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Chcete bydlet v novém?
Jak jsme již informovali v lednovém vydání Jitřenky, město Polička připravilo novou rozsáhlou
lokalitu pro bydlení, a to v jižní části města Jiráskova – Bezručova. Celková plocha pro bydlení je
navržena o rozloze cca 7,76 ha a zahrnuje pozemky jak pro stavbu bytových domů, tak pro rodinné
domky. Projekt výstavby je rozdělen do dvou etap.

ličce je dle výsledku výběrového řízení Ing. Aleš
Hlavatý z Pardubic.
Druhá etapa zahrnuje výstavbu 38 rodinných
domů ve východní části lokality, opět včetně
plochy pro parkovou zeleň s možností umístění
víceúčelového hřiště. O tom, zda dojde k realizaci druhé etapy, rozhodne poptávka a zájem obča-

Za město Poličku bych tímto chtěl garantovat zohlednění všech požadavků občanů žijících v této
části města, budeme hledat maximální shodu
především v řešení dopravního napojení a také
v tom, aby nová lokalita nenarušila kvalitu jejich
současného bydlení. Vyjadřuji velké uspokojení
nad tím, že se podařilo zajistit novou a zároveň
velmi atraktivní lokalitu pro bydlení v Poličce,
myslím, že hlavními prioritami města má být
vedle zajištění pracovních příležitostí i zajištění
dostupného bydlení,“ doplňuje starosta města Jaroslav Martinů.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Novinky z oblasti
investic

Postaveny by měly být 4 bytové domy (s počtem
cca 40 – 50 bytů) a 84 rodinných domků (v rámci obou etap). Vyzýváme tímto občany, kteří mají
o pozemek v nové lokalitě zájem, ať navštíví Městský úřad v Poličce – Odbor správy majetku.
V první etapě je navržena výstavba 4 bytových
a 46 rodinných domů v západní a střední části lokality. Součástí návrhu je i plocha pro parkovou
zeleň s možností umístění víceúčelového hřiště.
Jaké budou bytové domy? Město Polička postaví
tyto domy na základě výsledku průzkumu, který
provede. Anketa tedy ukáže, zda je o nové byty
v Poličce zájem a o jaký typ bytů je zájem.
Kdy se začne stavět? Zahájení budování nezbytné dopravní a technické infrastruktury pro
obsluhu stavebních pozemků se předpokládá na
podzim tohoto roku, dokončení se plánuje na
1. pololetí roku 2015. Poté může začít výstavba
domků. Autorem projektu I. etapy technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Po-

nů o prodej pozemků v I. etapě a také následný
úspěšný výkup pozemků, který musí město Polička zajistit.
Nová lokalita nabízí bydlení ve velmi pěkné části města, která je výhodně umístěna jak vzhledem
ke školám, školkám, ale i ve vztahu k okolní přírodě. Pozemky určené pro realizaci bytových domů
jsou situovány v logické návaznosti na stávající
bytovou zástavbu na severozápadním okraji lokality. Architektonické řešení objektů nesmí narušit charakter, měřítko a obraz města – jedná se
hlavně o dálkové pohledy na město a dominanty
města.
„Rád bych touto cestou opětovně ocenil vstřícnost původních vlastníků pozemků a jejich korektní jednání. Pro nastartování I. etapy jsme
museli vykoupit pozemky od 45 vlastníků. Mám
velkou radost, že je o stavební parcely již nyní mimořádný zájem a vyzývám ty, kteří chtějí stavět
a koupit pozemek k návštěvě městského úřadu.

Lokalita Mánesova bude mít nový park
V letních měsících začnou práce na stavbě nového parku v lokalitě Mánesova, předpokládané
náklady na letošní první etapu bez altánu, mobiliáře a herních prvků jsou ve výši 2,2 mil. korun.
Město Polička bylo úspěšné s žádostí o dotaci na
výsadbu zeleně. Sadové úpravy budou spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje
prostřednictvím Operačního programu životní
prostředí ve výši cca 750 tis. korun.
Park bude vybudován v blízkosti ulic Wolkerova
a U Vlečky a zahrnuje území o rozloze asi 4 000
metrů čtverečních. O prázdninách odstartují prá-

ce na hrubých terénních úpravách a komunikacích,
na podzim budou pokračovat sadové úpravy, kdy
se zasadí trvalky, keře a jehličnaté i listnaté stromy. V trávníku budou zbudovány i štěrkové plochy
pro budoucí osazení herních prvků pro děti. Celkový charakter parku vychází z formy anglického
parku. Výsadbou nových dřevin bude doplněna
stávající okolní zeleň a zároveň bude vytvořen základ pro další významnou oblast odpočinku a zeleně v Poličce.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Léto na plaveckém bazénu ve znamení
oprav
V prostorách plaveckého bazénu bude během
prázdnin probíhat další rekonstrukce, a to již
v rámci IV. etapy oprav. Ta zahrnuje kompletní rekonstrukci kotelny včetně měření a regulace s návazností na vzduchotechniku. Součástí jsou i další
potřebné a související stavební úpravy. Město
Polička od rekonstrukce zároveň očekává snížení
provozních nákladů plaveckého bazénu.
Současná kotelna, která již nevyhovuje, je na
poličském bazéně v provozu od počátku 90. let. Na
základě výsledku výběrového řízení provede tuto
zásadní rekonstrukci firma Termont, s. r. o. za
cenu téměř 3,8 mil. Kč. Město Polička naplánovalo opravy tak, aby nebyl omezen provoz bazénu
mimo letní prázdniny, tedy v době, kdy je nejvíce
využíván. Práce budou zahájeny v červenci, v září
by měl být bazén opět zpřístupněn veřejnosti.
Opravy chodníků a nová parkoviště
v roce 2014
Město Polička ve svém rozpočtu každoročně počítá s finanční částkou, kterou investuje do oprav
chodníků a budování nových parkovišť. V tomto
roce město opraví chodníky v ulicích Hegerova
(u bývalých kasáren), Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova. Nová parkovací místa budou vybudována
u bytových domů na ul. 9. května a Zákrejsova,
dvě parkoviště vzniknou na ul. B. Němcové.
Výše uvedené stavební akce bude na základě
výsledku výběrových řízení realizovat společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. v celkové ceně
cca 2,5 mil. Kč vč. DPH (1,5 mil. Kč chodníky,
1 mil Kč parkoviště). Stavební práce by měly hotové do konce srpna 2014.
Další výběrová řízení na opravy chodníků probíhají v souvislosti s dotacemi, které město získalo.
Díky přiděleným dotacím opraví město chodník
na nábřeží Svobody a v ulici Vrchlického, zde je
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 85 % a chodníky na Sídl. Hegerova, dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 70 %,
zbytek nákladů jde z městské pokladny.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Dotace pro poličské památky 2014

