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Generální opravy komunikací v Poličce
Poličku čekají rozsáhlé opravy silnic, chodníků,
kanalizačních potrubí, ale i mostu a přechodů
pro chodce!
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude opravovat
silnici 1. třídy – průtah ulicí Hegerovou až ke
gymnáziu. Předpokládané náklady představují
částku cca 12 mil. korun. V návaznosti na opravu
silnice provede město Polička ve své režii generální opravu chodníku na ulici Hegerova (pravá
strana ulice směr Svitavy – od firmy Agronea
do konce ulice), předpokládané náklady opravy
chodníku jsou ve výši 1,5 mil. korun. Město zde
zároveň opraví poklopy kanálů i šachty kanalizačního potrubí a upraví přechody pro chodce tak,
aby odpovídaly stávajícím normám. Dojde tedy
ke zvýšení bezpečnosti při přecházení u gymnázia a v ulici Hegerova. Tyto stavební úpravy představují pro město částku cca 800 tisíc korun.
Druhou velmi významnou a velkou akcí je další
etapa opravy hlavní silnice mezi Litomyšlí a Po-

ličkou. Zahrnuje opravu silnice procházející Lezníkem až po kruhový objezd v Poličce. Součástí
projektu je i nový chodník v Lezníku. Opravu
provede Pardubický kraj, náklady představují částku více než 50 mil. korun. Rekonstrukce,
která startuje v Lezníku a bude postupovat do
Poličky, začíná v současné době. Na jaře 2014 čekají město Poličku opravy 2 dominantních částí –
oprava ulice Husovy včetně podkladu a také nový
most přes potok pod pilou (těsně za železničním
přejezdem).
Obě plánované akce jsou svým rozsahem výjimečné a pro město velice významné. Zároveň
bylo nutné tyto akce od sebe časově oddělit z důvodu co nejmenšího omezení dopravy a průjezdnosti městem. Očekávat lze samozřejmě dočasné
objížďky, o kterých budou občané města i projíždějící informováni.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Blahopřání paní
Aloisii Knytlové
Krásných 100 let oslavila 20. června 2013 paní
Aloisie Knytlová, která je nejstarší občankou města Poličky. Paní Knytlová vychovala 5 dětí a je babičkou 20 vnuků a prababičkou 51 pravnuků. Ke
gratulantům se připojil za město Poličku v sobotu
22. června na velké oslavě pro rodinu a přátele
i starosta města Jaroslav Martinů s místostarostkou Marií Kučerovou. Osobní dopis s blahopřáním
od ministryně práce a sociálních věcí Ludmily
Müllerové předala oslavenkyni ředitelka OSSZ
Svitavy Jaroslava Müllerová.
„Milá paní Knytlová, hodně zdraví a radosti!“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
foto Jakub Klimeš

Největší stavební a investiční akce roku
2013 zahájena
15. července byla za účasti starosty města Jaroslava Martinů a jednatele vítězné firmy Stavointerier s.r.o. z Havlíčkova Brodu Pavla Blažka
zahájena největší stavební a investiční akce roku
2013 - Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička. Realizace projektu představuje vysoutěženou částku 15,8 mil. Kč
včetně DPH. Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí a konečná výše
dotace po odečtení provozní úspory za dobu udržitelnosti projektu (5 let) se bude pohybovat ve výši
cca 50%.
Co zahrnuje tento velký projekt? Stavební úpravy představují kompletní zateplení celé budovy
(složené ze dvou stavebních objektů) včetně výměny stávajících plastových oken a dveří a zateplení podlahy půdních prostor a méně přístupných
půdních části stavby. Součástí projektu je výmě-

na plynových kotlů s osazením nových tepelných
čerpadel vzduch – voda. Účelem úprav je zajištění
minimálního energeticko – ekonomického provozu stávajícího Domu s pečovatelskou službou. Součástí oprav bude i statické zajištění schodišť. Celý
komplex budov získá novou fasádu.
Fyzická rekonstrukce, která začala 22. července, poběží za plného provozu zařízení. Dodavatelská firma se bude snažit, aby práce omezily život
obyvatel penzionu co nejméně. Při příležitosti
1. kontrolního dne stavby 1. srpna 2013 proběhne
i setkání se všemi obyvateli penzionu, kde budou
informováni o celé stavbě. Na případné dotazy budou odpovídat odborníci z řad investora, dodavatele a projektanta.
Dokončení celé stavby je plánováno na půlku
prosince letošního roku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Krajský radní na kole i v Poličce
Radní Pardubického kraje pro cestovní ruch,
sport a informatiku René Živný v rámci své poznávací jízdy krajem navštívil i Poličku. René Živný
objel na kole během sedmi dnů 22 turistických
míst v kraji, která jsou zařazena do letošního ročníku turistické soutěže „Letní pecky, poznej všecky“. Do Poličky přijel v pátek 28. června, prohlédl
si Centrum Bohuslava Martinů a jeden z úseků
poličských hradeb. „Pan radní byl v Poličce úplně
poprvé a naše město se mu velmi líbilo, do Poličky
se plánuje vrátit na dovolenou se svojí rodinou,“
uvedla místostarostka města Marie Kučerová.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

KMtronic
v průmyslové zóně
Další firma, která v letošním roce postavila a otevřela novou provozovnu v oblasti Průmyslové zóny
Polička, je společnost KMtronic s.r.o. Společnost
vznikla na podzim roku 2009 a od počátku se věnuje
vývoji a zakázkové výrobě elektronických zařízení
pro světelnou reklamu, prezentérů pro podporu prodeje a LED osvětlení interiérů a výrobních prostor.
Od roku 2009 firma sídlila v budově bývalé výpočetní stanice Poličských strojíren, kde byla v nájmu.
„K výstavbě nové provozovny nás vedly problémy
s prostorem, poloha, potřeba reprezentativnějších
prostor a samozřejmě je vždy lepší být ve svém,“
shrnuje důvody stavby nové provozovny jeden z jednatelů společnosti Ing. Oldřich Koreček. „V nové
provozovně bude dál probíhat vývoj a výroba. Naše
služby budeme rozšiřovat o prodejní sklad s LED
produkty, jako jsou LED pásky, napájecí zdroje,
LED žárovky, LED svítidla a různé ovladače,“ uvádí
Ing. Koreček.
(pokr. na str. 2)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. srpna
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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KMtronic
v průmyslové zóně
(pokr. ze str. 1) Náklady na stavbu nové provozovny byly cca 13 mil. Kč. Dodavatelem stavby byla
firma APOLO CZ s.r.o., architekt Ing. arch. Karel
Šrámek. Provozovna je dimenzovaná na cca 20 zaměstnanců. „V současné době máme 8 zaměstnanců

a snažíme se vytvořit několik nových pracovních
pozic v oblasti odborných profesí jako je vedoucí výroby, konstruktér elektro, projektový manažer, asistentka. Musíme přiznat, že máme velké problémy
tyto pozice obsadit z důvodu nedostatku kvalitních
a zkušených lidí na trhu práce. Věříme, že se nám
v krátké době podaří naši společnost rozšířit o potřebné zaměstnance, získat nové zákazníky a celkově se stabilizovat. Na otázku: ´Jak se nám v Poličce
podniká?´, musíme odpovědět, že dobře. Je tu velká
podpora městského úřadu a pana starosty,“ uzavírá
jednatel firmy.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Polička a cyklostezky
Státní fond dopravní infrastruktury rozdělil ve
2. kole roku 2013 dotace na výstavbu cyklostezek
ve výši 54,141 mil. Kč. Jedná se o podporu výstavby
cyklostezek podél frekventovaných silnic za účelem
zvýšení bezpečnosti cyklistů na pozemních komunikacích. V tomto kole mezi 12 úspěšnými žadateli,
kteří obdrželi 65% dotací celkových nákladů na výstavbu cyklostezky, uspělo město Litomyšl, kde již
několik let spolu s městem Vysoké Mýto připravují
cyklostezku mezi těmito městy. Litomyšl obdrží na
I. etapu částku 2,3 mil. Kč. V našem okrese takto
uspělo i město Svitavy (1,1 mil. Kč) a Březová nad
Svitavou (4,9 mil. Kč).
Polička má také velmi nebezpečný cca 2 km dlouhý úsek silnice 1. třídy k masokombinátu. Zde již
bohužel v důsledku kolizí aut a cyklistů zahynulo
naprosto zbytečně mnoho lidí. Cyklostezka je do
budoucna řešením, které by výrazně bezpečnost
posílilo. Lze předpokládat, že by výstavbu cyklostezky uvítali jak zaměstnanci masokombinátu, tak
i cykloturisté. Již delší dobu máme velkou příležitost

za výrazné podpory státu s tím něco udělat. Konečně se po dvou letech diskusí podařilo shodnout na
místě, kudy by cyklostezka k masokombinátu měla
vést. Teď je potřeba napnout v tomto směru síly a nechat zpracovat studii, která přesně popíše trasování
cyklostezky a rozsah území, které zabere. Pokud se
situace nezasekne na majetkoprávních záležitostech
a městská samospráva nalezne osobu, která se bude
cyklostezce věnovat, mohli bychom se pustit do přípravy projektové dokumentace a již příští rok požádat Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na
vlastní realizaci. Dalším prospěšným úsekem vhodným pro cykloturistiku je protažení cyklostezky na
vlečce u silnice na Jedlovou dolů z kopce serpentinami k poličským rybářským přehradám. Nyní zde
probíhá vyřizování převodu pozemku na město.
Třetí prospěšnou úpravou, která se rýsuje na příští
rok, by mělo být vyspravení cesty odbočující z cyklostezky na vlečce od Poličky směrem z kopce ke křížku
a rozcestníku turistických a cykloturistických cest.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

Hasiči občanům
Kdy a jak volat hasiče
Hasiči jsou zde proto, aby vám pomohli, nebojte se
proto o tuto pomoc v případě potřeby požádat.
Telefonování na tísňové číslo hasičů 150 nebo jednotné evropské číslo 112 je bezplatné, z mobilního
telefonu se dovoláte, i když nemáte signál vlastní
sítě. Obavy spojené s voláním na tísňové linky jsou
opravdu zbytečné. Často se v praxi setkáváme s tím,
že se někdo bojí zavolat právě proto, že se za výjezd
platí nebo že by operátory obtěžoval. Bohužel z těchto obav pak bývají ty nejnáročnější zásahy! Výjimkou
jsou tzv. likvidační práce u dopravních nehod, a to
pouze ty, které nejsou spojené s přímou záchranou
osob, majetku či životního prostředí. Tyto likvidační práce neplatíte vy, ale hradí je pojišťovna v rámci
vašeho povinného ručení. Patří tam například úklid
vozovky od střepů, odtažení vozidla na odstavnou
plochu, následné naložení vozidla na odtah například pomocí jeřábu.
Zmínila bych ještě zásahy na bodavý hmyz. Hasiči
jsou schopni odvrátit nebezpečí při výskytu bodavého hmyzu na veřejných prostranstvích, například
u vchodu do veřejných budov nebo v případě jiného
vážného ohrožení. K ostatním událostem ohledně
výskytu bodavého hmyzu hasiči nevyjíždějí.
Po prvotním oznámení, co se stalo, odpovídejte
stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky.
Nic neurychlíte, když všechny informace „vychrlíte“ během několika sekund a operátor vám nebude
rozumět. Nikdy nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve, například pro případné
upřesnění informací o mimořádné události a podobně. Zneužití tísňové linky je trestné. Zneužíváním
tísňové linky můžete blokovat jiné hovory občanů
potřebujících pomoc.
A ještě jedna informace – pracoviště pro příjem
tísňových linek je v Pardubicích, ale nemusíte se
ničeho obávat, protože místně příslušná jednotka
hasičů dostane informaci o výjezdu okamžitě po
ohlášení události.
Na tísňovou linku hasičů volejte v případě, že:
• jde o požár
• došlo k dopravní nehodě a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé nebo její následky
mohou poškodit zdraví osob, případně životní
prostředí
• jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr…)
ohroženy životy, majetek, životní prostředí
• se nemůžete dostat do bytu a hrozí nebezpečí
z prodlení – v bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič,
apod.)
• je nutné vyprostit osoby z výšek, hloubek, vody,
ledu apod.
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• je ohrožen lidský život nebo zdraví v jiných než
uvedených případech, nebo máte podezření, že
k tomuto může dojít a vaše síly na zvládnutí problému nestačí (není nutné se zbytečně přeceňovat).
Při volání na tísňovou linku se snažte zachovat
klid a rozvahu. Rozmyslete se, co chcete říct a hovořte srozumitelně o tom:
• co se stalo – druh události a základní informace
o situaci na místě, například dopravní nehoda,
dva zranění a jeden zaklíněný ve vozidle, z vozidla unikají provozní kapaliny
• kde se to stalo – co nejpřesnější adresa události,
pokud nelze upřesnit adresu, vycházejte z charakteristických orientačních bodů v krajině, například dopravní nehoda 1 km za Poličkou směrem na Svitavy, ve stoupání atd.
• kdo volá – jméno, příjmení a číslo telefonu, ze
kterého voláte.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Zahájení provozu
koupaliště
Provoz koupaliště byl zahájen 24. 6., ale počasí
nám zrovna nepřálo. Ještě před zahájením se do poslední chvíle připravovalo. Natírala se vápnem bazénová vana, Hydrobanem se zviditelnily stěny bazénu.
Jako každý rok mohou návštěvníci před vstupem
do vody využít sprchy, které jsou umístěny po obvodu bazénové vany v travnatém porostu, skluzavku,
plážové hřiště, brouzdaliště s malou skluzavkou,
stolní tenis, lehátka, slunečníky atd. V provozu je
bistro s výbornou obsluhou.

Nechceme, nevyměníme, ne a ne a ne
Na parkovišti před poštou a v ulici Na Jordáně
podél bývalé budovy Telecomu jsou nově vysazeny
stromy do nově rekonstruovaného povrchu. Je jich
osm a nacpali je do jílu. Banalita, a život jde dál?
Normálně by vás nenapadlo, že byste si přivezli
na sázení stromů, jejichž kořeny si navíc nemohou moc vybírat kam růst, jílovitou půdu spodiny,
místo ornice. Co s tím? Sdělíte to zodpovědným:
radě města, starostovi, zástupci investora, absolvujete setkání u stromů za účasti technického
dozoru a architekta a nějaké ty telefonáty, sejdete
se se zahradníkem, fotograficky zdokumentujete
výsadbu a napíšete na město Polička 7. 6. 2013
žádost požadující adekvátní reakci, na kterou
vám město nepošle odpověď ani po měsíci. Stala
se tedy vůbec někde chyba? Prý ne, vše je tak, jak
má být. Půda se vyměňovat nebude. Pokud chcete
nápravu a poukážete na to, že není normální sázet
stromy do jílu v betonem ohrazeném dolíku připomínající květináč, od různých zodpovědných osob
se mj. dozvíte:
• Ta půda je naprosto v pořádku, ona sice s vyschnutím ztvrdne, ale když se do té hroudy
uhodí palicí, tak se zase rozdrobí. Ta půda je
naopak lepší než ornice, dobře drží vodu.
• Druh stromů je přesně podle projektu (okrasné hrušně). Kořeny neporostou dolů (jako
u hrušní?), ale po povrchu … Jsou tam okrasné
višně. Stromy jsou dovezené až z Holandska,
jsou dražší a určené pro městskou zástavbu.
• Ornice je ve spodu pod jílem (všude je jíl - závěr po provedení sondy).
• Nestane se, aby se dodavatel po předání stromů do údržby vymluvil na málo či hodně zálivky a navíc je za stromy záruka 5 let. Půdu
dodavatel nevymění. Jestli stromy město
nepřevezme, hrozí žalobou. „Nezávislý“ za-

Pro čistší
koupaliště
Město Polička zakoupilo pro potřeby čištění
městského koupaliště podvodní vysavač. Technické zařízení, které je švýcarské výroby a je
v hodnotě 600 tis. Kč, začalo sloužit svému účelu v červenci. Vysavač bude průběžně čistit dno
a boky koupaliště od usazených nečistot. Problém
sedimentů trápil poličské koupaliště řadu let a po
vyhodnocení všech možností, jak technických, tak
finančních, se město rozhodlo pro koupi tohoto
druhu mobilní čistící techniky. Vysavač je prověřen a používán v mnoha místech České republiky,
například v Hradci Králové, Liberci či Táboře.
Podvodní vysavač je na vysoké technické úrovni,
disponuje i volbou automatického nastavení (plochu dna čistí vysavač sám), ovládat jej lze i manuálně – na dálkové ovládání, tak lze čistit šikmé
plochy bazénové vany. Čistící zařízení bude během
letní sezóny, která trvá cca 70 letních dní ročně,
používán na koupališti, většinový zbytek roku
bude vysavač využit v krytém plaveckém bazénu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

hradník, subdodavatel dodavatele řekl, že je
to v pořádku.
A co závěrem? Příroda je všemocná, snad nám
pomůže. Kéž by to stromy přežily, aspoň některé,
listy na stromech po červenci přestaly žloutnout
a opadávat, kořeny neuhnily v té vodu dobře držící
půdě a neuschly, když se z hlíny stane suchá tvrdá
hrouda a zima bude mírná. Pokud by přeci jen některý strom umřel, doufejme, že ten nový bude mít
i novou kvalitní půdu.
Poděkování patří Jiřímu Machovi z investic
města, který výměnu zeminy na jednáních s dodavatelem také požadoval a snažil se tento abnormální stav změnit.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města
Chceme, napravíme
Vážený pane Matouši,
cítím potřebu reagovat na Váš příspěvek, který mě nepřekvapil po stránce věcné, nicméně mě
překvapil v situaci, kdy jsme se celou Vámi zmiňovanou záležitostí velmi pečlivě zabývali. Já jsem
s Vámi celou věc několikrát diskutoval a osobně
jsem Vám garantoval nápravu.
Nebýt pokročilé doby, nevhodné pro výsadbu
stromů, a horkého počasí, tak by již celá záležitost
byla napravena. Sám dobře víte, že jsem v této věci
byl a stále jsem na Vaší straně a důrazně jsem po
dodavateli požadoval výměnu půdy. Nakonec i po
dohodě s Vámi, se dodavatelská firma zavázala,
mimo standardní pětiletou záruku, k závazku, že
pokud nastane zjevné živoření stromů, případně
uschnutí, tak ještě letos bude sjednaná zásadní
náprava.
Dle mého současného pozorování je velmi
pravděpodobné, že několik stromů uhyne, a bude
nutné je nahradit novými. Za této situace bude ze
strany města důrazný požadavek na výměnu půdy,
která i po konzultaci s odbornými zahradníky má
být kvalitnější.
Je zapotřebí seriózně přiznat, že celá věc má odborný podtext a je zapotřebí nechat konat profesně
zdatné zahradníky. Pokud uznají, že nejvhodnější
doba pro sázení je podzim, z důvodu zdárného zakořenění, což je i můj názor, tak nápravu provedeme v podzimních měsících.
Zároveň chci dodat, že mě mrzí, že za situace,
kdy s Vámi byla celá věc průběžně konzultována,
se obracíte jako radní na městské periodikum
Jitřenka. Při přebírání stavby, na kterém jsem
opětovně a důrazně požadoval výměnu půdy, byl
za účasti projektanta, stavebního dozoru a Vás,
dohodnut dílčí kompromis, že se firma v této věci
písemně zaváže ke garanci za zeleň. Osobně jsem
Vám dal svoji záruku, že naše město bude celou záležitost pozorně sledovat a v případě nutnosti vyžadovat okamžitou nápravu. Můj celoživotní názor
je, že osobní slib a podání ruky je více než písemná
odpověď, kterou jsem za této situace, považoval za
bezpředmětnou.
Myslím, že v kontextu celé velké, velmi úspěšné
akce, která se prováděla ve ztížených podmínkách
(stavba začala opožděně z důvodu dlouhé zimy,
prováděla se za plného provozu) a s maximálním
ohledem na společenský a obchodní význam této
ulice, je velmi politováníhodné nechat za celou
akcí tento zbytečný silný kritický dojem.
Také bych rád zdůraznil, že trvalou snahou města bylo, a to i nad rámec projektu, vyhovět všem
dodatečně vzniklým požadavkům ze strany zde
bydlících občanů a majitelů provozoven včetně požadavků u Vašeho domu.
Touto náročnou a zásadní rekonstrukcí ul. Tyršova, včetně opravy kanalizace a vodovodu, naše
město Polička opravilo další významnou část města, z které bude mít užitek i několik dalších generací.
S pozdravem
Jaroslav Martinů
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Děkujeme za
třídění odpadu
Město Polička obdrželo v červnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení
o úspoře emisí za rok 2012. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů z obalů občany
města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru
(272,1 t), plastů (200,2 t), nápojových kartonů
(0,9 t - třídí se společně s plasty), skla (104 t) a kovů
(397,2 t), celkem 974,4 t odpadu, za které město
Polička obdrželo odměnu ve výši 1 654 879 Kč.
Úspora emisí dosáhla v loňském roce 935,4 tun
ekvivalentu CO2 a úspora energie 23 571 187 MJ.
Dík patří všem, kterým záleží na stavu životního
prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku města Poličky svůj podíl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Nová základna
záchranky?
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
jednání dne 27. června 2013 bezúplatný převod
části pozemkové parcely o výměře cca 800 m2
v lokalitě Starohradská do majetku Pardubického
kraje pro výstavbu nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
Město Polička záměr kraje na vybudování stanice záchranky velice vítá a podporuje, nové umístění by umožnilo rychlejší výjezd a zásah záchranné
služby. O tom, zda k vybudování záchranné stanice dojde, rozhodne přidělení evropských dotací,
na které Pardubický kraj čeká.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Projekt CZ.1.04/2. 1. 00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti

