek ve Václavské ulici
Město Polička získalo grant Pardubického kraje
na opravu zábradlí hradebního ochozu v ulici Václavská. Díky dotaci město opraví a opětovně zpřístupní tuto atraktivní část hradeb pro turisty. Projekt zahrnuje nejen opravu dožilého zábradlí, ale
i zajištění jeho delší životnosti díky požadované
speciální technologii, jíž je tlakovakuová impregnace a dlouhodobé máčení dřeva. Předpokládaný
termín realizace je červen – červenec tohoto roku.

Cena za opravu představuje částku půl miliónu
korun.
Poličské hradby patří k nejzachovalejším ve
střední Evropě, celý pás hradeb, který obepíná
historické jádro města, měří 1220 m. Hradby jsou
postupně rekonstruovány a město Polička vynakládá v posledních letech cca milion korun na
jejich opravu a údržbu (v minulých letech se jednalo o vyšší podíl z rozpočtu města, díky vyšším
dotacím Programu regenerace MPR a MPZ, kde je
podmínkou 50% finanční podíl města). Pro letošní
rok představuje částka z rozpočtu města na rekonstrukci hradeb necelý milion Kč, dotace z Programu regenerace MPR a MPZ je ve výši 805 tis. Kč.
Přestože jsou pro letošní rok dotace z tohoto programu značně redukovány, podařilo se městu získat dotaci nejvyšší ze všech měst ČR. I tento fakt
dokazuje obrovský význam poličských hradeb.
Zpřístupněny jsou doposud dva prohlídkové
okruhy hradebního ochozu, které se střídají. Přibude tedy další nabídka a další možnost prohlídky
této ojedinělé památky, kterou jinde v ČR nenajdete.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Ravensburger slavil
Poličská firma Ravensburger Karton otevřela
14. června slavnostně novou halu a sklad, do kterých investovala zhruba 130 milionů korun. Získala tím prostor pro čtyři robotizovaná pracoviště
na výrobu prostorových puzzle a třicet strojů na
lisování plastových dílů. V multifunkční hale se
také budou spouštět nové projekty a bude se v ní
kompletovat zboží mířící do Spojených států. Vedle her pro děti i dospělé, které se v Poličce vyrábějí
pro mateřskou firmu v Německu, se chce podnik
pokusit také o vlastní cestu – výrobu plastových
dílů pro automobilový průmysl.
Ravensburger Karton je českou pobočkou německé firmy sídlící ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Výrobní podíl této pobočky na
celkové produkci firmy dosahuje téměř osmdesáti
procent, vývoj však stále zůstává v Německu.

Slavnosti se zúčastnili za německou stranu Florian Knell, člen představenstva, a Clemens Maier,
rovněž člen představenstva a syn majitelů. Poličku
zastupovala místostarostka Marie Kučerová, Pardubický kraj hejtman Martin Netolický a senát senátor Radko Martínek.
„Město Polička velmi oceňuje význam firmy
Ravensburger Karton, s.r.o. vzhledem k zaměstnanosti našeho regionu. Firma poskytuje cca 600
pracovních míst z celkového počtu 4-5 tisíc pracovních míst, která v regionu Poličska jsou. Její
přínos je pro město Poličku a její region nezanedbatelný,“ zdůraznil působení firmy Ravensburger
Karton, s. r. o. starosta města Jaroslav Martinů.
-ij-

Svoz odpadu
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Informace
o mimořádné situaci
Dne 18. 6. asi v 10.56 hod. byl v objektu městského úřadu v přízemí identifikován zápach
s ostrými svíravými a štiplavými účinky s velkou
dynamikou šíření a okamžitým působením na lidský organizmus. Nešlo o cvičný poplach, ale tzv.
o ostrou situaci navíc ve střetu s neidentifikovanou plynnou látkou. S ohledem na mimořádnou
závažnost byl okamžitě pracovníkem krizového
řízení Ing. Bartošem povolán hasičský záchranný
sbor, městská policie a Policie ČR. HZS v Poličce
se látku nepodařilo identifikovat, resp. detektory
vyloučily bojové plyny. Veden zásadou předběžné opatrnosti jsem nařídil a zabezpečil evakuaci
všech zaměstnanců a přítomné veřejnosti (cca
40-50 osob) do prostor shromaždiště - náměstí
s tím, aby vyčkali dalších pokynů. Úřad byl pro
veřejnost uzavřen, odborně prohlédnut a intenzivně provětráván. Zaměstnancům bylo nařízeno
sledování svého zdravotního stavu a pro případ
nějaké nestandardnosti okamžité návštěvy lékaře.
Takové situace nelze nikdy a za žádných okolností
podceňovat.
Případ vyšetřuje Policie ČR.
Děkuji našim zaměstnancům i zúčastněným
osobám z řad veřejnosti za korektní chování. Velké poděkování patří zasahujícímu odřadu HZS
Polička, dobrovolným hasičům, Polici ČR-OO Polička a naší Městské policii.
Pachateli pak vzkazuji, že ohrozil velké množství lidí, což mu bude výrazně přitěžující okolností jeho protiprávního jednání.
JUDr. Bohuslav Břeň, MPA
tajemník, Městský úřad Polička

Otevírá se Úzká
ulička
Od 1. července 2013 je opět zpřístupněna ulice
Úzká. Město Polička provedlo v uličce nezbytné
stavební úpravy a otevírá tuto spojnici mezi ulicí
Šaffovou a náměstím B. Martinů veřejnosti. Ulička bude zpřístupněna v letním období - od 1. května do 30. září a to v době od 9.00 do 17.00 hodin.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Svoz odpadu připadající na pátek 5. 7. 2013 proběhne beze změn.

Uzávěrka

Zleva: Marcel Hlouš, Clemens Maier, Peter
Neff, Florian Knell

příštího čísla Jitřenky 21. července
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Usnesení městské rady
Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady
města Poličky konané dne 20. května
2013
RM schvaluje uzavření Smluv o centralizovaném zadávání k zabezpečení realizace veřejných
zakázek na dodávky elektrické energie a zemního
plynu mezi městem Polička a jeho příspěvkovými
organizacemi a subjekty, které sídlí v objektech
ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci pana Jana Stodoly, E. Beranové 250, Polička, na členství v komisi
zdravotně sociální, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská
škola Lubná, ve výši 2 000 Kč na uspořádání
florbalového turnaje pro žáky
• Alena Červová, ve výši 4 000 Kč na divadelní
představení v rámci dětského dne ve Stříteži
• Český svaz ochránců přírody, ve výši 16 000 Kč
na GPS navigaci, benzínový vařič, dalekohled,
nátěr oken, opravu stropu
• Zdislava Vostřelová, ve výši 4 000 Kč na dětské odpoledne ve Stříteži
• Ivan Šrek, ve výši 5 000 Kč na divadelní představení, honorář a cestovní výdaje herce/souboru
• Jana Jonáková, ve výši 4 000 Kč na pořízení
jednotného oblečení na vystoupení tanečního
kroužku
• NÁŠ MARTINŮ, ve výši 15 000 Kč na koncertní vystoupení, besedu s hostem
• Sdružení přátel Pardubického kraje, ve výši
2 000 Kč na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje
• CANTES o. s. skupina Polička, ve výši
15 000 Kč na činnost (např. pomůcky pro výkon canisterapie, vybavení canisterapeutických týmů, částečná úhrada nákladů na dopravu, krmení, veterinární ošetření, poštovné,
telefonní poplatky, internet)
• Hana Ščigelová, ve výši 1 000 Kč na přednášky
o zdravém životním stylu
• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, Krajská organizace Pardubického
kraje, o. s., ve výši 10 000 Kč na činnost
• Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov,
ve výši 20 000 Kč na dovybavení bytových
jednotek Azylového domu pro matky s dětmi
v nouzi, realizaci volnočasových aktivit
• Svaz postižených civilizačními chorobami, ve
výši 6 000 Kč na cvičení, kardio olympiádu
• Filip Škoda, ve výši 12 000 Kč na organizaci
celorepublikového turnaje ve florbalu v Poličce
• MINIATUR - GOLF CLUB Polička, ve výši
3 000 Kč na účast mládeže na minigolfových
soutěžích
• Petr Hartmann, ve výši 3 000 Kč na přípravu
a soutěže v drytoolingu a v ledolezení
• Sportovní klub Prima Polička, ve výši
15 000 Kč na organizaci závodu v cyklokrosu
pro žákovské, dorostenecké a veteránské kategorie
• Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení, ve výši 3 000 Kč na
činnost – např. ubytování, startovné, cestovné,
sportovní potřeby
• Tomáš Kosek, ve výši 2 000 Kč na turnaj v nohejbalu, činnost
• ÚAMK - AMK Polička, ve výši 4 000 Kč na
podporu mládežnického družstva motokrosařů
• ÚAMK - AMK Polička, ve výši 3 000 Kč na pronájem sjezdovky a časomíry - 4. ročník motocyklového sprintu
• Zdeněk Červený, ve výši 2 000 Kč na běžecký
atletický seriál Iscarex Vysočina Cup
• Aeroklub Polička, ve výši 5 000 Kč na modernizaci a obnovu návěsní plochy
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• Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů, ve výši 2 000 Kč na startovné na
závodech, dopravu, vakcinaci, léky, vitamíny,
kancelářské potřeby
• Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, ve výši 5 000 Kč na náklady na výstavu
• Klub českých turistů Polička, ve výši 5 000 Kč
na značení turistických tras, činnost
• Myslivecké sdružení Polička, ve výši 3 000 Kč
na nákup obilí pro zimní přikrmování zvěře
• Myslivecké sdružení Polička, ve výši 12 000 Kč
na opravu střechy skladu po krádeži střešní
krytiny
• Opuštěné kočky Polička, ve výši 3 000 Kč na
péči o opuštěné a týrané kočky
• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Svitavy, ve výši 3 000 Kč na činnost
mládeže a dorostu
• ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 10 000 Kč na
svoz poraněných živočichů, léky, léčení, krmení, zajištění provozu záchranné stanice
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí,
ve výši 2 000 Kč na provoz Linky důvěry Ústí
nad Orlicí
• „DIVING - FREEDIVING KLUB POLIČKA“, ve
výši 20 000 Kč na přípravu a soutěže v potápění, potápění pro veřejnost
• Jiří Kosek, ve výši 16 000 Kč na tréninky, soutěže v elektronických šipkách
• Vodácký klub Neptun, ve výši 15 000 Kč na
pronájem bazénu pro výcvik členů, nákup vodáckého materiálu
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši
15 000 Kč na programy pro třídní kolektivy
MŠ, ZŠ, SŠ, přednášky pro veřejnost, seniory
a další skupiny
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce, ve výši 5 000 Kč na příměstský tábor
s Američany
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 7 000 Kč na preventivní programy HIV
a AIDS
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 18 000 Kč na sportovně turistický kurz žáků v Orlických horách
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 16 000 Kč na výměnný
pobyt - úhradu vstupného do kulturních zařízení
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
23 000 Kč na školu v přírodě pro děti ze sociálně slabých rodin a Dětského domova Polička
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, ve výši 47 000 Kč na
jazykový pobyt v Londýně - příspěvek na dopravu
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
Tilia Polička, ve výši 32 000 Kč na opravy
a údržbu základny a klubovny, obnovu vybavení, přátelské setkání, dofinancování projektu
sportovně relaxačního centra
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 26 000 Kč
na náklady na dopravu na tábor v Anglii, nákup trouby, prken, celt, stanu, příspěvek na
pronájem tělocvičny
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši
8 000 Kč na dětský den
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 8 000 Kč na dětský den s vodníky
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 3 000 Kč na Svatomartinský večer
s broučky
• Miloš Jandl, ve výši 30 000 Kč na zajištění
kostýmů pro účinkující a koně, dopravu koní

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

a zvířat, krmení pro zvířata, občerstvení,
úklid - příjezd královské družiny na hrad Svojanov v rámci královských slavností 7/2013
a živý betlém na Palackého náměstí 1/2014
• „Pontopolis“, ve výši 30 000 Kč na Expediční
kameru (film. fest. outdoorových filmů), Listopadání (připomenutí total. režimů), Jeden
svět (film. fest. o lidských právech)
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
10 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré
v Divadelním klubu v Poličce
• Veronika Šrek Bromová, M.A., ve výši
25 000 Kč na realizaci výstav v rámci programu Galerie KABINET CHAOS Střítež
• Laxus o. s., ve výši 20 000 Kč na poskytování
sociálních služeb - terénní programy pro uživatele drog
• MaTami, centrum pro rodinu o. s., ve výši
25 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro
rodinu“
• Občanské sdružení Bonanza, ve výši
30 000 Kč na poskytování sociální služby pro
rodiny s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve
výši 25 000 Kč na potravinovou pomoc pro
potřebné
• Oblastní charita Polička, ve výši 12 000 Kč na
nákup kompenzačních pomůcek k počítači
• Oblastní charita Polička, ve výši 8 000 Kč na
kurz Letní škola rekodifikace soukromého
práva
• Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč
na nákup pomůcek - nylonová podložka, WC
křeslo klozetové
• Atletika Polička, ve výši 55 000 Kč na sportovní činnost mládeže
• Atletika Polička, ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 44 000 Kč na
provoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
• HC Spartak Polička o. s., ve výši 101 000 Kč na
činnost hokejového klubu
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 5 000 Kč na mezinárodní mládežnický
fotbalový turnaj okres Senec
• SK8 Slalom Polička, ve výši 50 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského a žákovského družstva
• Sportovní kluby Polička, ve výši 81 000 Kč na
činnost mládežnických oddílů
• Stanislav Nožka, Mgr., ve výši 10 000 Kč na
činnost kroužku sportovního lezení
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
výši 45 000 Kč na cestovné na soutěže, soustředění, startovné, pronájem hracích prostor,
nákup šachového materiálu
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 111 000 Kč na
činnost mládežnických družstev
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (oddíl stolního tenisu), ve výši 6 000 Kč
na činnost mládežnických oddílů
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (oddíl tenisu), ve výši 45 000 Kč na podporu mládeže
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (oddíl tenisu), ve výši 8 000 Kč na letní
kemp pro nové adepty - „Hledáme novou Kvitovou a nového Berdycha“
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši
7 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
5 000 Kč na vybavení na soutěže (hadice, savice, proudnice apod.)
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů (poháry, medaile a věcné ceny)
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
5 000 Kč na přípravu na soutěže dětí, žen
a mužů a pronájem tělocvičny
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• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 10 000 Kč na broušení a nátěr parket ve
velkém sále spolkového domu Jordán
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 15 000 Kč na výměnný
pobyt - příspěvek na stravování
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (ASPV), ve výši 7 000 Kč na nákup volejbalových míčů, organizaci volejbalových soutěží
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Nadační fond Romana Šebrleho, ve výši
40 000 Kč na zapojení ZŠ do projektu Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů - prezentace učitelům TV a ředitelům ZŠ, beseda na ZŠ,
metodika
• „Pontopolis“, ve výši 15 000 Kč na filmový festival Jeden svět - projekci pro školy
• Stanislava Kopecká, ve výši 30 000 Kč na provoz jezdeckého oddílu Stáj Dvořák Čistá
• „Pontopolis“, ve výši 50 000 Kč na multikulturní festival Colour Meeting 2013
• „Pontopolis“, ve výši 5 000 Kč na filmový festival Jeden svět - film Šmejdi - v DPS Penzion
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička,
o. s. (oddíl tenisu), ve výši 160 000 Kč na zhotovení umělého povrchu u odrazové stěny
• MaTami, centrum pro rodinu o. s., ve výši
13 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit
• „Pontopolis“, ve výši 5 000 Kč na sraz milovníků
retro bicyklů
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2013, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky
s názvem „Obnova místní obslužné komunikace
ve Stříteži u Poličky - 1. etapa“ firmě Swietelsky
stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Obnova místní obslužné komunikace ve Stříteži
u Poličky - 1. etapa“ mezi městem Polička a firmou
Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Městské hradby v Poličce, úsek SO 01-2, oprava zábradlí hradebního ochozu“ pana Zdeňka Kulhavého,
Truhlářství, Krouna, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem
Zdeňkem Kulhavým, Truhlářství, Krouna, k zajištění zakázky „Městské hradby v Poličce, úsek SO
01-2, oprava zábradlí hradebního ochozu“, dle důvodové zprávy.

Recyklace
elektrospotřebičů
Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování
za rok 2012. Z Certifikátu vyplývá, že naši občané v loňském roce vytřídili 156 televizí, 383 monitorů a dále 3495 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 166 MWh elektřiny, 7603 litrů ropy,
746 m3 vody a 7 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 37 tun CO2
ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 147 tun.
Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za
více než 2200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem.
Všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký
dík.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

RM schvaluje vyjádření města Poličky ke sta- ventivní péče o sbírky muzeí a galerií Pardubického
novení průzkumného území konvenčních ložisek
kraje na rok 2013“ na vybavení pracoviště pro digiropy a zemního plynu společnosti SouthOil s.r.o., talizaci muzejních sbírek, dle důvodové zprávy.
Praha 4 – Nusle, na území krajů KrálovéhradeckéRM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí fiho a Pardubického, dle důvodové zprávy.
nančního příspěvku s panem Martinem Součkem,
RM schvaluje záměr prodeje stavby bývalé
Nakladatelství Arbor vitae, Řevnice, na vydání
požární nádrže umístěné na pozemku p. č. 44/2
knihy „Neuvěřitelná kauza Martinů“, dle důvodové
včetně pozemku p. č. 44/2 o výměře 507 m2 a čás- zprávy.
ti pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 800 m2, vše
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s panem
v k. ú. Střítež.
Danielem Bartošem, DiS., Svitavy, k zajištění akce
RM bere na vědomí negativní stanovisko hejt- „Restaurátorská oprava litinového kříže s kamenmana Pardubického kraje ve věci poskytnutí ga- ným podstavcem v k. ú. Střítež u Poličky na pozemrance k přednostní hospitalizaci dětských pacien- ku p. p. č. 77“, dle důvodové zprávy.
tů z regionu Poličsko.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Vodními
RM schvaluje užití městského znaku v rámci
zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, ve věci mopropagace projektu „Na kole dětem“.
nitoringu skládky Široký Důl, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí konání akce „Poličské RocRM schvaluje uzavření Darovací smlouvy z Fonkoupání“ ve dnech 24. - 25. května 2013.
du ASEKOL mezi městem Polička jako obdarovaným a ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4, jako dárUsnesení přijatá na 11. schůzi Rady
cem ve věci podpory projektu „Rozšíření sběrného
města Poličky konané dne 3. června
dvora - I. etapa“, dle důvodové zprávy.
2013
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
RM doporučuje ZM poskytnutí finančních pří- č. 07600632 o poskytnutí podpory ze Státního fonspěvků na preventivní programy těmto subjektům:
du životního prostředí ČR na realizaci akce „Pěsteb• Gymnázium Polička, ve výši 20 000 Kč
ní opatření pro stromy v městské památkové zóně
na „Psychohrátky“
a vybrané aleje v Poličce, Polička, okres Svitavy,
• Gymnázium Polička, ve výši 5 000 Kč
Pardubický kraj“, dle důvodové zprávy.
na „Adaptační kurz“
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemkové
• DPS Penzion Polička, ve výši 11 000 Kč
parcely č. 3264/6, a to část o výměře cca 110 m2
na „Bezpečnost seniorů“
a část o výměře cca 130 m2 v obci a k. ú. Polička, dle
• SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč
důvodové zprávy.
na „Právo pro každý den“
RM pověřuje odbor správy majetku zveřejňová• Společnost pro podporu lidí s mentálním po- ním záměrů dispozic s majetkem města podle § 39
stižením Polička, ve výši 3 000 Kč na „Pozitiv- odst. 1 zákona o obcích vyvěšením na úřední desce
ně do života“
městského úřadu.
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
6 000 Kč na „Prevence gamblerství“
na sekretariátu starosty města.
• Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 11 500 Kč na „Adaptační kurz pro
žáky šestých tříd“
• Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 9 100 Kč na „Primární prevence
a vrstevnický program“
• Gymnázium Polička, ve výši 10 000 Kč na
“Vrstevnický program nadstavba“
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a SlezRM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí fi- ska připravilo společně s Národním památkovým
ústavem a Ústavem územního rozvoje novou sounančních příspěvků na preventivní programy pro:
těž - o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy
• ZŠ Masarykova Polička, ve výši 10 000 Kč na
nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru
„Studium metodiky prevence“
staveb - Památka roku 2013.
• Horolezecký klub Polička, ve výši 15 000 Kč na
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
výstroj a materiální zabezpečení horolezecké
obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo
stěny
• SOŠ a SOU Polička, ve výši 35 400 Kč na „Adap- souboru staveb, které mají významné památkové,
architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou
tační kurz pro žáky 1. ročníků“
nositeli specifického charakteru prostředí. Hod• Skateboard klub Polička, ve výši 10 000 Kč
noceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jena výstroj a výzbroj
jich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl
stavba, charakteristická část zástavby, vojenský
odbíjená), ve výši 6 000 Kč na ochranné sítě
• ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10 000 Kč na „Se- nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor,
park...
tkávání u kulatého stolu“
Více informací a přihlášku do soutěže najdete na
www.shscms.cz
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2013 dle
N. Šauerová, tisková mluvčí města
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŽPZ/13/21145
o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2013 na projekt Střediska
volného času Mozaika Polička „Už vím jak na to!“,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity
a rozšíření odloučeného pracoviště Mateřské školy
Luční Polička se sídlem Luční 394, Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička se sídlem
Švermova 401, Polička v nejbližším možném termínu, pokud možno od 1. 9. 2013.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Restaurování vstupních dveří do objektu Radnice v Poličce“ pana J. Věnečka dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
grantu č. 2013/21814 z programu „Podpory pre-