Upozornění pro
podnikatele
v silniční dopravě
Připomínám podnikatelům provozující koncesovanou živnost s předmětem podnikání Silniční
motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí a/nebo osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9
osob včetně řidiče povinnost prokázat nejpozději
do 31. července finanční způsobilost, jak ukládá
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelé podnikající v silniční dopravě
provozované velkými vozidly prokazují finanční
způsobilost dopravnímu úřadu Krajského úřadu
v místě sídla podnikatele v silniční dopravě.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Nové turistické
vizitky
Čerstvou novinkou pro sběratele turistických
vizitek jsou nově vydané vizitky Královských věnných měst. Každé město má svoji vizitku s fotografií, společná je mapa, kde jsou Královská věnná
města vyznačena. Odměnou pro sběratele jsou
i věrnostní samolepky, které se na pultech informačních center měst objeví v brzké době. A to není
vše, brzy přibude i speciálně vyrobené razítko,
které si budete moci do svých deníků k turistické
vizitce Královských věnných měst otisknout.
Nové turistické vizitky města Poličky jsou k dostání v poličském informačním centru.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

1,4 mil. korun, to je výše dotace, kterou město
Polička získalo z Ministerstva kultury ČR v rámci
Programu regenerace pro města s městkou památkovou rezervací či zónou. Nutno podotknout, že
díky výbornému hodnocení připravenosti obnovy
našich památek Ústřední komise MK ČR Poličce
přiznala nejvyšší možnou dotaci ze všech měst
ČR. Na dokončení IV. etapy obnovy dvou velkých
hradebních úseků Na Valech v parku s ohledem na
nastavená pravidla Programu stačila pouze částka

900 tis. Kč. V letošním roce tak budou v souladu se
schváleným projektem dokončeny sanační práce
staticky značně narušených úseků, které z historického hlediska představují velmi cenné objekty.
Paradoxně však nastala situace, jak účelně využít zbytek finančního příspěvku 500 tis. Kč v souladu se všemi podmínkami programu tak, abychom získané peníze nemuseli vracet. Nakonec
se po složitých jednáních a administraci žádosti
podařilo připravit další část restaurování (odstranění havarijního stavu) Mariánského sloupu a tyto
prostředky využít právě zde. Celkově bude na obě
významné akce vynaloženo více než 2,5 mil. korun, z nichž více než milion korun bude hrazeno
z rozpočtu města.
Jaké práce budou probíhat na morovém sloupu
v letošním roce? Na hradě Svojanově se rozbíhají
přípravné práce pro zhotovení kamenných kopií
soch sv. Víta, sv. Šebestiána a sv. Karla Boromej-

ského. Tzn. provedení kompletního restaurování
soch (důsledná modeláž a doplnění tvarů, osazení
atributů…), aby mohly být přeneseny do sekaných
kopií. Jak jsme již na stránkách Jitřenky zmínili,
v předhradí hradu byl vybudován speciální přístřešek pro sochy, kde návštěvníci mohou sledovat
práci restaurátorů přímo na místě. Jedná se o velmi originální a zajímavou podívanou pro všechny,
kteří na hrad zavítají. Během letních měsíců přibude ke třem jmenovaným sochám světců socha
čtvrtá, a to socha sv. Václava, která bude z Mariánského sloupu demontována a čeká ji stejný „osud“
jako tři výše uvedené sochy. Práce bude možno sledovat i přímo na poličském náměstí, kde bude na
morovém sloupu probíhat kompletní restaurování
sochy sv. Floriána i další práce na zajištění a konzervaci památky.
Město Polička se intenzivně snaží o další získání finančních prostředků, které by pomohly
zachránit jedinečnou barokní památku, jíž 22
metrů vysoký Mariánský morový sloup na Palackého náměstí bezpochyby je. „Další možností
získání finančních prostředků jsou Norské fondy.
Kroky k připravované žádosti byly podniknuty
již minulý rok, neboť se téměř dva roky čekalo na
vypsání výzvy a nebyly stále zřejmé její podmínky a obsah. Koncem března 2014 byla konečně
výzva vyhlášena, s termínem podání do 20. června 2014. Fyzické ukončení projektu je stanoveno
na duben 2016. Popsat její náročnost včetně šibeničního termínu plnění by vydalo na několik stran
Jitřenky. To však není účelem. Víme jen, že konkurence je obrovská, převis podaných žádostí, které
svedou boj o získání finančních prostředků, snad
dostatečně ilustruje číslo větší než 250. Uspět by
mělo pouze 20! V tuto chvíli můžeme jen konstatovat, že naše přihláška do soutěže je zpracována
poctivě, vyčerpávajícím způsobem a nezbývá než
doufat a věřit, že poličský morový sloup se v záplavě ostatních památek neztratí a uspěje. Moc
by si to zasloužil! Výsledky by měly být známy do
konce roku,“ komentuje snahu města autorka doposud velmi úspěšných žádostí Ing. Marta Mastná.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

GEOFUN – geolokační hra, co svět
neviděl, je i v Poličce!