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. 6. 2012 do 31. 5. 2013 bylo u zaměstnavetele město Polička, okres Svitavy v rámci
projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za
174.089 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského
sociálního fondu činila 85%, tj. 147.975 Kč a ze
státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj.
26.114 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.
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Ulice Tyršova dokončena

Paní svého času
díky podnikání
Jste dlouhodobě nezaměstnaná, v předdůchodovém věku nebo se vracíte z rodičovské dovolené? Projekt Paní svého času díky podnikání vám
pomůže aktivně se začlenit na trh práce formou
sebe zaměstnání nebo jinou formou realizace samostatné výdělečné činnosti. Obsahem projektu
je například cyklus 10 interaktivních seminářů
s následujícími tématy: povinnosti v podnikání,
marketing, komunikace se zákazníky a obchodními partnery, možné zdroje financování, základy
účetnictví a další. Semináře i konzultace projektu
jsou zdarma. Pro více informací a přihlášení pište
nebo volejte na: stodolova.katerina@gmail.com,
732 924 591, přihlásit se můžete do poloviny září.
Povede: Monika Pavlíková (Koalice nevládek
Pardubicka, o. s.).
Michaela Vomáčková

I přes velkou nepřízeň počasí v jarních měsících,
která způsobila zpoždění začátku plánovaných
prací na ulici Tyršova, byla ulice nakonec dokončena 3 týdny před plánovaným termínem! Ulice
je tedy od půlky června plně v provozu. Velký dík
patří firmě, která zakázku realizovala - SWIETELSKY stavební, s.r.o. Celkové náklady představují
vysoutěženou částku 10 mil. korun (původní cena
dle rozpočtu projektanta byla ve výši 19 mil. korun). Poděkování patří též občanům, kteří v ulici
bydlí nebo zde provozují své obchody či firmy. Po
celou dobu rekonstrukce byla ulice otevřena pro

Chovatelé
úspěšně vystavují
Na jarní výstavě ZO ČSCH Polička bylo vystaveno 206 králíků a drůbež. Holubů bylo vystaveno
málo, protože v té době sedí chovné páry na vejcích. Velmi dobře byla hodnocena expozice S klubu králíků ČS, která obsahovala 80 kusů v sedmi
barevných rázech. Výbor S klubu poprvé zasedal
v Poličce přesto, že tyto schůze většinou probíhají
v Praze nebo Kolíně, a projevil zájem uspořádat
v Poličce v roce 2014 páté německo-české strakáčkářské setkání a speciální výstavu ČS. V minulém
roce proběhlo v Bučovicích, letos v okolí Hannoveru.
Všechny zájemce srdečně zveme na okresní výstavu, která se bude konat 17. - 18. srpna v areálu
pod pivovarem. Otevřeno bude v sobotu od 12 do
17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod. Děti vstup zdarma, bohatá tombola, občerstvení, prodej květin.
V. Andrlík, jednatel ZO ČSCH

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„BALATON“
Město Polička vlastní ubytovací zařízení „Balaton“ u koupaliště. Toto zařízení je nabízeno k pronájmu široké veřejnosti celoročně.
Využití je nejen pro rekreace, ale i pro slavnostní
příležitosti, jako jsou narozeniny, svatby atd. Ubytovací kapacita je 8 lůžek, „Balaton“ má vybavenou kuchyňku, sociální zařízení a společenskou
místnost s možností vytápění krbem. Všechny
místnosti jsou v zimním období vyhřívání akumulačními kamny.

pěší, omezen byl pouze vjezd vozidel a chůze ulicí
odpovídala podmínkám stavby.
Stavební práce probíhaly po několika etapách,
odstartovány byly na podzim loňského roku. Kromě nového povrchu (položena byla žulová dlažba), byly vyměněny kabelové rozvody veřejného
osvětlení, částečně vyměněna kanalizace (havarijní úseky) a vodovod. Nový kabát dostala i ulice
Na Jordáně. Zásadní změnou prošla křižovatka
ulic Tyršova, Eimova a Husova, došlo k jejímu
zpřehlednění, osazeny byly stromy, vznikla odpočinková zóna. Parkovací místa byla zmenšena
o pouhá dvě stání. Nutno podotknout, že nově bylo
vyznačeno 31 nových parkovacích míst na ulici
Nádražní. Parkovací místa mohla být zřízena díky
rekonstrukci autobusového nádraží, kdy se po
dvaceti letech uvolnila náhradní parkovací místa
a zastávky pro autobusy podél ulice. Právě tyto
prostory byly následně využity pro nová parkovací
místa osobních automobilů.
Město Polička získalo rekonstrukcí Tyršovy ulice další pěknou a reprezentativní ulici v historickém jádru. Oprava ulic vycházejících z Palackého
náměstí tímto samozřejmě nekončí, navazovat
bude oprava ulice Masarykovy a též ulice Nové.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
foto P. Puchar

Soutěžte s Českou inspirací
„Česká inspirace - města plná života“ - takový je
název soutěže, jehož čtvrté kolo vyhlašuje sdružení Česká inspirace právě v těchto dnech. Vítězové
předchozího kola byli vyhlášeni v rámci festivalu
Arts & film v polovině června v Telči.
Právě vyhlášené kolo potrvá až do 31. ledna
2014. Podmínky účasti v soutěži jsou opět velmi
jednoduché. Stačí do 31. ledna 2014 vyplnit jednoduchý kvíz umístěný na webových stránkách www.
ceskainspirace.cz a pak si při troše štěstí čekat na
některou z výher a prožít spoustu zajímavých chvil
ve městech České inspirace.
Při troše štěstí se budeme moci vypravit na víkendový pobyt do Chebu, získat Stříbrný klíč ke
Kutné Hoře nebo si užít koncert v rámci festivalu
Prázdniny v Telči. Celé rodiny mohou vyrazit za
dobrodružstvím do Jindřichova Hradce, kde je
čeká prohlídka Domu gobelínů a Muzea fotografie, zaplavat si mohou v létě na koupališti v Poličce,
v zimě v poličském bazénu. Další výherce se může

těšit na proceduru v třeboňských Lázních Aurora.
V Litomyšli čeká na výherce velmi oblíbená slepá
degustace vín se sochami Olbrama Zoubka včetně
prohlídky zámeckého sklepení, kde víno Chateau
Litomyšl zraje.
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné
strachy, tentokrát je vše ještě mnohem jednodušší.
S ohledem na prázdninové lenošení jsme zvolili obrázkový kvíz. Čeká na vás osm fotografií, ke
kterým musíte jen přiřadit vždy jedno z osmi členských měst České inspirace. A o jaká města se jedná? Poznávat budete Telč, Kutnou Horu, Litomyšl,
Jindřichův Hradec, Třeboň, Poličku, Cheb a Hradec Králové. Věříme, že to pro vás bude tentokrát
opravdu hračka.
Předání cen proběhne v rámci únorového veletrhu Holiday World v Praze. Výherci budou informováni o své výhře předem e-mailem tak, aby se
mohli slavnostního předání cen osobně zúčastnit.
Ing. Michaela Severová

HESO

K pronájmu poskytujeme zapůjčení grilu na selátko, kuřata, plátky apod., nabízíme také k pronájmu chlazení na pivo. „Balaton“ je propojen s areálem zdejšího koupaliště.

VAŠE OBLÍBENÁ TRAFIKA ROZŠIŘUJE OD 26. 8. (PONDĚLÍ)
SORTIMENT ŠKOLNÍCH POTŘEB - KANCELÁŘSKÝCH
POTŘEB - CIGARET - LIHOVIN - TABÁKU - TISKOVIN BLAHOPŘÁNÍ - drobného zboží

Informace o pronájmu, získáte na tel. 461 725 631
Plavecký bazén Polička nebo na tel. 737 867 342
Jitka Kmošková vedoucí.

V provozu terminál SAZKY.

Ceník a foto na www.tespolicka.cz
a www.policka.org

Sleva pro školáky 10%.
Miluju Utenku.
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Kraj Smetany a Martinů se představuje
Litomyšl
Litomyšl je malé avšak významné a známé město nacházející se v Pardubickém kraji. Žije
zde více než deset tisíc obyvatel
a v turistické sezóně město láká tisíce českých
i zahraničních turistů. Litomyšl je město moderní
a mladé, ale také město s bohatou historií. První
osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél
veřejné obchodní cesty, zvané později Trstenická
stezka, která spojovala Čechy s Moravou. Písemně
doložená historie města začíná koncem 11. století,
kdy zde kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k roku 981 - založil kostel nebo
benediktinský řádový dům. V polovině 12. století
sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku
a dostal jméno Hora olivetská.
Klášter se stal důležitým střediskem kraje a pod
ním vyrůstalo podél veřejné cesty u řeky Loučné
sídliště. V roce 1259 udělil král Přemysl Otakar
II. tomuto sídlišti městská privilegia a Litomyšl
se stala poddanským městem. V roce 1344 bylo
- současně se vznikem pražského arcibiskupství v Litomyšli zřízeno biskupství. Litomyšlským biskupem byl od roku 1353 kancléř Karla IV. Jan II.
ze Středy, muž s velkým kulturním rozhledem. Od
doby Jana ze Středy je město Litomyšl také kulturním centrem a místem, kde se rodí, žijí a které
navštěvují umělci, spisovatelé, hudebníci, divadelníci a další.
V roce 1567 se pánem litomyšlského panství,
tehdy jednoho z největších v zemi, stává Vratislav
z Pernštejna, který zde o rok později nechal stavět
renesanční zámek. Sídlo Kostků, vzniklé úpravou

biskupských budov a zničené požárem bylo zpustlé a zámek byl v podstatě novostavbou. Stal se jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen na
našem území, mimo jiné i díky překrásné sgrafitové výzdobě. V zámku je dochováno unikátní barokní divadélko a zámek je od roku 1999 zapsán
na seznamu památek UNESCO.
S Litomyšlí jsou spojena jména takových velikánů jako Alois Jirásek, Božena Němcová, Terezie
Nováková, Josef Váchal, Julius Mařák, Magdalena
Dobromila Rettigová, a v neposlední řadě jméno
Bedřicha Smetany, nejslavnějšího zdejšího rodáka. S jeho jménem se pak pojí známý Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, pořádaný
každý rok na přelomu června a července. Není to
však jediná významná kulturní událost ve městě,
která k nám přivádí návštěvníky z blízkého okolí
i ze zahraničí. Každoročně se konají v Litomyšli
Toulovcovy prázdninové pátky, Gastroslavnosti
M. D. Rettigové, Lázně ducha, starodávné jarmarky, různorodé koncerty vážné i moderní hudby, divadelní představení, studentské slavnosti Majáles
a mnoho dalších.
Město také láká návštěvníky krásnými památkami. V první řadě musíme připomenout výše
zmiňovaný renesanční zámek zapsaný na seznamu UNESCO. Kromě zámku jsou v Litomyšli k vidění unikáty jako je Portmoneum – muzeum Josefa Váchala, rodný byt Bedřicha Smetany, Zámecké
sklepení se sochami Olbrama Zoubka, Městská
galerie v Domě u Rytířů, opravené Klášterní zahrady, Muzeum panenek a kočárků a mnoho staveb moderní architektury. V současné době probíhá revitalizace budov na zámeckém návrší a nově
opravené a otevřené památky budou v budoucích
letech do města vábit další návštěvníky.

Informace z IC Polička

Geologická
expozice Korouhev
V červenci tohoto roku byla v obci Korouhev
vybudována stálá venkovní geologická expozice. Jejím cílem je populárním způsobem ukázat
pestrost, unikátnost a krásu geologického podloží,
které se nachází v našem bezprostředním okolí.
Výstavu otevírá symbolický monolit a informač-

ní tabule, na které je prezentován proces vzniku
hornin, geologické členění a vývoj regionu, dále
jsou popsány nejzajímavější mineralogické nálezy
a významné geologické lokality. Vlastní expozice
je tvořena deseti rozměrnými vzorky hornin. Její
členění respektuje nejvýznamnější geologické
jednotky a stáří vzniku vzorků. Každý exponát
je doplněn vysvětlujícím textem, který informuje
o názvu, lokalitě, složení, procesu vzniku a využití. Na většině vzorků je naleštěna plocha, díky níž
návštěvník lépe pozná vnitřní strukturu horniny.
Kromě všeobecně známých hornin jakým jsou pískovec, opuka nebo granit (žula) mohou návštěvníci poznat i méně známé, avšak o to zajímavější
horniny jakými jsou třeba skarn nebo peridotit.
Expozice také ukazuje, jak jsou horniny provázány
s naším každodenním životem. Ukazuje horniny,
které se používaly pro pálení vápna, výrobu železa
nebo kamenickou a stavební výrobu. Po prohlídce
je možné ověřit si získané znalosti na malém kvízu
na hlavní tabuli. Expozice je umístěna pod zvonicí
v nově revitalizovaném areálu u kostela sv. Petra a Pavla v centru obce. Více informací na www.
obeckorouhev.cz/geoexpozice.
Lukáš Vondrovic, autor expozice

I v době prázdnin a dovolených vám přinášíme
Více informací vám podáme v IC a budou také
další služby a nabídky.
zveřejněny na www.ic.policka.org. Zde také bude
Nová čipová karta IREDO na vícedenní jízdenky
možnost si dopředu stáhnout a vyplnit tiskopis
(autobus, vlak) bude u nás v prodeji již od 1. srpna „Žádost o osobní čipovou kartu IREDO“.
a postupně nahradí všechny stávající papírové jízV současné době v IC můžete zakoupit krátký audenky. Využijte v období 1. 8. - 30. 9., kdy kartu
tobusový zájezd „VÍKEND U MOŘE“. Odjezd je do
(pro děti, žáky, studenty a důchodce nad 70 roků)
Chorvatska vždy v pátek a návrat v neděli. Do Řecu nás můžete koupit se slevou téměř 50%.
ka jsou odjezdy i v jiných dnech.
Připravenou pro vás máme bohatou nabídku pobytových i poznávacích zájezdů po celé Evropě i do
tzv. exotických zemí. Výhodné doprodejové ceny.
Na podporu návštěvnosti Poličky a okolí uzavřelo
IC dohodu s Českými drahami o prodeji víkendových rodinných jízdenek na jízdy v rámci východočeského regionu Českých drah. Součástí těchto
jízdenek budou i různé slevové nabídky na vstupy
Městská knihovna v Poličce
(aquacentra, muzea, galerie, koupaliště, kulturní
otevírá pro školní rok 2013/2014
památky, autopůjčovna apod.) v jednotlivých obtyto jazykové kurzy:
lastech východočeského regionu. V rámci tohoto
balíčku IC poskytne při zapůjčení osobního auta
Anglický jazyk:
SLEVU 5 %. Bližší informace v IC.
AUTOPŮJČOVNA!!! Pro vaše soukromé i pra• Konverzace
covní cesty vám v IC kdykoliv zapůjčíme osobní
• Kurzy pro dospělé – 3 úrovně - začátečník,
auto, případně mikrobus. Samozřejmě za výhodné
středně pokročilý, pokročilý
ceny. Podrobnosti na 777 10 12 13.
• Kurzy pro ZŠ a GY
Nejen na vaši dovolenou, ale i na pracovní cesty
• Pohotovostní služby – testy, příprava na pínabízí valuty naše „SMĚNÁRNA BEZ POPLATKŮ“.
semné práce, domácí úkoly (pro ZŠ a GY)
Prodej i nákup EUR, HRK, USD, GBP, CHF, PLN,
• Příprava na maturitu
HUF, po dohodě i jiné měny. Stále jsou v prodeji ra• Intenzivní víkendové kurzy
kouské, slovenské a české dálniční kupony.
Všem zájemcům:
Asociace turistických informačních center spolu
Kurzy začínají od 15. září. Rozsah kurzů je 50
s východočeským Deníkem vyhlásila soutěž Inforhodin. Cena 2 500 kč. Lektorka: Dorota Madejskamačních center 2013. Pokud jste s naší činností
spokojeni, podpořte nás v soutěži a dejte nám do -Stansbury.
31. 7. hlas na www.denik.cz/infocentra_soutez/
Více informací na: www.knihovna.policka.org.
infocentra-pardubicky-kraj.html?_fid=ewei#anMěstská knihovna Polička, Palackého náměstí
keta nebo prostřednictvím www.ic.policka.org
64, telefon: 461 723 865, e-mail: info@knihovna.
Přejeme vám pohodu a hodně sluníčka ve druhé
policka.org.
polovině prázdnin.
kolektiv IC Polička