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

Cena Památka
roku 2013

3

Restaurování
kamenných soch

Boj o záchranu památky pokračuje…

Kamenné sochy „Naše osvobození“, „Poroba“
(obě umístěné před SOŠ a SOU Polička) a „Pomník padlým 1. světové války – Vdova“ (v městském parku) budou během roku 2013 kompletně
zrestaurovány. Město Polička získalo dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 173 tis. Kč na opravu
těchto soch, které jsou vedeny v Centrální evidenci
válečných hrobů Ministerstva obrany ČR. Celkové
náklady jsou ve výši 222 tis. Kč. Práce provede na
základě výsledku výběrového řízení restaurátor
BcA. Petr Gláser.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Barokní dveře
radnice
Během měsíců června – srpna budou restaurovány barokní dubové dveře poličské radnice, v těchto
měsících budou originální dveře v radnici nahrazeny dveřmi provizorními. Město Polička získalo
na opravu dotaci z Pardubického kraje ve výši
70 tis. korun. Na základě výběrového řízení provede zakázku restaurátor Jiří Věneček z Litomyšle, celková částka je ve výši 138 tis. Kč. Dveře byly
poškozené vnějšími povětrnostními vlivy i běžným
užíváním, na několika místech jsou výplně podél-

ně prasklé, na celé ploše jsou mnohá mechanická
poškození, celková povrchová úprava je již zašlá.
Dveře barokní radnice v Poličce jsou dvoukřídlé
s půlkulatým nástavcem, který je bohatě zdobený profilovými lištami a mohutnými řezbami na
střední klapačce. Dveře jsou okované velkými
kulatými hřeby a zámkem s klikou a štítkem, dále
klepadlem a ve vnitřní části panty. Materiál dveří
je z přední strany dubový masiv a z vnitřní strany
smrkový masiv.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Město Polička se může pyšnit významnou pa- lze konstatovat, že se na něm podílejí negativní
mátkou, která se nachází před východním prů- vlivy změn povětrnosti, znečištění, biokoroze, ale
čelím barokní radnice na Palackého náměstí, po- i třeba některé z úprav a restaurátorských zásahů
cházející z r. 1727. Je to mariánský (morový) sloup, provedených v minulosti a řada dalších skutečnosdosahující 22 m výšky. Nejedná se však o izolova- tí. Přesnější stanovení příčin poškození objektu
ný stavební objekt, ale spolu se dvěma kašnami
a jejich odstranění obsahuje uvedený dokument
vytváří promyšlený urbanistický záměr, který „Restaurátorský průzkum – Mariánský (morový)
v souboru s mohutnou radnicí symetricky dopl- sloup v Poličce“, který je k dispozici na městě Polička.
Průzkum též obsahuje rozpočet finančních nákladů na celkové restaurování sloupu, které jsou
vyčísleny na 10,5 mil. Kč bez DPH.
Po značném pokrácení dotací z Programu regenerace bylo nutné začít na náročnou obnovu
památky hledat i další cesty na získání finančních prostředků. Jednou z nich jsou i Norské
fondy. Kroky byly podniknuty již začátkem roku
(výběrové řízení na realizátora dodavatelské firmy restaurování – uzavřená smlouva, práce na
reprezentativní publikaci, úsilí o zápis památky
do evrop. UNESCO…). Bohužel, do současné doby
nebyla ještě výzva k NF vyhlášena, předpokládá se
na podzim letošního roku.
ňuje kompozici památek v samém centru města.
Autorství je připisováno císařskému architektu
F. M. Kaňkovi, sochy vytesal J. F. Pacák. Polička
tak získala památku patřící k vrcholům barokního
sochařství a podle mínění znalců nemá v Čechách
sobě rovného. Celý soubor uvedených děl byl
v r. 2008 prohlášen za národní kulturní památku.
Bohužel, v posledních letech je na něm možné
pozorovat značné poruchy, které zapříčinil nejen
vandalismus, ale projevuje se především „zub
času“. V současné době lze stav památky označit
za havarijní, o čemž mimo jiné svědčí odlomení
a pád ruky sv. Víta, ke kterému došlo již v roce
2011. Obecně lze říci, že na většině částí památky
je možné sledovat projevy hloubkové koroze kamene vedoucí až k úplné destrukci vnitřní struktury
kamene, z něhož byla architektura a sochařská
výzdoba sloupu vysekána. Na sloupu se objevují
rozsáhlé plochy, na nichž dochází ke sprašování
povrchových vrstev kamene místy až do hloubky
několika centimetrů, dále k rozvoji trhlin, jež vedou k odpadávání větších i menších objemů kamene nebo dokonce takových trhlin, které již ohrožují
statiku celého původního kamenného bloku, z něhož byly jednotlivé části monumentu vysekány. Na
některých částech architektury sloupu, zejména
v dolní části soklu, dochází k rozvolňování a deformaci celé konstrukce. Tyto deformace by v budoucnu mohly vážně ohrozit statiku celé konstrukce, a tím i existenci mariánského sloupu jako celku.
Samotný kámen se, i přes restaurátorské zásahy provedené v minulosti, dnes ocitá na hranici
své životnosti, a pokud chceme ochránit všechny
významné památkové hodnoty, které jsou v prvé
řadě předmětem ochrany mariánského sloupu
v Poličce, jako jsou autenticita památky, dochovaný rukopis autora a jeho svébytné sochařské
pojetí, ale i řemeslné zpracování sochařských
i architektonických prvků tohoto významného sochařsko-architektonického díla z kamene, pak je
třeba bezodkladně a nutně zahájit práce pro jeho
záchranu.
Tato zjištění však okamžitě vyvolávají otázku,
kolik bude jeho obnova – celkové restaurování,
stát a kde potřebné milióny sehnat. V současné
době se jedná opravdu o nelehký úkol a již nyní lze
konstatovat, že to bude „běh na dlouhou trať“.
Již v r. 2011 byly nastartovány přípravné práce,
aby mohla být památka zařazena do Programu
regenerace MPR a MPZ za účelem získání dotací.
Nutnou podmínkou bylo zpracování podrobného
restaurátorského průzkumu, který je povinen nechat na své náklady zpracovat vlastník památky.
Tento náročný dokument byl během roku 2012
precizně zpracováván restaurátorem s povolením
MK ČR. V něm jsou stanoveny možné příčiny
stávajícího havarijního stavu památky. Obecně
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Památka však rychle v čase degraduje, aktuálně
je v pozici havárie a sám její stav diktuje okamžitost zásahu. Proto byl zpracován restaurátorský
záměr řešící odstranění kritických pasáží. Na
základě tohoto dokumentu byla podána žádost
o dotaci z rezervy Programu regenerace se všemi
nutnými strukturovanými doklady.
Rozsah restaurátorských prací na zajištění
havarijního stavu památky představují částku
907 tis. Kč (na základě výběrového řízení). Jak
budeme s naší žádostí úspěšní, bude zřejmé na
počátku července.
V tuto chvíli bych chtěla ocenit postoj vedení
města, které se ke vzniklé skutečnosti postavilo
čelem a nutné finanční prostředky na odstranění
havarijního stavu doporučilo ZM zahrnout do rozpočtu města formou rozpočtové změny.
Nyní nezbývá než doufat, že budeme mít štěstí
a získanou dotací pokryjeme velkou část havárie.
Potom už své síly soustředíme na získání potřebných milionů: na možnost spolufinancovat
projekt z Finančních mechanismů EHP/Norska,
tzv. Norských fondů – šance pro kulturní dědictví
evropského významu.
Zde též oceňuji a vážím si nabídnuté pomoci
bývalého starosty Poličky RNDr. Jakuba Skalníka
při přípravě dotačního projektu za účelem získání
finanční podpory na obnovu významné památky.
Za každou pomoc jsme vděčni.
Věřím, že úsilí o záchranu poličského mariánského sloupu dojde ke svému naplnění – úspěšnému cíli, a podaří se tak zachránit unikátní dílo
historického dědictví Poličky.
Marta Mastná
odbor územního plánování, rozvoje a ŽP

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Květná
Obec Květná patří svými zhruba čtyřmi sty obyvateli mezi
menší obce, přesto může být příkladem, že i tam se může společenskému životu dařit. A to i přes několik handicapů,
které by mohly být kulturnímu vyžití na překážku.
Obec nemá totiž žádný kulturní dům či sál pro pořádání akcí a v obci je jen jedna společenská organizace, Sbor dobrovolných hasičů. Také katastrální
uspořádání obce, kdy kromě vlastní Květné je její
součástí několik kilometrů vzdálená osada Borová
krčma a panelová bytovka s přilehlými rodinnými
domky vedle vzdálené vojenské posádky, by mohlo
být na první pohled na překážku. Na druhé straně
je zase velkým přínosem letní zábavný areál s kiosky pro občerstvení, tanečním parketem s umělým
osvětlením, zastřešenými místy na sezení a hřištěm
pro nohejbal, o který se starají členové SDH.
V posledních letech se společenskému životu
v obci daří a to především velmi agilnímu SDH
a paním učitelkám a zaměstnankyním místní základní a mateřské školy, jež za finanční podpory

Letošní slet čarodějnic
obce veškerý společenský život vymýšlí, uskutečňují a organizačně a pořadatelsky zajišťují. Nelze
ovšem zapomenout i na jednotlivce, kteří pořádají především akce sportovního charakteru i na
spoustu dobrovolníků, kteří nezištně při všech
akcích pomáhají.
Abychom akce ukázali pěkně po pořádku, musíme začít na samém začátku roku, kdy se pořádá již
tradiční turnaj v šipkách v místní hospodě U Juříků
a to i za účasti soutěžících z okolních vesnic Pomezí či Chmelíka, a posléze turnaj ve stolním tenisu,
rovněž i tady s účastí přespolních. Poslední dubno-

vý víkend před prvním májem pořádá SDH a škola
tradiční slet čarodějnic se spoustou soutěží pro děti,
opékáním uzenin a na závěr pod dohledem hasičů
velká vatra, na které se spálí čarodějnice, kterou si
sami děti vyrobí. Následuje pak Den dětí, v Květné i okolí známém jako Cesta pohádkovým lesem.
Každý rok se tematicky obměňuje, letos se konal
jakožto nábor účinkujících do cirkusu pod názvem
Cirkus Květento.
Účast byla neuvěřitelná, něco málo přes 100 dětí
z širokého okolí. Za pozornost stojí, že na jednotlivých stanovištích se dobrovolně účastní desítky
místních občanů a veškeré kostýmy a potřebné rekvizity si zhotovují sami. Další připravovanou akcí
je rodinný výlet na kolech na hrad Svojanov a posléze grilování a diskotéka v místním areálu. Protože
kostel v obci je zasvěcen sv. Vavřinci, koná se v něm
v polovině srpna v sobotu mše a večer pouťová zábava v letním areálu a v neděli pak odpoledne pro
děti se skákacím hradem, trampolínou, čtyřkolkami, jízdě na koních a rovněž bohatým občerstvením.
Je již zbytečné zdůrazňovat, že organizaci zajišťuje
SDH. Na podzim se pak koná drakiáda, kterou akce
v areálu většinou končí.
Ze sportovních akcí je dále nutno připomenout
také tradiční turnaj v nohejbalu, kromě místních
se účastní družstva ze Svitav, Vendolí, Chmelíku
a Pomezí. Při této příležitosti se grilují vepřové kýty.
Za zvláštní zmínku stojí také pořádání okrskových soutěží v požárním sporu v krásném prostředí
za letním areálem, který si zbudovali sami hasiči
a ti jej udržují a stále zdokonalují. A určitě to dělají
dobře, od roku 2003 se soutěže na přání ostatních
družstev z okrsku konají už jenom v Květné a každoročně si odnáší jenom slova pochvaly soutěžících
i nadřazených orgánů.
V naší obci působí také občanské sdružení Květná Zahrada, které provozuje dům na půl cesty. Kromě toho nabízí i levné ubytování a možnost prožít
třeba netradiční dovolenou nebo víkend mezi zvířaty na statku, vyzkoušet si jak se dojí kráva nebo
koza. Zkrátka připomenout si atmosféru prázdnin
u babičky jaká bývala kdysi.
A to je vše. Na obec velikosti Květné je to snad
akcí dost. Vzhledem ke stále se zhoršující dopravní
obslužnosti ve večerních hodinách, kdy po zrušení
zastávek vlaků v Květné se neustále ruší i další autobusové spoje, se večerní kulturní akce ve Svitavách
i Poličce stávají pro dost lidí hůře dostupnými, díky
bohu za to, že si lidé v obci umí alespoň nějaký společenský život zajistit sami.
-pk-

Školáci z Ebese
v Poličce
Školáci a jejich učitelé z partnerského maďarského Ebese navštívili v týdnu od 17. června do
21. června Poličku. ZŠ Na Lukách připravila pro
děti bohatý program. Maďarskou delegaci dětí
přivítal starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou v pondělí
17. června. V tento horký letní den nechybělo ani
pozvání na zmrzlinu, které děti uvítaly s nadšením.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Zemědělský výbor
jednal v Poličce
45. schůze Zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnila 22. května 2013 v Poličce. Své kolegy poslance pozval do
Poličky starosta města Jaroslav Martinů, který je
členem zemědělského výboru.
Na programu jednání byly informace o realizaci
protipovodňových opatření v České republice za
rok 2012 v gesci Ministerstva zemědělství a také
vládní návrh zákona o povinném značení lihu.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Prázdniny v Českomoravském pomezí
Užijte si léto s padesátkou slev!
I v letošní sezóně přináší Českomoravské pomezí všem turistům i domácím možnost navštívit
spoustu zajímavých míst regionu vymezeného
městy Litomyšl, Moravská Třebová, Svitavy, Polička a Vysoké Mýto a ušetřit několik set korun,
možná i více. Stačí, když si zdarma pořídí slevovou knížku Bonus pas, a mohou začít užívat všech
výhod, které přináší. Bonus pasy jsou k dispozici
v informačních centrech i u všech poskytovatelů
slev a výhod, mezi které patří hrady, zámky, muzea a galerie, ale i sportovní, ubytovací a wellness
zařízení, restaurace či kavárny.
O Bonus pasy a další zajímavé ceny může také
soutěžit každý, kdo se stane fanouškem Českomoravského pomezí na Facebooku. Aktuální informace o programu Bonus pas najdete na www.
ceskomoravskepomezi.cz.
Nová hra Geofun vás bude bavit
Už během letošních prázdnin si můžete užít
spoustu zábavy s novou unikátní soutěžní hrou
pro uživatele chytrých mobilních telefonů. Geo-

fun, který vychází z populárního geocachingu, vás
provede po nejzajímavějších místech našeho regionu. To však není zdaleka vše. Pokud se zapojíte
do naší hry, čeká vás mnoho netradičních zážitků.
Navštívíte oblíbené atraktivity Českomoravského
pomezí a dozvíte se spoustu zajímavých informací,
budete se bavit při plnění nevšedních úkolů, sbírat
body a soutěžit o hodnotné ceny.
Jak už napovídá podtitul „Známé i neznámé
osobnosti Českomoravského pomezí“, vašimi průvodci v nové hře budou vybrané osobnosti spojené
s městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto. Seznámit se s nimi můžete
už dnes v animovaných filmech na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz.
Nejúspěšnější hráči Geofunu získají nejen
atraktivní ceny, ale také se zařadí po bok hrdinů
animovaných filmů a stanou se novými osobnostmi Českomoravského pomezí.
Aplikaci Geofun určenou pro všechny telefony
s operačním systémem Android a iOS, si můžete
zdarma stáhnout na www.ceskomoravskepomezi.
cz/geofun.
Jiří Zámečník

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

Polička pomáhá
Mělníku
Finanční pomoc ve výši 15 000 Kč se rozhodlo
město Polička zaslat povodní poškozenému městu Mělník. Mělník je spolu s Poličkou ve sdružení Královská věnná města, proto Polička podpoří
právě jedno ze svých partnerských královských
měst.
Město Mělník zřídilo na pomoc svým občanům sbírkový účet POVODNĚ 2013 platný od
1. 6. 2013. Číslo účtu: 1222 - 046 000 43 79 / 0800,
variabilní symbol u právnické osoby je IČO a u fyzické osoby 20130040 - do poznámky uveďte jméno a příjmení. Moc děkujeme za pomoc.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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U Poličky se má těžit ropa?