Poděkování
Chci tímto velmi poděkovat panu Flídrovi z Lubné, za nalezení a vrácení mých ztracených dokladů.
Kéž by se vždy každý zachoval jako Vy. Ještě jednou vřelé díky.
Čapek Vladimír ml.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 21. července
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Nejpopulárnější geolokační hrou na světě je bez
diskuze geocaching. Pokud geocaching patří mezi
vaše oblíbené aktivity, neměla by vám utéci mobilní hra GEOFUN.
Zatímco u geocachingu pořádáte „hon“ na kešky,
GEOFUN je čistě virtuální, to znamená, že žádné
fyzické předměty hledat nebudete, za to ale mnohem akčnější, neboť každá hra má svůj vlastní
příběh, do kterého budete zapojeni. GEOFUN řeší
zábavu originálně, při výletech budete navštěvovat různé památky a zajímavá místa. Za každý
splněný úkol sbíráte tzv. „geonky“, které vám jsou
připsány na účet ve hře, na tzv. „geokonto“. GEOFUN nabízí různé soutěže o hodnotné ceny. V letošní sezóně můžete vyhrát zájezd do Vídně, pobyt
v Moravském Krasu, hrajeme i o velké množství
piva značky Starobrno.
Internetové připojení při hraní GEOFUNu nepotřebujete, stačí, když si aplikaci a hry (tzv. „geosrandy) stáhnete před tím, než vyrazíte do terénu.
Jistě také mnohé potěší zpráva, že je vše zdarma.
Mobilní aplikace GEOFUN je dostupná pro platformy Android a iOS.
Jak lze GEOFUN vyzkoušet? Prvním krokem po
instalaci a rychlé registraci se ve výčtu her objeví
hra pojmenovaná Poličské hradby. Poličské hradby případně další geosrandy ve městě si stáhněte do svého chytrého telefonu. Od této chvíle již
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není nutné mít internetové připojení, stačí přijít
se zapnutou aplikací ke startu hry, tedy ke gymnáziu (přesné místo startu je popsáno v aplikaci
v detailu hry). Zde aplikace na základě vašich GPS
souřadnic pozná, že jste na správném místě a hra
může začít.
Průvodcem všech her v Poličce je bájný stavitel
Zdislav. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Takovou
chybu musíte napravit! V Poličce je celkem šest
her. Dále můžete vyrazit po stopách Bohuslava
Martinů, vypravit se na noční misi nebo zjistit
mnoho zajímavostí o Palackého náměstí. GEOFUN lze hrát také v Litomyšli, Svitavách, Bystrém,
Vysokém Mýtě či Svojanově. V rámci naší republiky je připraveno bezmála 80 her.
Bližší informace naleznete na www.geofun.cz

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Obec Telecí
Původ obce jménem Telecí
skrývá se našim zvídavým zrakům v šeru 13. a 14. století… Těmito slovy začíná psát někdejší
kronikář obce Ladislav Horníček v roce 1918 novou
kroniku obce, neboť původní kronika shořela v roce
1868 spolu se statkem tehdejšího rychtáře, takže
písemné materiály o vzniku obce se nedochovaly
nebo vůbec neexistovaly. První dochovaná písemná
zmínka o obci Telecí je až z roku 1403 a je uváděna
v souvislosti s odchodem kněze ze zdejší farnosti. Je
tudíž jisté, že početné osídlení s kostelem a farností
zde v uvedeném roce již existovalo. Z historických
souvislostí lze usoudit, že první osídlenci se v místě
dnešní obce Telecí objevili asi v polovině 13. století,
kdy dochází k rozvoji nedaleké osady „Na políčkách“,
dnešního města Poličky.
Obec Telecí se nachází v jihozápadní části okresu
Svitavy, 10 km na západ od Poličky. Rozprostírá se
ve svažitém údolí o délce 7 km, roztroušena po obou
stranách kolem břehů „Landrátského potoka“, který
zde v nadmořské výšce 700 m pramení. Nejvyšším
bodem v katastrálním území obce je Lucký Vrch 739 m n. m., nejnižším pak soutok Landrátského
potoka s řekou Svratkou - 520 m n. m. Celé území
obce je součástí Chráněné krajinné oblasti „Žďárské
Vrchy“.
V obci žije 417 trvale bydlících obyvatel, ve 131
domácnostech a k individuální rekreaci zde slouží
74 rekreačních chalup a 16 chat, jejichž majitelé sem
dojíždějí převážně z Brna a Poličky. Zájem o rekreační chalupy je zde obrovský, zájem o trvalé bydlení
je limitován nutností dojíždění za prací. Počet trvale
bydlících obyvatel proto stále zvolna klesá a tento
pokles trvá již od roku 1890, kdy v obci žilo 1132
obyvatel. Naproti tomu je zaznamenáno historické
minimum v době pobělohorské, kdy z důvodů náboženského přesvědčení odešla většina evangelíků do
exilu, a v místě zůstalo jen 126 obyvatel.

Svojí polohou a infrastrukturou vytváří naše obec
spádovou oblast pro některé menší obce z okolí. Důvodem k tomu je zdejší úplná základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko se dvěma lékařskými
odbornostmi, pošta, kulturní dům, obecní úřad
a dva kostely s přiléhajícími hřbitovy. Obec provozuje veřejný vodovod a v roce 2003 byla v rámci dobrovolného svazku obcí Borovsko provedena plošná plynofikace. Také dopravní obslužnost je na dostačující
úrovni, k čemuž slouží 6 autobusových zastávek.
Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří
především 700 let stará, legendou opředená Lukásova lípa, nazývaná též „Zpívající lípa“. Na území obce
roste další památný strom, Pajkrův dub, jehož stáří
se odhaduje na 500 let. Další kulturní památkou je
katolický kostelík zasvěcený sv. Máří Magdaléně, se
hřbitovem a původní obrannou zvonicí ze 16. století.
Za pozornost stojí i roubená stavení se zachovalými prvky lidové architektury tzv. „Poličský dvorec“,
z nichž celkem 15 má status kulturní památky. Na
základě těchto zachovalých stavení byla v dolní části naší obce MK ČR v roce 2001 vyhlášena Vesnická
památková zóna. Turistu a znalce přírody zaujme
půvab krajiny, která svojí dokonalostí a zachovalostí
charakterizuje krásu Českomoravské vysočiny.