Angličtina
v knihovně

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Usnesení městské rady a zastupitelstva
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 27. 6. 2013
ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila
Bednáře, pana Oldřicha Báču a paní Marii Báčovou.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
MUDr. Patrika Lisého, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Bc. Antonína Kadlece.
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a Závěrečným účtem města Poličky za rok 2012 společně se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2012 bez výhrad.
ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok
2012.
ZM schvaluje financování stavby „Rozšíření sběrného dvora“ z rozpočtu města Poličky na rok 2014
v částce cca 350 tis. Kč vč. DPH s tím, že stavba bude
realizována v roce 2013.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2013.
ZM schvaluje poskytnutí fin. 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 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 (filmový festival outdoorových filmů),
Listopadání (připomenutí totalitních režimů),
Jeden svět (filmový festival 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
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• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (od25 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
díl tenisu), ve výši 160 000 Kč na zhotovení umě• Oblastní charita Polička, ve výši 12 000 Kč na
lého povrchu u odrazové stěny
nákup kompenzačních pomůcek k počítači
• MaTami, centrum pro rodinu o.s., ve výši
• Oblastní charita Polička, ve výši 8 000 Kč na
13 000 Kč na dofinancování sportovních aktivit
kurz Letní škola rekodifikace soukromého práva
• „Pontopolis“, ve výši 5 000 Kč na sraz milovníků
• Oblastní charita Polička, ve výši 10 000 Kč na
retro bicyklů
nákup pomůcek - nylonová podložka, WC křeslo
klozetové
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013,
• Atletika Polička, ve výši 55 000 Kč na sportovní
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motoročinnost mládeže
vým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
• Atletika Polička, ve výši 10 000 Kč na Běh kolem
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013,
poličských hradeb
o odchylném vymezení doby nočního klidu.
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 44 000 Kč na
ZM schvaluje prodej podílů na stavebních parprovoz a sportovní činnost hokejbalového klubu
celách č. 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065
• HC Spartak Polička o. s., ve výši 101 000 Kč na
v k. ú. Polička vlastníkům bytových jednotek v domě
činnost hokejového klubu
č. p. 926 - 931. Kupní cena činí 150 Kč/m2 s tím, že
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
výši 5 000 Kč na mezinárodní mládežnický fot- nemovitosti.
balový turnaj okres Senec
ZM schvaluje navýšení kapacity a rozšíření od• SK8 Slalom Polička, ve výši 50 000 Kč na pod- loučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička
poru sportovní činnosti juniorského a žákovské- Polička v objektu Základní školy Na Lukách Polička
ho družstva
v nejbližším možném termínu, pokud možno od 1. 9.
• Sportovní kluby Polička, ve výši 81 000 Kč na
2013.
činnost mládežnických oddílů
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
• Stanislav Nožka, Mgr., ve výši 10 000 Kč na čin- Poličky na II. pololetí roku 2013 takto: 26. 9., 28. 11.
nost kroužku sportovního lezení
ZM schvaluje nové znění stanov DSO Česká inspi• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
race.
výši 45 000 Kč na cestovné na soutěže, soustřeZM schvaluje nové znění stanov DSO Královská
dění, startovné, pronájem hracích prostor, ná- věnná města.
kup šachového materiálu
ZM bere na vědomí rezignaci Bc. Zdeňky Švecové,
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (od- ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička,
díl odbíjené), ve výši 111 000 Kč na činnost mlá- na funkci členky výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva města Poličky.
dežnických družstev
ZM volí členkou výboru a vzdělávání Zastupitel• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (odstva města Poličky MgA. Gabrielu Vraspírovou Vordíl stolního tenisu), ve výši 6 000 Kč na činnost
bovou, ředitelku Základní umělecké školy Bohuslava
mládežnických oddílů
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (od- Martinů Polička.
ZM schvaluje prominutí pohledávky města Podíl tenisu), ve výši 45 000 Kč na podporu mláličky vůči příspěvkové organizaci Hrad Svojanov za
deže
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (od- nařízený odvod finančních prostředků do rozpočtu
města z důvodu porušení rozpočtové kázně, dle důdíl tenisu), ve výši 8 000 Kč na letní kemp pro
nové adepty - „Hledáme novou Kvitovou a no- vodové zprávy.
vého Berdycha“
Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady
• Tělovýchovná
jednota
Spartak
Polička,
města Poličky konané dne 1. 7. 2013
o. s. (ASPV), ve výši 7 000 Kč na nákup volejRM schvaluje zpracování panoramatické mapy
balových míčů, organizaci volejbalových soutěží
města Poličky, dle důvodové zprávy.
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na
7 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladodavatele elektrické energie na rok 2014, které bylo
dých hasičů
uskutečněno prostřednictvím komoditní burzy, dle
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
5 000 Kč na vybavení na soutěže (hadice, savice, důvodové zprávy.
RM vydává Nařízení města Poličky č. 3/2013,
proudnice apod.)
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mla- úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy a schvaluje Ceník úhrady za
dých hasičů (poháry, medaile a věcné ceny)
zakoupený parkovací lístek prostřednictvím par• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
kovacích automatů a parkovací kartu v Poličce, dle
5 000 Kč na přípravu na soutěže dětí, žen
důvodové zprávy.
a mužů - pronájem tělocvičny
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 10 000 Kč na broušení a nátěr parket ve vel- „Oprava komunikací na ul. B. Němcové v Poličce“ firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
kém sále spolkového domu Jordán
Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, dle důvodové
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
zprávy.
Lukách Polička, ve výši 15 000 Kč na výměnný
RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností Skanpobyt - příspěvek na stravování
ska a.s., Praha 4 – Chodov, na akci „Oprava části komunikace Polička – Modřec“, dle důvodové zprávy.
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
pro:
o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
• Nadační fond Romana Šebrleho, ve výši 40 000
Kč na zapojení ZŠ do projektu Odznak Vše- odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“,
strannosti Olympijských Vítězů - prezentace
učitelům TV a ředitelům ZŠ, beseda na ZŠ, me- dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o nátodika
• „Pontopolis“, ve výši 15 000 Kč na filmový festi- jmu nebytových prostor mezi Základní školou Na
Lukách Polička a Mateřskou školou Luční Polička,
val Jeden svět - projekci pro školy
• Stanislava Kopecká, ve výši 30 000 Kč na pro- jehož předmětem je rozšíření nájmu prostor v ZŠ Na
Lukách Polička pro odloučené pracoviště MŠ Luční
voz jezdeckého oddílu Stáj Dvořák Čistá
Polička, dle důvodové zprávy
• „Pontopolis“, ve výši 50 000 Kč na multikulturní
festival Colour Meeting 2013
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
• „Pontopolis“, ve výši 5 000 Kč na filmový festival
sekretariátu starosty města.
Jeden svět - film Šmejdi - v DPS Penzion

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Inspirace z měst
České inspirace

srpen 2013

Kino Polička
Sobota 3. srpna v 19.00 hodin
BABOVŘESKY
2D komedie, ČR, 133 minut, mládeži do 12
let nevhodný, vstupné 70 Kč
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění.
Pondělí 5. srpna v 19.00 hodin
JEN BŮH ODPOUŠTÍ
2D thriller, Francie/Dánsko, 90 minut, titulky, do 15 let nepřístupný, vstupné 90 Kč
Před deseti lety Julian zabil policajta, ale
podařilo se mu utéct. Dnes je z něj jeden
z největších drogových dealerů v Bangkoku.
Středa 7. srpna v 18.00 hodin
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
3D dětský animovaný, USA, 109 minut,
dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Nový animovaný film nám poví příběh
oblíbené „strašidelné“ dvojky Mikea
a Sulleyho.
Sobota 10. srpna v 19.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 6
2D akční, USA, 130 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 90 Kč
Už pošesté se bude ve vytuněných kárách
jezdit výhradně rychle a zběsile, k tomu
přibude pár luxusních akčních scén, ze
kterých všem spadne čelist.
Pondělí 12. srpna v 19.00 hodin
BÍDNÍCI
2D muzikál, USA, 157 minut, titulky, do 12
let nevhodný, vstupné 80 Kč
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén
současnosti.

Vzrušující dobrodružství plné akce a humoru. Indiánský bojovník (Johnny Depp)
se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které
způsobily proměnu Johna Reida, muže
zákona, v legendu spravedlnosti…
Pondělí 26. srpna v 19.00 hodin
LIBRACE!
2D životopisný/hudební, USA, 118 minut,
titulky, nevhodný do 12 let, vstupné 90 Kč
Životopisný film o slavném pianistovi
a baviči začíná létem roku 1977. V hlavních rolích excelují Michael Douglas
a Matt Damon.
Středa 28. srpna v 18.00 hodin
JÁ, PADOUCH 2
3D dětský animovaný, USA, 98 minut, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí
do kin. V plné polní a v doprovodu svého
„taťky“, napraveného superpadoucha Grua,
který začal sekat latinu…
Sobota 31. srpna v 19.00 hodin
WOLVERINE
3D sci-fi, USA, 136 minut, titulky, do 12 let
nevhodný, vstupné 130 Kč
Nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se ve
svém novém dobrodružství podívá do
současného Japonska, aby zde otestoval
svou nesmrtelnost na ostřích samurajských mečů.

Nevíte, jestli se vaše dítě zapojí do her v kolektivu vrstevníků?
Chcete se dozvědět, co je to taiji (taiči), styl Yang a qigong
(čikung)?
Láká vás dynamická zumba?
Máte chuť si zacvičit pro zdraví a krásu?
Je cvičení jógy také pro vás?

Středa 14. srpna v 19.00 hodin
REVIVAL
2D komedie, ČR, 116 minut, přístupný od
12 let, vstupné 100 Kč
Nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou
a humorem, komedie pro muže, pro ženy
a vůbec pro všechny.

HRADEC KRÁLOVÉ
31. 8. - 11. Mezinárodní nábřeží
paromilů - Smetanovo a Eliščino
nábřeží, náměstí 5. května
XI. ročník ojedinělého setkání
milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních
a modelových železnic, sběratelů a konstruktérů
parních strojů, mechanizmů a historických vozidel.
CHEB
23. - 24. 8. Valdštejnské slavnosti 8. ročník historických slavností je vyvrcholením
Krajinné výstavy.
JINDŘICHŮV HRADEC
24. 8. – opereta J. Strauss - Netopýr
III. nádvoří státního hradu a zámku Jindřichův
Hradec
KUTNÁ HORA
8. - 11. 8. Tyjátrfest
Letní multikulturní festival, přehlídka autorských
divadel malých forem. Divadlo, hudební přehlídka,
příjemná atmosféra.
LITOMYŠL
15. ročník Toulovcových prázdninových pátků
Každý pátek o prázdninách je připravena na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a koncert
nejen pro dospělé.
TELČ
15. 8. - 17. 8. - Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Staročeský den, Pohádkový den, Renesanční den,
náměstí Zachariáše z Hradce
TŘEBOŇ
10. 8. - Myslivecká Třeboň
Trubači, vábiči zvěře, psovodi, sokolníci, soutěže s mysliveckou tematikou, myslivecké menu
apod. - Masarykovo nám. a lázeňský park.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Tyto i další otázky vám zodpoví

Pondělí 19. srpna v 18.00 hodin
NEUVĚŘITELÉ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE
3D dětský animovaný, Španělsko, 90 minut, český dabing, přístupný, vstupné 100
Kč
Narodil se jako Tad Jones a stejně jako
jeho vzor Indiana se vydává za dobrodružstvím. My jsme mu vystavili nový
rodný list a bude se jmenovat TAD STONES.
Středa 21. srpna v 19.00 hodin
4 DNY V MÁJI
2D historie/válečný, N/R/Ukraj., 97 minut, titulky, do 12 let nevhodný, vstupné
90 Kč
Čtyři dny před koncem 2. světové války
v Německu sledujeme sovětského kapitána, německou armádní jednotku a tajnou
lásku.
Sobota 24. srpna v 19.00 hodin
OSAMĚLÝ JEZDEC
2D western, USA, 151 minut, dabing, přístupný, vstupné 80 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
prezentace zájmové činnosti
úterý 10. září
Budete si moci zdarma vyzkoušet aktivity v jednotlivých zájmových kroužcích, které pro školní rok 2013/2014 nabízí Tylův dům
v Poličce.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
9.30 hod.
Cvičení rodičů s dětmi
15.45 hod.
Zumba
17.00 hod.
Taiji (taiči)
18.15 hod.
Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod.
Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 45 min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor, karimatku a boty na
přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

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

Tylův dům
Úterý 13. srpna, v 19.00 hodin, velký sál TD
KONCERT MEZINÁRODNÍCH
SMYČCOVÝCH KURZŮ
18. ročník mezinárodních houslových
kurzů profesora Milana Vítka.

Taneční 2013
Tylův dům v Poličce nabízí POSLEDNÍ VOLNÁ
MÍSTA V ZÁKLADNÍM KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY podzim 2013.
Kurz bude probíhat od 13. září do 6. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce a je určen pro chlapce
a dívky od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu v Poličce.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů
VEČERNÍ
PROHLÍDKY
RODNÉ SVĚTNIČKY v rámci
Festivalu 555 v sobotu 17. 8.
Prohlídky se konají v sobotu 17. 8. v 19.15, 19.45, 20.15,
20.45, 21.45, 22.15, 22.45
a ve 23.15 hod. Časové vstupenky
je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice nebo zamluvit na tel.: 461 723 855,
733 712 503. Předprodej vstupenek zahajuje
1. srpna. Pokud nebudou vstupenky vyprodány,
můžete zbylé lístky zakoupit 17. 8. od 19.00 hod. přímo u kostela. Maximální počet návštěvníků v jedné
skupině je 25 osob. Vstupné: 40 Kč/osoba.

úterý 6. 8. od 9.00 do 12.00 hod., dílnička pro
děti – Voňavá mýdla – Přijďte si s námi vyrobit voňavá mýdla s bylinkami. Uděláte radost sobě
nebo vyrobíte krásný dárek pro své blízké. Vstupné
40 Kč.
středa 7. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
O Jeníčkovi a Mařence, ale tak trochu jinak... Sourozenci v boji proti čarodějnicím. Tentokrát však
s kulometem a kuší v ruce. Podaří se jim opět zvítězit nad zlem? Fantasy/Dobrodružný/Akční/Horor/
USA/Německo, 2013, 87 min., vstupné 40 Kč.

pátek 9. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – ARGO
Připravujeme na září:
Mistrně natočený dramatický thriller popisující
DO SVĚTA  IMAGINACE SE ZBYŠKEM SI- skutečnou událost - tajnou operaci na záchranu šesONEM
ti Američanů z Íránu. Drama/Thriller/Historický,
Tvorbu z posledních let představí v Poličce Zbyšek
USA, 2012, 120 min, vstupné 40 Kč.
Sion. Samostatnou výstavu měl ve svém rodném
sobota 10. 8. ve 21.00 hod. - letní kino pro děti
městě naposledy v roce 1993. Nejen z tohoto důvodu dostává prezentace letos pětasedmdesátiletého – O myšce a medvědovi
Francouzská animovaná pohádka je příběhem
výtvarníka punc události sezóny. Po období věnovaném figurální malbě vrací se Sion ke svému výsost- neobyčejného přátelství mezi medvědem Arnoštem
nému stylu - informelu. Neformální přístup odmítá
a myškou Celestýnkou. Animovaný/Francie, 2012,
výtvarné poučky a tradiční pojem „krásy“. Důraz
80 min, vstupné 40 Kč.
klade na emoci, akci, prožitek, možnost vnímat a inúterý 13. 8. od 14.00 do 16.00 hod. - dílnička
terpretovat stejnou věc znovu a jinak. Přirozenou
součástí Sionova díla jsou odkazy morální a literár- pro děti - Květinové variace
Zbytky látek a kousky pestrobarevných plastoní. Stejně, jako barvy a symboly. Jeho obrazy jsou
vých lahví proměníte v průběhu odpoledne v květikomplikované i přímočaré. Svět imaginace skrývá
netušený prostor pro úzkost i radost, bolest i nadě- nové brože, náhrdelníky nebo náušnice. Určeno pro
malé i velké parádnice. Vstupné 40 Kč
ji, neklid i smíření. Vstoupíme-li, bude nám Zbyšek
Sion ideálním průvodcem.
středa 14. 8. ve 20.00 hod. - beseda a letní
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 7. září ve
kino - Až přijde kocour
14.00 hod. Výstava potrvá do 13. října.
Zveme vás na jedinečné setkání s filmovým režisérem Vojtěchem Jasným, se kterým budeme besedoOkupace české Poličky v roce 1938
- výstava, která připomene 75. výročí Mnichovské- vat a promítat jeho film Až přijde kocour. Můžete se
ho diktátu
také těšit na výstavu fotografií Vojtěcha Jasného od
14. září - 10. listopadu v AV sále a ve třídě Bo- Radima Hromádka. Komedie/Podobenství/Československo, 1963, 101 min, vstupné 40 Kč.
huslava Martinů
66. Umělecký salon FaVU
- tradiční výstava představuje práce absolventů několika oborů Fakulty výtvarného umění v Brně.
21. září - 10. listopadu ve výstavních sálech
Městské galerie

úterý 20. 8. od 9.00 do 12.00 hod. - dílnička
pro děti - Mandaly - Pojďte si vymalovat nebo
vytvořit vlastní mandalu pro dobrou náladu. Mandaly - relaxační omalovánky dokážou nejen přinést
radost, ale i uvolnění a mohou mít i léčivé účinky.

Program Poličského kulturního léta na
srpen
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 21. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Hořící keř
Nenechte si ujít výjimečný filmový maraton. Třídílný film Hořící keř pojednávající o Janu Palachovi
a událostech po jeho sebeupálení bude promítán právě v den výročí sovětské invaze.
Drama/Životopisný/Česko/Polsko, 2013, 3x80
min, vstupné zdarma.

pátek 2. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Vymítač ďábla – režisérská verze
Příběh o nevinné dívce, posedlé děsivou bytostí, je
nejlepším hororem všech dob.
Horor/Drama/Thriller/USA, 1973, 127 min.,
vstupné 40 Kč.
sobota 3. 8. ve 20.00 hod. - Africký večer Ugandan Dancers Band
Ugandan Dancers Band představuje živelnou
hudbu, čistě perkusní skladby i lyrické písně východní a střední Afriky a divoké tance Joseline
Amutuhaire a Immaculate Katushabe, které vás zavedou hluboko do centra Afriky, do tajemné Ugandy. Vstupné 50/70 Kč.
neděle 4. 8. v 16.00 hod. divadlo pro děti - Detektiv Lupa a tajemná věž - vydejme
se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice
na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná
věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu
ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? Vstupné 40 Kč.
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čtvrtek 22. 8. ve 20.00 hod. - OČIMA informačního vědce
Jak žije vysokoškolský učitel a milovník knihoven?
Fotografie a povídání informačního guru Petra Škyříka. Vstupné zdarma.
pátek 23. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Terapie láskou
Romantická komedie o dvou psychicky narušených bytostech, mezi kterými se během trénování na
taneční soutěž vytváří nečekané pouto.
Komedie/Drama/Romantický, USA, 2012, 122
min, vstupné 40 Kč.
sobota 24. 8. od 9.00 do 18.00 hod. - Skřítkování - festival pro rodiny s dětmi
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky
plný hravých úkolů, her a tvořivých dílen, kde nebude chybět loutkové divadlo ani žonglérská show.
9.00 - 12.00 hod. Putování muzeem se
skřítky - hravý program v expozicích a ve výstavách Centra Bohuslava Martinů

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

14.00 - 16.00 hod. Výtvarné dílny pro děti
a pohybové hry na zahradě
16.00 hod. - divadlo pro děti - Aladinova
kouzelná lampa - tentokrát se vypravíme
s Aladinem pro kouzelnou lampu, ovšem v pohádce
nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude
moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost hned
několikrát…
17.00 hod. Žonglérská show s míčky,
diaboly, triky s jojem, káčou, jízda na jednokole, chybět nebude ani výroba žónglovacích míčků…
sobota 24. 8. ve 21.00 hod. - letní kino pro
skřítky nespavce KUNG–FU PANDA
Rodinná komedie o pandě Po, která jde za svým
snem stát se bojovníkem kung-fu. Animovaný/USA,
2008, 92 min., vstupné 40 Kč.
úterý 27. 8. od 14.00 do 16.00 hod. - dílnička
pro děti - Stolní hry
Odpoledne bude věnované vymýšlení a výrobě
nových deskových her s vlastními pravidly a neobvyklými úkoly, které vám zpestří závěr prázdnin.
Vstupné 40 Kč.
středa 28. 8. ve 21.00 hod. - letní kino –
Batman
Kultovní trhák Tima Burtona o gothamském hrdinovi v boji proti zločinu. Jak to vlastně tehdy všechno
začalo? Krimi/Thriller/USA/Velká Británie, 1989,
122 min, vstupné 40 Kč.
čtvrtek 29. 8. ve 20.00 hod. - Hudba a letní povídání – MARTINŮ V KOSTCE II
Druhý prázdninový díl vám prostřednictvím vyprávění a hudebních ukázek přiblíží další životní
osudy a tvorbu Bohuslava Martinů. Tentokrát se můžete těšit na symfonické období, kantáty na texty Miloslava Bureše a operu Řecké pašije. Vstupné 40 Kč.
pátek 30. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Temný rytíř povstal
A jak to s Batmanem dopadne? Kulturní léto všem
milovníkům netopýřího muže přináší závěrečný díl
Nolanovy trilogie.
Akční/Krimi/Drama/Thriller/USA/Velká Británie, 2012, 164 min, vstupné 40 Kč.
sobota 31. 8. ve 21.00 hod. - Jonášova dobrodružství
Vydejte se s námi na další cestu kolem světa. Tentokrát s cestovatelem a bavičem Pavlem Jonešem.
Čeká na vás večer plný smíchu, příběhů a skvělých
fotografií. Vstupné 40 Kč.
sobota 7. 9. ve 20.00 hod. - vernisáž a letní
kino ZVĚTŠENINA
Kulturní léto se rozloučí vernisáží fotografií z natáčení slavných českých filmů objektivem Jiřího
Kučery, fotografa barrandovských ateliérů. Večer
zakončíme posledním letním kinem - příběhem fotografa, který se stal svědkem vraždy.
Drama/Thriller/Mysteriózní/Velká Británie/Itálie/USA, 1966, 111 min, vstupné 40 Kč. Promítáme
v Divadelním klubu.