Byla pietní
vzpomínka jen
vzpomínkou?
Pietní akt uskutečněný ke Dni osvobození od
fašismu v Poličce, tak jak jej komentují 3 články
účastníků v minulém čísle Jitřenky, ve mně zanechal zvláštní dojem. Má to několik rovin, o které se
chci podělit. Jedna je ta, že se viditelně zvýšil počet účastníků akce z někdejších cca 8-10 obyvatel
města v 90. letech minulého století na cca 60 lidí.
Objevila se také potřeba fotograficky dokumentovat sama sebe, jak je vidět i z fotografie přiložené
k jednomu z článků, místo fotografie vlastního aktu
uctění památky, kterou bych čekal spíše. To ukazuje na docela pěknou a snad i úspěšnou snahu zviditelnění účastníků. Focení mne nepohoršuje, jen se
nabízí otázka: co, koho a proč vůbec na pietní akci
zviditelňovat? Odpověď si můžeme učinit sami podle toho, jak čteme politickou situaci v zemi, i s pomocí článků v minulé Jitřence.
Druhá rovina je závažnější. Některým účastníkům akce evidentně vadí svobodné poskytování
informací (masírování českými médii, údajné
zkreslování dějin, lži na školách?!…) natolik, že jsou
ochotni, naprosto mimo rámec vlastního pietního
aktu, své názory a přesvědčení na takovéto akci
prezentovat ostatním účastníkům. Naštěstí již není
pouze jeden oficiální účelový mix zpravodajství ani
historické informace, které se zatajují, samozřejmě s výjimkou dosud nezveřejněných informací
v archivech zpravodajských služeb apod. Každý
si tedy může učinit svůj vlastní obrázek o tom, co
a jak ve skutečnosti je, či bylo. Kvalitně zpracované dostupné literatury je dostatek. Hořekování nad
současnou situací, ať pravdivé či nepravdivé, k pietě
rozhodně nepatří.
Pozitivně hodnotím další rovinu, kterou tato akce
přinesla nečekaně na poličský svět. Účast někoho
z mladé generace a odvahu a vůli podělit se s ostatními o svoji zkušenost z veřejné akce prostřednictvím tisku. Není jednoduché psát kriticky do novin
a nést tzv. „svou kůži na trh“. Vždy se dá najít v článku pisatele slabší místo, kterého se kritikou dotčený
subjekt může chytnout a celou myšlenku, která byla
pisateli impulzem, tlačit do pozadí. Tereze Janečkové v tomto směru fandím a přeji jí, aby ji v dalších
případných komentářích poličského dění neodradily první negativní reakce. Mládí netaktizuje a je
otevřenější než naše dospělost, proto je ho tak třeba
v každé společnosti. V žádném případě si nemyslím,
že nedostatkem pietního aktu byla neúčast podnikatelů, studentů, ředitelů škol, zastupitelů a kdovíkoho ještě. Důstojnost pietní akce není o množství
účastníků. Je více než všeobecně známo, že státní
svátky lidé využívají zejména k tomu, aby je strávili se svou rodinou. Jsem přesvědčen, že právě to
by, více než proslovy u památníku, ocenili i ti, co
obětovali za svobodu dalších generací ve válce život.
Symbolické položení věnce nebo květin starostou
města spolu s tichou vzpomínkou těch, kteří mají
zájem se pietního aktu z různých důvodů účastnit,
považuji za dostatečné symbolické uctění památky
všech, kteří bojovali za naši svobodnou zemi.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města Poličky

6

Před časem se zdálo, že jsme terčem vtipu. Prý
se má u Poličky dělat průzkum na těžbu ropy?!?
Polička se, stejně jako 179 obcí v Pardubickém
a Hradeckém kraji, stala účastníkem řízení na
průzkumné práce pro težbu ropy a plynu. Podklady k žádosti od společnosti SouthOil, s.r.o. s turecko-americkými kořeny působí velmi nedbalým
a nedůvěryhodným dojmem. Firma chce do průzkumu investovat 19 milionů dolarů, v přepočtu
cca 380 miliónů korun!!!
Čtením dokumentace jsem došel k zajímavému
závěru. Momentálně jsme účastníky jakéhosi claimování, (parcelování) obdobnému z doby zlaté
horečky na Aljašce roku 1897. Firma SouthOil si
požádala o tento průzkum, který již téměř zaručuje možnost případné těžby. Žádost byla vyvěšena
na úředních deskách po dobu dvou měsíců, aby se
mohly případně přihlásit i jiné konkurenční firmy.
Samozřejmě se nikdo nepřihlásil a ministerstvo
životního prostředí se muselo začít žádostí zabývat - vyjasňovaly se detaily, mimo jiné z dokumentace vyplývalo, že se nemá těžit tzv. břidlicové plyny, ale v popisech způsobů průzkumu byl popsán
i postup těžby břidlicových plynů…
Po několika ujasněních se žádost posunula dál
a byla postoupena účastníkům řízení, obcím a přihlášeným občanským sdružením. Obce se tomu
staví na odpor, ovšem ani tento odpor nemusí znamenat krach projektu - záleží na posouzení ministerstva životního prostředí, které se takto i přes
odpor obcí souhlasně vyjádřilo naposledy cca před
rokem při těžbě břidlicových plynů na Trutnovsku
a Valašsku. Přítrž škodlivému projektu tenkrát
učinil až odpor veřejnosti pod názvem STOP HF
občanského sdružení Živá voda pod vedením pana
Jiřího Malíka. Jeho zásluhou je nyní v parlamentu ke schválení zákon na zákaz průzkumu a těžby
břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení. Mimochodem - vláda tento návrh nepodpořila!
Petice má nyní více než 34 000 podpisů a v koalici
odporu je i řada velkých měst jako např. Hradec
Králové!
Přijdeme o pitnou vodu?
Nejdříve se mají zkoumat historické vrty a geologické průzkumy. Následně má dojít na 300 km

k seizmickým pokusům s využitím těžké techniky - to znamená, že se budou vyvolávat krátkodobé
otřesy. Už i tyto otřesy mohou způsobit praskání
domů, či zkalení vody ve studnách či v podzemí.
Ve třetí fázi se mají provést dva hloubkové vrty
do hloubek až 4300 m! A v hloubkách mají možnost provádět horizontální vrty do vzdálenosti
další 3000 m! Tyto vrty mají být podpořeny klíčovou metodou kyselinování - vhánění chemikálií
do vrtu. Při nálezu ropy se má do podzemí tlakem
vhánět voda pro usnadnění čerpání ropy.
Celé toto území je plné obrovských zdrojů pitné
vody. Už i samotné vrty, i kdyby byly čisté, mohou
způsobit propojení zvodní, ztrátu spodní vody ve
studních, propad do větších hloubek. Jenže vrty
nemají být navíc ani čisté, ale plné chemikálií
tlakem do nich vháněných. Je to riziko tak velké,
že si to nikdo z nás asi neumí pořádně představit.
V USA v některých místech prý díky úniku metanu ve vodě hoří voda tekoucí z vodovodu. Voda se
dokonce může stát i jedovatou! Kde bychom potom
brali vodu? Dováželi z Polska či Rakouska?
Výzva! Připojte se k boji proti i jedinému průzkumnému vrtu!
K odporu se v odborných studiích připojují obce
i hydrogeologické úřady a společnosti. Nenechme
se však zmýlit, že není třeba nic dělat, protože
v dnešním prostředím plném korupce a vypočítavosti je možné vše, viz. příklad zneužití solárních
elektráren na polích.
Povrchové škody mohou být též velké, ale podzemní škody mohou způsobit nepředstavitelné
dlouhodobé komplikace všem občanům České republiky. Z tohoto důvodu vyzýváme občany, obce
i instituce, aby se připojili k výzvě STOP HF, a to
podepsáním petice např. v Poličce v informačním
centru či v čajovně, ve Svitavách v Oáze zdraví,
nebo můžete vytvářet další petiční místa a oznámit toto na stránkách STOP HF, kde jsou vyobrazena na interaktivní mapě.
Dále je možné přidat se ke koalici STOP HF - připojit se mohou občanská sdružení, obce i samotní
občané.
René Habrman - A21 Polička

Cyklobusem Českomoravským
pomezím
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
od roku 2006 našel již mnoho příznivců.
I v letošním roce bude
linkový autobus uzpůsobený pro převoz jízdních
kol od posledního červnového víkendu vyjíždět na
svou trasu po turisticky atraktivních místech na
pomezí Čech a Moravy. Cyklisté i pěší turisté tak
budou opět moci poznávat nejen krásy pěti historických měst Českomoravského pomezí, ale také
dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhledna na Kozlově nebo zřícenina
hradu Cimburk.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli od 28. června do 29. září, celkem tedy čtrnáct
prodloužených víkendů. Možnost dostat se blíže
k atraktivitám Českomoravského pomezí vám
nabízíme díky spolupráci měst Litomyšl, Svitavy,
Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polička. Projekt opět podpořil také Pardubický kraj.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes
Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou
Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl do
Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle,
České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.

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

Nedělní trasa je vedena přes stejná města a obce
jako sobotní, ale v opačném směru.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který
nabízí několik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy
jsou poskytovány dětem (do šesti let zdarma, do
patnácti let sleva 50%) a osobám ZTP. Je možné
využít také výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky.
Letáky s přesným jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet jsou k dispozici ve všech informačních centrech regionu a distribuovány budou
i na nádražích a ve vlacích Českých drah.
Další informace najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků!
Ing. Jiří Zámečník
manažer cestovního ruchu

Kalendář akcí
červenec 2013

Jazykové kurzy a zájmové kroužky v TD
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
pro děti 1,5 – 2,5 let
			
lektorka: Hana Malíková
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
pro děti 2,5 – 3 roky		
		
lektorka: Hana Malíková
Cvičení pro zdraví a krásu
- pro dívky a ženy (od 16 let)
			
lektorka: Dagmar Melšová
Jógový klub - od 16 let		
		
lektorka: Marie Hrstková
Zumba - pro ženy a muže od 14 let
			
lektorka: Ivana Voglová
Taiji (taiči) - pro ženy a muže
od 15 do neomezeně let
			
lektorka: Ing. Eva Janečková
JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLICKÝ JAZYK:
		 Anglický jazyk – pro učitelky MŠ a 1. tř. ZŠ
			
lektorka: Bc. Hana Spálenková
Anglický jazyk – začátečníci, mírně pokročilí,
středně pokročilí, pokročilí
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
NĚMECKÝ JAZYK:
- podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních

- při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce
– s výukou dvou úrovní v jednom kurzu má
lektorka dobré zkušenosti
lektorka: Bc. Hana Spálenková
FRANCOUZSKÝ JAZYK:
- podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
			
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
ŠPANĚLSKÝ JAZYK:
- podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – s výukou dvou úrovní
v jednom kurzu má lektorka již zkušenosti
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
ITALSKÝ JAZYK:
- podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
			
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková

Program RC MaTami
A máme tu prázdniny! Po dobu
dvou měsíců bude chod našeho
centra částečně omezen. V programu si zkontrolujte, jaké aktivity se o prázdninách budou
konat. Tento měsíc vyvrcholila sbírka víček
z PET lahví pro Justýnku. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili. Sešlo se neuvěřitelných šest obrovských krabic
víček. Přejeme vám krásné léto a pokud se
budete nudit, přijďte mezi nás!
Pravidelný program
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 18.30-19.30 hod.
Pozor! Přes prázdniny změna času!
Kondiční cvičení v kombinaci s posilováním
zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a síly.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
Omezený provoz!
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety,
strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Pouze 11. a 25. 7. ve čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Pozor! 4. 7. (čtvrtek) podniknou Drobečci výlet vlakem do Borové, sraz v 8.20 hod. na nádraží.
Povede: Lída Burešová
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
Pouze 12. a 26. 7. v pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Pozor! 3. 7. (středa) podniknou Drobci výlet
vlakem do Borové, sraz v 8.20 hod. na nádraží.
Povede: Lída Burešová

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE- „Balónhrátky“
9. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod
Tvořivá dílna pro děti bude věnována výrobě
zvířátek z nafukovacích balonků.
Přihlašujte se přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz, nebo tel: 732 924 591 (stačí
SMS).
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE- „Zápichy do
květináčů“
23. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod
Přijďte si vyrobit nejrůznější zápichy do květináčů.
Přihlašujte se přes e- mail: prihlasse.matami@seznam.cz nebo tel: 732 924 591 (stačí
SMS).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky
			
40 Kč (pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Bodystyling a bodybalance:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM
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Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 5. 7. - Rock for people
- Festivalpark Hradec Králové
CHEB
12. 7. - Slavnostní odhalení Štaufského sloupu
u chebské císařské falce
JINDŘICHŮV HRADEC
27. 7. – Den města - oslavy „720 let města“
– celodenní program v centru města a na st. hradu
a zámku historický průvod městem, koncerty, dobový jarmark, ohňostroj, projížďky na koních…
KUTNÁ HORA
červen – září - Kutnohorské léto
Festival netradičních prohlídek i jiných zábavných
vystoupení probíhajících v Kutné Hoře a okolí po
celé prázdniny.
LITOMYŠL
Smetanova výtvarná Litomyšl
9. ročník festivalu, který má letos dva významné
vrcholy - výstavu Max Švabinský (1873-1962) v domě
U Rytířů a Václav Boštík: Hledání ztraceného ráje
(1913-2005) na Zámeckém návrší.
POLIČKA
12. - 13. 7. – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném
prostředí poličského parku u hradeb. Zahraniční
i česká hudba, bohatý doprovodný program – dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně,
čajovna.
TELČ
26. 7. – 11. 8. Prázdniny v Telči a Léto s párou
zámek, náměstí Zachariáše z Hradce
TŘEBOŇ
20. 7. - Historické slavnosti Jakuba Krčína
Návrat do doby Rožmberků na Třeboňsku. Hudba, divadlo, trhy, program na náměstí a v zámeckém
parku.
ližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Kino Polička
KINO Tylův dům v červenci NEPROMÍTÁ
Na srpen připravujeme:
pro děti:
Univerzita pro příšerky,
			
Já, padouch 2, Šmoulové 2
komedie:
Revival, Babovřesky
muzikál:
Bídníci
dobrodružný: Osamělý jezdec
akční: 		
Rychle a zběsile 6
thriller:
Jen Bůh odpouští, Světová válka Z
historický:
300:Vzestup říše
sci-fi: 		
Wolverine

Krásnou dovolenou
Opět se lomí rok a přichází léto, doba prázdnin
a dovolených. Přejeme vám, aby letošní léto přineslo velké množství příjemných a plnohodnotných zážitků. Po prázdninách se budeme těšit na
milá setkávání s vámi v prostorách Tylova domu
v podzimní sezóně.
Tylův dům
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Poličské kulturní léto 2013
Akce se konají na zahradě Centra Bohuslava
Martinů v Poličce. V případě nepříznivého počasí
je zajištěn náhradní prostor. Více informací naleznete na www.letopolicka.cz.
středa 3. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ 2
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jaen-Claude Van Damme, Chuck Norris. Nepostrádali jste je?
Akční/USA/2012/103 minut,
vstupné 40 Kč.
pátek 5. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – VE STÍNU
„I když se nedá porazit, když budeme
s nestvůrou bojovat, jednou se unaví.“
Atmosférická detektivka z 50. let se stala
českým filmem roku.
Drama/ČR/2012/101 min., vstupné 40 Kč.
sobota 6. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino pro děti – O MYŠCE
A MEDVĚDOVI
Francouzská animovaná pohádka s povedeným českým dabingem je mile protixenofobní příběh o přátelství výřečné myšky Celestine a těžkopádného medvěda
Ernesta.
Animovaný/Francie/2012/80 min.,
vstupné 40 Kč.

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

•

•

•
•

•
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•Bystré
- 7. 7. od 17.00 hod. – Youth
camp 2013 – společné vystoupení mladých zástupců 11 zahraničních zemí Cultural village of Europe,
které bude vyvrcholení týdenního pobytu
v Bystrém. Téma: „Technika a civilizace v tanci, umění a divadle“. Vystoupení se uskuteční
na zahradě za hasičskou zbrojnicí. Dále zahraje kapela Do větru, občerstvení.
Dolní Újezd
- 13. 7. od 20.00 hod., ITALSKÁ TANEČNÍ
ZÁBAVA v hasičském areálu v Bořkově, Hraje
KaM Beat
Litomyšl
- 12. 7., 18.00 a 19.30, Toulovcovy prázdninové pátky, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Od 18.00 - O lakomé mlynářce - pohádku pro
děti uvede Divadlo Pohádka (Praha).
Od 19.30 - Jaroslav Uhlíř - folkový koncert.
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého
počasí se koná v Music clubu Kotelna.
Lubná
– 27. 7. od 20.00 hod. - Pouťová zábava - Skalka Lubná
Oldriš
– 12. -14. 7. Pouťové slavnosti
12. 7. - Diskotéka za Orlovnou od 21.00 hod.,
13. 7. - Taneční zábava za Orlovnou – hraje
skupina Kyvadlo začátek od 20.00 hod,
14. 7. - od 10.30 slavnostní pouťová mše v kostele Sv. Markéty v Borové
v odpoledních hodinách posezení za Orlovnou při občerstvení a hudbě
Sebranice
– 31. 7. od 15.30 hod. - na prostranství u jídelny Agrodružstva v Sebranicích – Dětská
zábavná show s klaunem a kouzelníkem
Čárymáryfukem, dětská diskotéka s výukou
diskotanců, soutěže a hry o ceny, skákací
hrad.

neděle 7. 7. v 16.00 hod.
Divadlo pro děti – HRNEČKU VAŘ
A STOLEČKU PROSTŘI SE!
Celý svět v jediné bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi
neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří
a starých českých pohádek, ku poučení,
pobavení i varování veškerého lidu, dítek,
mládeže i kmetů. Vstupné 40 Kč.
úterý 9. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti - BALÓNHRÁTKY
Tvořivá dílna pro děti věnovaná výrobě
zvířátek z nafukovacích balonků.
Vstupné 40 Kč.
středa 10. 7. ve 21.00 hod.
Letní kino - Dozvuky festivalu
krátkých filmů TELL IT QUICK
V rámci festivalu COLOUR MEETING
vás zveme na komponovaný večer se
slovenskými filmy, filmaři a tombolou!
Vstupné 40 Kč.
pátek 12. a sobota 13. 7. v parku u hradeb
Festival – COLOUR MEETING
Multižánrový festival Colour Meeting se
opět hlásí o slovo! Již tradičně festival
představí české i zahraniční interprety
a nabídne i bohatý doprovodný program.
úterý 16. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti – VE SVĚTĚ
JIŘÍHO ŠALAMOUNA
Ája a Maxipes Fík vás provedou světem
ilustrovaných knih a animovaných příběhů, které se zrodily pod rukou známého
českého výtvarníka Jiřího Šalamouna.
Vstupné 40 Kč.
středa 17. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK 1+2
Upíří sága se blíží ke svému konci. Bella
a Edward stále bojují za svou lásku a život.
Podaří se jim překonat všechny překážky
bránící jejich štěstí?
Dobrodružný/Fantasy/Romantický/
USA/2011/112 min. + 115 min.,
vstupné 40 Kč.
pátek 19. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – AMARCORD
Federico Fellini o svém mládí a charakteru italského národa. Opravdový příběh
o tom, jaký byl život v předválečné Itálii
a jak jej Fellini vnímal.
Drama/Komedie/Itálie/Francie 1973/123
min., vstupné 40 Kč.
sobota 20. 7. od 20.00 hod.
Literární večer – MAREK
ŠINDELKA, JAN DELONG, JAN
NEMČEK
Literární scéna bude vskutku bohatá. Zveme vás na literární večírek, jejímž hostem
bude mimo jiné poličský rodák, básník
a prozaik Marek Šindelka, držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena a loňský vítěz ocenění Magnesia litera. Dále vystoupí autoři
Jan Delong a Jan Nemček.
Vstupné 60/40 Kč.
neděle 21. 7. v 16.00 hod.
Divadlo pro děti – JAK BOBR
HLEDAL DÉŠŤ
Co se stane, když dlouho neprší a vyschne
řeka? Rosnička skočí do sucha, malé vážky si nemohou hrát a hráz starého mrzouta raka je úplně k ničemu. Příběh vypráví
o tom, jak se bobr vydal na dobrodružnou
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cestu za “Ozvěnovou horou”, kde prý se
hledá déšť. A dá se déšť vůbec najít? To se
nechte překvapit. Vstupné 40 Kč.
úterý 23. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti – ZÁPICH DO
KVĚTINÁČE
Přijďte si vyrobit nejrůznější zápichy do
květináčů. Vstupné 40 Kč.
středa 24. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – HLEDÁ SE
PREZIDENT
Dokumentární film Tomáše Kudrny zachycuje dramatické i humorné okamžiky
z boje o prezidentský úřad. Podívejte se
s námi do zákulisí historicky prvních přímých voleb prezidenta České republiky.
Dokumentární/Česko, 2013, 110 min,
vstupné 40 Kč.
čtvrtek 25. 7. ve 21.30 hod.
Hudba a letní povídání –
MARTINŮ V KOSTCE
Vydejte se společně s námi na zajímavou
a hlavně radostnou cestu za poznáním
života a díla slavného poličského rodáka
Bohuslava Martinů. Čeká na vás to nejlepší, co bylo k vidění a slyšení za uplynulé tři
roky trvání hudebního cyklu Pojďme na
Martinů. Vstupné 40 Kč.
pátek 26. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – HOBIT:
NEOČEKÁVANÁ CESTA
Zlobři, skřeti, trpaslíci, Glum, Gandalf
Šedý, Bilbo Pytlík a mnozí další. Ocitáme
se opět ve Středozemi, tentokrát o pár let
dříve. Konečně se dozvíme, jak Bilbo Pytlík získal prsten.
Dobrodružný/Fantasy/USA/Nový
Zéland/2012/169 min., vstupné 40 Kč.
sobota 27. 7. ve 21.00 hod.
Přednáška s motorkářem Igorem
Brezovarem
Jak vypadá svět ze sedla motorky? Vyražte s námi na cestu kolem světa na bavoráku GS s Igorem Brezovarem!
Vstupné 60/40 Kč.
neděle 28. 7. v 16.00 hod.
Hudba – POSEZENÍ
S HARMONIKOU
Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.
Vstupné 40 Kč.
úterý 30. 7. od 14.00 do 16.00 hod.,
Dílnička pro děti – HRAČKY
OŽÍVAJÍ
Vyrobte si společně s námi pohyblivé
hračky ze dřeva a papíru, které dokážou
začít skákat nebo šplhat, jakmile se jich
dotknete. Vstupné 40 Kč.
středa 31. 7. ve 21.30 hod.
Letní kino – ONCE
Natáčelo se pouhých 17 dní, zrodil se milostný vztah mezi hlavními představiteli
filmu a legendární píseň Falling Slowly
získala Oscara za nejlepší filmovou píseň!
Milovníci filmu, romantiky i hudby si příjdou na své!
Drama/Hudební/Romantický/
Irsko/2006/83 min., vstupné 40 Kč.
Program Poličského kulturního léta pro vás připravila Městská knihovna Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce ve spolupráci s o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů a o. s. Pontopolis.