Informace z IC Polička
Před začátkem letních prázdnin vám níže uvádíDalší informace a služby:
me přehled služeb a různých upomínkových předZačátkem června proběhla v IC certifikace Informětů, které můžete v Informačním centru zakoupit.
mačních center. Absolvovali jsme ji úspěšně a na dalNa vaše cesty do zahraničí můžete u nás zakoupit
ší rok jsme obhájili kategorii B.
dálniční známky - rakouské, slovenské i slovinské.
Nadále v našem „vstupenkovém centru“ zakoupíte
Máme v nabídce velký výběr turistických map
vstupenky na hlavní kulturní a sportovní akce z celé
z okolí Poličky.
ČR.
Nově máme v prodeji dárkové balení „Poličské
Poštovní známky a SIPO u nás můžete platit také
pivo“. O balení v kartonech po 4 kusech různých
o víkendu.
druhů piva je velký zájem, zejména od návštěvníků
Spolky, firmy, úřady a jiné organizace - využijte
Poličky.
možnosti bezplatné prezentace a reklamy vašich
Další dárky a suvenýry:
akcí v rámci Informačního centra, ale i na informač• dárková Medovina z Vysočiny
ním portálu www.vychodni-cechy.org.
• dárkové kvalitní víno z Poličky (bílé, červené, růNa říjen připravujeme opět zájezd na podzimní
žové)
zahrádkářskou „Floru Olomouc“, spojený tento• trička s potiskem a široká nabídka dalších drob- krát s návštěvou zajímavého místa v tomto regionu,
nějších upomínkových předmětů
např. Úsov, Mladečské jeskyně, Náměšť na Hané.
• dárkové předměty z výroby Domova na zámku
Soutěž IC! Do konce července opět probíhá soutěž
Bystré
„Informační centrum 2014“. V loňském roce jsme
• zajímavá kniha „Hrad Svojanov“.
v soutěži získali pěkné druhé místo, hned za IC Lito• velký výběr pohlednic s motivy Poličky a okolí, myšl. Soutěž vyhlašuje Asociace TIC spolu s deníky
poštovní známky
VLP a agenturou Tourism. Pokud jste i letos s našimi
Směnárna „bez poplatků“ funguje 7 dní v týdnu
službami spokojeni, dejte nám svůj hlas prostředa můžete zde výhodně nakoupit i prodat všechny
nictvím www.denik.cz/infocentra. Děkujeme vám
obvyklé měny.
předem za naši podporu.
Pro zájemce nabízíme osobní i mikrobusovou doProvozní dobu IC o prázdninách:
pravu a autobusovou dopravu na hrad Svojanov.
pondělí - pátek 8.00 – 18.00 hod.
Můžete si přijít vybrat dovolenou z katalogu „Chasobota - neděle 9.00 – 12.00 a 12.45 – 15.00 hod.
ty a chalupy v kraji Vysočina“. I nedaleko od Poličky
se dá strávit příjemná dovolená.
Přejeme vám příjemné a bezstarostné užití prázdI v létě nabízíme dobíjecí karty IREDO na autobu- nin a dovolených.
sové i vlakové spoje v rámci Pardubického kraje.
V některých letních termínech se s námi můžete
Kolektiv Informačního centra Polička
zúčastnit víkendového zájezdu „Víkend u moře“,
www.ic.policka.org, info@ic.policka.org
např. v Chorvatsku. Odjezd v pátek, návrat v neděli.
tel. 461 724 326
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Jízda po cestě
je radostí ale...
Je to horší než jsem si myslel.
Arogance totalitní moci vystrkuje rohy. „Je to
problém, moc se ptáte, co pořád chcete, jaké pak
vysvětlování. Řekl jsem, že se o tom mluvit nebude,
tak dejte pokoj“. Takhle vysvětluje můj zastupitel
a starosta to, že úřad a jeho úředníci, který snad
řídí, něco opomněl. A to pořád to jedno vysvětlení:
proč je něco jinak, než jak bylo domluveno, sepsáno a podepsáno. Podle starosty je všechno v pořádku, nikdo nepochybil, jenom ten otravný občan
Šrek otravuje. Pro mne je to nepochopení systému
demokracie, kdy celý systém by měl pracovat jako
servis tomu základnímu prvku demokracie, a to
občanu. V zájmu koho celý systém v Poličce pracuje není jasné, když to v tomto případě Šrek není.
Možná k prospěchu stavební firmy, nebo nějakého
úředníka, aby se neřeklo, že něco zblbnul?
Za zločinného totalitního režimu bylo jasné, že
se děje jenom to, co tento režim chce, bez ohledu
na různost názorů, na občana samotného. Tento
pohled na řízení věcí veřejných přetrvává, jenom
není tak jasné, v čím zájmu.
Vrcholem tohoto totalitního, zavrhnutého, přístupu je názor paní místo starostky Kučerové. Ta
je přesvědčená, že úředník může rozhodovat o věcech, o kterých ví jen z doslechu. To, že nekompetentním rozhodnutím poškozuje dobrovolnou práci aktivních občanů, jí nevadí.
Přístup našich volených zástupců k občanské
společnosti je pro mne alarmující a jako pamětník
bývalého režimu bych rád varoval i ostatní.
Abych nebyl jen negativní, musím říci, že ačkoliv
nám stále vládnou totalitně myslící představitelé,
mnohé zpátky změnit nedokáží. Příkladem je i to,
že mohu svoji nespokojenost vyjádřit na stránkách Jitřenky. Díky za to.
Ivan Šrek
Vážený příteli,
myslím, že ani Vy neočekáváte, že budu na tento
Váš příspěvek opětovně odpovídat a znovu opakovat všechny argumenty, které již z mé strany zazněly v minulých číslech Jitřenky.
Já si velmi vážím lidské práce, z které pochází
veškeré zdroje našeho města, a považoval bych
za zbytečné plýtvání, kdybych zde zabíral prostor,
který může být využit daleko efektivněji ve prospěch většiny našich spoluobčanů.
Z mého pohledu musím bohužel konstatovat, že
se mi nepodařilo Vás osobně přesvědčit, že hlavní
prioritou našeho města je konat ve prospěch všech
našich občanů. Naše politika není žádná ideologie,
ale obyčejná slušnost, poctivost a hospodárnost.
Budu žít v naději, že s pomocí času o tom přesvědčím i Vás.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města
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Usnesení městské rady
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady
města Poličky konané dne 26. 5. 2014
RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u bytových domů na ul. B. Němcové, 9. května a Zákrejsova v Poličce“, společnost Dlažba Vysoké
Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci grantového řízení Fond Asekol se
společností ASEKOL, s. r. o., Praha, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s., Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh koncesní dokumentace
pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví města Polička, zpracovaný
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Praha a předložení tohoto návrhu k posouzení na
SFŽP ČR, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice
Husova, Polička“ s firmou BS - IMEX, spol. s r. o.,
Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Projektová dokumentace I. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše Hlavatého, Pardubice,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2014 dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí fin.
příspěvku pro TJ Spartak Polička - ASPV, Polička, ve výši 7 000 Kč na organizace volejbalových
soutěží.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí
fin. příspěvku pro „Pontopolis“, Polička ve výši
5 000 Kč na projekt „Fotbal pro rozvoj“
RM neschvaluje návrh na povýšení fin. příspěvku z navrhované částky 2 000 Kč na 3 000 Kč na
přejezd na silničním kole z Tbilisi do Poličky za
30 dní v předpokládané délce 4500 km.
RM schvaluje finanční příspěvky:
• Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská
škola Lubná, ve výši 2 000 Kč na uspořádání
florbalového turnaje za účasti i žáků ZŠ Polička
• 4 000 Kč na dětské odpoledne s divadlem ve
Stříteži
• Duha Vysočina, ve výši 2 000 Kč na deskové
hry pro děti a mládež
• 3 000 Kč na dětské odpoledne s divadlem ve
Stříteži
• 2 500 Kč na vystoupení headlinera Strapa
v Divadelním klubu v Poličce
• 2 900 Kč na dokončení dendrochronologického datování domu č. p. 22 v Lezníku
• NÁŠ MARTINŮ, ve výši 20 000 Kč na koncerty pořádané v rámci programu „Rok české
hudby 2014 v Poličce“
• CANTES, o. s. skupina Polička, ve výši
10 000 Kč na činnost - nákup pomůcek pro
výkon canisterapie, PHM, poštovné, internet,
telefonní poplatky, školení členů, odborná literatura, krmení, veterinární ošetření, pojištění
• 3 000 Kč na Běh naděje - Šance pro život
• Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov,
ve výši 20 000 Kč na dofinancování provozu
Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi,
aktivizační a volnočasové činnosti pro uživatelky a jejich děti
• Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO
kardio Svitavy, ve výši 6 000 Kč na přednášky,
kurzy životosprávy, kardioolympiádu, vstupné, rekondiční pobyt
• 10 000 Kč na sportovní činnost Terezy Vytlačilové
• Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl Orka Polička, občanské sdružení, ve výši 5 000 Kč na
činnost organizace
• ÚAMK - AMK Polička, ve výši 4 000 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva
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• 3 000 Kč na činnost mládežnického sportovního družstva - běžecká liga Vysočiny Iscarex
Cup 2014
• 2 000 Kč na účast v silničních závodech motocyklů
• 2 000 Kč na přejezd na silničním kole z Tbilisi do Poličky za 30 dní v předpokládané délce
45000 km
• Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením, MO Polička, ve výši 2 000 Kč na
terénní programy pro děti „Bezpečná cesta
domů“, „Partnerské vztahy“
• Aeroklub Polička, ve výši 5 000 Kč na nákup
radiostanic
• Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů Oblastní sdružení chovatelů poštovních holubů, ve výši 6 000 Kč na startovné na
závodech, dopravu, vakcinaci, léky, vitamíny,
kancelářské potřeby, nájem
• Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, ve výši 5 000 Kč na obnovu turistického značení a činnost, pořádání výstupu
k rozhledně Horní les
• Klub českých turistů Polička, ve výši 10 000 Kč
na činnost, značení turistických tras, propagační materiály
• Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5 000 Kč
na nákup obilí pro zimní přikrmování zvěře,
nákup materiálu pro drobné opravy
• Myslivecké sdružení Sebranice - Lezník, ve
výši 2 000 Kč na nákup krmení pro zvěř a speciálního krmiva pro bažanty
• Myslivecký spolek Pomezí - Balda, ve výši
2 000 Kč na příspěvek na krmivo, na kynologickou akci Baldecký pohár
• Opuštěné kočky Polička, ve výši 3 000 Kč na
péči o opuštěné kočky
• ZO Českého zahrádkářského svazu, Polička,
ve výši 10 000 Kč na opravu cest v zahrádkářských osadách
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 20 000 Kč na sportovně
turistický kurz žáků - vodácký kurz, Vyšší
Brod - Boršov na Vltavě
• Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička,
ve výši 3 000 Kč na setkání České tábornické
unie se skauty
• MÉDEA -, o. s., ve výši 5 000 Kč na pořízení
zánovního 9místného dodávkového vozidla mikrobusu
• ÚAMK - AMK Polička, ve výši 6 000 Kč na
úpravu trati stavebním strojem pro mládežnické družstvo motokrosařů
• Krajské ředitelství policie PaK, ÚO Svitavy,
Obvodní oddělení Polička, ve výši 4 973 Kč na
ruční svítilny LED verze P7 - 2 ks, výkonná nabíječka a diagnostická stanice pro čtyři NiMH
a NiCd akumulátory - 1 ks
• Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní, ve výši
15 000 Kč na organizační zabezpečení koncertu kapely Čechomor ve Svitavách u příležitosti
oslavy 150let dobrovolného hasičství v ČR
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., ve výši
5 000 Kč na vzdělávací programy pro třídní
kolektivy MŠ, ZŠ a SŠ, přednášky pro veřejnost, seniory v oblasti environmentální a ekologické výchovy
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Poličce, ve výši 3 000 Kč na příměstský tábor
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 8 000 Kč na projekt zdravé výživy „Špaldíkova cesta kolem světa“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 10 000 Kč na projekt „Muzikoterapie
a tvoření mandaly“