Blahopřejeme
Dne 12. 7. 2013 oslavila 76
let paní Jiřina Bednářová
z Poličky.
Vše nejlepší a hlavně hodně
zdraví do dalších let přejí
syn a dcera s rodinami
a všemi vnoučaty
a pravnoučaty.

Program RC MaTami
Po dobu letních prázdnin je
chod našeho centra částečně
omezen. V programu si zkontrolujte, jaké aktivity se o prázdninách budou konat.
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.
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety,
strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Pouze 8. 8. a 22. 8. ve čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
Pouze 9. 8. a 23. 8. v pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Lída Burešová
Prázdninové dílničky
• VOŇAVÁ MÝDLA
6. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.

Budeme vyrábět voňavá mýdla s bylinkami
pro potěšení vaše nebo jako dárek pro vaše
blízké.
• MANDALY
23. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Pojďte si vymalovat nebo vytvořit vlastní
mandalu pro dobrou náladu. Mandaly - relaxační omalovánky dokážou nejen přinést
radost, ale i uvolnění a mohou mít i léčivé
účinky.
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

Na mime fest přijedou špičky pantomimy
Česká pantomima zažívá velkou obrodu a začíná se opět řadit
mezi světovou špičku. Představí
se na druhém ročníku Mezinárodního festivalu pantomimy. Na
Mime Festu vystoupí i mezinárodně uznávaní mimové z mnoha evropských zemí,
ale i USA. Součástí festivalu budou i mimové v ulicích, představení pro veřejnost a školy a workshopy.
Záštitu nad festivalem převzal Boris Hybner.
Druhý ročník mezinárodního festivalu pantomimy MIME FEST se uskuteční letos opět ve východočeské Poličce od 16. do 22. 9. Na festivalu se
představí mezinárodně uznávaní mimové nejen
z Česka, ale i z USA, Slovenska, Maďarska, Polska
a Německa. V mnoha představeních ale vystoupí
i studenti pantomimických škol, tedy nová generace mimů zemí Visegrádu a Německa. Program
nabídne umění pantomimy veřejnosti a školám. Vedle představení se diváci mohou těšit i na mimy na
poličském náměstí.
„Cílem festivalu je obnovení zapomenuté slavné
éry české pantomimy, pokračování v její tradici
a vytvoření platformy pro pantomimu. Usiluje
o rehabilitaci téměř zapomenutého oboru, který
dnes dokáže překvapit svou moderní podobou.
Tendencí je také seznámení diváka se současným
uměním pantomimy a to na mezinárodní úrovni,“
říká jeden ze zakladatelů festivalu Radim Vizváry,
který je rodákem z Poličky a jedním z nejvýraznějších českých mimů současnosti.
Během týdenního trvání Mime Festu se budou
každý večer konat představení pro veřejnost.
České pantomimické umění bude prezentovat například Boris Hybner, Anna Polívková, Vojta Švejda či Radim Vizváry, ze Slovenska Miro Kasprzyk
a Adrian Ohrádka, z Polska Bartolomiej Ostapczuk
a Jurek Winickie nebo přední představitelka německé pantomimy Anke Gerber.
Velkým lákadlem jsou i představení studentů Katedry pantomimy HAMU, např. s velmi úspěšnou
pantomimou Piráti. Představí se nové pantomimické soubory, např. dívčí soubor Mime Fatal, Mime
Marmelade ze Slovenka nebo český soubor Divadlo
pantomimy, které pod názvem Kluci z Pixly před-

staví tragikomický příběh o pěti klucích, kteří opustí dětský domov.
Nedílnou součástí programu tvoří pantomimické dílny, které povedou profesionální mimové. Na
workshopy se mohou přihlásit jak studenti uměleckých oborů, tak i široká veřejnost.
Američanka Francesca Jandasek na jednom
z workshopů vůbec poprvé v Evropě představí nejmodernější metodu pohybové výchovy pro tanečníky a mimy Gyrotonic.
Dále Oliver Pollak z Berlína, který je studentem
světoznámého mima Marcela Marceaua, nabídne
studentům techniku mimu, tzv. Mime Corporeal.
Tuto techniku vynalezl ve Francii v 50. letech Etienne Decrouxe, který svým uměním dal impuls
vzniku moderní pantomimy ve světě. Mezi další
lektory patří i zakladatel maďarské pantomimy
Zoltan Kárpáthy nebo představeitel polské pantomimy Jurek Winickie, který vychází z pantomimy
H. Tomaszevského.
Každý den budou též probíhat speciální představení pro žáky základních a středních škol a připravena jsou i rodinná představení.
„První ročník Mime Festu, který se konal vloni,
měl fenomenální úspěch. Největší úspěch měl Večer Pantomimy, který bude letos opět na programu.
Během večera se na podiu střídá spousta mimů
s krátkými etudami. Mnoho z nich je velmi vtipných, takže diváci se výborně pobaví,“ říká Petra
Jílková, produkční Mime Festu.
„Pantomima je sůl země, je to nejstarší způsob komunikace a jediný, kterým se dorozumí všichni lidé
na světě. Proto chci pomoci k jejímu šíření,“ říká jeden z předních českých mimů Boris Hybner.
Mime Fest byl podpořen Visegrádským fondem,
Česko-německým fondem budoucnosti, městem
Poličkou a Pardubickým krajem.
Spolupracující organizace: Centrum Bohuslava
Martinů, Tylův dům, Divadelní Spolek Tyl Polička,
HAMU Praha, Majkl Velner, Skautské středisko Tilia a festival PAN, Pantomime school Budapešť, Die
Etage Berlín.
Organizátoři festivalu Mime Fest: MgA. Radim
Vizváry, Ph.D. a Pontopolis o.s.
Informace o Mime Festu na www.mimefest.cz.

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

POLIČKA *555
pátek 16. srpna
18.00 hodin – Palackého náměstí
MOTHER´S ANGELS
Hudební skupina z Litomyšle hrající „agresivní pop” s důrazem na české texty.
19.15 hodin – Palackého náměstí
THE BACKWARDS
Skupinou je možnost si připomenout
dobu dávno minulou prostřednictvím nesmrtelné hudby.
20.30 hodin – věž kostela sv. Jakuba
VĚŽNÍ HUDBA
Dechový kvintet ZUŠ B. Martinů Polička.
21.15 hodin – Palackého náměstí
XINDL X
Ondřej Ládek, nebo-li Xindl X je rapper
s kytarou, jenž kombinuje frázování hip
hopu s prvky jazzu, folku a blues.
22.30 hodin – Palackého náměstí
UDG
Rocková kapela vznikla v roce 1998 v Ústí
nad Labem.
sobota 17. srpna
15.00 hodin – Městský park u hradeb
CHALOUPKA Z PERNÍKU
Známá pohádka pro děti ve zcela novém,
přitom klasickém a stylovém zpracování.
16.00 hodin – Palackého náměstí
CBC BIG BAND
Band složený z předních jazzových muzikantů České republiky.
17.15 hodin – Palackého náměstí
CLAYMORE
Gaelic-rocková kapela inspirovaná skotskou a irskou hudbou, okořeněnou o specifický zvuk skotských dud.
18.30 hodin – Palackého náměstí
DEPECHE MODE REVIVAL LIVE
Hraje živě skladby britské hudební skupiny Depeche Mode, bez použití sequencerů
či podmazů z PC.
19.45 hodin – Palackého náměstí
GABRIELA GUNČÍKOVÁ
Česká zpěvačka známá svou účastí v televizní soutěži Česko Slovenská Superstar.
21.30 hodin – nábřeží Svobody
OHŇOSTROJ
22.15 hodin – Palackého náměstí
HRADIŠŤAN
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z folklóru.
23.30 hodin – Palackého náměstí
NICE NAVELS
Kapela z Havlíčkobrodska, jejichž cílem je
hrát muziku, která se bude líbit.
00.45 hodin – Městský park u hradeb
NAŠI FIGURANTI
Autorská hra se zpěvy, kterou sehrají
mladší poličští kočovníci.
neděle 18. srpna
10.30 hodin - Kostel sv. Jakuba
KOMORNÍ MATINÉ NAPŘÍČ
STALETÍMI
Závěrečný koncert. Účinkují: Helena Tamelová (zpěv), Pavel Svoboda (varhany),
Iva Kramperová (housle)
14.00 hodin – Palackého náměstí
DECHOVÁ HUDBA POLIČANKA
16.00 hodin – Městský park u hradeb
BACHA, BUDE TO ŘACHA!
Zábavné pásmo pro děti. Kabaret písniček,
scének a legrácek.
V rámci konání festivalu může dojít k časovým posunům začátků představení. Změna vyhrazena.
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Jazykové kurzy a zájmové kroužky v TD

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

JAZYKOVÉ KURZY:

•Bystré
19. – 24. 8. - Dřevosochání –
Woodart – tradiční řezbářské
symposium tentokrát na téma
„Svatý Florian – patron hasičů“. Celý týden
budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů. Akce se bude konat na Hasičské zahradě. Občerstvení zajištěno.
Dolní Újezd
• 16. - 17. 8. - ÚJEZDSKÉ BABÍ LÉTO
Pátek 16. 8. od 19 hodin - Vojta Kiďák Tomáško, NEZMAŘI, Pouta, Miki Ryvola, HB
Country (countrybál) a další…
Sobota 17. 8. od 13 hodin - Pavlína Jíšová,
Vlasta REDL a jeho nová kapela, Spirituál
Kvintet, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, Folk
Team, Jana RYCHTEROVÁ a Vladimíř Iljič
Pecháček a další… Slovem provázejí - Jirka
Malý & Wabi Daněk & Vašek Souček
Litomyšl
• 2. 8. - 6. 8., Kinematograf bratří Čadíků, 21.00
hod. – Smetanovo náměstí
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli.
Vstupné dobrovolné.
Program: Vesničko má středisková – 2. 8.,
Okresní přebor - 3. 8., Signál – 4. 8., Probudím se včera – 5. 8., Perfect Days – 6. 8.

Keňáci na
Damašku
Mezinárodní tým kampaně Fotbal pro rozvoj,
který byl kromě českých studentů složen z mladých lidí z Keni, Kamerunu, či Bosny, se během
tří dnů aktivně zapojil do dění v obci Pustá Rybná a okolí. Ve dnech 4. - 7. července se zúčastnil
tematických workshopů pro děti na pionýrském
táboře, či sklízel trávu z chráněné louky na Damašku. Akce vyvrcholila v neděli 7. července na
hřišti v Pusté Rybné, kdy se ve fotbalovém turnaji bez rozhodčích a v duchu fair-play střetla regionální družstva a tým Fotbalu pro rozvoj.
„Kampaň se snaží prostřednictvím fotbalu
zprostředkovat setkání lidí v regionu“, říká
hlavní koordinátorka kampaně, Lucie Juříková. „Pomocí férového fotbalu chceme podporovat rozvoj hodnot jako je spolupráce, vzájemná
solidarita a respekt k odlišnosti napříč celým
regionem,“ dále podotýká. Fotbal pro rozvoj
tradičně spolupracuje s keňskou organizací
Mathare Youth Sport Association, která dlouhodobě využívá fotbalu k výchově mládeže a kultivaci chudých komunit v Nairobi. Hostující keňští
dobrovolníci pak každoročně v letních měsících
v České republice ukazují, jak fotbal může pomáhat. Zároveň pomáhají překonat skepsi českého
venkova vůči světu.
Regionálním organizátorem akce je každoročně Pontopolis, o.s.
Akci podpořila Česká rozvojová agentura,
Měšťanský pivovar Polička, firma Ravensburger
a Pustá Rybná.
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Anglický jazyk
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci - pondělí 17.45 – 19.15 hod., začátek
14. října
• mírně pokročilí - pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 14. října
• středně pokročilí - čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 17. října
• pokročilí - čtvrtek 17.45 – 19.15 hod., začátek
17. října
NĚMECKÝ JAZYK:
lektorka: Bc. Hana Spálenková
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 16. října
• podle zájmu 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
FRANCOUZSKÝ JAZYK:
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu

Oldriš
• Letní kino Oldřiš – promítá se v areálu za
Orlovnou. V případě nepříznivého počasí pod
střechou v altánu. Občerstvení zajištěno.
9. 8. ve 21.30 hod. Pařba ve Vegas
30. 8. ve 21.00 hod. Na samotě u lesa
31. 8. ve 21.00 hod. Čtyřlístek ve službách
krále

Petra Jílková

ANGLICKÝ JAZYK:
Anglický jazyk – pro učitelky MŠ a 1. tř. ZŠ
lektorka: Bc. Hana Spálenková
středa 17.45 – 19.15 hod., začátek 16. října
cena 1.500 Kč/15 lekcí à 2 vyučovací hodiny po
45 min.
• kurz je určen pedagogům, kteří poprvé seznamují děti s angličtinou
• náplň: základy anglické gramatiky + metodika
a nápady pro výuku – tematické okruhy

ŠPANĚLSKÝ JAZYK:
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• 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
ITALSKÝ JAZYK:
lektorka:PharmDr. Danuše Horáčková
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října
• podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
RUSKÝ JAZYK:
lektorka: Bc. Martina Biberlová
• vyučovací den: úterý odpoledne (hodina bude
upřesněna), začátek 15. října 2013
• cena 1.500 Kč/15 lekcí à 2 vyučovací hodiny po
45 min.
• podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce – tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu
V TYLOVĚ DOMĚ JE U VŠECH JAZYKOVÝCH
KURZŮ MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Cena kurzu je 2.500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.

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

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi
– začátečníci - 1,5 až 2,5 let
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
– pokročilí - 2,5 až 3 roky
– dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodili, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17,30 – 18.30 hod., začátek 2. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub
- od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 30. září
cena 1.120 Kč/14 dvouhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
Zumba
– pro ženy a muže od 14 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 17.00 – 18.00 hod., začátek 1. října
cena 600 Kč/15 lekcí na 1. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Taiji (taiči)
– pro ženy a muže od 15 let do neomezeně
Lektorka: Ing. Eva Janečková
úterý 18.15 – 19.45 hod., začátek 1. října
cena 900 Kč/15 jedenapůlhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Taiji (taiči) je populární cvičení pro zdraví, které
současně rozvíjí tělo, mysl i vědomí. Zajišťuje přísun i akumulaci energie. Styl Yang (kruhová sestava, sestava 88 prvků), qigong (čikung – umění
práce s energií) a další doprovodné aktivity.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
• Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
2. do 19. září 2013 v úředních dnech.
• Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200 Kč, která se platí v hotovosti.
• Doplatek nebo plná cena bude hrazena převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas Název akce - popis
Místo konání
21.00 Letní kino – Vymítač ďábla: režisérská verze
zahrada Centra Bohuslava Martinů
10.00 Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Poličská železnička
19.00 Babovřesky - česká komedie
KINO Tylův dům
20.00 Africký večer - Uganda Dancers Band
zahrada Centra Bohuslava Martinů
4. 8. 16.00 Divadlo pro děti - Detektiv Lupa a tajemná věž
zahrada Centra Bohuslava Martinů
5. 8. 13.30 Šikovné ručičky - batikování
DPS Penzion - pracovní místnost
19.00 Jen Bůh odpouští - thriller
KINO Tylův dům
6. 8. 9.00 Dílnička pro děti – Voňavá mýdla
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
13.30 Šikovné ručičky - batikování
DPS Penzion - pracovní místnost
7. 8. 18.00 Univerzita pro příšerky - 3D animovaný fim pro děti
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino - Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
zahrada Centra Bohuslava Martinů
9. 8. 21.00 Letní kino - Argo
zahrada Centra Bohuslava Martinů
10. 8. 19.00 Rychle a zběsile 6 - akční film
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino pro děti - O myšce a medvědovi
zahrada Centra Bohuslava Martinů
11. 8. 10.00 Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Poličská železnička
12. 8. 19.00 Bídníci - muzikál
KINO Tylův dům
13. 8. 14.00 Dílnička pro děti - Květinové variace
zahrada Centra Bohuslava Martinů
19.00 Koncert mezinárodních smyčcových kurzů
KINO Tylův dům
14. 8. 19.00 Revival - česká komedie Alice Nellis
KINO Tylův dům
20.00 Beseda a letní kino – Až přijde kocour
zahrada Centra Bohuslava Martinů
16. 8. 18.00 Polička*555 - multižánrový festival
Palackého nám.
17. 8. 10.00 Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Poličská železnička
15.00 Polička*555 - multižánrový festival
Palackého nám.
19.15 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod.
		 Večerní prohlídky rodné světničky v rámci Festivalu 555
Rodná světnička Bohuslava Martinů
18. 8. 10.30 Polička*555 - multižánrový festival - závěrečný koncert
kostel sv. Jakuba
14.00 Polička*555 - multižánrový festival
Palackého nám.
19. 8. 18.00 Neuvěřitelné dobrodružství Tada Stonese - 3D animovaný film pro děti
KINO Tylův dům
20. 8. 9.00 Dílnička pro děti - Mandaly
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
21. 8. 19.00 4 dny v máji - historický/válečný film
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino - Hořící keř
zahrada Centra Bohuslava Martinů
22. 8. 20.00 Letní besedování - Petr Škyřík – Očima informačního vědce
zahrada Centra Bohuslava Martinů
23. 8. 21.00 Letní kino - Terapie láskou
zahrada Centra Bohuslava Martinů
24. 8. 9.00 SkřítkovánÍ - festival pro rodiny s dětmi
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
10.00 Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Poličská železnička
19.00 Osamělý jezdec - dobrodružný film s Johnny Deppem
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino pro děti - Kung-fu Panda
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
25. 8. 10.00 Provozní den Klubu poličské železničky, o.s. - zahradní železnice
Poličská železnička
26. 8. 19.00 Librace! - životopisný film
KINO Tylův dům
27. 8. 14.00 Dílnička pro děti - stolní hry
zahrada Centra Bohuslava Martinů
28. 8. 18.00 Já, padouch 2 - 3D animovaný film pro děti
KINO Tylův dům
21.00 Hudba a letní povídání - Martinů v kostce II
zahrada Centra Bohuslava Martinů
				
29. 8. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
30. 8. 21.00 Letní kino - Temný rytíř povstal
zahrada Centra Bohuslava Martinů

#

2. 8.
3. 8.