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
EXTERNÍ VEDOUCÍ PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY BOWLING A AEROBIC
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od října 2013 do května 2014.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• předložení návrhu plánu vaší činnosti na
pololetí školního roku
• věk 18 let
Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz
Informace: Jitka Vápeníková, telefon
461 725 352, mobil: 736 761 281

Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit,
nebo se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi
vám po dohodě zprostředkujeme vzdělávací kurz.
Informace a přihlášení do zájmových kroužků na
školní rok 2013 – 2014 od 26. 8.
na www.mozaika-policka.cz
NEBO V SVČ MOZAIKA.
PŘEJEME VÁM PRÁZDNINY
PLNÉ SLUNÍČKA
A NEOBYČEJNÝCH ZÁŽITKŮ!

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

Na kole dětem
v Poličce
Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem,
který přijel na historickém vysokém kole, dorazil
ve středu 12. června na poličské náměstí.
Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour „Na kole dětem“ napříč Českou
republikou. Jedná se o jedinečnou akci, která se
svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Protagonistou
akce je mnohonásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Cyklisté se během
své desetidenní jízdy z Aše do Velehradu zastavili
i v Poličce. Zde je uvítala místostarostka města
Marie Kučerová.
Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů a podpora akce z řad známých a významných
osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší
malým onkologickým pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů, má smysl.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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“PRÁZDNINOVÝ ČAS
V POLIČSKÉM MUZEU”
Výstava Škola základ života vám dá nahlédnout nejen
do hodiny přírodopisu na měšťanské škole počátkem
20. století, ale také do hlubin študákovy duše. Na výstavě
Něco pro kluky, něco pro holky mohou dospělí zavzpomínat
na své dětství a pro malé návštěvníky je připraveno plno
her. Kresleným světem Jiřího Šalamouna vás provede
Maxipes Fík, který si pro děti připravil řadu hravých úkolů.
O osudech výjimečné ženy - Charlotty Martinů se mnohé
dozvíte na výstavě Moje milá Charlotte.
PO CELÉ PRÁZDNINY JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ BOHATÝ PROGRAM

OŽIVENÉ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY

BOHUSLAVA MARTINŮ
Ve dnech 2. - 7. 7. a 6. - 11. 8. 2013 jsou
připraveny speciální prohlídky,
v rámci kterých vás ve věži kostela
sv. Jakuba uvítá rodina Martinů.
Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů,
Šaﬀova ulice. Podrobnosti naleznete na www.cbmpolicka.cz
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Na
vý

Z deníku staromilce
aneb zpátky ni krok?
Předprázdninové týdny byly naplněny debatami
o počasí (do oblastí postižených povodněmi zašle
město finanční pomoc), čilým stavebním (Tyršova
ulice, parkovací místa mimo centrum) a společensko-kulturním ruchem. Úspěšně proběhl festival
jazzový, martinůovský a rockoupací, další (Colour
Meeting, Polička 555) se připravovaly. Zveřejněn byl
program kulturního léta, muzejníci vymysleli několik atraktivních průvodcovských okruhů. Trochu mi
dělá starost komfort turistů při průchodu Hradební
– výstižněji Pochcanou - uličkou. Neotřelé zážitky
nabízí v nové sezóně hrad Svojanov. Provoz zahájila
soukromá galerie ve Stříteži. Ochotníci s úspěchem
sehráli legendární Anežku. Čtrnáctý ročník Času
pro neobyčejné zážitky propršel, přesto nadchl. Sešli se příznivci retrobicyklů. Dámy byly půvabné,
pánové vesměs šarmantní a stroje pozoruhodné.
Chystá se rekonstrukce radničních vrat. Obnoven
bude vstup na hradby z Václavské ulice a kontroverzní průchod mezi ulicí Šaffovou a Kostelní. Poličský poklad ze 17. století zůstane zatím v majetku
Východočeského muzea Pardubice, v Poličce budou
vystaveny kopie. Kvůli unikátní kolekci mincí se
do Poličky vypravil štáb České televize. Nové služby (květinářství, obchod s oblečením, kavárna) se
v centru hladce zabydlely. V Šaffově ulici zahájil provoz restauračně ubytovací podnik. Občanům města
a regionu komplikuje život uzavření porodnice

a dětského oddělení litomyšlské nemocnice. Proběhl konkurs na funkci ředitele Masarykovy základní
školy. Od nového školního roku povede největší poličský vzdělávací ústav ředitelka. Na všech místních
středních školách proběhly maturity. Polička se
připojila ke Květinovému dni – akci Ligy proti rakovině. Uskutečnil se 10. ročník Běhu naděje. Krátce se v Poličce zastavili účastníci cyklotour Na kole
dětem. Cílem akce je podpora rekondičních pobytů
malých onkologických pacientů. V plném proudu
je rybářská sezóna. Vrcholily přípravy na otevření
letního koupaliště. Do bytů v DPS Penzion byl zaveden internet. Při kontrole ubytovny pro muže bez
domova byla zjištěna jedna nežádoucí osoba, drogy
policejní pes nenašel. Městská policie pomocí speciálního vysavače odstranila ze zahrady rodinného
domu včelí roj. Město rozdělilo finanční příspěvky
mezi ty, kdo poskytují prospěšné aktivity v oblasti
kulturní, sportovní a sociální. V Poličce měli krátkou zastávku účastníci 25. ročníku silničního běhu
připomínajícího tragické události v době německé
okupace. Starosta „omyl hlavu“ (červnová Jitřenka)
mladé autorce komentáře k průběhu vzpomínkové
akce k ukončení světové války, bez povšimnutí přešel nehoráznou agitku starého politického mazáka.
Do okrasných mís byly vysazeny červené muškáty.
Kdeco nám začíná tak nějak rudnout...
-kaz -

Divadelníci otevřeli studánku, pak
sněmovali, hodnotili a plánovali
V pátek 31. května, za nevlídného počasí, vyrazilo
na 40 členů Divadelního spolku Tyl Polička do přírody. Cílem našeho putování po jarních krásách Českomoravské vrchoviny byla Pustá Rybná. Autobus nás
zavezl na vrchol kopce nad Telecím, odkud jsme se
pěšky (to už, bohudík, svítilo slunce) vydali ke stu-

dánce na Kobylách, která několika našim členům
vděčí za svou existenci a jako všechny ostatní čekala na své otevření. Její očekávání jsme nezklamali,
neboť jsme se na tento svátek už předem důkladně
připravili. Předseda spolku Petr Erbes rozdal všem
účastníkům text básně Miloslava Bureše Otvírání
studánek, pro sebe si připravil notový zápis hudby
Bohuslava Martinů, a pak už se za doprovodu kytary krajinou rozléhal náš sice neškolený, leč upřímný,
vroucí zpěv kantáty a recitace veršů. Tak trochu jsme
sice připomínali účastníky procesí, kteří čekají na
nápovědu předzpěváka, ale podle reakce náhodných
kolemjdoucích a jedoucích bylo vidět, že jsme zaujali.
Copak je možné odolat těm vroucím veršům, charakterizujícím poctivou, upřímnou náturu lidí v tomto
krásném koutu naší milované Vysočiny a jímavé
hudbě?
I studánky chtějí být čisté, tak jako děti vy jste,
i jim už stýskalo se po jaru. Nejedna studánka malá
se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna
a do kamení, tak jako člověk do soužení, ani trochu

vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na
hladině nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo... I ve mně leckdy pramen bláto zaneslo a zvadlé
listí, znovu jej hledám a hloubky čistím, třeba mi
není už tak do zpěvu. Z těch dědů a bab, co vodám
písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné
plátno tkali, z těch jsem a vracím se k nim znova. Co
na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do
ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova. A já jen
dodám – kéž by!!!
Potom jsme pokračovali v cestě, šprýmovali, povídali si vážně i nevážně, a tu se před námi objevila
Pustá Rybná a tamní široko daleko známý hostinec Hlučál, kde jsme byli předem ohlášeni. Tam se
uskutečnila druhá část programu – valná hromada.
Zprávy přednesli předseda, pokladník, hospodář,
správce klubu, režisér Anežky (zhodnocení inscenace, účast na podzimním festivalu Zákrejsova Polička
a reprízy pro školy a veřejnost), vedoucí zájmových
kroužků a kočovných divadelníků. Proběhla volba
nového výboru, předsedy a revizní komise. Pokud
jde o finanční situaci, bylo konstatováno, že spolek
má na účtu dostatek prostředků, aby pokryl nutné
výdaje. Škoda, že ani letos (po kolikáté už?) se jedna
ze stěžejních akcí – Rockoupání - nedostala z červených čísel, třebaže tentokrát jen o chlup. Projednávaná problematika vyvolala širokou diskusi. Následovalo pohoštění a volná zábava. Dlužno dodat, že
to byla zasloužená odměna za práci pro veřejnost,
vykonanou v uplynulých šesti měsících.
Text: L. Vrabec, foto: A. Klein

Dechová hudba Poličanka
zve všechny příznivce dechové hudby na
Odpoledne s dechovkou, které se uskuteční v sobotu 3. 8. v Lačnově v areálu pana
Střílka. V programu zazní i Česká beseda, kterou zahraje Poličanka a zatancují krojovaní
tanečníci z Korouhve. Začátek je od 13 hodin.

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

Bohdan Holomíček
v Kabinetu Chaos
Poslední červencovou sobotu 27. 7. v 17 hod.
se v Galerii KABINET CHAOS Střítež setkáme
s fotografickou hvězdou Bohdanem Holomíčkem,
skromným a ohromně vitálním, energií sršícím
člověkem. Bohdan je znám velké části českého
národa coby dvorní fotograf prezidenta Václava
Havla v prvopočátcích jeho státnické éry. „Bohdan

Holomíček je vzácný fenomén české kultury. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní
situace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla.“ Tak, dnes již legendárního fotografa Bohdana Holomíčka, charakterizovala významná historička Anna Fárová. Není to
fotoreportér ani dokumentarista – jeho snímky
jsou více osobní a v souhrnu vytvářejí památník
nevšedních okamžiků všedního života.
Bohdan Holomíček se narodil 14. srpna 1943 ve
vesnici Sienkiewiczowka na Ukrajině. V roce 1947
využívají jeho rodiče, matka Ukrajinka a otec volyňský Čech, možnost přesídlit do Mladých Buků
v Krkonoších. V osmé třídě dostává k Vánocům sovětský fotoaparát Smena a deset kinofilmů, které
ještě týž večer všechny exponuje.
Od roku 2004 intenzívně ve své práci využívá
digitální technologie a v současnosti ho čím dál
více zajímají audiovizuální projekce. Autor bude
osobně přítomen své vernisáži.
Na setkání s vámi a s Bohdanem Holomíčkem se
těší V. Š. B., dobrovolná galeristka a tým.

Přípravný stupeň
ve speciální škole
Ve Speciální základní škole Bystré (odloučeném
pracovišti Polička, Jiráskova 825 a Bystré, Zámecká 1) vzděláváme také děti v přípravném stupni. Do
přípravného stupně mohou být zařazeny děti se
středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami a autismem,
od školního roku, v němž dítě dosáhne 5 let věku,
do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku. Vzdělávání trvá nejdéle 3 školní roky a o zařazení rozhoduje ředitelka školy na
žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.
Třída má nejméně 4 a nejvýše 6 žáků. Dětem je
v nejvyšší možné míře poskytován individuální
přístup, a to s ohledem na jejich potřeby a postižení. Samozřejmostí je dostatek kompenzačních a didaktických pomůcek a zajištění odborného vedení
speciálním pedagogem. Vzdělávání probíhá dle
RVP pro přípravný stupeň.
I když má vyučování každý den 4 hodiny, je pro
tyto děti na pracovišti v Poličce zajištěn oběd (školní jídelna na ul. Rumunská), odpolední odpočinek
a pobyt ve školní družině.
Více se dozvíte na webových stránkách školy
www.szsbystre.cz.
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy
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Neobyčejné zážitky
Byl to takový zvláštní nápad v tom roce 2000. Našlo se tehdy dost nadšenců, kteří dali k dispozici výsledky práce své, svých kolegů, či celých institucí.
Dalo by se říct, že tenkrát to byl takový večer otevřených dveří a my jsem mnohdy poprvé viděli zákulisí
jejich práce, ale také nevtíravou touhu předvést se
veřejnosti mimo své pracovní povinnosti. A po letech si vzpomínám na některé neobyčejné zážitky.
Namátkou: Rozvrtanou budovu muzea a v jejím
sklepení ve svitu svíček obrazy, plastiky a podma-

k němu došlo, zaujalo mě ve vstupní hale několik
listů pro členy farního sboru, kde zapisují činnosti, jimž se budou ve prospěch komunity věnovat, či
jakou práci dělat: úklid kostela, příprava pohoštění a občerstvení, čtení z bible při bohoslužbě, občanské ohlášky (narozeniny, výročí), kosení trávy
a další. Presbyterní synodní sbor nežije jen bohoslužbami.
Pětaosmdesátiny ZŠ Masarykova byly prezentovány velkoryse. Nevím, zda to spočítali učitelky

ského autora Jana Dobraczynského. Poslední z dopisů převedl do dramatické podoby přítel ochotník
Stanislav Větrovský. Nikodémova introspekce – potřeba podělit se o své pocity a vyjevit novou pravdu
je v podání Větrovského zážitkem, který by neměl
zmizet zraku a sluchu diváků přítomným v chrámu
sv. Jakuba, ale měl by být znovu uveden při nějaké
kulturní příležitosti.
Hned naproti škola škol, dalo by se říci. Nejstarší
školní budova z první poloviny devatenáctého sto-

ZŠ Masarykova

Mozaika

Větrovský

Rozmarýnek
nivá hudba. O mnoho let později: děti z domova
na zámku v Bystrém nabízejí u hradeb své výtvory,
mýdla svíčka, suvenýry.
Nebo: vyběhnout co nejrychleji 193 schodů na
ochoz věže sv. Jakuba. To mi vnuklo takovou myšlenku, nápad; z navštívených expozic vypíchnout
tu, která nejvíc zaujme. A hned říkám – je to neuctivé a nefér k těm exponátům, o nichž se nezmíním, a tak se omlouvám. Hodnotit lze vítěze běhu,
změřeného sekundami. Zde každá práce, obrázek,
plastika představuje převtělení myšlenky do konkrétního díla, dílka. Tu ho utvářela ručka žáčka
z mateřské školy, tu ruce gymnasisty či pracovníků
některých dobrovolných organizací. Hlavním organizátorem Času pro neobyčejné zážitky bylo a je
stále Městské muzeum a galerie v Poličce.
Od Centra BM, pořadatele tohoto večera, jsem se,
vyzbrojen mapkou, vydal do jižních částí Poličky
a začal hned v městské knihovně. Dlouhá chodba
je expozicí děl Kamila Lhotáka; má tu model retro
kola a retrogramofonu, z něhož se line retromuzika
a nad hlavou se mu vznáší letadlo. A on maluje. Teprve teď se dívám na orientační text: To podle mistra malovali studenti gymnázia a díky této anonci
mohu ocenit jejich práci. Byl jsem však dál ve světě
Kamila Lhotáka.
Kousek odtud v Riegrově ulici v pěkně vyzdobeném průjezdu nás přilákal sbor dětí s kytarou. Zaposlouchal jsem se do evergreenu Já mám kocábku
náram nárám a když sbor zakončil své vystoupení,
podivoval jsem se nad připravenými skládačkami,
vystřihovánkami, nalepovánkami, určenými tvořivým ručičkám dětí. Bylo jich tam hodně a měly
radost z vlastnoručně vytvořených ptáčků, či ornamentů z barevných koleček, čtverečků, oválků.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické nám
otevřel prostory kostela s nabídkou koncertu mužského pěveckého sboru Vocatus ecumenicus. Než
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a učitelé školy, ale já to odhaduji tak na tisíc exponátů. Kdybych u každého pobyl půl minuty, tak to bratru vydá na osm a půl hodiny. Nešlo jen o exponáty.
Dostal jsem se do rukou žákyním, majícími na starosti římskou říši a byl podroben testu vybrat plodiny, jež Římané ještě neznali (brambory a papriky),
pak přiřadit správné názvy k starověkým stavbám.
V jiných třídách jsem měl osvědčit znalosti historické, či svou úsudkovou pohotovost. Žáci z třetí bé
s Machem a Šebestovou a kouzelným sluchátkem
nám ve své hříčce dali nahlédnout do života geniálního da Vinciho. Reálný, i když někdy těžko pochopitelný, svět nám pomocí fyzikálních experimentů
osvětlila třída potenciálních budoucích vědců. Pak
jsem zašel do divadla v místě staré tělocvičny a žasl
jsem. Michal Moravec ze 7.A napsal, nacvičil, hrál
jako herec a autor hudby i jako kytarista a zpěvák
příběh O Šibeničním vrchu v tomu odpovídajících
kulisách – díla to rodičů – a to v patnácti reprízách
před pozorně poslouchajícími a přihlížejícími diváky! Sklízel vždy zasloužený potlesk. Procházka staletími, světadíly, kulturami – na vše mi čas nestačil.
Vstřebat tyto zážitky bylo možno u chutné kávy či
čaje ve školní kavárně.
Rozmarýnek je mateřská škola, která láká a vyvolává příjemné pocity již pohledem na vynalézavou
fasádu budovy. Uvnitř jsme byli vítáni učitelkami
a ředitelkou školy; jejich profesionální paměť pohotově přiřazovala jména dítek k přišedším babičkám
a dědečkům a přidaly některé zajímavé historky,
ukazující změny ve vybavení školy a modernizaci
pomůcek a výuky. Na chodbě však byly vystaveny
klenoty: Bytelná třídní kniha z let 1880 až 1892, se
zápisem z každého provozního dne. Taktéž denní
zápisy v knihách z roku 1934 a 1935 dávají obraz
o práci učitelek školky. Našel jsem si sobotu 1. června 1935: Sloupce: Den:1; Počasí: Proměnlivé; Počet
dětí zapsaných: 61; Dopoledne Chlapci 20 Dívky 20
Odpoledne Chlapci 20 Dívky 20; Přehled výchovné
práce denní: Rozmluvy, Těl. Výchova, Zaměstnání; Výchovná práce v oboru: Vzpomínky z divadla
Broučci; Výchovná práce v projevu slovním: Písně
s pohyby, písně jarní; Výchovná práce v projevu výtvarném: Zaměstnání. - Jsou tam ještě další sloupce, které byly vyplněny v jiných dnech: Morální
a společenská výchova, Prvouka, Výchovná práce
v oboru sociální péče. Stačí? Už tehdy bylo učení
J. A. Komenského plněno v praxi. Jen tak na okraj.
Kdo jste četl jeho dodnes aktuální knihu Informatorium pro školy mateřské? S příjemným pocitem
z práce učitelek jsem odcházel k dalšímu zážitku.
V pětadvaceti dopisech píše učený farizeus Nikodém svému učiteli Justovi – rabimu a tak to jako
další z apokryfických děl můžeme číst v knize pol-

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

Knihovna
letí, původně škola dívčí, ve svých zdech za dobu
svého trvání hostila mnohé školy a instituce. Byly
zde různé odborné školy, za Protektorátu také třída školy mateřské. A právě zde, v přízemí napravo
bylo tvořeny sobotní neobyčejné zážitky studentů
SŠ obchodní a služeb SČMSD. Když jsem tam přišel,
upravovaly právě studentky nehtíky několika dívkám a vedle vykukovaly nad prostěradly hlavinky
dívenek s úsměvem přijímající transformaci svých
původních účesů v modely.
Procházku náměstím B. Martinů jsem zakončil
v Mozaice. Šipkami jsem byl veden do klikatého
sklepení a na jeho úplném konci nám krteček, libující si – jak jinak – v podzemí, nabízel možnost
dát si do koflíku zeminu a do ní zasadit buď fazolky
nebo mátu. V přízemí se nabízela kouzelná mandala, zahrnující v sobě inspirující texty a hudbu. Její
nabídce jsem pro nedostatek času odolal. Jiných
zájemců však bylo hodně, takže má absence nebyla
ani v nejmenším pozorována.
Přijít do radnice je samo o sobě zážitkem. Sobotního večera se však návštěvníkům dostalo prožitku
mimořádného. V kapli sv. Františka Xaverského,
která je malou galerií barokní malby, byly mimořádně vystaveny dva relikviáře římských křesťanských prvomučedníků. Z oken radnice bylo možno
pozorovat slavnostně osvětlené náměstí a blížeji si
prohlédnout ozářená sousoší morového sloupu.
Bylo 10 večer a před knihovnou koncertovala skupina dvaadvacetiletých, kterým to hraje, Cestarium.
Kapela spolu s poslouchajícími využívala dobrodiní
relativního sucha. Můj jižní okruh se uzavřel. Z devatenácti neobyčejných zážitků jsem navštívil deset,
a stoprocentně vím, že o těch zbývajících devět jsem
se ochudil. Jsem dlužen severnímu okruhu, ale na
druhé straně už z referencí vím, že i tam bylo co
prožívat.
Text a foto A. Klein

Kulturní
kalendář
kam dnes ?