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

• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 10 000 Kč na prevenci poruch příjmu potravy
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 10 000 Kč na prevenci kouření
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 30 000 Kč na výměnný
pobyt - dopravu, stravování a vstupy do kulturních zařízení - Ebes v Maďarsku
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 20 000 Kč na sportovně
turistický kurz žáků v Orlických horách
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 13 000 Kč na dvoudenní zážitkový výlet v Rokytnici nad Rokytnou
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
5 000 Kč na školu v přírodě v Hodoníně u Kunštátu pro děti ze sociálně slabých rodin, Dětského domova Polička, Domova na zámku Bystré
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
v Poličce, ve výši 12 000 Kč na třídenní matematické soustředění na Baldě
• Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
Tilia Polička, ve výši 29 000 Kč na doplnění
a obnovu elektrického a motorového nářadí,
sportovního a táborového vybavení, opravu
a údržbu základny, klubovny, auta
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 29 000 Kč
na stanové celty, sportovní vybavení, údržbu
automobilu, vybavení vodáckého a airsoftového oddílu
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši
7 000 Kč na tradiční dětský den
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 16 000 Kč na zakoupení auditivní techniky
pro rozvoj komunikativních dovedností, vystupování na veřejnosti i v sociální skupině - pro
děti předškolního a školního věku
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 2 000 Kč na Čarodějnický rej
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 3 900 Kč na Možná přijde i Mikuláš 2014
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 4 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 7 500 Kč na Drakiádu 2014
• 10 000 Kč na živý betlém na Palackého náměstí
1/2015 - zajištění kostýmů pro účinkující a koně,
dopravu lidí, koní a dalších zvířat, občerstvení,
krmení pro zvířata, úklid, ozvučení
• “Pontopolis“, ve výši 20 000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,
na projekt starý mladý svět - besedy, výstavy,
koncerty, divadelní představení
• Speciální základní škola Bystré, ve výši
10 000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré
v Divadelním klubu v Poličce
• 25 000 Kč na realizaci výstav v rámci programu
Galerie KABINET CHAOS Střítež
• Laxus, o. s., ve výši 15 000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
• MaTami, centrum pro rodinu, o. s., ve výši
26 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro
rodinu“
• Národní institut pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky,
Krajská organizace Pardubického kraje, o. s., ve
výši 5 000 Kč na sociální poradenství, osobní
asistenci
• Občanské sdružení Bonanza, ve výši 30 000 Kč
na dofinancování sociální služby pro rodiny
s dětmi v rámci projektu Drž se na uzdě
• Občanské sdružení Květná Zahrada, ve výši
30 000 Kč na vybavení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši
25 000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
• Oblastní charita Polička, ve výši 25 000 Kč na
nákup pomůcek pro paliativní péči - dávkovač
lineární osobní přenosný