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

srpen 2013

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
Klub poličské železničky, o.s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM/
o. s. Náš Martinů
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

srpen 2013

Čas Název akce - popis
Místo konání
31. 8. 19.00 Wolverine - 3D sci-fi film
KINO Tylův dům
21.00 Letní besedování - Jonášova dobrodružství
zahrada Centra Bohuslava Martinů
7. 9. 14.00 Vernisáž výstavy - Zbyšek Sion
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Vernisáž a letní kino - Zvětšenina
Divadelní klub
				

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/Divadelní klub
www.letopolicka.cz

		 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
6. 8. - 11. 8. 		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
			
7. 9. - 13. 10. 		 Výstava Zbyšek Sion

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
Centrum Bohuslava Martinů

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

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

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace

Zažijte v Poličce to nej (Ku)léto
lé jedince čeká filmový maraton Hořící keř a na své si
přijdou také romantici, dobrodruhové, ale i milovníci Batmana a režiséra Vojtěcha Jasného.
Akce pro děti – I v srpnu Kuléto dětem nabídne
letní kina, tvořivé dílny a divadla. Mimo jiné se děti
mohou opět těšit na festival s názvem „Skřítkování“.
„Rodinky s dětmi by si neměly nechat ujít Skřítkování, které se bude konat v sobotu 24. 8. Program bude
bohatý. Pro děti budou připraveny hravé úkoly, hry,
tvořivé dílničky, divadlo, žonglovací show a večer

také letní kino,“ uvedla ředitelka Centra Bohuslava
Martinů Pavla Juklová.
Bližší informace a kompletní srpnový program
najdete na naší facebookové stránce Poličské kulturní léto nebo na webové stránce www.letopolicka.cz.
Nenechte si ujít prázdninové kulturní dění v Poličce
a zažijte tak nezapomenutelné léto plné zábavy, smíchu a pohody.
-kk-

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

#

Je za námi polovina letních prázdnin a my jsme
shlédli spoustu skvělých filmů, poznali nové tváře ze
světa kultury, zažili hromadu legrace a zábavy, a protože se chceme o nové zážitky podělit s vámi všemi,
přinášíme vám pozvánku na srpnové akce Poličského kulturního léta. Vydejte se s námi do světa kultury! Jízda bude divoká…
Hudba a letní besedování – nejprve zamíříme do
tajemné Ugandy a seznámíme se s živelnou hudbou
Ugandan Dancers Band a divokými tanci Joseline
Amutuhaire a Immaculate Katushabe. Dále se podíváme do světa knihovníků a díky přednášce PhDr.
Petra Škyříka, Ph.D., autora knihy Očima informačního vědce, se dozvíme, jaké jsou trendy v oboru
oboru informační studia a knihovnictví. Také na vás
čeká druhý prázdninový díl Martinů v kostce a v závěru Kuléta se vydáme do všech koutů světa s bavičem a cestovatelem Pavlem Jonášem.
Letní kino – V průběhu srpna na návštěvníky letního kina čeká několik filmových představení určených pro co nejširší veřejnost. Pro otrlé přinášíme
nejlepší horor všech dob - Vymítač ďábla. Na vytrva-

Novinky z Chaosu
CHAOS START druhé malé vesnické
UMĚLECKO – EKO – SOCIOLOGICKÉ
symposium - 5. 8. - 11. 8. 2013
Každý den tvoření, průběžná vernisáž, přednáška a ohňová performance Ivana Šreka.
Pondělí - 5. 8.
15 h. Start, večer oheň
Úterý - 6. 8.
18 h. Petr Bergmann - Zahraniční komunity,
historie, vývoj, místní zkušenosti.
21 h. Kristýna Bergmannová - Harmonika, lidovky a odrhovačky, oheň.
Středa - 7. 8.
• 18 h. Štěpán Málek, Historie Punkového hnutí
v Čechách, živá poezie, oheň
Čtvrtek - 8. 8.
• 18 h. Mario Čumpelík, Taiwan - Trochu jiná
kultura, 19 h. Veronika Dobešová
• „Ayahuasca, liána duše“, zkušenosti s tímto
psychoaktivním odvarem v ČR a Ekvádoru.
• 21 h. (možná) Papírový panenky - unpluged
koncert, oheň
Pátek - 9. 8.
• 16-22 h. Xolotl Martinéz, (Mexico), ohňový
rituál „Otevírání nového mayského cyklu“.
Sobota - 10. 8.
• 17 h. Tonda Novotný, divadlo o komunikaci.
Beseda, oheň
Neděle - 11. 8.
• 12 h. Konec
Dílny po domluvě:
• Mario Čumpelík: Čínská malba tuší, Tai-chi.
• Veronika Šrek Bromová: Akční intuitivní
akvarel, Selfperformance.
• Štěpán Málek: Básně ze vzduchu, geometrie
v prostoru.
• Tonda Novotný, O herectví.
• Papírový panenky, Konzultace s hudebníky.
• Xolotol Martinéz: Aztécký tanec, energetická
cvičení, rituály, léčení.
Cca 6 - 10 pozvaných studentů a absolventů účastníků z českých uměleckých škol.
Cca 4 - 10 pozvaných lektorů.
Symposium zaměřené na propojování umění,
přírody, lidí a vzájemných energií. Kreativní práce
s přírodními, či recyklovatelnými materiály v prostoru usedlosti Chaos 4ha, les a louka a okolní
vesnicí Střítež. Cílem je harmonizace a naplnění
místa.
Otevřeno pro přátele a veřejnost.
Vstupné dobrovolné, oceníme ho.
Pořádáme v rámci celoročního výstavního programu Galerie KABINET CHAOS Střítež.

Děkujeme za podporu městu Poličce a Ministerstvu kultury ČR.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální situaci a podrobnosti sleduje Facebook stránky
CHAOS 68 a Galerie KABINET Střítež.
Pro více info neváhejte kontaktovat Veroniku
Šrek Bromovou na mobilu 602 315 215 či e-mailu
verbrom@gmail.com.
V Galerii KABINET CHAOS Střítež bude v tomto období probíhat výstava fotografií Bohdana Holomíčka.
Divadlo v usedlosti Chaos
V rámci umělecko-eko-sociologického sympozia
CHAOS START 2013,
proběhne ve Stříteži 68, v prostoru usedlosti Chaos, autorské divadelní představení Tondy Novotného. Jste tedy srdečně zváni v pátek
10. 8. v 18 hod.
Tématem divadelního představení bude komunikace:
„Člověk se chtěl stát řečníkem, ale osud ho připravil o jazyk a ten člověk oněměl. Ale nevzdal se
a naučil se ukazovat tabulky s větami napsanými velkými písmeny a přitom, kde toho bylo třeba, hýkal, a kde bylo třeba, vyl, a tím působil na
posluchače ještě víc, než by se dosáhlo normální
řečí.“ (Daniil Charms)
Pro Tondu Novotného se k této divadelní hře
stala inspirací próza ruského spisovatele Daniila
Charmse.
Vernisáž - Veronika Holcová, Deník.
Poslední sobotu v srpnu 31. 8. v 17 hod. představí své surreálné, snové, pohádkové a mystické
akvarely, kresby a malby Veronika Holcová, malířka střední mladší generace. Její tvorba je fascinující až magická, kresby jsou pro ni deníkem a záznamem prožitků a stavů vnitřního, neuchopitelného
a velmi intimního světa.
Autorka čerpá svou inspiraci v přírodě, v mýtech
světa a své duše.
Je absolventkou Akademie výtvarných umění
v Praze atelieru Vladimíra Kokolii. Spolupracuje
s vydavatelstvím knih pro děti Baobab. Vystavuje
ve významných galeriích v čechách i ve světě, je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách, její práce
je oceňována odbornou kritikou.
Autorka bude osobně přítomna své vernisáže.
Celoroční program galerie je podpořen granty
na kulturu města Poličky a MK ČR.
Střítež 68, Polička, 57201, otevřeno po domluvě
a v neděli od 13 do 18 hod.
Kontakt 602 315 215, verbrom@gmail.com.

Kardiaci v srpnu
Z BRANDÝSA NAD ORLICÍ DO CHOCNĚ.
Kondiční vycházka pro všechny přátele zdravého pohybu konaná v sobotu 24. srpna.
Odjezd vlakem do Brandýsa n. Orl. z Poličky
v 7.30 hod., odjezd ze Svitav v 8.00 hod. Zpáteční
z Chocně v 15.25 hod.
Pěší nenáročnou vycházku zahájíme v Brandýse
n O. u pomníku učitele národů J. A. Komenského.
Prohlédneme si přírodní bludiště a rehabilitační
lázně. Pěší vycházkou nádherným údolím Tiché
Orlice se vydáme do přírodní rezervace PELINY
u Chocně. Cestou se zastavíme na občerstvení
v pensionu Mítkov.
Délka zdravotní vycházky 3 a 3 km. Na všechny
se těší členové Kardio klubu. Neseďte, doma příroda na nás čeká. Udělejte něco pro své zdraví.
Za kardio klub Jan Pokorný
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jan Alois Cupal
Jan Alois Cupal patřil k nadšeným a neúnavným
regionálním badatelům a literátům na Poličsku.
Narodil se 16. května 1863 v Rovečném u Bystřice nad Pernštejnem. Vystudoval učitelský ústav
v Brně. Jako učitel nebo ředitel působil na několika
školách ve svitavském okrese – v Rohozné, Telecím,
Nedvězím, Oldřiši nebo také v Poličce. V Oldřiši
spoluzakládal Spolek divadelních ochotníků Jirásek, kterému řadu let předsedal. Do roku 1938 byl
městským kronikářem v Poličce, podílel se na založení místních kronik v Nedvězím, Oldřiši a ve
Starém Svojanově. Byl správcem sbírek Muzejního
spolku Palacký, který poskytl základ současným
sbírkám Městského muzea a galerii v Poličce. Aktivně se zapojil do činnosti Družstva pro vystavění
divadla (dnešního Tylova domu).
Poličské pověsti
Jako vlastivědný pracovník znal dobře poličský
region, zabýval se jeho folklórem a lidovou slovesností. Studoval venkov, venkovské zvyky, sbíral
a vydával místní pohádky a pověsti (Z dávných dob,
Pamětní spis o hradě Svojanově, Poličské pověsti,
Kytice pověstí z poličského okresu). K těm nejznámějším pověstem, které Jan Alois Cupal převyprávěné vydal, patří rozhodně pověst o vzniku jména
města Polička, pověst o Žižkovi a Poličce Škrkavka
nebo populární pověst o Lukasově lípě v Telecím.

V době, kdy Teréza Nováková pracovala na
svém románu Na Librově gruntě, spolupracovala
s J. A. Cupalem, kterého považovala za svého přítele. Jan Alois Cupal přispíval do několika slovníků
a vlastivědných sborníků. Od roku 1886 publikoval
v poličské Jitřence. Řada statí mu vyšla v časopisu
Od Trstenické stezky. Přispíval do Moravských novin, do Humoristických listů, do časopisů pro mládež a jako pedagog také do vzdělávacích a učitelských časopisů (Učitel, Komenský, Učitelské listy).
I divadelní hra
Jan Alois Cupal je autorem povídek, básní (např.
Původ květinek), napsal také loutkovou divadelní
hru. Z regionálních prací jsou dosud velmi ceněné
publikace Poličsko, Popis okresu poličského, Královský hrad Svojanov, Polička, její památnosti a výtvarné umění a další díla.
Jan Alois Cupal zemřel 4. srpna 1940 v Poličce, je
pohřben (společně s K. Dudkem) na zdejším hřbitově, a to nedaleko hrobu básníka Miloslava Bureše,
který z Cupalova díla často čerpal. Jakýmsi pokračovatelem Cupalova regionálního díla se stal jeho
zeť, poličský lékárník Karel Dudek (1924 – 1973),
který sepsal první díl Dějin královského věnného
města Polička, věnoval se historii Trstenické stezky
nebo hradu Svojanov.
Autor: Redakce Svitavského deníku
Zdroj: Svitavský deník
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Vzpomínáme
7. 8. uplynou dva roky od
úmrtí paní Dany Dittrichové.
Stále vzpomínají
Ema a Jitka s rodinami

Dne 12 srpna tomu bude 10
let, co nás opustila naše drahá
maminka, babička a prababička, paní Věra Maryšková.
S láskou vzpomínáme –
rodina a přátelé.
Dne 24. srpna tomu bude
rok, co nás navždy opustila
maminka, babička a prababička Bohumila Hegrová. Kdo
jste ji znali, vzpomínejte.

Dne 26. 8. uplyne 10 let od
úmrtí pana Miroslava Fenika.
Prosím, kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.
Dne 30. července 2013
uplynulo 5 let od úmrtí pana
Josefa Flídra z Poličky. Stále
vzpomínáme.
Manželka Vlasta, bratr
Václav a Zdeněk s rodinami.
Před devadesáti roky se
v Bražci u Náchoda narodil
pan Bohuslav HEJZLAR.
Od svého poválečného příchodu do Poličky zůstal městu
pod jakubskou věží věren až
do svého skonu před čtyřmi
lety. Po dlouholeté praxi zubního laboranta se stal roku
1968 dentistou, vyhledávaným pacienty i v širokém okolí.
Jeho životní přání však zůstala nesplněna...
Dr. Tomáš Hejzlar, Praha
syn

Stomatologická
pohotovost

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 8.
10. - 11. 8.
17. - 18. 8.

24. - 25. 8.
31. 8. - 1. 9.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
zubní lékař Moyseyenko Iryna,
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
461 612 733
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Úspěchy Masarykovy ZŠ na
sportovním poli
Letošní školní rok 2012/13 byl pro mladé a nadějné sportovce z naší školy velmi úspěšný.
Začátek roku byl ve znamení přespolního běhu,
který se každoročně uskutečňuje v areálu lesoparku Liboháj. Letos se starší chlapci probojovali
až do republikového finále v Hradci Králové a to
ve složení: Mach M., Pavliš M., Mužík J., Mužík
L., Sláma L., Zezula A. V konkurenci 84 závodníků převážně ze sportovních škol obsadili naši
žáci 13. místo a tím získali první body do krajské
olympiády mládeže.

Hokejbal
Školní rok pokračoval a naši žáci excelovali
i v jiných sportovních disciplínách. Halová kopaná, stolní tenis, sportovní lezení, orion cup-turnaj ve florbale, Coca-Cola Cup - celoroční turnaj
ve velkém fotbale, cyklistické závody plavání
a atletické závody. To je jen částečný výčet sportů,
kde naši žáci sbírali další body do krajské olympiády mládeže.
Dalšího cenného úspěchu dosáhli naši futsalisté 8. a 9. tříd v republikovém finále v Brně, kde
naše žáky vyřadily až školy se zaměřením na výchovu fotbalových talentů. Náš tým poznamenala
absence klíčového hráče L. Mužíka. I přesto naši
futsalisté obsadili krásné 4. místo v konkurenci
150 škol z celé republiky, které se do této soutěže,
pod hlavičkou Fotbalové asociace České republiky, přihlásily. Finálového turnaje se zúčastnili
Pavliš M., Sion M., Bárta D., Sláma L., Kučera J.,
Horníček R., Chvojka R., Hejtmánek D. a Mach M.
Další ze sportů, který má v Poličce a potažmo
i na naší škole dlouholetou tradici s nesčetnými
úspěchy, je hokejbal. I zde se naši chlapci v kategorii 6. a 7. tříd probojovali až do republikového
kola v Praze, kde v silné konkurenci skončili na
sedmém místě ve složení: Hnát R., Nunvář O.,
Augustin F., Nečas V., Kocanda J., Krejčí F., Kukla M, a Poul O.
Děvčata se také zúčastnila mnoha míčových
turnajů jako například košíková, florbal a volej-

bal. Nejlépe si dívky vedly právě ve volejbale, kde
se naše žákyně ke konci června dostaly na republikové finále v Brně. Zde obsadily osmé místo
v kategorii 6. - 7. tříd ve složení: Dvořáková M.,
Mičková K., Lazorová N. a Skalníková M.
Marie Dvořáková a Kateřina Mičková byly nominovány do družstva KCM Pardubického kraje
na Olympiádu mládeže v červnu v Uherském Hradišti, kde obsadily 11. místo. Na republikovém
turnaji byla i děvčata z našeho prvního stupně,
žákyně 4. A, která vystoupala na stupně vítězů
a získala bronzové medaile Tereza Vomáčková,
Zuzana Hloušová.
Prvnímu stupni se dařilo též v McDonald´s cupu - fotbalovém turnaji, florbale nebo Preventan cupu - turnaji ve vybíjené, kde si letos poprvé v celé osmdesátipětileté historii naší školy
vybojovala děvčata pátých tříd další republikové
finále, které se konalo v červnových dnech v Pecce u Nové Paky. Na tento turnaj odjela děvčata ve
složení: Karlíková N., Srnská M., Kösslerová K.,
Makulová K., Světláková K., Navrátilová M., Tutková T., Hantschová D., Korábová V., Putnová A.,
Štejdířová M. a Bártová M.
I když naše svěřenkyně byly zklamané z jedenáctého místa na tomto turnaji, my víme, že je
to obrovský úspěch, neboť v našem malém městě
není žádný oddíl, který se specializuje například
na házenou.
Letošní úspěchy ve všech sportovních směrech
nás velmi těší a jsme rádi, že alespoň některé děti
rády sportují a mají ke sportu kladný vztah a přístup.
Vynikajícím výsledkem naší školy je letošní
4. místo v Krajské olympiádě mládeže, kde jsme
se zařadili hned za sportovní školy. Zúročila se
tak celoroční píle ve sbírání cenných bodů v jednotlivých sportovních soutěžích.
Jedna z motivací dětí k reprezentování naší
školy na sportovních akcích je takzvaný Sportovec roku, kde se získávají body za jednotlivé sportovní reprezentace školy, které se sčítají a v závěru školního roku se vyhlásí nejlepší sportovci
v jednotlivých kategoriích. Odměněni jsou trikem sportovce roku s logem naší školy. Toto léto
můžete spatřit na koupalištích v tričkách Sportovce roku 2012/13 Augustina F., Mužíkovou K.,
Poula O., Dvořákovou M., Pavliše M., Drašarovou
I., Slámu L., Tobyškovou K. Tito žáci obsadili první místa v jednotlivých ročnících.
Od příštího školního roku bude naší škole ve
sportovních kláních výrazně chybět Ladislav
Mužík, jelikož odchází na sportovní školu do Pardubic.
Přejeme mu hodně úspěchů jak sportovních,
tak i studijních.
Kabinet TV
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Rozhovor
s M. Šindelkou
V sobotu 20. července proběhl v Poličce literární
večer, jehož hostem byl mimo jiné poličský rodák,
básník a prozaik Marek Šindelka, držitel prestižní
Ceny Jiřího Ortena a loňský vítěz ocenění Magnesia
Litera. Marek Šindelka se narodil v Poličce a své dětství prožil mimo jiné i na nedalekém hradě Svojanov.
Vyrůstal jsi na hradech a zámcích. Pověz mi něco
o takovém životě…
Na Svojanově jsem žil do svých dvou let, ale nepamatuju si z toho ani vteřinu. Na to jsem byl ještě
příliš malý. Na hradě pracovala máma s tátou, bydleli jsme v průvodcovském bytě nad vstupní bránou.
Jenže pak, chvíli po tom co se narodil brácha, náš
táta tragicky zahynul a my jsme se odstěhovali do
Frýdku-Místku. Tam pak máma dostala práci na
místním zámku. Takže i když jsme bydleli v cihláku
nad válcovnama plechu a celé dny jsme poslouchali
industriál, který se odtud linul, chodili jsme blbnout
na zámecké nádvoří. Později jsme několik let bydleli
na Křivoklátě. Všechno to bylo to úžasné. Hlavně večer, když už se nechodily prohlídky, zavřely se brány
a hrad začal žít trochu jiným životem. Pro dva malé
kluky asi nemůže být nic lepšího. Nás nezajímaly ty
nablýskané průvodcovské trasy. Prolézali jsme půdy,
střechy, po řetězech jsme lezli do sklepů starého pivovaru. Všechno samozřejmě tajně. Pořád jsme někde spouštěli alarm...
Kdy se v tobě probudila touha psát?
První texty jsem začal psát někdy v šestnácti. Spíš
to ale byly takové deníkové záznamy, až postupně
z toho začaly krystalizovat básně. Moje první knížka
Strychnin je vlastně vzpomínka na dětství a dospívání. Chtěl jsem si zaznamenat ten dětský svět, který
postupně mizí. Najednou dospíváš, prožíváš první
zlomové lásky a vstupuješ do nové fáze života. Cítil
jsem, že mi něco utíká, tak jsem si začal zaznamenávat věci, které v tobě nějakým způsobem uvíznou,
a z toho vznikla taková moje osobní kronika dětství,
rodinných skazek a legend. Netušil jsem, jak to bude
fungovat, myslel jsem, že jsou to natolik osobní věci,
že se v tom nemůže nikdo poznat, ale bylo to nakonec přesně naopak. Když kniha vyšla, lidi za mnou
po čteních přicházeli a říkali, že ty pocity znají. Vzpomínky na dětství jsou něčím univerzální. To, že ty
texty nějak rezonují, pak definitivně potvrdila Cenu
Jiřího Ortena. To byla velká vzpruha.
Dnes jsi nám během literárního večera předčítal
z povídkového souboru Zůstaňte s námi. Objevují
se v něm také nějaké tvoje autobiografické zážitky?
Tam už tolik autobiografie není. Dnes jsem četl
trochu syrovější věci, ale to už je trochu jiný svět.
Jsou to takové studie. Chtěl jsem napsat něco o zcela
cynickém člověku, moderátorovi, který je zdatný ve
všech komunikačních strategiích, ale pod povrchem
je úplně vyhořelý. Všemu se vysmívá a skrz to je viditelná jeho prázdnota, pustá země, ve které se pohybuje. Začalo mě to při psaní dost bavit, on totiž není
vyloženě zlý, jen se prostě ocitl v pasti. Vystavěl si kolem sebe bariéru před lidmi, kterou už ale není schopen překročit zpátky, i když se o to marně pokouší.
V současné době se věnuješ scénáristice. Co tě
vedlo ke psaní scénáře?
K filmům mám blízko už dlouho a myslím, že pro
každého prozaika je studování scénáristiky velmi
zásadní a přínosná zkušenost, protože v tomhle oboru neřešíš nic jiného než to, jak postavit příběh, jak
ho vyvážit a udržet ho po celou dobu při životě, aby
se divák v ději neztratil. Přirozeně je to trochu jiný
systém než práce s literaturou. Především mě baví
hledání toho, jak se vyjádřit obrazem. Člověk si nemůže pomoct žádnou metaforou, nemůže jít dovnitř
postav, musí si vystačit jen s věcma, které budou
viditelné na plátně. Celé léto teď budu psát scénář
podle povídek ze své poslední knihy Zůstaňte s námi.
Je dost zajímavé znovu k těm textům přistoupit,
rozebrat je na součástky a stavět z nich něco úplně
nového.
Rozhovor vedla Klára Kašparová
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Řádková inzerce