#

v poličce... červenec 2013

Čas Název akce - popis
Místo konání
1. 7. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
3. 7. 		 Posezení na přehradě
Přehrada
5. 7. 21.30 Letní kino – Ve stínu
zahrada Centra Bohuslava Martinů
6. 7. 21.30 Letní kino pro děti – O myšce a medvědovi
zahrada Centra Bohuslava Martinů
7. 7. 16.00 Divadlo pro děti – Hrnečku vař a stolečku prostři se!
zahrada Centra Bohuslava Martinů
8. 7. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
9. 7.
9.00 12.00 hod. Dílnička pro děti - Balónhrátky
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
9.00 Tvořivé odpoledne- Balónhrátky (pro rodiče s dětmi)
Centrum Bohuslava Martinů
10. 7. 14.00 Hrátky s pamětí
DPS Penzion - společenská místnost
21.00 Letní kino - Dozvuky festivalu krátkých filmů Tell It Quick
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
11. 7. 9.00 Drobci
Centrum Bohuslava Martinů
12. 7. 9.00 Drobečci
Centrum Bohuslava Martinů
16. 7. 14.00 16.00 hod. Dílnička pro děti – Ve světě Jiřího Šalamouna
zahrada Centra Bohuslava Martinů
17. 7. 14.00 Cestujeme všemi smysly
DPS Penzion - jídelna
21.30 Letní kino – Twilight sága: Rozbřesk 1+2
zahrada Centra Bohuslava Martinů
19. 7. 21.30 Letní kino – Amarcord
zahrada Centra Bohuslava Martinů
20. 7. 20.00 Literární večer – Marek Šindelka, Jan Delong, Jan Nemček
zahrada Centra Bohuslava Martinů
21. 7. 16.00 Divadlo pro děti – Jak bobr hledal déšť
zahrada Centra Bohuslava Martinů
22. 7. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
23. 7. 9.00 12.00 hod. Dílnička pro děti – Zápich do květináče
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
9.00 Tvořivé odpoledne- Zápichy do květináčů (pro rodiče s dětmi)
Centrum Bohuslava Martinů
24. 7. 21.30 Letní kino – Hledá se prezident
zahrada Centra Bohuslava Martinů
25. 7. 9.00 Drobci
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
21.30 Hudba a letní povídání – Martinů v kostce
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
26. 7. 9.00 Drobečci
Centrum Bohuslava Martinů
21.30 Letní kino – Hobit: Neočekávaná cesta
zahrada Centra Bohuslava Martinů
27. 7. 17.00 Vernisáž výstavy Bohdan Holomníček
Galerie KABINET CHAOS Střítež
21.00 Přednáška s motorkářem Igorem Brezovarem
zahrada Centra Bohuslava Martinů
28. 7. 16.00 Hudba – Posezení s harmonikou
zahrada Centra Bohuslava Martinů
30. 7. 14.00 16.00 hod. Dílnička pro děti – Hračky ožívají
zahrada Centra Bohuslava Martinů
31. 7. 13.30 Výlet na farmu v Květné
Květná
21.30 Letní kino – Once
zahrada Centra Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
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Galerie KABINET CHAOS Střítež
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		 Název akce - popis
20. 4. - 1. 9. 		 Škola základ života - výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu
		 na měšťanské škole počátku 20. století, ale také do hlubin študákovy duše…
27. 4. - 1. 9. 		 Jiří Šalamoun a Maxipes Fík - výstava, která vás zavede do kresleného
		 světa Jiřího Šalamouna…
11. 5. - 1. 9. 		 Ma chère Charlotte/Moje milá Charlotte - výstava o neobyčejném
		 životě Charlotty Martinů…
18. 5. - 1. 9. 		 Něco pro kluky, něco pro holky - výstava hraček pro všechny, kteří si rádi hrají…
1. 6. - 30. 6. 		 Stěna pro jedno dílo - Ludmila Jandová
2. 7. - 7. 7. 		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
			
6. 8. - 11. 8. 		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
			

Místo konání

Pořadatel akce

Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Městská galerie na Palackého nám.

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů
ve věži kostela sv. Jakuba
Rodná světnička Bohuslava Martinů
ve věži kostela sv. Jakuba

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

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

Kontakt, informace, rezervace

Informace z IC Polička

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
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 byt 3+1 sídliště Hegerova Polička. Byt
je po celkové rekonstrukci. Cena: dohodou. Telefon:
777 050 815.
•
Nabízím pronájem pěkného bytu 3+1 o velkosti 85 m2 v Poličce. Byt se nachází v přízemí rodinného domu v klidné části města v blízkosti historického centra. V bytě je prostorná kuchyňská linka,
plastová okna, samostatné WC, zděná koupelna s vanou. Dále je v bytě, chodba s vestavěným kumbálem
a výstupem na balkon a zahradu. V blízkosti bytu
se nachází škola, školka. Volný od 1. července. Cena
8 000 Kč/komplet. Telefon 603 883 206.
•
Pronajmu nebytové prostory v centru města, Polička, Masarykova 192 v přízemí a prvním patře. Tel. 603 281 813, 608 919 152.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
•
Hledám ubytování pro jednoho studenta ve
školním roce 2013/2014 v Poličce. Tel.: 732 622 959.
•
Středoškolský učitel nabízí doučování anglického a českého jazyka pro ZŠ a SŠ, tel.:
777 112 174.
•
Homeopatická poradna Ivety Petrové, tel.:
603 843 698, e-mail: homeopatie-petrova@seznam.
cz, www.nasclovek.cz.
•
Přijmu šikovnou kadeřnici na ŽL. Tel.:
603 843 698.

Před nadcházející letní turistickou sezónou vám
chceme připomenout, že v Informačním centru
nabízíme:
• směnárna „BEZ POPLATKŮ“. Nákup i prodej
valut: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HRK, HUF
• dálniční kupóny - rakouské, slovenské i české
• poštovní známky a rozsáhlý výběr pohlednic
s motivy Poličky a okolí
• dárková medovina z Vysočiny, různé příchutě
(Originální, Mandlová, Višňová a Medový životabudič), v různých velikostech
• dárkové kvalitní víno z Poličky - bílé, červené
i růžové
• trička s potiskem a celá řada dalších suvenýrů
a upomínkových předmětů z Poličky a okolí
• dárkové výrobky z dílen Domova na zámku
Bystré
• nově máme v prodeji knihu „Hrad Svojanov“

Nové telefonní číslo: SKLENÁŘSTVÍ, PODLAHÁŘSTVÍ, Kostelní 78, POLIČKA, 461 316 532.
AFASHION – Značkové oblečení. Šetřete
svůj cenný čas a v pohodlí vašeho domova mrkněte
na e-shop www.afashion.cz a když vám něco padne do oka, přijďte si to vyzkoušet do kamenného
obchůdku u kruhového objezdu na adrese Hegerova 156. Na našem e-shopu také naleznete kurz Boj
proti faldíkům a zdravý životní styl, test na objevení
osobitého stylu nebo blog Oblečte se jako celebrita.
Těším se na vaši návštěvu. S pozdravem Andrea Jílková.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Další informace:
• na webových stránkách IC byla vytvořena
vlastní databáze ubytování v Poličce a okolí
• IC prošlo v květnu úspěšně certifikací IC dle
„Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR“. Tuto prověrku IC zvládlo
hned, tzn. v první vlně a byla nám přidělena
kategorie B
• pokračují jednání s firmou Oredo o prodeji dobíjecích karet na jízdy autobusem i vlakem po
celém Pardubickém kraji
• nejen pro návštěvníky Poličky zařídíme vyhlídkové LETY BALÓNEM a vyjížďkové jízdy
na koních po okolí Poličky
• AUTOPŮJČOVNA osobních automobilů a mikrobusu - nová služba IC
• v IC máme také bohatou nabídku tipů na dovolenou u moře nebo za poznáním
Přejeme vám všem pohodový čas prázdnin a dovolených.
kolektiv IC Polička

Pozvánka DPS
Penzion
1. 7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní místnost. Budeme vyrábět látkové a papírové květiny.
3. 7. Posezení na přehradě - zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve
13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby bude
zajištěna doprava. Odjezd ve 13.45 hod. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.
8. 7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní místnost. Budeme vyrábět látkové a papírové květiny.
10. 7. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti
17. 7. Cestujeme všemi smysly – nejkrásnější
pláže světa. Odlétáme ve 14.00 hod.
25. 7. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně.
31. 7. Výlet na farmu v Květné. Odjezd od DPS
Penzion ve 13.30 hod. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion do 30. 7. vybíráme 50 Kč na
dopravu a 25 Kč na občerstvení (chleba, uzenina,
hořčice, pití).

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
2. 7. uplyne 5 let od smrti
PhDr. O. A. Kukly
Vzpomínáme.
Manželka a děti

Dne 5. července uplyne
smutný rok od úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Jaroslava
Soboly. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají manželka
a dcery s rodinami
9. 7. uplynou 2 roky od
náhlého úmrtí pana Jiřího
Křížka. Stále vzpomínáme.
Manželka, děti a vnoučata

16. 7. uplyne jeden rok od
úmrtí pana Richarda Kolaříka.
Vzpomíná manželka
s rodinou

My heard will go on!!!
Moje srdce bude bít dál!!!
Dne 23. 7. vzpomínáme
18. výročí úmrtí pana Bohumíra Jílka a 31. 7. úmrtí paní
Marie Andrlové.
Děkujeme všem, kteří na
ně nezapomněli!!!
S láskou vzpomíná rodina
Jílkova
21. 7. uplyne 15 let od smrti
Stanislava Vondry.
Vzpomínáme.
Manželka a děti

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5. 7.

6. - 7. 7.
13. - 14. 7.
20. - 21. 7.
27. - 28. 7.
3. - 4. 8.

MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Navštivte královská věnná města
Ať jste královna či král, princ nebo princezna,
přijeďte na odpoledne, celý den nebo několik dní,
nudit se nebudete!
Královská věnná města jsou krásná pro všechny generace a jejich nevelká vzájemná vzdálenost
a nádherné okolí přímo vybízejí k výletům i vícedenním pobytům. Inspirací nechť vám jsou stránky
www.vennamesta.cz a řada nových produktových
brožur, které dostanete v turistických informačních centrech. Netradiční pojmenování jednotlivých materiálů vás v nadsázce odkazuje k historii
měst spojených s českými královnami, s jejich pomocí ale snadno objevíte i jejich neskutečně zajímavou současnost.
„Brány královských věnných měst“ lákají „královské rodiny“ na prožití skvělé rodinné dovolené nebo
bezvadného výletu, „rytíře na kolečkách“ provedou
cyklostezkami ve svém okolí, „nebojácné chasníky
a děvy“ donutí překonat vlastní psychické i fyzické
hranice, „princům a princeznám“ otevírají nabídku
více jak sedmdesáti výletů s důrazem na vzdělávání
a poznávání. „Královské prarodiče“ nadchnou relaxačními aktivitami, kulturními akcemi a vzdělávacími aktivitami a duši i tělo „královen a dvorních
dam“ nechají hýčkat ve wellness a gastronomických
zařízeních. V orientaci pomůže všem královským
cestovatelům mapa s užitečnými informacemi a ty
„nej“ zajímavosti všech měst shrnuje šikovný prospekt do kapsy nazvaný „Královská věnná města
známá, ale nepoznaná“.

lekým hospitalem Kuks… Hradec Králové, město
v zeleni, pod Bílou věží, na soutoku Labe a Orlice,
s výjimečnými stavbami a ojedinělým architektonickým konceptem… Chrudim, s Muzeem loutkářských kultur a divadelním festivalem Loutkářská
Chrudim s více než šedesátiletou tradicí… Jaroměř, město zahrad a parků s legendární císařskou
pevností Josefov a unikátním podzemním obranným systémem… Mělník, město na soutoku Labe
a Vltavy s tisíciletou vinařskou tradicí, s tajemným
podzemím… Nový Bydžov, se třetím nejstarším židovským hřbitovem v Čechách a dosud respektovanou tradicí studentských oslav – merend… Poličku,
rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů i s nedalekým tajuplným hradem
Svojanovem… Trutnov, město v malebném podhůří
nejvyšších českých hor Krkonoš a pověst o drakovi,
která se váže k jeho založení… Vysoké Mýto, město
s největším čtvercovým náměstím v zemi a jedinou
sochou Přemysla Otakara II. v Evropě.
Projekt CZ. 1. 13/3. 2. 00/14.01010 „Královská
věnná města známá, ale nepoznaná…“ je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je prezentovat atraktivity jednotlivých měst potenciálním návštěvníkům
všech generací a oživit cestovní ruch ve městech
sdružených ve svazku.

Poznejte královská věnná města...
Dvůr Králové nad Labem, s jednou z nejkrásnějších evropských zoologických zahrad a neda-

Novinky o kostele sv. Jakuba
Oprava zvonů
Loni jsme v Jitřence informovali o zamýšlených
opravách zvonů a o kampanologickém posudku, ve
zkratce ještě pár věcí připomeneme a doplníme
o nové.
Od roku 1983 bylo ve věži kostela zavěšeno pět
zvonů ve dvoupatrové ocelové stolici o třech polích.
Historický zvon Medián a čtyři novodobé zvony
z roku 1982. Vzhledem k dynamickému působení
zvonů zavěšených na ocelové zvonové konstrukci
vetknuté do obvodového kamenného zdiva věže, byla

Nové Město na
návštěvě v Poličce
6. června 2013 se uskutečnila návštěva zástupců Městského úřadu Nového Města na Moravě
v Poličce. Program návštěvy byl velmi bohatý.
Zahrnoval diskuse, odborné výměny zkušeností,
ale i prohlídku města Poličky a jeho nejvýznamnějších památek. Hosté si též prohlédli plavecký
bazén, část delegace navštívila čističku poličského pivovaru. Velký zájem vzbudilo téma opravy
a údržby našich památek, získávání finančních
zdrojů na jejich opravu a spolupráce s památkáři.
Diskuse se vedly na téma chodu úřadů a fungování jednotlivých odborů. Velkým tématem byl
i plavecký bazén, který v Novém Městě plánují
stavět.
Odpoledne patřilo návštěvě rodné světničky
Bohuslava Martinů, kde o životě na věži vyprávěla sestra Bohuslava Martinů Marie v podání
Lucie Jirglové, hosté si prohlédli i poličské hradby. Pobyt v Poličce zakončili prohlídkou Měšťanského pivovaru v Poličce a podvečer patřil hradu
Svojanov.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

narušena statika hlavních nosných konstrukcí, a tím
pádem také zastaveno zvonění zvonů.
Na základě kampanologického posouzení a doporučení Národního památkového ústavu budou ponechány ve stávajícím horním zvonovém patře na nové
stolici z dubového dřeva 4 zvony – zvon Medián, Mariánský, Sv. andělů a archandělů a umíráček. Do dolního zvonového patra, na novou stolici bude osazen
největší a nejtěžší zvon Českých patronů a ochránců.
Vzhledem k náročnému finančnímu zajištění byla
celé akce rozdělena na dvě etapy. V letošním roce
byly práce zahájeny zhotovením a montáží nové
dubové stolice v dolním zvonovém patře. Byl svěšen
největší zvon na podlahu horního zvonového patra
tak, aby mohla být zahájena příprava pro výrobu
nové dřevěné hlavy zvonu, včetně kompletních kovářských úchytů a nového srdce. Po svěšení a osazení největšího zvonu na dolní zvonovou stolici bude
zvon vybaven elektrickým lineárním motorem. Po
kompletním seřízení zvonu bude v průběhu září
2013 zahájeno zvonění.
Druhá etapa se připravuje na rok 2014. Bude zhotovena nová dřevěná dvoupatrová stolice o dvou polích pro zbývající čtyři zvony. Po vyrobení závěsných
systémů jednotlivých zvonů a provedení elektroinstalace se předpokládá závěrečná kompletace v měsících říjen – listopad 2014.
Obnova průčelí kostela
V tomto roce také pokračuje obnova západního
průčelí kostela sv. Jakuba. K výročí založení města
v roce 2015 pak bude dokončena kompletní obnova
tohoto průčelí. Plánujeme, že v letech následujících
proběhne obnova kamenných fasád a vitráží postupně po celém obvodu kostela.
Oprava zvonů a obnova průčelí kostela by byla
nemyslitelná bez finanční podpory Ministerstva kultury, Pardubického kraje, města Poličky a štědrosti
místních farníků, všem patří velké díky.
P. Miloslav Brhel, ing. Petr Šafář,
ing. Jiří Kovář

INTERNETOVÁ
TELEVIZE
V
POLIČCE
SE SLUŽBOU IPTV SLEDOVÁNÍ TV ZÍSKÁTE DALŠÍ MOŽNOST PŘÍJMU VÍCE NEŽ 30
TELEVIZNÍCH A 11 ROZHLASOVÝCH PROGRAMŮ VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI
a navíc přímo do vašeho počítače nebo mobilního zařízení s androidem

Služba je dostupná v síti UNET

a další
informujete se u svého servisního partnera

prodejna ENTER, Palackého nám. 188
572 01 Polička, tel.: 777 704 880, www.entershop.cz

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

www.unet.cz
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Z činnosti DPS
Počasí letos odemykání atria nepřálo. To ale
nebránilo tomu, aby senioři spolu s Poupaty
a muzikanty panem Hladíkem, Otepkou a panem
Mužíkem zvesela a z plných plic zpěvem přivítali
sluníčko, které určitě i letos zahřeje prostory atria
a senioři se budou moci setkávat ve stínu altánku.
Šikovné ručičky připravily výzdobu atria. Vyrobily čínské větrohry, které svým tancem ve větru

Informace úřadu práce pro
zaměstnavatele
Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je v současné době financována ze dvou zdrojů:
a) Z prostředků státního rozpočtu, kdy hospodaření s těmito účelově určenými prostředky
je limitováno rozpočtem, přiděleným krajské
pobočce Úřadu práce ČR (dále ÚP ČR).
b) Z prostředků Evropského sociálního fondu
(dále ESF), který je určen na podporu realizace Evropské strategie zaměstnanosti
prostřednictvím investic do lidských zdrojů,
jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti,
zaměstnanosti, podnikání a vyrovnáváním
příležitostí v přístupu na trh práce. Mezi základní programy ESF využívané v rámci APZ
patří Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na léta 2007-2013 (dále OP LZZ).
O příspěvek je nutné žádat a žádost vyřídit před
vznikem pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, který bude umístěn na pracovním místě
s příspěvkem, není tedy možné požádat o příspěvek dodatečně a vyřizovat žádost se zpětnou platností. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je nejvíce využíváno vytváření míst na veřejně prospěšných pracích, společensky účelná pracovní místa,
podpora samostatné výdělečné činnosti a zřízení
chráněných pracovních míst.

poskytují krásnou a uklidňující podívanou. Atmosféru meziválečné Paříže nasáli senioři na výstavě
o životě Charlotty Martinů - Moje milá Charlotte
v Centru B. Martinů. Nechyběla ani každoroční
jarní návštěva cukrárny. Však to jistě znáte také,
že nejlépe se povídá při vůni kávy a u sladkého
dortíku. Do Francie se také senioři dostali s filmem pana Ing. Kleina Normandie – 69 let od invaze. Zpěv a veselá muzika se chodbami DPS Penzion
rozléhal při tradičním narozeninovém zpívání.