• ATLETIKA Polička, ve výši 62 000 Kč na sporPlamen) - hadice, proudnice, rozdělovač, sací
tovní činnost mládeže
koš
• ATLETIKA Polička, ve výši 10 000 Kč na Běh
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
kolem poličských hradeb
5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, sa• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 50 000 Kč na
vice, sací koš - pro družstvo mužů
sportovní činnost hokejbalového klubu
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
• HC Spartak Polička, o. s., ve výši 115 000 Kč na
5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, sačinnost hokejového klubu
vice, sací koš - pro družstvo žen
• SK8 Slalom Polička, ve výši 58 000 Kč na
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
sportovní činnost juniorského a žákovskévýši 10 000 Kč na pořízení mobilního venkovho družstva skateboardistů a zajištění účasti
ního posezení a stolů do „víceúčelového areálu
v Českém a Světovém poháru a na MS ve skateZahrada u Mlýna“ v Alšově ulici
boardu v roce 2014
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
• Sportovní kluby Polička, ve výši 100 000 Kč
výši 5 000 Kč na šachový turnaj „Šachové Vena činnost mládežnických oddílů
likonoce 2014“
• 14 000 Kč na pořádání oblastního a okresního
• ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 10 000 Kč na
kola ve sportovním lezení, účast na závodech,
ošetřovnu pro zvířata - demonstrační místnost
obnova výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí
kroužku sportovního lezení
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí fi• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl
nančních příspěvků pro:
odbíjené), ve výši 130 000 Kč na činnost mlá• “Pontopolis“, ve výši 10 000 Kč na festival dodežnických družstev
kumentárních filmů o lidských právech Jeden
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl
svět - projekci pro školy
stol. tenisu), ve výši 7 000 Kč na činnost mlá• Střední odborná škola a Střední odborné učidežnických oddílů, pořádání a účast na turnaliště, Polička, ve výši 15 000 Kč na vybavení
jích
fiktivních firem
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
tenisu), ve výši 52 000 Kč na činnost s mládeží
výši 25 000 Kč na letní stanový tábor - skaut• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl
ská základna Maděra Telecí
tenisu), ve výši 10 000 Kč na tréninkový kemp
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 10 000 Kč
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
na uspořádání výměnného zimního tábora
výši 35 000 Kč na cestovné na soutěže, stars Londýňany
tovné na turnajích, pronájem hracích prostor,
• Oblastní charita Polička, ve výši 7 200 Kč na
nákup šachového materiálu
zajištění muzikoterapie pro klienty Denního
• 1. FBC Polička, ve výši 3 000 Kč na turnaje,
stacionáře na rok 2014
tréninky, zápasy ve florbale
• Oblastní charita Polička, ve výši 8 621 Kč na
• Gymnázium Polička, ve výši 20 000 Kč na
nákup odsavače pilin
dvoudenní soustředění „Psychohrátky“
• „Pontopolis“, ve výši 5 000 Kč na projekci filmu
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
Raduga v DPS Penzion Polička v rámci filmovýši 18 000 Kč na preventivní výukový prového festivalu Jeden svět
gram „Finanční gramotnost“
• Tělovýchovná
jednota
Spartak
Polič• Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Poka, o. s. (ASPV), ve výši 9 000 Kč na nákup
lička, ve výši 3 000 Kč na program pro žáky
volejbalových míčů, organizaci volejbalových
„Nastavení pozitivních vztahů ve třídě“
soutěží
• Střední odborná škola a Střední odborné
• Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Poučiliště, Polička, ve výši 21 230 Kč, z toho
lička, ve výši 50 000 Kč na vyčištění povrchu
10 000 Kč na hudebně vzdělávací program
atletického oválu
„S hudbou proti drogám“ a 11 230 Kč na kul• “Pontopolis“, ve výši 10 000 Kč na projekt „Fotturně vzdělávací akce s prevencí proti drogové
bal pro rozvoj“
závislosti „Těžší je skončit, než začít“
• Gymnázium Polička, ve výši 6 000 Kč na pro• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ
jekt „Sportuj s rozumem“
v Poličce, ve výši 13 500 Kč na program pri• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
mární prevence pro kolektivy žáků společně
výši 24 000 Kč na projekt „Šikana, škola a pas rodiči
ragrafy“
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve
v Poličce, ve výši 8 000 Kč na besedu s pedavýši 6 000 Kč na projekt „Prevence gamblergogickými pracovníky v oblasti primární preství“
vence
• Občanské sdružení přátel ZŠ Na Lukách Polič• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ
ka, ve výši 5 000 Kč na turnaj ve stolním teniv Poličce, ve výši 4 770 Kč na vrstevnické prosu - pronájem haly, míčky, ceny, medaile
gramy, sociometrická šetření zaměřené na klima třídy
RM schvaluje užití městského znaku v knize
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ
Neuvěřitelná kauza Martinů Nakladatelství Arv Poličce, ve výši 9 500 Kč na adaptační kurz
bor vitae, s. r. o., Řevnice, dle důvodové zprávy.
žáků šestých tříd
RM schvaluje přerušení provozu školní družiny
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
Masarykovy základní školy Polička v době letních
v Poličce, ve výši 10 000 Kč na Vrstevnický
prázdnin, dle důvodové zprávy.
program - nadstavba
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
• Český svaz chovatelů Základní organizace Po- Stavební sdružení Boštík, s. r. o., Poříčí u Litomylička, ve výši 10 000 Kč na opravy a údržbu
šle, k zajištění zakázky „Výměna opláštění věže
areálu pro jarní výstavu
kaple sv. Václava ve Stříteži“, dle důvodové zprávy.
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši
RM neschvaluje zkrácení textu knihy „Dějiny
5 000 Kč na provoz zájmového kroužku mla- města Poličky“ o obecně historické texty.
dých hasičů
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
REK plus, s. r. o., Polička, k zajištění zakázky
5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mla- „Zhotovení loga k 750. výročí města Poličky, dedých hasičů (poháry, věcné ceny)
sign manuálu a grafické přípravy všech materiálů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
k výročí“, dle důvodové zprávy.
5 000 Kč na pronájem tělocvičny
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně
• Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši
závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vyme5 000 Kč na vybavení na branné závody (hra
zuje dobu nočního klidu při konání společenské
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