Konopí může zachránit svět + soutěž

Mezi cíle Ekocentra Skřítek
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
patří ekologická a environmenkomínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
tální výchova dětí, mládeže
Tel.: 731 506 249, 464 620 162.
i dospělých a také protidrogová
•
prevence. V tématu konopí se
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
snoubí všechny naše cíle. Konokomínů, čištění komínů, opravy žlabů, svopí – to je velmi široká oblast. Pro
dů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249, popsání jeho léčivých, technických, ekologických
464 620 162 po 19. hodině.
možností, ale také varování před zneužíváním by
•
zabralo jednu velkou knihu a ne jen krátký čláProvádíme očištění starých střech tlako- nek. Proto začínáme seriál článků, kde se budeme
vou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýše- snažit popsat nejdůležitější fakta o konopí. Aby to
ní životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
bylo zajímavější, na konci každého článku najdete
po 19. hodině.
soutěžní otázku. Všichni, kteří správně odpovědí
•
do 15. dne (včetně) příslušného měsíce, kdy vyjde
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, Jitřenka s konkrétní otázkou, budou zařazeni do
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Mi- slosování o 3 výrobky české firmy Annabis, která
lan Fajmon, tel.: 603 782 573.
se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prode•
jem konopných výrobků (zatím především mastí)
Pronajmu byt 2+KK 68 m2 v centru Polič- a doplňků stravy. Odpovědi lze odevzdat písemně
ky. Cena 4 500 + voda + energie. Vratná kauce
na IC Polička nebo odeslat na e-mail ekocentrum10 000 Kč. Volný od 1. 9. 2013. Tel. 602 66 33 41.
skritek@seznam.cz. U odpovědi musí být čitelně
•
uvedeno jméno a příjmení soutěžícího, jeho adresa
Od 1. září 2013 pronajmu byt 2+1 1. kat. na
a kontakt (telefon či e-mailová adresa). Ze správulici M. Bureše 805. Nájem 4 000 Kč + inkaso. Tel. ných odpovědí budou vylosováni 3 výherci.
Konopí – Cannabis (marjánka, marihuana, trá546 211 318.
va...) je dvoudomá (tzn. že má samčí, samičí a ně•
Prodám v Poličce 2 pokojový byt se šatnou, kdy hermafroditní květy na jedné rostlině), dřeviv osobním vlastnictví. Součástí jsou 4 sklepy. Topení
tá, jednoletá bylina, která využívá sluneční energii
vlastním plynovým kotlem, rekonstruovaná koupel- efektivněji, než kterákoliv jiná rostlina na světě.
na a WC, kuch. linka v masivu. Při rychlém jednání
Pochází ze Střední Asie a dosahuje výšky stonku
sleva z ceny. Tel. 605 577 493.
od 0,8 m až 4 m (ve zvlášť výhodných podmínkách
•
některé odrůdy přes 5 - 7 m). Tato rostlina může
Prodám rod. domek 4+1, zahrada, garáž, být pěstována téměř ve všech klimatických a půdDružstevní, tel. 732 517 661.
ních podmínkách na Zemi, dokonce i na neúrod•
ných půdách. Konopí je nejefektivnější obnovitelProdám rodinný dům na ulici Mánesova. Tel. ný přírodní zdroj, proto je tak důležité.
602 362 360.
Dnešní generace mladých lidí, ale i středního
•
věku zná konopí především jako „drogu“ a neuvěProdám zděnou jednopatrovou podsklepe- domují si, že je to jedna z nejstarších kulturních
nou chatu v zahrádkářské kolonii Višňovka. Chata
rostlin, která se využívá 12 000 let a která měla
je plně vybavená a jejím příslušenstvím jsou udírna, v minulosti velký hospodářský význam. Nelze se
skleník a dřevník. Cena dohodou. Tel. 605 103 078.
•
Prodám stavební pozemek 1362 m2. Katastr
Pomezí. 385 Kč/m2. Tel. 737 814 572.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
Konečně léto, čas slunce, dovolených, grilová•
ní, návštěv… A pár takových setkání čekalo i na
Jste z oblasti školství či zdravotnictví
seniory.
a hledáte uplatnění na HČ, VČ? Zavedená firPozvání na již tradiční letní posezení se seniory
ma s 30 letou tradicí hledá konzultanty v oblastech
v Lubné jako vždy nemělo chybu. Muzika, která
výživy. Tel. 737 729 299.
lákala k tanci, známé písničky, které si společně
•
všichni rádi zazpívali, povídání s přáteli. TanečNabízím ježdění na ponících. Polička. Tel. ní kroužek při DPS Penzion přivezl překvapení
č. 732 352 829.
- zatančil řecké tance. Vystoupení se velice líbilo
•
a tak ani nikdo neváhal, když dostal možnost
Levné opravy počítačů, notebooků
tento tanec si také vyzkoušet. Velice milé setkáa serverů. Cena od 100 Kč/hod. Polička a okolí. ní, na které senioři z Poličky vždy dlouho a rádi
Tel: 739 263 250.
vzpomínají.
•
Další výlet byl na přehradu. Posezení u vody
Nové telefonní číslo: SKLENÁŘSTVÍ, s harmonikami a muzikanty panem Hladíkem
PODLAHÁŘSTVÍ, Kostelní 78, POLIČKA, a Otepkou, někteří výletníci doplnili i procház461 316 532.
kou kolem přehrady. A nezapomnělo se ani na
•
grilování, protože jak všichni dobře víte u vody
Z pozůstalosti po vojácích, letcích, par- nejvíc chutná.
tyzánech, SNB koupím medaile, odznaky,
Pohodová dovolená, kde na vás čekají nekonečprůkazy, foto, písemnosti. Tel.: 608 420 808.
né pláže s jemným pískem, šumění moře a nádherné západy slunce tak i takový výlet senioři
prožili. V pořadu Cestujeme všemi smysly byly na
programu nejkrásnější pláže světa. Výletníci letěli na pláž Copacabana v Riu de Janeiru, potom na
Inzerujte v JiTřence
ně čekal ostrůvek v Tichém oceánu - Bora Bora.
Dále cesta vedla na sever na Havajské ostrovy.
do všech schránek v Poličce
V Indickém oceánu jsme nemohli vynechat lagua okolí.
ny na Maledivách. A potom již zpět do Evropy –
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
na Řecký ostrov Lefkada na Porto Kaziky ( Kozí
zátoka) a na pláž Navagio na ostrově Zakynthos.
tel. 603 526 243
Pohodu na plážích si senioři vychutnávali s melounovým koktejlem, na Havaji jim byl na krk

divit, protože 90 % odkazů na internetu popisuje
konopí již ne jako vynikající hospodářskou rostlinu, ale jako drogu.
Od dob více než 1 000 let před Kristem bylo
konopí hojně používanou zemědělskou plodinou
a důležitou surovinou pro tisíce produktů a podniků, vyrábějících vlákna na provazy, lana, látky
(oděvy, plachty), papír, léčiva, olej na svícení, zrovna tak jako důležitým zdrojem bílkovin pro potřeby lidí a zvířat. V současné době se začíná konopí
využívat při stavbě domů jako stavební materiál
či různé izolace, při výrobě potravin, kosmetiky
a další.

Konopí je úžasná rostlina, kterou lidstvo dostalo
k užívání. Jenže lidé ji v současné době plně nevyužívají, ale zneužívají. A to je smutné.
(Čerpáno z knih Spiknutí proti konopí aneb císař nemá šaty od Jacka Herera, Konopí a mák od
Ing. Vladimíra Kubánka.)
Soutěžní otázka č. 1:
K čemu všemu lze konopí použít? Uveďte alespoň 8 příkladů.
Na odpovědi čekáme do 15. srpna. Správnou odpověď i s výherci se dozvíte v příštím čísle Jitřenky.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Z činnosti DPS Penzion
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pověšen havajský květinový věnec a dostali také
kytičku do vlasů. Měli možnost vzít si do dlaně
opravdový písek z Copacabany a vyzkoušet písčitou pláž, která pro tento pořad byla v Penzionu
připravena.
Senioři nejen cestovali, ale také slavili s Poupaty při narozeninovém zpívání, šikovné ručičky
vyráběly kytičky, uskutečnily se také na hrátky
s pamětí.

DPS Penzion zve
5. 8. Šikovné ručičky – máte chuť vyrobit si kus
originálního oblečení nebo vytvořit ze starého
ubrusu nový? Neváhejte a přijďte ve 13.30 hod.
do pracovní místnosti. Budeme batikovat. Trika
a ubrusy si přineste sebou.
6. 8. Šikovné ručičky – batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
29. 8. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
Připravujeme na 4. – 5. 9. setkání seniorů na
Baldě. Zveme vás na speciální společensko-aktivní pobyt pro seniory. Pojeďte s námi do přírody
čekají na vás krátké procházky, soutěže, trénování
paměti, grilování, hudba, zpěv…
Bližší informace na recepci DPS Penzion, tel.:
461 725 111, nebo p. Pevná tel.: 461 725 126. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion do pondělí
2. září.

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

Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Letošní slunečné léto
je v plném proudu a naše aktivita pokračuje společnými akcemi převážně v krásné okolní poličské
přírodě. 16. července jsme se zúčastnili hvězdicové letní vycházky do Žďárských vrchů s táborovou
základnou opět na Přibylově. 50 účastníků pochodu navštívilo Oldřiš, Lucký vrch, Telecí, Lukásovu

Jazykové kurzy
Pontopolis, o.s.
ANGLIČTINA
začínáme koncem září 2013
Emily Heimerle (Austrálie)
konverzace s rodilým mluvčím
Dorota Madejska-Stansbury
začátečníci až pokročilí
děti – 4 - 6 let – hravá forma výuky
klasický kurz 50 vyuč. hodin = 2 500 Kč
po domluvě s lektorem je možné v kurzu
pokračovat i déle
doučování či zdokonalení se v jazyce pro žáky
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, středoškoláci, příprava
na maturitu
dále nabízíme: individuální hodiny
více na www.pontopolis.cz

lípu, Blatiny, Pustou Rybnou, Dědka, Bukovinu
a další zajímavá místa. Nakonec jsme si všichni
opekli špekáčky a u ohně s harmonikou i zazpívali. Nikomu snad ani nevadilo, že na zpáteční cestě
měl vlak jednu hodinu zpoždění, protože jsme my
důchodci netušili, že jsou školní prázdniny. Vedení
SDCR spolu s vlaštovkami informovalo naše členstvo, zase jsme se rozrostli už na 135 členů, o dalších letních akcích.
A co náš tedy čeká? Tak především dlouho očekávaný autobusový zájezd na přátelské setkání
Čechů, Moravanů a Slezanů na Lázek, kde bude
opět vyhrávat moravská krojovaná kapela Hovorané. Tradiční jsou občerstvení, slosovatelné lístky,
stánky a další atrakce. Odjezd účastníků zájezdu
na Lázek je 3. srpna v 9.30 hod. od gymnázia. Nerad rozdávám špatné zprávy, ale zájezd je bohužel
absolutně vyprodán.
Druhou prázdninovou akci jsme připravili na
úterý 13. srpna, kdy se sejdeme opět v 9.00 hod.
pod Tylákem. Věřím, že tentokráte za slunečného
počasí konečně projdeme poličskou naučnou stezkou s cílem Na přehradě. Pokud bude opět pršet,
tak jako vždy naše akce pokračuje v restauraci
Starohradská. Děkuji předem personálu restaurace, že se o nás při špatném počasí vždy vzorně postará. V létě slet vlaštovek neorganizujeme. Do té
doby se o dalších našich akcích dozvíte prostřednictvím vašich vlaštovek. Počítáme s tím, že podzimní SLET – PORADA bude ve čtvrtek 12. září,
bude spojená s poradou účastníku našeho prvního
zahraničního pětidenního zájezdu a ozdravného pobytu v termálních lázních Velký Meder, ale
o tom až v záříjové Jitřence. Do té doby se naši milí
členové SDCR mějte pohádkově. Krásný zbytek
léta. To vám přeje výbor a předseda
RSDr. Ivan Chudý

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

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU „PENZION” POLIČKA
Družstevní 970, Polička 572 01
tel: 461 753 111, 461 725 544, fax: 461 753 753,
www.dpspolicka.cz, e-mail: reditel@dpspolicka.cz
Nabídka volného pracovního místa

Pracovník v sociálních službách
pečovatel/ka
Náplň práce: provádění pečovatelských služeb (nákupy, úklid
domácností, praní prádla, provádění osobní hygieny, dovážka obědů do domácnosti, apod.).
Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B (osobní automobil) - uchazeč/ka
musí být aktivní řidič/ka (podmínka)
• kvalifikační kurz pro prac. v sociálních službách – přímá péče,
• znalost práce na PC (MS OFFICE - WORD, EXCEL)
• zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav k pracovní
náplni
• bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se před podpisem pracovní smlouvy)
• zodpovědný přístup k práci, důslednost, obětavost
• komunikativní a společenský přístup zejména k seniorům
• výhodou je praxe - již vykonávaná práce v sociální oblasti
Pracovní doba:
plný pracovní úvazek, pondělí – pátek od 7.00 - 15.30 hod (1 x za
7 týdnů odpolední směna – 10.30 – 19.00 hod. a víkendová služba).
Platové zařazení: 4. – 5. platová třída (rozpětí 9.000 – 14.000 Kč).
Podání přihlášek: nejpozději do 16. 8. 2013, osobně s předáním
strukturovaného životopisu.
Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2013
Nabídky přijímá a informace podává:
vedoucí pečovatelské služby Irena Smolková, DiS. (461 753 122),
v případě její nepřítomnosti ředitel Mgr. Pavel Brandejs
(461 753 121)
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Skatecamp a závod Kill Hill Vesec

Jubilejní 10. ročník
Běhu naděje
V neděli 23. června byl ve 14.00 hodin starostou
města a poslancem Parlamentu ČR Jaroslavem Martinů odstartován na poličském náměstí před radnicí
již 10. ročník Běhu naděje. Účastníky vítala hudba
z reproduktorů a slunečné počasí. Od 12.30 hodin už
bylo možné se zapsat na prezenční listinu.
Hlavní pořadatel Miloslav Zezula a starosta pronesli pár slov a poté se již účastníci vydali na trať.
Sešli se dospělí, děti, rodiče s kočárky, závodníci na
kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích. V cíli jim
diplom s věcnými dárky předával starosta. Poté následovalo občerstvení a debata na lavičkách.
60 spokojených účastníků (bylo o jednoho více
než loni) přispělo do kasiček 3 893 korunami, což
činilo téměř o 500 korun více jak loni. Za příspěvek
si každý vybral, co se mu nejvíce líbilo nebo co právě
potřeboval – buď čepičku, tričko aj.
V poklidné atmosféře při rozhodování o dalším
pokračování v příštím roce pan starosta rozhodl
o tom, že se za rok zase sejdeme.
V neposlední řadě patří poděkování těmto sponzorům:
MO KDU ČSL v Poličce, Svatojosefská jednota
pro Poličku a okolí, město Polička v čele se starostou,
který nikdy na běhu nechyběl, společnost BONAPARTE, která poskytla věcné dary.
Ing. Jan Matouš
účastník

V pondělí 8. 7. vyrazila výprava poličských
skateboardistů na letní sportovní soustředění,
které se jmenovalo Skatecamp Vesec.
Soustředění bylo koncipováno jako trénink
všech kategorií skateslalomových závodníků
a bylo zakončeno mezinárodními závody.
Kill Hill Liberec 2013
Během prvních třech dnů naši junioři Honzík
Vázler, Petr Martinů, Vítek Hromádko a Petr Matouš trénovali Giant - slalom, Tight - slalom a Hybrid slalom. Každým dnem byla vidět zvyšující se
výkonnost našich mladých závodníků.