Vzdělávejte se
pro růst
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální
fond naší obci?
Od roku 2012 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci
projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
V období od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013 bylo u zaměstnavatele město Polička, okres Svitavy, v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za
175.196 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského
sociálního fondu činila 85%, tj. 148.916 Kč a ze
státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj.
26.280 Kč.
Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na úklid a údržbu veřejné zeleně, lesa, komunikací, budov a objektů v majetku obce. Cílovou
skupinou byli zejména obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let, uchazeči s profesemi,
o které není na trhu práce zájem, ženy pečující
o děti apod.; VPP byly pro tyto skupiny uchazečů často jedinou možností, jak získat zaměstnání.
Jejich práce se výrazně projevila na vzhledu obce
a oni sami neztratili kontakt s trhem práce.
Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Polička
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Od února 2013 jsou vymezeny kategorie uchazečů o zaměstnání, kteří jsou prioritně zařazováni
do projektů APZ. U projektů VPP, SVČ a CHPM je
stanovena délka evidence pro zařazení do projektů minimálně 5 měsíců; v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo
osoby zdravotně postižené, nebo ženy po mateřské dovolené, nebo osoby pečující o dítě do 15 let
a nebo osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných
vážných důvodů, minimální délka evidence je tři
měsíce; uchazeči do 30 let věku, minimální délka
evidence je 2 měsíce.
Při zařazení do projektu SÚPM je od 15. 06.
2013 stanovena délka evidence minimálně 12 měsíců, v případě, že bude uchazeč spadat do kategorie osob nad 55 let věku, nebo OZP, nebo ženy
po MD, nebo osoby pečující o dítě do 15 let a nebo
osoby vyžadující zvláštní pomoc z jiných vážných
důvodů, minimální délka evidence 5 měsíců;
uchazeči do 30 let věku, minimální délka evidence
2 měsíce.
Veřejně prospěšné práce (částečná
úhrada mzdových nákladů)
Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově
omezené pracovní příležitosti ve prospěch obcí,
státních nebo jiných obecně prospěšných institucí,
které zaměstnavatel vytváří nejdéle na 12 měsíců.
Jedná se zejména o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací
nebo jiné obdobné činnosti, mezi něž patří např.:
pomocné práce charitativní, činnosti sociálního
charakteru, kulturního charakteru, údržbářské
práce na sportovištích atd. Jako náhradu veřejné
služby je možné vytvořit místa na VPP formou
zkrácených pracovních úvazků. Příspěvek je poskytován do výše 11.000 Kč měsíčně/1 místo.
Činnosti sociálního charakteru pro tzv. pracovníky poskytující ostatní osobní služby - příspěvek
je poskytován přednostně a prioritně pro pomoc
u zdravotně postižených dětí ve vzdělávacích zařízeních, zpravidla do výše 15.000 Kč měsíčně na
jedno místo v závislosti na délce úvazku, dohody
jsou uzavírány zpravidla na dobu školního roku.
SÚPM vyhrazené (částečná úhrada
mzdových nákladů)
Příspěvek na úhradu celkových mzdových nákladů mezd a jejich náhrad, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
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zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění je poskytován zaměstnavateli, který
vyhradí pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání vyžadujícího zvýšenou péči, doporučeného
na toto místo úřadem práce. ÚP ČR poskytuje od
15. 6. 2013 příspěvek zpravidla do výše 11.000 Kč/
měsíc v případě uzavření pracovní smlouvy na
dobu určitou, do výše 13.000 Kč/měsíc v případě
uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, na
jedno společensky účelné pracovní místo, nejdéle
po dobu 6 kalendářních měsíců.
SVČ - samostatná výdělečná činnost
Nástroj, kterým může ÚP ČR poskytnout příspěvek uchazeči o zaměstnání, který chce začít
samostatně podnikat. Komise posuzuje konkrétně
předkládané podnikatelské záměry z hlediska reálnosti a záruk dlouhodobějšího úspěšného podnikání. Dohody se uzavírají na 12 měsíců; maximální výše příspěvku do 30.000 Kč; příspěvek je
určen na vybavení pracoviště.
Chráněná pracovní místa
Úřad práce podporuje vytváření chráněných
pracovních míst (CHPM) pro osoby se zdravotním
postižením, které jsou v evidenci ÚP nejméně 2
měsíce formou příspěvku na zřízení těchto míst.
Délka závazku obsazení chráněného místa je po
dobu 3 let. Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován do 40.000 Kč na 1
CHPM a je určen na vybavení pracoviště, současně
je možné také získat příspěvek na provozní náklady – do výše 2.000 Kč měsíčně na 1 CHPM.
Kontakt:
Svitavy – Ing. Jana Bělohlávková, 950 163 441,
jana.belohlavkova@sy.mpsv.cz
KrP ÚP ČR v Pardubicích

Kardio vycházka
V sobotu 8. 6. jsme navštívili Moravskou Třebovou. V městském muzeu nás zaujaly unikátní
sbírky a předměty z dalekých krajů. Vzrušujícím
zážitkem bylo setkání s egyptskou princeznou Hereret. Návštěva muzea nás velice zaujala. Prohlédli
jsme si moravskotřebovské náměstí.
Poté jsme navštívili perlu Moravské Třebové,
renesanční zámek. Dalším cílem vycházky byl
Křížový vrch. Po Schodech mrtvých jsme vystoupali na Kalvárii. Kalvárie je ojedinělý soubor
renesančních náhrobků. Také je zde zajímavý výhled na část města a v dáli na rozhlednu Pastýřku,
kam jsme zamířili. Cesta na Pastýřku byla velmi
namáhavá. Nahoru vystoupila polovina z nás a to
s ohledem na své zdraví. Na odvážné jsme počkali
v zámecké zahradě.
Domů jsme jeli trochu unaveni, ale spokojeni, že
jsme opět vykonali něco, co posílí naše zdraví. Vycházku připravil a 53 kardiaků ze Svitav a Poličky
doprovodil Jan Pokorný, předseda Kardio klubu.
Jaromír Lahodný

Opravy ve speciální škole
Budova Speciální základní školy Bystré, odloučené pracoviště Polička, neutichne ani o prázdninách. Čeká nás rekonstrukce tělocvičny, vybudování třídy pro žáky s více vadami a autismem,
nebo vybudování chodby školy.
Na rekonstrukci tělocvičny a třídy pro žáky
s více vadami získala škola sponzorský dar od
firmy PRO.MED.CS, Praha a.s. v celkové částce
620 000 Kč.
Ve škole je vybudována již 20 let provizorní tělocvična, která se kromě tělesné výchovy využívá
například při canisterapii, muzikoterapii a volnočasových aktivitách školní družiny. Probíhají
tam sportovní soutěže, projektové dny a mnoho
dalšího. Tělocvična školy bude kompletně zrekonstruována včetně dokoupení tělocvičného
nářadí. Dojde k výměně podlahové krytiny, obložení tělocvičny, výměny oken, vybourání klimatizace a nefunkčního potrubí, které vede u stropu.
Třída školy bude plně přizpůsobena žákům
s více vadami a autismem. Vybaví se kompenzačními pomůckami, nábytkem, didaktickými
pomůckami, skládačkami, pomůckami na rozvoj
hrubé motoriky, zrakového a sluchového vnímání, motoriky prstů a ruky, vnímání těla, rovnováhy a celkové koordinace těla; výukovými hrami
na rozvoj myšlení a logického uvažování nebo
materiálem na výrobu speciálních pomůcek.
Zakoupí se tzv. asistivní technologie. Jedná
se o podpůrné technologie, díky kterým člověk
se ztrátou hybnosti (částečnou nebo úplnou) či
poklesem kognitivní výkonnosti, lépe překonává
svá omezení. Mezi tyto technologie patří speciální periferie pro bezbariérový přístup k počítači
(spínače a myši ovládané různými částmi těla,
klávesnice, dotykové monitory), bezkontaktní
ovládání počítače pomocí oka, myš ovládaná
pohybem úst nebo hlasem, software pro tvorbu

a tisk komunikačních tabulek, komunikační pomůcky s hlasovým výstupem a tablety.
Nezbytné je také položení nové podlahové krytiny, vymalování třídy a zakoupení nových dveří
do zahrady školy. Staré dveře jsou nefunkční.
Do této třídy bychom rádi zakoupili stropní zvedák určený pro zvedání a přepravu imobilních osob. V současné době žádáme o tento
zvedák Nadaci ČEZ v rámci výzvy „Oranžové
schody“.
Neméně důležitým projektem je vybudování
chodby uvnitř školy. Financování bude zajištěno
Krajským úřadem Pardubického kraje. Celková
částka činí 100 000 Kč. Tato chodba bude spojovat šatny s třídami. V současné době žáci přecházejí do tříd přes tělocvičnu a po její rekonstrukci
to již nebude možné.
Nezapomínáme ani na krásnou, nicméně málo
využívanou školní zahradu. V současné době již
probíhá projekt z Revolvingového fondu MŽP na
podporu udržitelného rozvoje, prioritní oblast
I. Přírodní školy. V dubnu již vysadila zahradní firma za pomoci žáků ovocné stromy a keře.
Jedná se stromky jabloní, hrušní, třešní, švestek
a blum, keře rybízu, josty, angreštu, rakytníku,
borůvky, maliníku a osm druhů léčivých rostlin.
Žáci, společně se svými učiteli a vychovateli, o ně
budou pečovat, pozorovat jejich růst a v rámci
pracovního vyučování zpracovávat úrodu (pletí,
trhání, přebírání, sušení, třídění, konzervace,
zavařování atd.). Součástí projektu je i velký pracovní stůl a lavičky.
Věřím, že se realizace všech projektů podaří
a v září budou mít žáci i učitelé školu o něco krásnější a funkčnější.
Mgr. Dita Bomberová,
ředitelka školy

Spravedlnost místo korupce
Zdá se, že přednáška senátora Libora Michálka, bojovníka
proti korupci, známého českého
whistleblowera, která proběhla
v pondělí 17. června v Centru Bohuslava Martinů, byla poličskou
Charitou naplánována zcela
přesně. Přišla bezprostředně po odhalení rozsáhlého korupčního skandálu v nejvyšších patrech
české politiky. Ti, kdo se jí účastnili, měli štěstí.
Dozvěděli se své.
Ačkoliv posluchačů nebylo tolik jako předcházející měsíc na přednášce socioložky Jiřiny Šiklové,
vydrželi poslouchat a diskutovat celé dvě hodiny
a evidentně by pokračovali i déle.
Libor Michálek, vystudovaný matematik, odborník, který pracoval ve Fondu národního majetku, České národní bance a byl ředitelem Státního fondu životního prostředí, pracoval rovněž
jako finanční expert pro Světovou banku. Ve své
pracovní kariéře v těchto institucích se setkal
s korupčními praktikami různého rozsahu. Sám
musel čelit korupčními nátlaku a nést následky
vyhazovu a soudních tahanic, když se mu nepod-

Poděkování
Děkuji poličské Charitě za uspořádání setkání
s panem Michálkem. Vnesl svými odpověďmi na
naše otázky trochu světla do temnot naší politické
scény a dějů, jež na ní probíhají. Dal mi i naději, že
může být lépe.
Marie Staňková

volil a na korupční jednání ukázal. O tom, co se
děje v naší společnosti, dokáže hovořit bez afektu
a zbytečných útoků, konstruktivně a jakoby s matematickou přesností. Jeho snahou je o obtížném
tématu hovořit pozitivně a s nadějí.

Co například řekl k současné situaci? Tvrdí, že
se nedomnívá, že by to s korupcí v naší společnosti
bylo horší, než třeba před deseti lety. Pouze nastává velký úklid. Když uklízíme například v obýváku,
také nejprve vytaháme špinavé a nepotřebné věci
ze skříní a šuplíků, abychom je mohli vytřít. Tím
se sice nepořádek na první pohled zvýší, ale na čistotu je zaděláno.
A v nastolení čistoty vztahů a pořádku v naší
společnosti myslím doufá většina z nás. Libor Michálek svým příkladem vybízí k tomu, abychom se
k úklidu připojili a nenechali nikoho strkat špinavé prádlo do šuplíku, a už vůbec jsme se nenechali
špinavými cetkami uplácet.
Štěpánka Dvořáková
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Děkujeme
motorkářům
V sobotu 8. června proběhl
v Nedvězí první motorkářský
slet milovníků motorek z Poličska. Pořádali ho Pinckaři Vysočina, kteří se rozhodli výtěžek této
akce věnovat na pomoc dvěma
klientům oblastní charity.
Děkujeme všem účastníkům a organizátorům
akce, zejména pánům Vraspírovi a Šemberovi, za
to, že chtěli své první akci vtisknout dobročinný
podtext, a za to, že se jim to podařilo. Děkujeme
také za naše klienty, kteří z této jejich dobročinnosti budou mít užitek.
za Oblastní charitu Polička
Štěpánka Dvořáková

Linka důvěry
„Linka důvěry, dobrý den…“ první slova, která
klient uslyší po zavolání na naše pracoviště. Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou
telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající
neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost, potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho
sdílet. Je tu pro každého člověka, který potřebuje
pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace.
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku
a pohlaví. Šíře probírané problematiky není ohraničena.
Na linku důvěry volají lidé, kteří např. jsou v psychické nepohodě, přemýšlejí o smyslu života, tíží je
partnerské problémy, cítí se osamělí; jsou oběťmi
nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání, mají problémy v oblasti sociálně právní (např.
finanční problémy…), mají obavy z nemoci a další.
Výhodami telefonické krizové intervence je její
snadná dostupnost, anonymita (volající se nemusí představovat a může hned začít hovořit o tom,
proč volá). Službu poskytujeme za cenu běžného
telefonního hovoru. V určitých případech můžeme
předat kontakty na další pomáhající profese, či
další odborníky.
Další službou poskytovanou občanským sdružením KONTAKT je e-mailové poradenství. Jeho
posláním je umožnit lidem v nepříznivé životní
situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením
dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu,
které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých
informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení napravit a zároveň může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.
Zájemci o službu nám mohou psát přímo ze své
e-mailové adresy nebo pomocí formuláře přímo
na našich webových stránkách (www.linkaduveryuo.cz). Odpovíme nejdéle do 4 dní. Poradenství
po e-mailu však nenahrazuje telefonickou krizovou pomoc. V případě naléhavosti a akutních
případech je možné se obracet přímo na naši linku
důvěry (tel.: 465 52 42 52).
Jarmila Hrušková
Předsedkyně O.S. KONTAKT
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Aby nebyl nikdo sám…

PATRIOT s dětmi
na cyklovýletě
Naše občanské sdružení Spolek PATRIOT již po
páté uspořádalo společnou akci rodičů s dětmi se zaměřením na cyklistiku. Z poličského náměstí od trafiky rodiny Kubátů jsme vyrazili na svých bicyklech
v sobotu 15. 6. zhruba hodinku před obědem. Start
nebyl úplně jednoduchý, jelikož se náš předseda
a kamarád Holub zapomněl asi dva týdny podívat
do e-mailu a vyrazil s početnou skupinou z náměstí
hlava nehlava. My normální běloši, co čteme e-maily téměř denně, jsme osamoceni vyrazili ve 13 hod.
a bylo nás opravdu poskrovnu, ale nebáli jsme se

vlka nic a šlápli do pedálů. V první půli cyklostezky
se k nám přidala i rodinka Oldy Kopeckého, a tak
nám cesta ubíhala radostněji. Po cyklostezce jsme
se pohodovým tempíčkem vydali směr obec Modřec.
To ranní ptáčata z první skupiny již vesele nasávala
v obci Jedlová u místního restauratéra Leoše „Hamra“ Kubáta, který předvedl gastronomický koncert
a nabídl širokou škálu jídel. Vzpomenu třeba dršťkovou polévku, dále pečená, mimořádně vysoká
žebírka, srnčí svíčkovou a na závěr úžasnou krupičnou kaši sypanou kakaem. Leoši díky, bylo to skvělé.
Politická orientace místního rychtářství se bohužel
nezměnila, ale i tak to bylo hezké odpoledne. Jen
škoda, že jsme u toho někteří nemohli být. Díky Holube. První skupina po tomto občerstvení s plnými
žaludky pokračovala dále směr Modřec. Náročnou
trasu z Jedlové, po ošemetných zkušenostech z minulých let, tentokrát nevybrala naše členka a kamarádka Jarka a nezbývá než konstatovat, že to byla
dobrá volba a pohodová cesta. Škoda jen, že někteří
z nás ji nemohli absolvovat. V obci Modřec, v místním malebném posezení „U Dufků“ se každý občerstvil dle svého gusta. Děti si dávaly zmrzku, dámy
obvykle vinný stříček a pánové nepohrdli nově zavedenou hlineckou dvanáctkou či klasickou myšinou
z poličského pivovaru. Hovězí gulášek z pera mistra
kuchaře Jindry Dufka byl již standardně excelentní.
Tímto bych mu rád poděkoval za dobré jídlo a pití
a skvělou přátelskou atmosféru.
Cyklovýlet 2013 si na závěr dovoluji zhodnotit
velmi kladně, počasí se mimořádně vydařilo. Obě
skupiny byly jednoznačně pozitivní a nakonec se
jim podařilo vyřešit nesnadný logistický oříšek
a v Modřeci se potkat. Těšme se na příští výlet, snad
se nám opět vydaří.
wop.
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Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Naše červnová aktivita byla opět velmi slušná a všechny akce se nám
vydařily. Moc jsme se těšili na náš první autobusový zahraniční zájezd. Navštívili jsme polské
městečko Kowary. Cestou z Poličky jsme obdivovali naši krásnou krkonošskou přírodu v údolí
řeky Úpy, města a vesničky, jako třeba Jaroměř,
Trutnov, Velkou a Malou Úpu, Žacléř se svojí hornickou scenerií. Počasí nám přálo, a tak jsme včas
a příjemně unaveni dojeli až do polských Kowarů, kde nás již čekali průvodci. Nadchla nás prohlídka městského parku s úžasnými miniaturami
staveb hradů, zámků a dalších objektů dolního
Polska. Na zpáteční cestě jsme si i zazpívali, občerstvili se v pěkné podkrkonošské restauraci.
Tento den snad neměl chybu, jen nám nezapršelo
a nezapršelo!!!
Naši červnovou aktivitu jsme zakončili 25. 6. na
řádně plánované společné vycházce naučnou poličskou stezkou. Podle fyzické výkonnosti jsme se
rozdělili do tří skupin. Jedna, ta nejodvážnější,
vyrazila po celé trase přes Šibeňák až na přehradu. Tam už čekala ta slabší skupina, která šla jen
Libohájem, kolem sjezdovky a rybářských hrází.
Třetí skupina méně pohyblivých šla na přehradu přímo kolem zahrádek. Stejně ale cíl byl jasný: poličská přehrada. Byli i tací, kteří vycházku
pojali netradičně a přijeli autem. Třeba já… hi, hi,

hi. A to proto, že jsem přivezl harmoniku, kytaru
a hlavně harmonikáře a kytaristu. 25. 6. má přece
svátek Ivan a to je třeba slavit, nebo ne? Tak tedy
červen skončil zase úspěšně.
Co nás čeká dále? Tak především krásné letní
dny, pobyt na chalupách, na osobních rekreacích
se svými dětmi a vnoučaty. Také zahrádky, odpočinek někde v chládku a osobní letní radovánky.
Ale naše svazová aktivita nebude nulová. Připravujeme v úterý 16. 7. společný výlet vlakem. Sraz
účastníků opět v 8.15 hodin na poličském vlakovém nádraží. Pojedeme do Oldřiše, odtud pěšky
na Přibylov, kde rozložíme denní tábor s občerstvením, ohněm a kytarou. Odtud uskutečníme
hvězdicové vycházky na Lucký vrch, do Telecího a na Blatiny a odpoledne se opět sesedneme
u krbu, kde si zazpíváme naši píseň. Už má i svůj
název: Nebýt nikdy sám, tak jí nazýváme. Píseň
slavila svoji úspěšnou premiéru na dosavadních
zájezdech a akcích. Kdo ji ještě neznáte, tak vyhledejte květnovou Jitřenku, kde je její celý text.
Není nic jednoduššího, než si text vystřihnout
a naučit se ho. Kdo si již málo pamatuje, jako třeba
já, tak noste text v peněžence.
Tak to je vše a další informace o srpnových akcích a plánech na 2. polovinu roku přinese srpnová Jitřenka. Hezké léto vám, moji milí důchodci,
přeje RSDr. Ivan Chudý se svým pracovitým výborem a nenahraditelnými vlaštovkami.