akce pořádané TJ Spartak Polička, lyžařským oddílem, takto:
• v pátek 6. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00
hod.
• v sobotu 7. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02,00 hod. do
06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně
závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání soukromé
oslavy v areálu hasičského hřiště v Lezníku
• v pátek 6. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 06.00
hod.
• v sobotu 7. 6. 2014 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 02,00 hod. do
06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi městem Polička jako půjčitelem a Divadelním spolkem TYL POLIČKA, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je objekt skladu na stavební
parcele č. 3228/1 a č. 3228/2 v k. ú. Polička, dle
důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 87 let v souladu s nájemní smlouvou
ze dne 10. 10. 2002 uzavřenou mezi městem Polička a Divadelním spolkem TYL.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostů.

Kardiaci
vzpomínali
Před 22 lety byl založen svitavský kardio klub.
Na jeho úspěšné činnosti se podílela řada členů,
kteří dnešní akce klubu z důvodu vysokého věku,
nebo zdravotních problémů, sledují z povzdálí.
7. 6. se uskutečnil vzpomínkový zájezd pro členy klubu, kteří stáli u jeho založení a další, kteří
se podíleli na organizaci a činnosti klubu. Zájezd
umožnil setkat se po mnoha letech a zavzpomínat na společné vycházky. Cesta vedla krásnou

Vysočinou, na místa prožitých rekondicí. Vzpomínky se vrací, je toho hodně, o čem si popovídat. Spokojenost byla veliká, vůbec nevadilo, že
mnozí mají problém s chůzí. Krásné, veršované
poděkování pronesl p. Kyncl. Zájezd byl poděkováním všem, kteří se podílejí na úspěšné činnosti
Kardio klubu.
Za dobrou organizaci a bezpečný průběh zájezdu patří poděkovat manželům Pokorným.
J. Lahodný
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Dítě nemůže za to, do jaké rodiny
se narodilo

Rekonstrukce
budovy Charity
Upozorňujeme veřejnost a zejména klienty
středisek: Občanská poradna, Charitní ošetřovatelská služba, Půjčovna pomůcek, Humanitní
šatník, Nízkoprahové denní centrum a Šance pro
rodinu Oblastní charity Polička na mimořádný
provozní režim z důvodu kompletní rekonstrukce
budovy „staré Charity“, Vrchlického 185, Polička,
která je plánovaná od poloviny července do konce října 2014.
Středisko Nízkoprahové denní centrum, včetně
humanitního šatníku bude až do odvolání (pravděpodobně do konce října 2014) zavřeno. Po tuto
dobu nebude možné poskytovat služby ani přijímat darované šatstvo.
Ostatní jmenovaná střediska budou fungovat
bez uzavření, ale po nějaký čas ve velmi omezených podmínkách a pravděpodobně i v náhradních prostorách. O případném dočasném přesunu
do náhradních prostor budeme veřejnost informovat na webu Charity: www.policka.charita.cz,
na charitních nástěnkách i přímo na rekonstruované budově. Protože k největším zásahům do interiéru budovy dojde pravděpodobně až v srpnu,
budete o změnách informováni konkrétněji také
prostřednictvím srpnové Jitřenky.
Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost s nevyhnutelnými situacemi, které rekonstrukce obvykle přinášejí. Výsledek, tedy to, že tato městská
budova bude po mnoha desetiletích generálně
opravena, jistě potěší nás všechny. Budou na ni
vyměněna okna, topný systém, a zateplena nová
fasáda.
Štěpánka Dvořáková

V květnovém čísle Jitřenky,
v článku Šance pro rodinu – odhalení, jsme „poodkryli roušku
tajemství“ halící tuto nejmladší
sociální službu Oblastní charity
Polička. Prozradili jsme, že se
jedná o pomoc rodinám s nezletilými dětmi, kterým se bez pomoci nedaří zvládat obtíže vzniklé
z nepříznivého osudu, z lidské nedostatečnosti
a z lidského selhávání. Vysvětlili jsme, že jde o pilotní projekt Pardubického kraje, a že je jedním
z článků celostátní reformy péče o děti. Dnes se
pokusíme službu zase o něco více přiblížit.
„Každý hraje s těmi kartami, které drží v ruce,“
popisuje výchozí stav rodin v péči Šance pro rodinu její vedoucí Pavel Šimon. Společensky vnímáno,
je velký rozdíl mezi člověkem, který z rodiny podědil hodnotný majetek, společenský status, bohaté
duchovní hodnoty nebo strukturované sociální
návyky a člověkem, který takovéto dary nedostal.
První je automaticky považován za „úctyhodného“,
druhý vnímán jako „problémový“. Ale čí je to zásluha? Samotného jedince? Dědičnosti? Rodiny?
Nebo prachobyčejné náhody? Jak by to asi vypadalo, kdyby se na začátku děti vyměnily?
To je soustavná filosofická i badatelská otázka,
ale už profesor Matějček dospěl k přesvědčení, že
když se: „uzdraví matka, uzdraví se i dítě.“ Jistě
neměl na mysli pouze zdraví tělesné či duševní, ale
také zdraví sociální. A právě o toto „uzdravováni“
matky, otce i všech členů rodinného společenství
v Šanci pro rodinu jde. Dítě totiž nemůže za to,
do jaké rodiny se narodilo. Jako nejslabší spole-