Ve čtvrtek následoval volný den, který jsme využili k návštěvě libereckého Ještědu. Svezli jsme
se lanovkou a Petr Matouš si dopřál Longboardový sjezd z vrcholu Ještědu do Liberce. V pátek
měl proběhnout první den závodu Kill Hill, ale
vzhledem k nepřízni počasí byl program posunut
na sobotu.
V sobotu proběhly dva závody Hybrid a Giant
slalom. Hned v prvním Hybrid slalomu měl Honzík Vázler nepříjemný pád, ale i přes bolestivé zra-

nění závod dokončil na 4. místě. V tomto závodu
skončil v dětské kategorii Petr Martinů na prvním
místě.
V kategorii do 17 let zvítězil Petr Matouš a Vítek
Hromádko obsadil 3. místo. V tomto závodu zazářil Jaroslav Knettig, který v kategorii Open dokázal zvítězit i přes velkou mezinárodní konkurenci
závodníků z pěti států Evropy. Jeho bratr Jakub
Knettig se umístil desátý.
Jako druhý se jel Giant - slalom, kde opět zvítězil Petr Martinů v dětské kategorii, Petr Matouš
v kategorii do 17 let a Vítek Hromádko obsadil opět
3. místo. Jaroslav Knettig šestý a Jakub Knettig se
umístil osmý v kategorie Open.
V neděli proběhl závěrečný Tight - slalom, kde
v kategorii dětí vyhrál Petr Martinů a Honzík
Vázler obsadil 4. místo. V kategorii do 17 let zvítězil Petr Matouš a Vítek Hromádko obsadil opět
3. místo. Jaroslav a Jakub Knettigovi skončili opět
v první desítce.
Celkové hodnocení:
• dětská kategorie: Petr Martinů 1. místo, Honzík Vázler 4. místo,
• kategorie do 17 let: Petr Matouš 1. místo, Vítek
Hromádko 3. místo
• kategorie Open: Jaroslav Knettig 4. místo, Jakub Knettig 9. místo.
Celkové hodnocení poličských závodníků se dá
považovat za velký úspěch. Ve všech kategoriích
mezi sebou soutěžila evropská špička.
Závodu se účastnili zástupci těchto zemí: Německo, Lotyšsko, Rusko, Francie, Švédsko a Česká
republika.
Byl to velice zajímavý a hlavně náročný týden,
ale naši poličští borci opět potvrdili, že se mezinárodní konkurence nebojí, ale naopak se s ní dokážou poprat a postavit se na stupně vítězů.
-jt-

Muži Atletiky Polička
v krajském přeboru
Rok s rokem se opět sešel a po devítiměsíční přestávce měli poličští muži Atletiky Polička v průběhu měsíců května a června možnost opět změřit
svoje síly s ostatními družstvy ve společném krajském přeboru Pardubického a Královéhradeckého
kraje.
V dosavadních třech kolech z pěti celkových
drží družstvo prozatím druhou příčku za vedoucím družstvem ze Slatiňan se ziskem 19 hlavních
bodů. Na první místo družstvu schází pouze jeden
hlavní bod a 49 vedlejších bodů. Spolu s družstvy
ze Slatiňan a Poličky mají také svoje zastoupení
v soutěži družstva Pardubic „C“, Trutnova, Týniště
nad Orlicí, Nové Paky či Hradce Králové „B“. Mezi
hlavní opory družstva se řadí vrhač Lukáš Kvapil,
všestranně nadaný sportovec Standa Nožka nebo
běžci Tomáš Mocek s Karlem Sejkorou.
Výrazný bodový příspěvek je také od Petra
Klímy, sprintera Filipa Slaného či překážkáře
Tomáše Večeři. Ovšem pro úspěch družstva jsou
rovněž nezbytné body od ostatních nejmenovaných členů družstva. Za zmínku rozhodně stojí
zajímavý sportovní výkon vytrvalce Karla Radiměřského, který byl schopný při třetím kole krajského přeboru ve Svitavách po absolvování běhu
na 1 500 m a 10 000 m zakončit nedělní den fotbalovým zápasem. Rádi bychom touto cestou popřáli
zdárnou léčbu Mírovi Jílkovi, jenž při snaze pomoci poličskému družstvu utrpěl při běhu na 110
m překážek nepříjemné zranění Achillovy šlachy
na pravé noze.
Boj o první místo je stále otevřený a družstvo
poličských mužů tak neztrácí naději na možnost
celkové výhry v krajském přeboru. Popřejme mu
proto hodně úspěchu při snaze o celkové vítězství.
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Vybrané výsledky ze 3. kola KPD ve Svitavách
16. 6. 2013
• 110 m překážek: Stanislav Nožka (19,77 s)
2. místo
• 4 x 100 m: Klíma, Pulda, Slaný, Teplý (49,62 s)
4. místo
• 400 m: Filip Slaný (58,8 s) 6. místo
• 400 m překážek: Petr Klíma (68,56 s) 3. místo
• 800 m: Tomáš Mocek (2:16,30 min) 3. místo
• Vrh koulí 7,26 kg: Lukáš Kvapil (12,70 m)
1. místo
• Hod diskem 2 kg: Lukáš Kvapil (40,74 m)
1. místo
• Hod oštěpem 800 g: Stanislav Nožka (42,70
m) 3. místo, Ondřej Klimeš (40,74 m) 6. místo, Václav Pulda (39,09 m) 8. místo - oproti
1. kolu KPD zlepšení téměř o 12 m!
Radek Kvapil
ATLETIKA POLIČKA

Petr Gregor – úspěch
v americkém Orlandu
V pondělí 15. července přijal starosta Poličky
Jaroslav Martinů kickboxera Petra Gregora, aby
mu tlumočil poděkování své a vedení města za
skvělou reprezentaci Poličky doma i ve světě.
Byli jsme při tom a požádali vicemistra světa
o rozhovor.
Svému sportu se věnujete už řadu let a dosáhl
jste mnoha významných úspěchů. Přesto nejste
mezi poličskou veřejností příliš známý. Povězte
něco o svých začátcích.

„Se svým sportem jsem začal po sametové revoluci v roce 1985 v Bystřici nad Pernštejnem
u trenéra karate pana Handla, jemuž jsem vděčen za dobrou přípravu. Po vojně jsem se na přelomu let 1990 – 1991 přestěhoval do Brna, kde
jsem zápasil za klub Aréna Brno. Od roku 1996
jsem se stal trenérem mládeže, protože jsem
v důsledku zranění krční páteře nemohl závodit
a musel jsem ukončit kariéru. Ale v roce 2005,
když jsem se zotavil, mi to nedalo, a vyhověl
jsem návrhu zúčastnit se mistrovství Evropy
v Německu, kde jsem skončil v první desítce. To
pro mne bylo velké povzbuzení. Potom jsem se
v roce 2009 zúčastnil mistrovství republiky ve
Vysokém Mýtě, kde jsem skončil třetí. V roce
2010 jsem opět dostal pozvání reprezentovat
Českou republiku na mistrovství světa v řeckém
Alexandroupouli, odkud jsem přivezl dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V témže roce
jsem se zúčastnil mistrovství Evropy v bulharské Sofii, kde jsem v zápasnickém boji v plném
kontaktu získal titul vicemistra Evropy a v mužské technické nezápasnické disciplíně (techniky
na lapy) titul mistra Evropy. V roce 2011 jsem
si udělal pauzu, protože z ekonomických důvodů
jsem si účast na dalších šampionátech nemohl
dovolit.“
Vaše úspěchy však sponzoři nepřehlédli a byli
ochotni do vás investovat...
„Obrat nastal v roce 2012, kdy mi pomohlo hodně podnikatelů a institucí, včetně města Poličky.
Nemusím snad zdůrazňovat, že je řeč o velkých
penězích – účast na takovém šampionátu stojí
velkou částku. Ale podařilo se je získat a díky
nim jsem se spolu s legendou českého kickboxu
Milošem Černým mohl letos v prvním červenco-

Nevídaný Poličský
kapr

vém týdnu zúčastnit mistrovství světa profesionálního kickboxu federace ISKA v americkém
Orlandu. Byli jsme tam 12 dní a celou dobu jsme
byli ubytování v Miami na Floridě, vzdálenost
zhruba 460 km jsme překonávali rychlovlakem.
Boje probíhaly ve dnech 5. - 7. 7. 2013 v obrovské hale, kde bylo na 30 zápasišť. Přicházelo
hodně diváků, mezi nimi i celebrity z kulturního a sportovního světa, například Dolph Lundgren, Chuck Norris a Jean-Clode van Damme.
S Norrisem jsem si podal ruku, když mi osobně
předával cenu, čehož si moc vážím. Odvezl jsem
si odtud stříbrnou medaili v kategorii boj mužů
35 – 40 let ve váze +85 kg a stal se vicemistrem
světa.“
Jaké máte další plány?
„V příštím roce budu se zápasením definitivně
končit. Pokud mi vydrží zdraví, ještě mám v plánu zúčastnit se šampionátů v Thajsku (Dubaj),
opět v Řecku a Americe, končit bych měl v Japonsku. Vše je to ale podmíněno přízní sponzorů.
Potom bych se rád věnoval disciplínám se zbraněmi. To mě velmi zaujalo a strašně se mi to líbí.
Řekl jsem si, že se už nenechám „mlátit do hlavy“
a začal se učit techniky boje s mečem na hudbu.
V této disciplíně bych se chtěl ještě prosadit na
nějakém šampionátu, tím spíš, že titul mistra
světa se mi pořád nějak vyhýbá. Jenže mistrem
chce být každý.“
Na začátku rozhovoru jste se zmínil, že milujete motokros...
„Už od mládí jsem tomuhle sportu fandil, protože pocházím ze Sulkovce u Dalečína, kde se
motokros pravidelně jezdil a dosud jezdí. Tak
bych se tomu chtěl pro potěšení věnovat.“
Chcete něco vzkázat svým příznivcům?
„Nesmírně mě potěšilo přivítání mých přátel po návratu z Ameriky. Paní Jílková přišla
v poličském kroji, jiný kamarád se převlékl za
indiána, druzí dva za zbrojnoše... V restauraci
Na Prkánech mě uctili chlebem a solí, což mě
úplně dojalo. Za podporu a pomoc děkuji rodnému Sulkovci a tamní firmě Nyfa, městu Polička,
Milanu Šenkovi s manželkou Aničkou, Davidu
Bednářovi s manželkou Evou, firmám Pavel Pásek Praha, Nacko, Milacron, řezníku a uzenáři
Šuterovi z Olešnice, restauraci Kolja z Litomyšle, Strefě Polička a pochopitelně mnoha dalším
drobným sponzorům, jejichž vyjmenování by
přesáhlo možnosti vašich novin.“
Děkuji za rozhovor.
xxx
Na závěr dejme slovo starostovi Poličky Jaroslavu Martinů: „Navazuji na výčet mimořádných sportovních úspěchů pana Gregora a jménem občanů mu děkuji za skvělou reprezentaci
Poličky doma i ve světě. Velice si jeho sportovních výkonů vážíme a přejeme mu pevné zdraví
do dalších let. Oceňujeme i jeho trenérskou práci
s mládeží, se kterou dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků.“
Text a foto: L. Vrabec

V pátek 5. července uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod Kopcem závod Pohár Poličský kapr, tentokrát pro jednotlivce.
V průběhu příprav se pořadatelé rozhodli vypsat jej
pro pět kategorií, a to kapr, pstruh, ostatní dravci,
největší ulovená ryba a celkového vítěze co do počtu
ulovených ryb, tzv. Superpohár. Není divu, že nakonec byl závod překřtěn na Letní superpohár. Obdobný superzávod s patnácti udělenými poháry (pro tři
nejlepší v každé kategorii) patrně nemá v tuzemsku
ani v zahraničí obdobu. Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Jaký byl právě skončený 1. ročník Letního superpoháru? Překvapivě vysoký počet 62 skvělých rybářů svedl velmi napjaté souboje v pěti bodovaných
disciplínách. Za osm hodin čistého času závodníci
ulovili celkem 524 ryb, což svědčí o jejich velkém
rybářském umu a dovednosti. Důkazem je 72 kaprů
ulovených jediným rybářem, 45 dravců a 28 pstruhů ulovených dalšími jedinci svědčí o tom, že se závodu zúčastnili mistři svého řemesla. Největší ryby
jako zlatý sumec 144 cm, jeseter 93 cm, kapři 81 cm
pouze podtrhují dnešní úspěšný lov.
Vážení přátelé a kamarádi, s velkou úctou vám
děkuji za účast a vaše přátelské chování. Děkuji

všem rozhodčím za bezchybné zvládnutí celé akce
a také děkuji všem fotografům za jejich dokumentaci celé akce. Velké poděkování zaslouží i Michal N. za
spočítání výsledků. Jsem moc rád, že se nám tato
akce tak krásně povedla - v tuto chvíli už mohu říci,
že jsem měl o úspěch dlouhou dobu obavy a byl jsem
na vážkách, zda tento experiment nezrušit. O to větší mám radost, že se nám vše tak vydařilo a že jsme
dnes pravděpodobně založili nový typ závodu.“
Konečné výsledky: kategorie kapr: 1. Mirek Hlásenský, 2. Radek Šafář, 3. Miroslav Šafář. Kategorie
dravec: 1. Vlastík Melezínek, 2. Mirek Hlásenský,
3. Michal Hatala. Kategorie pstruh: 1. Jára Martinů, 2. Petr Bačovský, 3. Martin Schauer. Kategorie
Maximální ryba: 1. Tomáš Smejkal, sumec 144 cm,
2. Michal Hatala, jeseter 93 cm, 3. Tomáš Horyna,
kapr 81 cm. Kategorie Superpohár: 1. Mirek Hlásenský, 2. Vlastík Melezínek, 3. Radek Šafář, 4. Petr
Bačovský, 5. Jára Martinů atd.
Text a foto: L. Vrabec

Horská kola poprvé v Sádku
V sobotu 24. srpna v 10.40 hod. odstartuje
v Sádku u Poličky závod s názvem MTB Sádecká
pila, který je určen pro širokou veřejnost a je 5. závodem Poháru Českomoravské vrchoviny.
Pořadatelé připravili pro závodníky tratě dlouhé
44 km a 22 km. Kratší trať je určena především pro
hobby jezdce, juniory a ženy a také pro speciální
kategorii „Sádečáci“. Startovat se bude na fotbalovém hřišti v Sádku.
Součástí celé akce budou také dětské závody,
které se pojedou přímo na hřišti a jeho blízkém

okolí. Děti nemusí závodit pouze na kolech, ale
také na tříkolkách, odrážedlech…
Pro všechny je zajištěno občerstvení po skončení závodů a vyhlášení výsledků tomboly.
Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby si přišli
změřit síly s kamarády či fandit ostatním závodníkům.
Propozice závodu a další podrobnosti najdete
na:http://sadeckapila.f-bikeklub.cz/
F- BIKE KLUB SÁDEK

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Volejbal v Poličce bude ligový

Pozvánka na
Lobánek
Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve na
XI. ročník volejbalového turnaje NEREGISTROVANÝCH LOBÁNEK.
• Termín: sobota 31. 8.
• 8.30 hod. prezentace, 9.00 hod. zahájení turnaje
• Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
• Systém turnaje: Bude sestaven podle počtu
přihlášených družstev
• Pravidla pro účast: V každém družstvu musí
být minimálně 2 ženy, které mohou být registrované. Za družstvo musí nastoupit muži,
kteří nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na muže mladší 18 a starší 50 let.
• Startovné: 450 Kč za družstvo
• Přihlášky: Písemně nebo telefonicky do 20. 8.
• Kontaktní osoba: Ludmila Haraštová,
Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
• Ceny: Družstva obdrží věcné ceny
• Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast

Turisté zvou
sobota 10. srpna - Krajem malířů Vysočiny - 35. ročník
Tradiční letní pochod, pořádá
KČT Hlinsko
Pěší trasy od 6 do 50 km, cyklo
20 - 80 km. Individuální účast.
30. srpna - 1. září - Praha slaví 125 let KČT
Z důvodů povodní v červnu byly oslavy odloženy na tento termín. Pro účastníky jsou připraveny
vycházky do okolí Prahy a návštěvy památek. Součástí oslav je i nedělní ranní výstup na Petřínskou
rozhlednu. Doprava vlakem.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Orka Polička zve
TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o.s., vyhlašuje
pro školní rok 2013/2014 nábor dětí do přípravného kurzu plavání.
Zájemci se mohou dostavit od 9. září každé
pondělí od 16.00 hodin a středu od 16.15 hodin.
Přijímají se děti od 5 do 8 let, se základy plavání,
mohou být i starší.
Děti budou trénovat 1x týdně, zdokonalovat se
v plaveckých stylech (motýl, znak, prsa, kraul)
a připravovat se na plavecké závody.
TJ, Plavecký oddíl ORKA Polička, o.s., bylo založeno v roce 1999. Od této doby prošlo oddílem
nespočet dětí. Některé pokračovaly v plaveckém
či jiném sportovním zaměření při středoškolském
studiu. Naši plavci získali v oddíle spoustu zkušeností a dovedností, které uplatnili v oblastních
i krajských závodech. mladších i starších plavců
v Trutnově, Chrudimi, Náchodě, České Třebové
a ve Svitavách.
Informace vám podají: předseda a trenér oddílu
- Zdeněk Jandík (jandikovi@unet.cz), jednatel - Jitka Kmošková (j.kmoskova@email.cz)
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Zásluhou děvčat ročníků 94, 95, 96, 97 se bude
Polička poprvé v historii pyšnit 1. volejbalovou ligou
a bude to liga juniorek.
V nadcházející sezóně 2013/2014 budou naše děvčata (Marcela Uhlířová, Aneta Klusoňová, Tereza
Nováková, Šárka Navrátilová, Martina Bednářová,
Nikola Augustýnová, Sára Pytlíková, Kamila Bubnová, Karolína Kozlová, Barbora Slezáková, Barbora
Vacková, Klára Eltschknerová, Veronika Pazlarová)
svádět boje s dalšími pětatřiceti týmy v rámci této
celorepublikové soutěže.
Děvčata si účinkování v této soutěži zaslouží, během své kariéry se mohou pyšnit opakovanými tituly
přebornic Pardubického kraje v přehazované, v přípravce, mladších žákyních a kadetkách. Velkou devízou je, že některá děvčata mohou tuto soutěž hrát
ještě v dalších dvou sezónách.
Není to zase taková neznámá. Hráčky mají za sebou velmi dobré vystoupení v Přeboru České republiky a v Českém poháru kadetek a juniorek, kde se
umístily na 16. místě. S řadou soupeřek se již naše
děvčata potkala na hřišti. Určitě udělají všechno pro
to, abychom v Poličce o tuto soutěž nepřišli. Zatím je
jisté, že se podíváme třeba do Znojma, Brna, ale také
do nedalekých Svitav či České Třebové.
Děvčata zahájí sezónu v srpnu na volejbalovém
soustředění v Česticích a následně je bude čekat třikrát v týdnu kondiční, posilovací a herní trénink.

Zápas s Tchajvanem se jim vůbec nepovedl, nakonec
hrály o 11. místo. Daleko vydařenější zápas následoval poté, Brazilky podlehly Číně, která následně zvítězila. V doprovodných soutěžích jsme si vyzkoušely
rychlost své úderové ruky, tancem a skandováním
jsme si vysloužily trička s logem mistrovství. Nejzdařilejší zábavou byl kolotoč, kdy jsme, jako v pořadu
Drtivá porážka, přeskakovaly točící se madlo.

Naše výprava čítala 15 lidiček, tedy samých holčiček, včetně trenérek.
Na Brno budeme vzpomínat jen v dobrém. Na
krku se dvěma našim družstvům zaleskly zlaté medaile, 1x jsme byly stříbrné 1x bronzové a 1x bramborové – čtvrté.
V kategorii modrého minivolejbalu mají 1. místo
Mája Dvořáková, Kačka Mičková, Kačka Lidmilová a 3. místo Nikola Lazorová, Martina Skalníková
a Kajka Dvořáková, v kategorii zeleného máme též
1. místo – Míša Štejdířová, Tereza Tutková a Kačka
Světláková, 2. místo vybojovala oranžová děvčata
Pavlínka Pechancová a Anežka Zezulová.