Úloha sociální práce v domácí
hospicové péči
Jedním z hlavních rozdílů
(psycholog, duchovní apod.). Součástí služby je
mezi domácí zdravotní péčí, rovněž péče o pozůstalé a jejich podpora po ztrátě
kdy sestřičky jezdí k pacientům
svého nejbližšího.
do domácností, a domácí hosNad těmito výše uvedenými úkoly pak vyčnívá
picovou péčí je mj. skutečnost, jeden, méně konkrétní, ale rozhodně neméně důže součástí mobilních hospiců
ležitý, v němž nachází svou roli sociální pracovjsou i odborníci z jiných profe- ník. Touto úlohou je celková podpora, nabídnutí
sí. Jednou z těchto profesí, která do tohoto týmu
prostoru pro otevřený rozhovor, naslouchání, popatří, je i sociální pracovník, jenž v něm má svou
vzbuzení a ocenění pro rodinu, která se rozhodla
specifickou úlohu. Sociální pracovník přichází do
doprovázet svého milovaného na sklonku jeho
rodin pečujících o svého vážně nemocného člena
života v domácím prostředí.
jako host nabízející různou míru podpory a poJana Dobrovolná
moci.
Jedním z jeho prvních úkolů zde je uzavření
smlouvy (dohody) o podmínkách poskytování
mobilní hospicové péče, kterou uzavírá poskytovatel pomoci s klientem (tj. nemocnou osobou)
za účasti jeho osoby blízké, která musí být u nemocného v době odebírání služeb mobilního hosV sobotu 20. července 2013 si na své přijdou mipice vždy přítomna. Sociální pracovník vysvětlí
lovníci akustické hudby. Je to již 5. ročník tohoto
jednotlivé náležitosti smlouvy, vzájemná práva
festivalu. Posluchači budou svědky koncertu tohoa povinnosti, rozsah poskytovaných služeb, způ- to netradičního hudebního žánru.
sob jejich čerpání i kontakty na oprávněné osoby.
Přelom července a srpna je na hradě ve znameSoučástí dohody je zároveň vymezení platebních
ní divadla. Akce s názvem „Divadelní pouť“ bude
podmínek, neboť dalším odlišením od domácí
pořádána 3. - 4. srpna 2013. Již po několikáté se
zdravotní péče je fakt, že u mobilní hospicové
vám na nádvoří představí divadelní soubory, které
péče je stanovena finanční spoluúčast pacienta/
budou hrát jak pro děti, tak i pro dospělé. V soboklienta. Tato spoluúčast je určena k částečnému
tu pak bude jedinečná příležitost zhlédnout divapokrytí pohotovostních služeb a nákladů na další
delní představení Čert a Káča, ve kterém účinkují
odborníky, které nemohou být hrazeny ze zdra- Eva Hrušková a Jan Přeučil. Jako doprovodný
program budou výtvarné dílny pro děti, stylové
votního pojištění.
tržiště a ukázky řemesel starých mistrů.
Uzavřením smlouvy o poskytované péči ale
Konec prázdnin přinese trochu netradiční akci.
úloha sociálního pracovníka zdaleka nekončí.
Sociální pracovník může klienta podpořit v po- „Třicetiletá válka na Svojanově“ proběhne 24. dání žádosti o příspěvek na péči (pakliže jej ješ- 25. srpna. Představí se vám několik historických
skupin, které se přímo zabývají tímto pohnutým
tě nemá nebo o něj dosud nepožádal), příp. ho
s touto možností seznámit a s žádostí mu pomoci. obdobím našich dějin.
Hradní sezóna dozrává v podzimní čas a chysDále může být klientovi nápomocný při zapůjčení
kompenzačních pomůcek, event. při vyřizová- táme velmi zajímavou kulturní akci. Na „Hradní
vinobraní“ můžete zajít 21. - 22. září. Jedinečná
ní dalších příspěvků. Podporuje pečující osobu
hradní slavnost bude doprovázena cimbálovou
v hledání možností a cest, jak zařídit, aby mohla
s nemocným žijícím ve společné domácnosti zů- muzikou a dalším programem a nebude chybět ani
všemi oblíbená ochutnávka vín.
stat doma a pečovat o něj. Může také fungovat
Zuzana Cachová
jako pojítko mezi klientem a dalšími odborníky
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Na Svojanov!

Volejbalové zprávy
Barevný minivolejbal
18. května se naše početná skupina 11 družstev
vydala na poslední kolo barevného minivolejbalu
do Svitav, tentokrát vlakem. Pro děti to byl do jisté
míry zážitek.
Obsadili jsme kategorii žlutého, oranžového
a červeného minivolejbalu. Naše děvčata se neztratila ani v konkurenci s chlapci. Červené byly
nejlépe na 6. místě, oranžové 4., ale nejlepší dívčí tým Zahradníčková Karolína a Červená Eliška
a žluté braly bronzové umístění Lucie Jiroušová
a Aneta Mlynářová. V každé kategorii startovalo
téměř 16 týmů.

ková za největší hecířku a Míša Štejdířová coby
nejlepší hráčka.
Přípravka dívky
Již řadu kol bylo jisté, že poličská děvčata zvednou nad hlavu pohár a s ním obsadí 1. místo v této
soutěži s úctyhodným náskokem pře druhým Dolním Újezdem.

Lupenický zmrzliňák
O stejném víkendu, ale na dvoudenním turnaji
mladších, starších děvčat a kadetek, jsme se též
mohli radovat ze hry našich děvčat. V sobotu se
muselo začít až kolem oběda, neboť pršelo, ale
ztráta se dohnala a v neděli vykouklo sluníčko. Potěšilo nás i večerní koupání v plaveckém bazénu,
nám dobře známém z letního soustředění.
Mladší žákyně ve dvacetičlenné skupině obsadily
5. místo (chybělo trochu štěstíčka, abychom postoupily mezi nejlepší čtyřku), zároveň si vyzkoušely,
jaké je to hrát s děvčaty o tři roky staršími ve starších žákyních. Zde většinou nastupovala základní
šestka, která do puntíku splnila očekávání. Výhry
s Kroměříží, Třebechovicemi, remízy s Dolním Újezdem, Červeným Kostelcem (pozdější vítěz), Jilemnicí a pouze jediná prohra s Rychnovem nad Kněžnou.
I kadetky zaslouží slova chvály, s bilancí 2 prohry, 2 výhry a 2 remízy skončily na 7. místě.
Pohár Pardubického kraje mladší
žákyně
Tři termíny zdobily letošní nadstavbovou soutěž
mladších žákyň, do které se přihlásilo 11 družstev.
Naše děvčata budou tuto soutěž hrát v příští sezóně poprvé, a tak byla plna očekávání. Na prvním
domácím turnaji se dařilo, porazily jsme rivalky z České Třebové, Svitav a prohrály s chlapci
z České Třebové v tiebreaku a s děvčaty z Dolního
Újezdu. Druhý turnaj byl jako přes kopírák, opět 2
výhry a 2 prohry.
Závěrečné kolo pořádal Sokol Česká Třebová,
kde se nám podařilo porazit opět Č. Třebovou,
D. Újezd, Choceň a Svitavy, prohry s M. Třebovou
a s chlapci z České Třebové nemrzely, protože jsme
v konečném pořadí obsadily 3. místo.
V doprovodných soutěžích dominovala Martina
Skalníková za velmi dobré podání, Kačka Houd-

Přebornice Přípravka dívky
Soupeř sice trošku kousal, ale neměl příležitost
našim děvčatům sekundovat. Maruška Dvořáková,
Kačka Lidmilová, Kačka Mičková, Anežka Korábová a Karolína Dvořáková si titul Přebornic zaslouží.
Na základě svých předvedených dovedností nás
budou Marie Dvořáková, Kateřina Mičková a Markéta Štejdířová reprezentovat na Olympiádě mládeže v Uherském Hradišti, jako hráčky Krajského
centra mládeže Pardubického kraje.
Muži
Muži dovršili svoje mistrovská utkání. Tradičně
na ně zbylo stříbrné umístění v Krajském přeboru
II. třídy, za vítězným družstvem Rybníka.
-har-

Traktoriáda v Nedvězím
V sobotu 4. května se v Nedvězím konala
v historii 1. traktoriáda. Nápad vznikl v hlavách
Nedvězských mazáků v čele s bratry Královými
a uskutečnil se za podpory rodiny, přátel, kamarádů a samozřejmě sponzorů.
Úvodní spanilá jízda všech traktorů i jiných povozů byla zpestřením pro celou vesnici. 53 strojů
projelo vesničku odzdola až nahoru a poslední
nablýskaný traktor zelené barvy zapřáhl 9 tunový
vlek naložený příchozími návštěvníky. Řidič pan
Lidmila jel bezpečně a pomalu, takže si osazenstvo vleku mohlo v klidu vychutnat vyhlídkovou
jízdu Nedvězím.
Počet návštěvníků odhadujeme na 350, připraveno bylo pohoštění v podobě 3 druhů steaků,
klobás, piva, lima a dalších pochutin. Na traktoriádě se nezapomnělo ani na děti, pro které bylo
připraveno hřiště se soutěžemi. Největší úspěch
však slavila trampolína, u které vznikala nepřetržitá fronta zájemců.
Na louce „U drůbežárny“ se po spanilé jízdě
odehrály rychlostní souboje tří kategorií – 1 - tovární výroba do r.1970, 2 - tovární výroba 1971-

2013, 3 - domácí výroba. Vítězem první kategorie
se stal František Kotouček, vítězem druhé kategorie Vladimír Jančev a ve třetí byl nejrychlejším
na trati Petr Kalas ml.
Neplánovaně byla zařazena i soutěž v přetahování, která se stala zpestřením pro diváky,
přestože museli čelit tváří v tvář odlétávajícímu
bahnu. Po vyhlášení všech vítězů a zakončení
soubojů pokračovala volná zábava za poslechu
skupiny Tandem Beat.
Za pořadatele chci ještě jednou poděkovat
sponzorům - Farma Nedvězí, Agroservis Sedláček s.r.o., Agro Vysočina Bystré a.s., Obec Nedvězí, Sulpo Sulkovec s.r.o, Nyk Nyklovice s.r.o.,
Farma Husák s.r.o., KOOS Jimramov a.s., Agromeran Trhonice a.s. a všem pomocníkům, kteří
několik týdnů před samotnou akcí pomáhali
s přípravami. Věřím, že první traktoriáda nebyla
v Nedvězím poslední a že se tato krásná akce za
zvuku silných motorů stane tradicí a budeme se
moci těšit na další ročník.
Kateřina Kudová
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„Komeťáci“ bez
konkurence
Hokejbalová Kometa válcuje v žákovských kategoriích celou republiku a u soupeřů si získala respekt. Nejinak tomu bylo na šampionátu mladších
žáků, jenž se 17.-19. 5. hrál v Letohradu a Nekoři.
Již celkové skóre 33:4 za celý tento finálový celorepublikový turnaj napovídá, jak drtivě měla Ko-

meta pod vedením trenéra Pavla Dvořáka navrch.
Jediné „drama“, ale to pouze s nadsázkou řečeno,
bylo finále s Hostivaří, kde Polička dostala góly
z trestného střílení a velmi nešťastně od modré čáry
a po úvodní třetině prohrávala (1:2). Jenomže už od
druhé části bylo jasné, že Hostivař na technicky vybavenější a fyzicky vyspělejší poličské hokejbalisty
zkrátka nestačí, přestože tato třetina skončila bez
branek. Ve třetí části se již soupeř Poličky k ničemu
nedostal a výsledek 5:2 odpovídal průběhu hry.
Jako nejlepší hráčka turnaje byla právem zvolena
Barbora Patočková. Uskutečnilo se také vyhlášení
celé sezony, kdy byla Kometa vyhodnocena jako
nejslušnější tým a cenu fair-play převzal kapitán
Miroslav Kukla. Nejlepším brankářem se stal další poličský hokejbalista Radim Hnát a nejlepším
střelcem byl Ondřej Tobiáš.
A tady je sestava mistrů republiky mladších žáků:
Radim Hnát, Petr Antoníček, Filip Augustin, Maxmilián Fajmon, David Jirouš, Jan Klodner, Jan Kocanda, Miroslav Kukla, Tomáš Kukla, Petr Martinů,
Vojtěch Nečas, Jakub Neubauer, Ondřej Nunvář,
Barbora Patočková, Martin Pěnčík, Adam Popelka,
Adam Studený, Jan Svoboda, Patrik Tichý a Ondřej
Tobiáš.
Výsledky Poličky ve skupině: Elba DDM Ústí nad
Labem 9:1 (3:0, 4:1, 2:0), HBC Hradec Králové 6:1
(1:0, 4:0, 1:1), HbK Karviná 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), Kert
Park Praha 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).
Semifinále: Kometa Polička – HBC Alpiq Kladno
5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Finále: HBC Hostivař – Kometa
Polička 2:5 (2:1, 0:0, 0:4).
Konečné pořadí: 1. Kometa Polička, 2. HBC Hostivař, 3. HBC Alpiq Kladno, 4. HBC Hradec Králové
1988, 5. SK OEZ Testa Letohrad...

Špičková silniční
cyklistika
SK PRIMA Polička a Cyklo-Ski klub Polička
v sobotu 3. srpna 2013 spolupořádají 3. etapu tradičního etapového cyklistického závodu Vysočina.
Jedná se o jeden z největších etapových závodů
v Čechách s dlouhou tradicí, kterého se pravidelně
účastní špičkové české i zahraniční týmy a letos
poprvé zavítá i do Poličky.
Startovat se bude na poličském náměstí, závodníci následně budou jezdit na okruhu Sádek – Lačnov – Telecí – Borová – Oldříš a do cíle dorazí opět
na poličské náměstí.
Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby přišli fandit. Více informací na http://vysocinatour.
sweb.cz/
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Tenis

Vicemistr světa
z Poličky
Kickboxer klubu Arena Vysočina Petr Gregor,
který pochází ze Sulkovce a momentálně žije v Poličce, soutěžil od 27. května do 4. června na mistrovství světa v Aténách.
Jeho řecká mise byla nadmíru úspěšná. Gregor se
představil ve třech soutěžních kláních profesionální federace WPKA a ISDO. V boji v plném kontaktu
veteránů nad 40 let v kategorii nad 85 kilogramů
se stal v disciplíně čínský box koshiki vicemistrem světa. Na stříbrnou medaili navázal bronzem
z mužské technické nezápasnické disciplíny shadow fight.
Zkušený kickboxer zakončil náročný program
pátým místem ve veteránské disciplíně light contact nad 85 kg, která byla sloučená s těžkou váhou.
V konkurenci čtyřiceti zemí skončila Česká republika v pořadí národů na třetí pozici za Ukrajinou
a Anglií. Vlast vynesl mezi nejlepší kromě Gregora
i další borec z Vysočiny. Legenda českého kickboxu a jihlavský rodák, Miloš Černý z klubu Kickbox
Chodov u Karlových Varů, získal třináctý titul mistra světa v disciplíně boj v plném kontaktu americké karate.
„Díky našim výsledkům jsme oba získali možnost
zúčastnit se v prvním červencovém týdnu mistrovství světa profesionálního kickboxu federace ISKA
v americkém Orlandu.“ říká Petr Gregor. „Touto
cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům pro
sezonu 2013, městu Polička a obci Sulkovec.“
Jiří Bubák

Hledá se vítěz
Sportovní klub SK PRIMA Polička v úterý
11. června se v Poličce v Liboháji uspořádal cyklistický závod seriálu „Hledá se vítěz“. Koncem zimy
nás oslovili naši přátelé z oddílu Cyklo Bendl Vysoké Mýto, kteří seriál vymysleli a již několik let tento
seriál pořádají, abychom se k nim přidali a zapojili
se. Letošní seriál je o to zajímavější, že ho osobně
podporuje olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, proto jsme neodmítli a vrhli se do organizace.
Závod jsme pořádali ve spolupráci se základními školami v Poličce a okolí. Nakonec se závodu
zúčastnilo 53 závodníků a závodnic od 3. až do
9. třídy. První čtyři závodníci z každé kategorie
postupují do finále seriálu, které se uskuteční
22. září ve Vysokém Mýtě za osobní účasti Jardy
Kulhavého. Největší účast dětí v závodě zajistila
ZŠ Masarykova z Poličky. Věřím, že v příštím roce
se aktivně přidají i další školy a z tohoto závodu se
stane tradice pro mnoho děti v Poličce a okolí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
partnerům za podporu závodu, jmenovitě Lesům
města Poličky za umožnění organizace závodu
v Liboháji.
Více informací o seriálu naleznete na http://
www.hledasevitez.cz a na www.skprimapolicka.cz .
Závod je i součástí SK PRIMA Poličského poháru, který pokračuje časovkou jednotlivců na silnici
na Baldu v sobotu 7. září.
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18. 5. se konal ve Svitavách Východočeský přebor v minitenisu. Mezi 18 tenisty nejmenší kategorie se neztratili ani naši hráči, Důša Zahradníček
krásné 7. místo a Kuba Čerbák výborné 4. místo.
Oba obdrželi věcné ceny od svazu.
25. 5. Starší žactvo: Č. Třebová B - Polička 7:2
Body: Jelínek, Jílek
Babytenis: Polička A - Skuteč B 6:0
Body: Kotvová, Válková, Uhlířová, Mitáš, Kotvová - Uhlířová, Válková - Mitáš
Letohrad - Polička B 3:3
Body: Vendolská, Andrlík, Baláš
25. 5. V sobotu 25. 5. se v Poličce konal turnaj
ve dvouhře Open. Třináctka účastníků měla možnost v průběhu turnaje otestovat rakety značky
Prince. Po rozlosování do třech skupin byla k vidění řada zajímavých zápasů. Všechny skupiny byly
velice vyrovnané, o čemž hovoří i fakt, že favorit
Jirka Střílek nepostoupil ze skupiny do závěrečných bojů a musel se spokojit s pavoukem útěchy,
který vyhrál. Semifinálové dvojice tvořili hráči
Rojek - Kubát a Havlíček - Trojan. Celkovým vítězem se stal Pavel Rojek, který ve finále porazil
Pepu Havlíčka v poměru 6:1.
Konečné pořadí domácích: 5. Vláďa Vltavský,
11. Erik Vápeník
26. 5. Senioři: Polička - USK Pardubice 6:3
Body: Hrubý, Teplá, Pazlarová, Hrubý - Scheib,
Teplý - Bulva, Teplá - Pazlarová
Mladší žactvo: Polička - Moravská Třebová 4:5
Body: Hnát, Fučík, Sotona, Hnát - Nguyen
Dorost: Polička - Česká Třebová B 4:5
Body: Vyskočil, Slaný, Jílková, Cecha - Slaný
Minitenis: Česká Třebová - Polička A 5:3 a 3:5
Body: Čerbák 4x, Zahradníček 3x, Šafář 1x
1. 6. Starší žactvo: Polička - Ústí nad Orlicí 2:7
Body: Jílek, Tutko
Babytenis: Moravská Třebová - Polička A 0:6
Body: Kotvová, Válková, Uhlířová, Nunvářová,
Kotvová - Válková, Uhlířová - Nunvářová
2. 6. Senioři: Svitavy - Polička 1:8
Body: Hrubý, Teplý, Scheib, Teplá, Jílková,
Hrubý - Scheib, Teplý - Hegr, Teplá - Jílková
Dorost: Polička - Vysoké Mýto 5:4
Body: Slaný, Švanda, Jílek, Vytlačil - Slaný,
Švanda - Jílek
Minitenis: Polička A - Svitavy 6:2 a 4:4
Body: Čerbák 4x, Zahradníček 4x, Sedlatý 1x,
Kotvová 1x
Letohrad - Polička B 8:0 a 8:0
8. 6. se konaly Východočeské přebory staršího
žactva a babytenistů. Těchto přeborů se zúčastňují
většinou nejlepší hráči naší oblasti.

Babytenistky hrály ve Vysokém Mýtě a mezi 26
děvčaty byly také naše hráčky. Šárka Uhlířová obsadila 17. místo, Simča Válková 10. místo a Kačka
Kotvová 9. místo.
Starší žáci hráli v Pardubicích a mezi 48 hráči
byl Adam Jelínek, který zabojoval a ve dvouhře
i ve čtyřhře slavil po jednom vítězství a připsal si
24 bodů do žebříčku.
8. 6. turnaj starších žáků v Týništi nad Orlicí.
Tohoto turnaje se zúčastnili Zdenda Jílek a Martin
Tutko. Turnaj se našim hráčům velice vydařil, protože Martin obsadil 3. místo ve dvouhře a spolu se
Zdendou získali 1. místo ve čtyřhře a Zdenda získal také 1. místo ve dvouhře. Gratulujeme.

9. 6. Senioři: Česká Třebová - Polička 4:5
Body: Hrubý, Hegr, Pazlarová, Hrubý - Scheib,
Jílková-Pazlarová.
15. 6. turnaj AAA. Tohoto turnaje, kde se dvojice losují až těsně před turnajem, se zúčastnilo 10
dvojic. Konečné pořadí na stupních vítězů: 1. místo Honza Smejkal - Filip Švejda, 2. místo Andrea
Jílková - Roman Češka, 3. místo Lucka Jílková Ivoš Teplý a Lukáš Kadidlo - Ondra Pazlar
15. 6. Starší žactvo: Ledeč n. S. - Polička 3:6
Body: Jelínek, Jílek, Hnát, Quittová, Jílek Tutko, Jelínek - Hnát
16. 6. Senioři: Polička - SKT Hradec Králové 6:3
Body: Hrubý, Scheib, Teplá, Pazlarová, Hrubý
- Scheib, Teplá - Pazlarová
Minitenis: Mor. Třebová - Polička A 8:0 a 8:0
Body: Čerbák 4x, Zahradníček 4x, Kotvová 4x,
Sedlatý 4x
Polička B - Žamberk 1:7 a 0:8
Body: Šafář
Mladší žactvo: Ústí nad Orlicí - Polička 5:4
Body: Hnát, Toman, Hnát-Fučík, Toman Nguyen
-zj-

Poličský kapr po patnácté
V sobotu 1. června se v rybářském areálu Pod
kopcem konal už 15. ročník oblíbeného závodu Pohár Poličský kapr. Na startu se sešlo 53 dvoučlenných týmů, což lze označit za velmi pěknou účast.
Všichni účastníci prokázali, že jsou hodni být
členem cechu sv. Petra, neboť tentokrát se k nim
otočil zády. Prezentovali se za krásného rána, ale
kolem poledne začalo pršet. Nejdřív drobně, ale
zakrátko déšť nabyl na intenzitě a až na malé přestávky zlobil až do konce závodu.
Hospodář pořádající organizace Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů
k tomu řekl: „Velice mile mne překvapilo, že většina rybářů návrh zkrátit závod o hodinu zavrhla,
takže trval, jak bylo původně stanoveno, tedy do
20. hodin. Dalším mým velkým překvapením bylo,
že z celkového počtu přihlášených týmů závod
předčasně opustilo pouhých 10 dvojic, což svědčí
o velké odolnosti účastníků a velkém rybářském
zápalu. Ryby solidně braly a celkem jich bylo uloveno 487 (z toho 367 kaprů a 120 pstruhů), což je
podobný výsledek, který byl dosažen v 1. ročníku
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před 15 lety. Tehdy se ovšem závodu zúčastnilo 85
dvojic a trval 24 hodin.
Je mi velkou ctí poděkovat závodníkům za
účast, a také hrstce statečných rozhodčích, kteří
celý nelehký závod bravurně a k všeobecné spokojenosti zvládli. Děkuji také kolektivu z hospůdky, vedenému Lukášem Kastnerem, za vytvoření
příjemného zázemí pro všechny příchozí, které je
také velmi důležité. Děkuji také Petru Fejtovi za
rychlé a bezchybné spočítání výsledků.
Přátelé, co dodat? Opět jste byli všichni skvělí,
opět jsme potvrdili odhodlání a nezlomnou vůli
našeho sdružení. Věřím, že tomu tak bude i nadále.“
Konečné výsledky: 1. Krušina – Macháček,
2. Slezák – Břeň, 3. Sochor – Rosum, 4. Hnilička –
Pravec, 5. Horyna – Reisner atd.
Největší rybu ulovil tým Štěpánek - Coufal (kapr
74 cm). Závodníci si ponechali 32 ryb.
Text: L. Vrabec, foto: L. Jukl

Fotbalová přípravka
Fotbalový turnaj ml. přípravek
v Poličce
Další z turnajů jsme sehráli v domácím prostředí 19. 5. Již standardně jsme prospali první poločas úvodního zápasu s Litomyšlí a až rychlý sled
branek ve druhé půli určil vítěze zápasu. V dalším
zápase jsme narazili na soupeře z Libchav, což je
zřejmě nejlepší tým v naší skupině soutěže. Až na
úvodní branku jsme celý zápas dotahovali sou-

3:4, 6:6. Jedná se o soupeře, kterého jsme jako jediného ještě nedokázali porazit. V zápase jsme výsledku podřídili i nasazování hráčů, proto se naši
borci mladšího ročníku na hřiště nedostali. Celý
průběh zápasu byl vyrovnaný, v první půli byl gólově úspěšnější soupeř, ve druhé my. Díky důrazné
a obětavé hře, maximálnímu nasazení a plnění daných pokynů se nám podařilo velmi silného soupeře o gól přetlačit.

Turnaj starší přípravky v Jablonném
nad Orlicí
Další turnaj přípravek se odehrál 25. 5. v Jablonném nad Orlicí. Našimi soupeři byli fotbalisté z Jablonného, Ústí nad Orlicí a Libchav. Od
začátku turnaje jsme působili ospalým dojmem
z dlouhé cesty, ale turnaj jsme zvládli velice dobře
a postupem času se náš výkon jen a jen zlepšoval
a z turnaje si odvážíme 7 bodů.
Výsledky:
Polička – Jablonné
7:2
		 - Dospíšil, Vu Thanh Dat, Novotný, Jonáš 3x,
Horníček
Polička – Ústí
2:2
		 - Jonáš 2x
Polička – Libchavy
8: 5
		 - Vu Thanh Dat 2x, Horníček, Jonáš 5x
Sestava: Lajžner, Spálenka, Tůma, Dospíšil,
Bednář, Pham, Jonáš, Horníček, Vu Thanh Dat,
Karlík, Novotný
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan

peřův náskok. Promícháním sestavy, důrazným
povzbuzováním mužstva a s přispěním střeleckého počinu Johnyho Valoucha kluci zápas alespoň
zremizovali. Poslední zápas moc krásy nepřinesl,
ale splnil účel a to bylo podstatné. Děkujeme všem
rodičům a fanouškům za skvělé fandění.
Část turnaje mladší i starší přípravky opět kvalitně odřídil jedenáctiletý poličský rozhodčovský
adjunkt Aleš Mach, kterému na pomezí sekundoval o rok starší David Kozel. Děkujeme.
Výsledky:
Polička - Litomyšl
8:1
		 – Valouch 3x, Mach 2x, Roun, Pham, Bulva
Polička - Libchavy
6:6
		 - Valouch 4x, Mach, Pham
Polička – Rokytnice v O. h.
5:2
		 - Mach 3x, Valouch, Zahradníček
Sestava: A. Spálenka - Zahradníček, Pham, Bulva, Vraspír - Mach, Valouch, Večeřa, Roun, Vondra,
Jílek.
R. Mlynář, trenér
Turnaj mladších přípravek
v Jablonném nad Orlicí
K poslednímu turnaji dlouhodobé části jsme
zavítali 25. 5., společně se starší přípravkou, do
Jablonného n. O. Soupeře jsme měli v domácím
týmu a dále borce z Ústí n. O. a Libchav. Na tento
turnaj jsme provedli některé změny v nominaci –
pilíře obranných řad P. Phama jsme půjčili starší
přípravce, M. Vondra s naraženými žebry dostal
volno a J. Světlák a A. Veselý nebyli k dispozici
z rodinných a zdravotních důvodů. V obraně proto zaskakoval kapitán týmu a jeden z ofenzivních
tahounů A. Mach a ofenziva byla tedy na bedrech
ostatních, kteří se s tímto úkolem znamenitě popasovali …
Začátek prvního zápasu s domácím mužstvem
se bohužel odvíjel v pro nás již dobře známém
stylu – myšlenkami jsme byli ještě v autobuse,
vše bylo pomalé a ospalé, než jsme se rozkoukali,
prohrávali jsme 0:3. Po promíchání sestavy a „nepatrném“ zvýšení hlasu trenéra jsme šňůrou jedenácti gólů v řadě zápas otočili a dle výsledku jasně
ovládli.
Další soupeř – silné Ústí n. O. Vyrovnaný zápas,
z naší strany velké množství neproměněných šancí, postupem času jsme soupeře přehrávali a i tento zápas jsme zvládli.
V posledním zápase jsme narazili na nejlepší
mužstvo naší soutěže – Libchavy. Chlapci z Libchav jsou techničtí, důrazní, na fotbal v jejich
podání, i přes velmi nízký věk, je radost pohledět.
V soutěži jsme se s nimi potkali dvakrát s výsledky

Za odvedené výkony v turnaji zaslouží pochvalu všichni naši borci. Následující víkend nás čeká
nejdůležitější turnaj celé soutěže, a to kvalifikace
o pohár PKFS přípravek. Závěrem gratulujeme
k úspěšnému vystoupení na tomto turnaji starší
přípravce.
Výsledky:
Polička – Jablonné n. O.
12:4
		 – Mach 4x, Zahradníček 3x, Martinů 2x, Valouch, Bulva, Večeřa
Polička – Ústí n. O.
5:3
		 – Martinů 2x, Zahradníček 2x, Valouch
Polička – Libchavy
4:3
		 – Valouch 2x, Martinů 2x
Sestava: A. Spálenka – Mach, Bulva, Vraspír,
Zahradníček – Valouch, Martinů, Roun, Večeřa,
Jílek, Harašta.
S. Mahu
Fotbalový turnaj ml. přípravky ve
Svitavách (1. 6. ) – kvalifikace poháru
PKFS
K jednomu z posledních turnajů v sezóně (a pro
hráče ročníku 2004 k posledním zápasům za
mladší přípravku) jsme zajížděli do Svitav. Los
kvalifikace nám přiřkl soupeře ze Svitav a Mor.
Třebové. V koutku duše jsme doufali v postup do
krajského finále. Po slušně odehrané sezoně byl
postup v našich silách.
I když jsme v prvním zápase s kluky ze Svitav
odehráli dobrý zápas, prohra 1:3 nám velela porazit borce z Mor. Třebové. Vždyť v sezoně se nám
to, až na výjimky, vždy podařilo. Jenže semifinále
je trochu jiný turnaj. Tentokrát se nám nedařilo.
Není třeba další komentář. Za vše mluvili tváře
našich zklamaných a smutných borců.
Není však třeba smutnit. I prohry patří k fotbalu.
Bohužel pro nás v tu nejméně vhodnou dobu.
Gratulujeme všem hráčům týmu k dobrým výsledkům po celou sezónu. Děkujeme rodičům a fanouškům za obětavou podporu při všech turnajích.
Výsledky:
Polička - Svitavy
		 - Mach
Polička - Mor. Třebová
		 - Zahradníček 2x, Mach, Valouch

1:3
4:5

Sestava: A. Spálenka - Pham, Vraspír, Bulva,
Zahradníček, Mach, Valouch, Roun, Večeřa.
Do týmu patří i následující borci, kteří z různých
důvodů nebyli pro turnaj k dispozici: Vondra, Harašta, Veselý, Světlák, Jílek, Martinů.
R. Mlynář, trenér
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Semifinále poháru PKFS přípravek
starší přípravce nevyšlo
V sobotu 1. 6. jsme odehráli nejdůležitější turnaj
sezóny o postup do finále poháru PKFS přípravek.
Do prvního zápasu jsme vstoupili s domácím týmem Svitav opravdu v obrovském nasazení a bylo
k vidění nejlepší představení našich borců v jarní části sezóny a kluci si vybojovali velmi slibný
náskok do druhého poločasu 2:0. Hned v úvodu
druhé půle jsme inkasovali a tým Svitav posílený
čtyřmi hráči z ligového střediska pomalu přebíral
kontrolu nad utkáním, šli jsme dvakrát sami na
branku, ale bez gólu a ještě nastřelili břevno, takže
jsme bohužel prohráli. V druhém utkání naši kluci věděli, že už těžko postoupí a navíc jsme museli
nastoupit za 15 minut po těžkém utkání s domácím týmem a tak s čerstvou M. Třebovou jsme také
prohráli. Škoda, že to nevyšlo ani ml. přípravce,
protože za výkony, co předváděli celou sezónu, si
to určitě zasloužili.
Sezóna nám končí s pozitivním dojmem pro nás
trenéry a klukům patří obrovské díky za předvedenou práci a skvělou reprezentaci oddílu a města!!!
Výsledky
Polička – Svitavy
		 - Jonáš, Karlík
Polička – M. Třebová
		 - Jonáš

2: 4
1: 5

Sestava: Lajžner, Spálenka, Tůma, Dospíšil,
Jonáš, Slezák, Horníček, Vu Thanh Dat, Karlík,
Krejčí
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
Jan Karlík

Turisté zvou
Sobota 20. července – Cyklovýlet. Letos bude cílem cyklovýletu
úzkorozchodná železnice v Mladějově. Délka vyjížďky asi 75 km.
Vedoucí akce: Jos. Škorpík
27. -31. července - Rakousko – Alpy. Autobusový
zájezd do Alp s ubytováním na horské chatě v blízkosti Kaprunu. Zájezd plně obsazen. Vedoucí akce:
Josef Brokl
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.
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Český spaghetti western
Tak trochu divoký západ si zažili naši sk8ový
závodníci v italském Milánu, kde o víkendu z osmého na devátého června probíhal skate slalomový závod s velice slušným obsazením zahraničních závodníků. Sk8 slalom Polička vypravil
celkem osm závodníků, kteří opět ukázali, že patří mezi elitu ve svých kategoriích. Ale od začátku.
Do Milána jsme přijeli již 7. 6. okolo sedmé
hodiny večer. Po ubytování platila pozvánka od
pořadatelů na nějaké to dobré jídlo. Pizza byla
opravdu famózní a všichni jsme si užívali prostředí Itálie. Po vydatné večeři šli pořadatelé při-

pravovat slalom na druhý den, aby vše proběhlo
bez problémů a ušetřili tak čas ráno. Petr Matouš
se nechal zlákat a jako testovací jezdec si vyzkoušel slalom už v noci pod oranžovým osvětlením
parkových lamp. Výsledek byl zajímavý. Oranžové kuželky pod oranžovým osvětlením nejsou
opravdu vůbec vidět. Jako by tento optický klam
naznačoval, co se bude dít s oranžovou dráhou
druhý den.
V sobotu ráno bylo krásné počasí a veškeré
předpovědi věstily, že nebude pršet. Což je ta nejlepší zpráva pro sk8ové závodníky. Po příjezdu
do nádherného prostředí parku uprostřed města,
kde již byli pořadatelé v plném shonu, jsme ihned
obsadili jediný volný stůl s lavičkami. Vytvořili
jsme si tak poličský základní tábor, který narušil
pouze místní usedlík, který dal jasně najevo, že
tady snídá každé ráno on. Z rozčilení tam zapomněl celý jogurt. Oranžová i bílá dráha již byly
připraveny, i když to pořadatelům trochu trvalo,
a tak mohly závody začít. Bohužel, po přibližně
pěti odjetých jízdách, nastal problém, kdy časomíra v oranžové dráze přestala fungovat a po
zjištění, že pořadatelé nemohou tuto dráhu opravit, protože jim v noci z pátku na sobotu někdo
ukradl auto s kompletním vybavením k časomíře,
se celý závod začal opravu natahovat. Dohromady šedesát závodníků muselo odjet dva závody
pouze v jedné dráze. Oranžová dráha se tak stala
neviditelnou jako pod umělým osvětlením. I tak
byly výsledky pro náš klub perfektní. Jaroslav
Knettig se umístil dvakrát na čtvrtém místě ve
velké zahraniční konkurenci za profesionály jak
v závodě hybrid, tak tight. Ve stejné kategorii
Zdeněk Mach skončil na pátém a dvanáctém místě a Stanislav Nožka v prvním závodě na patnáctém a ve druhém na šestnáctém místě. Za amatéry nastoupil ke všemu odhodlaný Jakub Knettig.
A také ukázal, jakou sílu v této kategorii má, a vyhrál oba závody. V kategorii juniorů skončil dva-
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krát na prvním místě Petr Matouš (snad pomohl
i noční nácvik slalomu) a jednou druhý a jednou
třetí ve stejné kategorii dojel Vojta Valena. Za kategorii děti za Poličku válčili Petr Martinů, který
obsadil dvě skvělá druhá místa a Honza Vázler
jednou čtvrtý a jednou pátý. Celý závod končil
okolo 20. hodiny. Tento dvanáctihodinový závodní maraton byl završen skvělou show, kterou pro
nás pořadatelé připravili v podobě osmi profesionálních tanečníků, kteří předváděli úžasný street
dance. Trochu toho parmazánu a šunky prosciutto a honem do postele nabrat síly na další závod.

Nedělní ráno plné mračné oblohy nevěstilo
příliš dobré podmínky. Při cestě na závodiště se
strhla nefalšovaná průtrž mračen a všichni doufali, že asfalt stihne do začátku závodu uschnout.
Kopec na obří slalom byl velice pěkný i s kvalitním asfaltem a prozatímní nepřízeň počasí
si užívali hlavně longborďáci, kteří na mokrém
asfaltu dělali i desetimetrové smyky (longboard
slide). Dozvěděli jsme se, že policie během noci
našla auto pořadatelů, a tak už nic nebránilo mít
časomíru pod kontrolou. Okolo dvanácté hodiny
trať úplně uschla a tak pořadatelé spustili závody.
Celý obří slalom byl velmi rychlý a tak bylo vidět
perfektní časy a skvělé jízdy. Jarda Knettig skončil na čtvrtém místě v profesionálech a potvrdil
tak, že patří mezi světovou elitu. Na desátém
místě skončil Stanislav Nožka a hned za ním se
umístil Zdeněk Mach. Jakub Knettig v kategorii
amatérů byl po prvním kole až na pátém místě,
ale v druhém se, za bouřlivého povzbuzování celé
poličské skupiny, dokázal dostat skvělým časem
až na druhou pozici. V juniorech nenechal Petr
Matouš nikoho na pochybách a zajel si pro jasné
první místo a svými časy by překonal nejednoho profesionála. Vojta Valena zajel skvělé čtvrté
místo v obřím slalomu. Naši nejmenší se statečně
poprali s prudkým kopcem a na čtvrtém místě
skončil Petr Martinů a hned v závěsu pak Honza
Vázler. Celý nedělní závod se odjel bez jediného
zádrhelu a tak mohlo ve čtyři hodiny odpoledne
proběhnou slavnostní vyhlášení všech kategorií.
Během vyhlášení však došlo opět ke styku s místním podsvětím a odnesla to bohužel auta závodníků, kterým někdo pomohl od jistých hmotných
majetků po rozbití bočních okýnek aut. Ale ani
tato skutečnost již nemohla nic změnit na tom, že
jsme do Poličky opět vezli skvělé výsledky, i když
s trochu trpkým úsměvem. Holt divoký západ.

Bazén: ZAVŘENO
Sauna: ZAVŘENO
Posilovna:
sobota
18.00-20.00 hod.
neděle
zavřeno
pondělí, středa a pátek
			
10-12 hod. a 14-20 hod.
úterý a čtvrtek
od 14-20 hod.
Provoz koupaliště: od 10.00 hod. do 19.00 hod.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro
nejmenší, velká skluzavka, plážové hřiště, tenisový
stůl, dřevěná odpočívadla, bistro.
CENÍK KOUPALIŠTĚ: platný od 1. 7. 2013
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 ti let
15 Kč,
		 po 17 hod.
5 Kč
dospělí
30 Kč
		 po l7 hod.
10 Kč
dospělí, držitelé ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč
		 po 17 hod.
5 Kč
děti, držitelé ZTP A ZTP/P
8 Kč
		 po 17 hod.
3 Kč
		 jejich průvodci jako dospělí
Půjčovné:
hřiště:
100 Kč/hod.,
plavecké pomůcky: rukávky/pár: 5 Kč/hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
pálka na stolní tenis 2 ks a míček l ks :
vratná záloha
5 Kč/1 hod.
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 www stránkách město Polička a T.E.S. s.r.o.
KONTAKT: Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.
cz, tel. 737 867 342, koupaliště 731 020 030
Zdena Mihulková, plbazen@tespolicka.cz, tel.
461 725 631.
Návštěvníkům poličského koupaliště přejeme
příjemný pobyt a krásné počasí.
Děti mladší 10 ti let mají vstup na koupaliště pouze
s osobou straší 18 let.
ZIMNÍ STADION:
INLINE PLOCHA JE V PROVOZU
Bruslení pro VEŘEJNOST ZDARMA:
úterý 17.15 – 18.15 hod.,
neděle 15.30 – 16.30 hod.
Bruslení pro ZŠ:
pondělí – pátek od 8.00 hod.
- po dohodě s vedoucím ZS
Bruslení pro KOLEKTIVY:
po dohodě s vedoucím ZS
INFOFMACE tel. 461 725 427
Grubhoffer Miloš: mob. 605 246 743, vedoucí zimního stadionu Polička, zimnistadion@tespolicka.cz
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