Mistrovství České republiky
29. - 30. 6. Brno
Letošní Mistrovství České republiky v minivolejbale hostilo Brno. Po předcházejících ročnících v nás
silně hlodala nedůvěra, která pramenila z organizátory nezvládnutých předcházejících turnajů. Nutno
ale říci, že tentokrát se Brno vyznamenalo. Nevázla
organizace, komunikace, výsledkové listiny byly
vypracovávány průběžně, klapalo ozvučení i časové
intervaly jednotlivých zápasů.
Chtěly jsme si to letos opravdu užít, a tak naše
cesta začala v sobotu v půl osmé ráno na vlakovém
nádraží. Bágly, spacáky a dobrá nálada nás neopustily, ani když jsme do Brna dorazily s půlhodinovým
zpožděním. Po ochotné navigaci místního trafikáře,
že je to jen 5 minut, jsme se vydaly ke stadionu pěšky. No minut to bylo pětadvacet, a tak některé naše
hráčky vběhly rovnou na hřiště k prvním zápasům.
Zmapovaly jsme celé Brno, neboť jsme jinde hrály,
jinde jedly, jinde spaly a samozřejmě jsme navštívily i Kajot arénu, kde naše juniorky bojovaly na MS.

Olympiáda mládeže
Na olympiádě mládeže v Uherském Hradišti
23. - 28. 6. pomohly k pěknému výsledku (11. místo)
i děvčata volejbalového oddílu TJ Spartaku Polička
Mája Dvořáková, Kačka Mičková a Markéta Štejdířová, které reprezentovaly Pardubická kraj v rámci
Krajského centra mládeže.
O tom, že jsou tato děvčata velkou nadějí, svědčí
i 8. místo v rámci ASŠK základních škol na Mistrovství ČR 21. 6. v Brně.
-har-

Hokejbalisté nejlepší i nejslušnější
Velké úspěchy slaví i v letošním roce poličský
hokejbal. Zástupci SK KOMETA Polička se podělili
o radost z vítězství i se starostou města na setkání
v pondělí 24. června. A jaké jsou úspěchy poličských hokejbalistů?
Mladší žáci se pyšní titulem Mistr ČR v hokejbalu
2013, který vybojovali 23. května 2013 v Letohradě.
Kluci zde neprohráli jediný zápas a zlatý pohár si
právem zaslouží. Do velkého finále se hráči kvalifikovali vítězstvím v regionu „Východ“, kde získali

nejen titul nejlepší brankář – Radim Hnát a nejlepší střelec – Ondra Tobiáš, ale i titul „Nejslušnější
tým MČR Mladších žáků Východ“.
Mistři ČR – mladší žáci: Ondřej Tobiáš, Filip Augustin, Patrik Tichý, Vojta Nečas, Jakub Neubauer,
Miroslav Kukla, Ondřej Nunvář, Tomáš Kukla, David Jirouš, Petr Martinů, Jan Kocanda, Maxmilián
Fajmon, Radim Hnát, Jan Klodner, Matěj Tošovský,
Radim Prokopec. Trenéři – Jiří Tobiáš, Pavel Dvořák (Medy) a nepostradatelná součást týmu a velký
podporovatel všech – Milan Šrámek.
Mistry republiky jsou i starší žáci, kteří spolupracují s hráči ze Svitav. Dorostenci hráli v letošním
roce poprvé extraligu a skončili na krásném 5. místě! I „malé naděje“ o sobě dávají vědět. Na svém prvním turnaji (ročník 2006 a mladší) kluci neprohráli
žádný zápas, nedostali žádný gól od soupeřů a jejich
vítězné skóre bylo 12:0.
Starosta Jaroslav Martinů poděkoval za reprezentaci města Poličky a skvělé výsledky, ocenil chuť
a sportovní nadšení hráčů, trenérů a podporu rodičů. Poličský hokejbal patří ke špičkám v ČR a úspěchy potvrzují to, co říká jeden z trenérů Jiří Tobiáš:
„Republika o nás ví a mají z nás respekt!“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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

Tenis

Poličský bagr

22. 6. Starší žactvo: Polička - TC Chrudim 2:7
Body: Hnát, Dipoldová
Tuto sobotu se konalo v Poličce jedno ze čtyř semifinálových kol a vítězné družstvo si vybojovalo
účast ve finále Východočeského kraje.
Polička - Havlíčkův Brod 3:5. Body: Čerbák 2x,
Zahradníček 1x
Polička - Letohrad 0:8
Havlíčkův Brod - Letohrad 3:5
23. 6. Mladší žactvo: Polička - Letohrad 8:1
Body: Hnát, Fučík, Toman, Sotona, Bartoňová,
Kozáčková, Hnát-Nguyen, Toman-Sotona
29. 6. babytenisový a minitenisový turnaj v Poličce. Tohoto tenisového maratonu se zúčastnilo
celkem 66 dětí, které hrály ve čtyřech kategoriích.
Jako první hrála děvčata babytenis a po nich přišli na řadu chlapci. Naše děvčata obsadila celková
umístění. Šárka Uhlířová 5. místo, Simča Válková
6. místo, Nunvářová Eliška 10. místo, Karolína
Vendolská 11. místo a Kačka Kotvová 13. místo.
Hrálo 15 děvčat.
Mezi chlapci zasáhli do bojů Kuba Andrlík
16. místo, Přemek Mitáš 17. místo a Štěpán Jelínek
19. místo. Hrálo 21 chlapců.
Odpoledne se hrál minitenis a začínali chlapci.
Mezi 16 hráči bojovali a sbírali zkušenosti Kuba
Čerbák, kterému se nepodařilo čtvrtfinále a obsadil 5. místo a naši začínající Samík Šafář 11. místo,
Adam Kolečkář 13. místo a Páťa Slezák 14. místo.
A nakonec se představilo 14 děvčat. Nejlepší z našich byla překvapivě, ale zaslouženě Verča Uhlířová, která obsadila 5. místo. Adélka Andrlová
11. místo, Anetka Kvapilová 12. místo, Lucka Kotvová 13. místo a po nemoci Krolínka Klodnerová
14. místo.
6. 7. babytenisový turnaj v České Třebové.
Mezi 15 dětmi byly naše hráčky Simča Válková na
9. místě a Šárka Uhlířová na 10. místě.
7. 7. turnaj minitenistů ve Svitavách. Mezi 18
hráči zastupovali náš oddíl Kuba Čerbák 6. místo
a Verča Uhlířová 16. místo.
13. 7. turnaj babytenistů v Hlinsku. Tohoto turnaje se zúčastnilo 17 dětí a Simča Válková se protlačila na krásné 3. místo a Šárka Uhlířová také
úspěšně bojovala a patří jí 9. místo.
V sobotu 13. 7. se konal v Poličce médiový turnaj
ve čtyřhře. Kvalitní hráčské obsazení předznamenalo kvalitní turnaj. Což se do puntíku potvrdilo.
Kvalitní, vyrovnané a dramatické zápasy byly
neustále k vidění. Sedm dvojic hrálo systémem každý s každým. Nikdo neprošel turnajem bez porážky a na prvním a třetím místě musely rozhodnout
vzájemné zápasy. Tento nejspravedlivější systém
určil konečné pořadí.
1. Hrdina Michal - Syrový Radim
2. Švejda Filip - Jílek Zdeněk
3. Florián Marek - Seidl Jiří
4. Jemelík David - Matoušek Radim

5. Maršalík Roman - Krsička Jaroslav
6. Teplý Ivo - Hegr Petr
7. Holoubkovi Josef a Tomáš
Celkové umístění našich týmů v soutěžích družstev 2013.
Po loňském nejúspěšnějším roce, byl letošní rok
podle očekávání průměrný, i když týmy mladších
a starších žáků mohli skončit o mnoho lépe, jak už
to bývá KDYBY.
Minitenis B skore zápasů 1:7 a 5. místo - začínající hráči, sbírající zkušenosti
Minitenis A 6:2 a 2. místo - hráči hrající druhým
rokem potvrdili medailové ambice
Babytenis B 1:4 a 5. místo - bojovnost hráčům
nelze vytknout a celková spokojenost
Babytenis A 3:2 a 3. misto - umístění odpovídající možnostem a také spokojenost
Mladší žactvo 2:4 a 6. místo - i když toto družstvo nezahajovalo sezonu s velkými ambicemi, je
toto umístění nakonec zklamáním, protože právě
tady platí to zmíněné KDYBY.
Čtyři smolné porážky 4:5, mohly v případě výher znamenat 1. místo
Starší žactvo 3:4 a 6. místo - po postupu do vyšší
soutěže se počítalo s umístěním ve středu tabulky
a i tady platí KDYBY, protože reálné bylo 3. místo.
Snad příští rok.
Dorost 3:2 a 3. místo - pro tři hráče toto byla
poslední sezona a umístění na stupních vítězů je
hodnoceno jako úspěch.
Senioři to nejlepší jak už to bývá nakonec. Po
loňském triumfu byl cíl do třetího místa.

Vítězové turnaje při hledání vody
Bulva, MZ Liberec, Ravensburger, Sádrokartony
Nešický, Unet a Tiskárna Polička. Děkujeme obci
Sebranice za vstřícnost se zabezpečením celé akce
a městu Poličce za podporu.
Za TJ Spartak Polička, ASPV - Volejbal
Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Kamenecké
podání
Družstvo opět kráčelo jistými krůčky zápas za
zápasem a nakonec k mírnému překvapení asi
všech bylo závěrečné skóre 7:0 a znovu krásné
1. místo. Na tomto úspěchu se podíleli Zdeněk
Hrubý, Láďa Scheib, Petr Hegr, Ivo Teplý, Leoš
Bulva, Luboš Boháč a hlavně ženy, které pravidelně sbíraly body - Lída Teplá, Andrea Jílková a Alena Pazlarová st.
-zj-

Pohár THT v malé kopané
Osmadvacátou kapitolu napsal turnaj v malé
kopané, který se hraje každoročně v závěru sezony a nese název Putovní pohár ředitele společnosti
THT Polička. Na starém hřišti v Pomezí se sešlo
tentokrát pouze šest družstev a ta si to rozdala
systémem každý s každým. Klání mělo jednoho
suveréna a tím byla Borová hrající v sestavě Vrátný, A. Pazdera, M. Pazdera, Pokorný, Čermák, Štrof,
Ehrenberger a Háp. Tento výběr neztratil v pěti
utkáních ani jediný bod. Na dalších pozicích skončily celky v tomto pořadí: 2. Fešáci, 3. Pražská S,
4. Betlém, 5. Žáci Pomezí, 6. Pat a Mat. O ceny pro
nejlepší jednotlivce se podělili střelec Ehrenberger
(Borová), brankáři Nunvář (Betlém) a Vrátný (Borová), nejstarší hráč Lajžner (Betlém) a nejmladší hráč Kuda (Pomezí). „Poděkování patří staré
gardě Sokola Pomezí za vzornou přípravu hřiště,

Dne 20. 7. se na pískových hřištích ve sportovním areálu v Sebranicích uskutečnil za ideálního letního počasí XIII. ročník
plážového volejbalového turnaje
dvojic Poličský bagr. Soutěže se
zúčastnilo celkem 16 smíšených
družstev nejen z Poličky a okolí, ale i z Bechyně,
Brna, Českých Budějovic a Humpolce. Vyhráli
Tajnůstkáři. Druzí skončili Prd a Vořech, třetí až
čtvrtí Pandy a Bachyně.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh
s.r.o. - reklama, Sezam Chrudim, Kovoslužba

dvaatřiceti sponzorům, kteří našemu turnaji zachovávají dlouholetou přízeň, a rozhodčím Gebovi
a Saurovi,“ uvedl hlavní organizátor Radek Pruška.
Sponzoři XXVIII. ročníku malé kopané 2013
THT Polička, Rodina Dytrtova Pomezí, Jan
Pásek Polička, Městský úřad Polička, QANTO,
Svitavy, PNEUSERVIS Červený, Pivovar Hlinsko, Pivovar Pardubice, Huntovna, Restaurace
Starohradská, Prima – Švanda, Strefa – Dvořák,
M.I.P. – Polička, Pekárna Borová, Obecní úřad Borová, Vinařství – Mikulica Kobylí, CH + B Polička,
Plasty – Havel, Agricol – Polička, Prodejna „Věra“,
D.A.S. Polička, Jiří Kučera Telecí, Hračky „Kuku“,
Gambrinus, Firma – Flídr, Dipro Proseč, Hemerka Zdeněk, SAVOS Zerzánek, Tabák u Kubátů, Motorest Borová, YVONNE KÖNING, Skála Jiří

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

Dne 24. 8. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lipou v Kamenci 14. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání. Hrají
smíšená družstva (min. dvě ženy
- bez omezení, v týmu může být
max. jeden registrovaný muž, který je na soupisce
soutěže dospělých v rámci ČVS - nejvýše do KP 2).
Počet družstev je omezen na osm. Přihlášky přijímáme do 14. 8. na e-mailové adrese kameneckepodani@nastrankach.cz.
J. K. Dvořák

Vítězství nakonec
Fotbalový tým mladších žáků SK Polička se
v sobotu 22. června zúčastnil žákovského turnaje,
který se uskutečnil při příležitosti oslav 60 let od
založení TJ Jiskra Vír. V turnaji bojovalo 6 týmů.
Vítězství si odnáší mladší žáci SK Polička, kteří ve
finále zdolali tým Sokol Borová 2:0. Poličský brankář Radim Vojta byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. I když tentokrát bez účasti trenéra
Michala Kozla, kterého nahradil pan Radim Vojta,
patří trenérovi velký dík za to, jak po celý rok kluky trénoval a připravoval.
Sestava poličských fotbalistů: Vojta Demel, Matěj Šauer, Filip Tichý, Radim Prokopec, Jarda Jíra,
Patrik Čori, Jan Cacek, Dominik Žák, Martin Valouch, Ondřej Češka, Jan Flídr, Radim Vojta.
N. Šauerová
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Trnitá cesta ke dvěma titulům
Po veleúspěšné loňské sezóně a úspěšném halovém startu do letošní premiérové závodní sezóny
mezi juniorkami se na počátku dubna objevily
u Terezy vážné zdravotní komplikace, které ale
měly počátek ve zranění způsobené její nedisciplinovaností v extraligovém startu v srpnu 2012
v Novém Městě nad Metují. Verdikt reprezentačního lékaře zněl konec závodní činnosti pro letošní rok a doporučení sádry na 3 měsíce. Nakonec
ale došlo k dohodě o alternativní léčbě a důvěra
lékaře v realizační tým kolem Terezy se vyplatila.
Již počátkem června zkušený lékař kroutil hlavou
nad neskutečným zlepšením stavu a povolil lehké
trénování, ovšem se značnými omezeními. Nakonec došlo k dohodě, že Tereza za jeho dohledu
zkusí start na MČR mužů a žen v Táboře ve dnech
15. a 16. června, ale stále bez běhů a skoků. Proto
byla zvolena kombinace koule a oštěp. Tereza proměnila tyto dva starty ve finálová umístění vždy
na 6. místě s výkony 12,07 m a 43,65 m. To byl po
týdnu přípravy opravdu úspěch veliký, kterým se
nemohl pochlubit zatím žádný atlet z Poličky. O týden později se konalo ve dnech 22. a 23. června
MČR dorostu, juniorů a juniorek v Jablonci a zde
již ve své věkové kategorii Tereza zcela nečekaně po
dvou a půl měsících klidového režimu a dvou týdnech lehké přípravy dokázala vybojovat dva tituly
mistrně republiky ve vrhu koulí a v hodu oštěpem
po výkonech 13,05 m a 45,91 m.
Tyto výkony znamenaly zařazení do naší juniorské reprezentace pro mezistátní utkání Česko
– Slovinsko – Chorvatsko – Maďarsko ve dnech
2. a 3. července, a zde jako jediný zástupce z našeho okresu vybojovala dvě druhá místa a ziskem 14
bodů se stala jednoznačně naším nejúspěšnějším
reprezentantem v tomto utkání a přispěla k celkovému vítězství naší reprezentace. Bohužel hlavní cíl

sezóny účast na Mistrovství Evropy juniorů v italské Rieti se nepodařilo naplnit, neboť v době pro
plnění limitu v sedmiboji se účastnila závodů jen
v roli diváka, ale i toto s sebou nese vrcholový sport.
Po krátkém odpočinku po mezistátním utkání
začala Tereza postupně přecházet k plnému tréninku a ve dnech 13. a 14. července si zkusila sedmiboj v Pacově, kde přes neskutečnou smůlu v kouli
a ztrátu velmi důležité koncentrace dokázala zvítězit a její výkon 4826 bodů jasně ukázal, že jen
zdravotní omezení jí připravily o titul v sedmiboji
a cíl účast na MEJ v Rieti byl reálný. Zde je třeba
opakovaně poděkovat za podporu a pochopení ze
strany města Poličky, sportovní komise, vedení
a vyučujících Gymnázia Polička, mateřského oddílu, MUDr. Danuše Jílkové a rodičů. Bez nich by
v podmínkách Poličky nebyly uvedené výsledky
možné. Zájemci o další sportovní výsledky nejen
Terezy si je mohou vyhledat na webových stránkách Českého atletického svazu www.atletika.cz.
-JarKa-

Tři nejúspěšnější oštěpařky

Skate’n’Roll Polička
Dovolujeme si vás pozvat na již pátý ročník závodů ve slalomovém skateboardingu Skate’n’Roll
Polička 2013, který proběhne 10. – 11. srpna v Poličce na pomezí Čech a Moravy.
Skate’n’Roll Polička bude jedním ze závodů
v rámci Českého poháru skate slalomu. Můžete
se těšit na dva dny plné skateboardingu, kdy své
umění předvedou ti nejlepší čeští i zahraniční slalomáři. Závody budou letos pojaté opravdu velkoryse jako příprava na příští výjimečný ročník, kdy
se v Moravské Třebové rozhodne o mistru světa!
Program
Sobota bude ve znamení rychlosti. Závodní trať
o délce 580 metrů bude postavena na kopci u sjezdovky a bude uzpůsobena samotným slalomářům
i longboardistům. Od 9:45 bude na programu
Giant slalom, kdy (podobně jako při sjezdu na lyžích)pojedou závodníci ve vysoké rychlosti velký-

mi oblouky mezi kužely. Od 14:30 začíná Hybrid
slalom, kdy na silnici budou z kuželů postavené
dvě dráhy, přičemž závod pojedou paralelně dva
jezdci. Závodní den zakončí sjezd, kdy se všichni
jezdci pustí z kopce přímo a ten nejrychlejší dole
vyhrává. Kopec jim přitom poskytne rychlost až
60 km/h.
V neděli se závody přesunou na poličské Nábřeží
svobody, kde bude postavena trať na Tight slalom,
tedy trať s kužely postavenými v rozestupech 180
cm za sebou. Jezdci tedy budou muset prokázat,
že umí oblouky vykrajovat opravdu rychle. I tento
závod se pojede duálně, tedy formou přímého souboje dvou jezdců ve dvou drahách. Trénink začíná
v 10 hodin, samotné klání pak v 10:45, jež pak vyvrcholí soubojem 16 nejlepších jezdců od 12 hodin.
Vítězové budou vyhlášení přibližně v 15:30.
Večer prvního závodního dne zpříjemní party
a živá hudba v dolní části tratě u sjezdovky.
Jezdci
Na trati se mezi kužely představí ti nejlepší čeští
a zahraniční jezdci, od zkušených veteránů až po
nejmladší juniorské účastníky. Závodu se účastní
přes 40 jezdců, mezi nimi například Robert Thiele z Německa, Brit Paul Price nebo Jans Kuzmis
z Lotyšska, který pravidelně bojuje o první místo.

Plavecký bazén
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.
KOUPALIŠTĚ tel. 731 020 030
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:
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 KOLEKTIVY:
po dohodě s vedoucím ZS
INFOFMACE: tel. 461 725 427
Grubhoffer Miloš: mob. 605 246 743, vedoucí zimního stadionu Polička, zimnistadion@tespolicka.cz

Zázemí
Ubytování zajistí kemp v dolní části tratě sobotního závodu, případě hotely a penziony v Poličce.
Více najdete na www.sk8slalom.cz. Veškeré dotazy směřujte na e-mail valerie.vitousova@cgsa.cz
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