Doodpadu

Konopí může
zachránit svět
Soutěžní otázka č. 5 z předminulé Jitřenky: Můžete v současné době v ČR pěstovat konopí?
Pokud ano, tak jaké a za jakých
podmínek?
Odpověď: V ČR se v současné
době smí pěstovat pouze druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které
obsahují maximálně 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (takže pouze konopí seté neboli
technické) a to na ploše do 100 m2. Na větší ploše
je povinnost předat hlášení místně příslušnému
celnímu orgánu podle místa pěstování.
Odpověď nepřišla do ekocentra žádná. Výhry,
které jsme měli připravené, rozdáme účastníkům
minulých kol, kteří nebyli vylosováni. V soutěži zatím pokračovat nebudeme.
Přejeme všem klidné prožití prázdnin.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy pro své členy připravuje
7. denní rekondiční pobyt v nádherném prostředí
Českomoravské vysočiny v penzionu Pavla - Vlachovice. Předběžná cena 2.900 Kč.
Termín: 31. 8 – 6. 9. Uzávěrka závazných přihlášek 20. července.
Nutná záloha 2.000 Kč. Info u vedoucí rekondice p. Zdeny Chvojsikové
Tel. 737 941 571.
Členové výboru kardio přejí všem aktivní prožití
dovolené a neseďte doma, příroda léčí.
Pokorný Jan
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čenský článek si však zaslouží nejintenzivnější
možnou pozornost. Je v zájmu celé společnosti,
která stanovuje společenská, ekonomická i kulturní „pravidla hry“, aby se hrála „hra dobrá“, tedy
s kartami „necinknutými“ a dobře rozmíchanými.
Je v zájmu celé společnosti, aby se do rukou dětí,
které jsou naší budoucností, dostávaly také karty
dobré. A když jim je nemůže dát rodina, protože
je nemá, mohou si je „líznout ze společné hrací
kupky“.
Šance pro rodinu je jednou z mnoha dobrých
karet uložených na této kupce. Je položena „barvou nahoru“, takže není otázkou náhody, ale volby, zda si ji „hráč“- rodina, vybere. Už to, že se po
ní odváží sáhnout, je velký krok vpřed. Vyžaduje
od něho uvědomění si vlastní situace, přiznání,
že si s ní momentálně nedokáže poradit a žádost
o pomoc. Rodina tak celým svým postojem signalizuje, že chce upravit své sociální fungování a že
vylepšený model hodlá předat svým dětem. To, že
přitom dělá chyby, volí špatné tahy a sem tam se
zapomene, není rozhodující. Kdo se učí, má na nedokonalosti nárok. Zaslouží si však také ocenění
za vše, co se už naučil, byť to mohou být pro vnějšího pozorovatele pouhé drobnosti. Radikalismus
v Šanci pro rodinu nemá místo. Možná, a dost
pravděpodobně, se její klienti nenaučí svoji životní
hru hrát tak dobře, jak by si přáli sami a jejich okolí, ale v každém případě se svým úsilím dostanou
o nějaký „herní levl“ výš. Přece i v žolíkách platí, že
srdcová trojka je výš než žaludová dvojka. A přesně o to v Šanci pro rodinu jde - o zvyšování šancí.
Štěpánka Dvořáková

Vzdělávací program „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“, který je zaměřený na osvětu a výchovu v oblasti odpadní vody, spustil v těchto dnech
své webové stránky. Návštěvníci na www.doodpadu.
cz najdou nejen podrobné informace o projektu a aktuality, ale i množství informací, tipů a rad.
„Zájemci se seznámí například s jednotlivými druhy odpadu, které nepatří do toalety nebo kuchyňského dřezu, ale lidé to občas nedodržují. Zároveň
jim také vysvětlujeme i proč to nedělat a kam tyto
odpadky správně patří,“ přiblížila Lubomíra Kamenická.
Web je stejně jako celý vzdělávací program rozdělen do dvou částí. V sekci „pro základní školy“ si
děti a učitelé mohou přečíst několik dobrých důvodů,
proč si do třídy pozvat kocoura AGIho, který je průvodcem celého projektu, i jak si výukovou hodinu
objednat.
V části určené středoškolákům byla v těchto dnech
zahájena soutěž na téma „Co do kanalizace nepatří,
aneb To fakt nevyčistíš“. Úkolem třídních kolektivů
je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace.
„Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty, plakáty, krátká
videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací,
které vyhlásíme na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní ples,“ řekl Ing. Jan
Šimon.
Na www.doodpadu.cz se mohou třídní kolektivy do soutěže zaregistrovat, přečíst si její pravidla
a získat i pár dobrých rad pro zpracování vybraného
tématu.
O projektu DOODPADU
Vzdělávací program „DOODPADU aneb Co do
kanalizace nepatří“, zahájila v letošním roce společnost Energie AG Bohemia a její dceřiné společnosti
ČEVAK, a. s., VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová,
VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou.

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

Tyto společnosti se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění odpadních vod.
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi
často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení,
ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá.
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či
dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná. „Zatímco
odpad jsme se již naučili velice dobře třídit, stále zapomínáme na to, že i zacházení s odpadní vodou má
svá pravidla, a právě ta chceme prostřednictvím
projektu DOODPADU vštípit nejen dětem, ale i široké veřejnosti,“ řekl vedoucí marketingu a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA Ing. Ivan Kafka.

Výuka náboženství
Římskokatolická farnost vyučuje na školách
nepovinný předmět římskokatolické náboženství.
Pokud máte zájem, aby se děti seznámily se základy křesťanství, které mělo zásadní vliv na vytváření naší kultury a ovlivňuje ji dodnes, můžete
přihlásit děti na tyto hodiny. Základní znalosti
o křesťanství patří k všeobecnému vzdělání. Pokud si rodiče přejí, může být toto vzdělávání prohloubeno o uvedení do života ve svátostech. Vše se
děje po dohodě s rodiči.
Na prvním stupni ZŠ probíhá vyučování přímo
na školách, od druhého stupně potom na faře v Poličce. V letošním školním roce navštěvovalo hodiny náboženství 102 dětí.
Za Římskokatolickou farnost Polička
Ing. Anna Navrátilová,
pastorační asistentka

Kalendář akcí

André Rieu - král
valčíků v přímém
přenosu

červenec 2014

Kurzy a kroužky v Tylově domě
Najděte si svůj pohybový kroužek nebo jazykový
kurz v Tylově domě v Poličce pod vedením zkušených lektorů a v příjemném prostředí.

•

Od září pro vás připravujeme:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
lektorka: Hana Malíková
- pro děti 1,5 – 2,5 let / středa 9.00 – 10.00
hod.
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
lektorka: Hana Malíková
- pro děti 2,5 – 3 roky / středa 10.00 – 11.00
hod.
• Cvičení pro zdraví a krásu
lektorka: Dagmar Melšová
- pro dívky a ženy (od 16 let) / úterý 18.30 –
19.30 hod., středa 17.30 – 18.30 hod.
• Jógový klub
lektorka: Marie Hrstková
- od 16 let / pondělí 17.30 – 19.30 hod.
• Zumba
lektorka: Ivana Voglová
- pro ženy a muže od 14 let t / úterý 16.00 –
17.00 hod., úterý 17,15 – 18,15 hod.
• Zdravotní cvičení pro každého
lektorka: Jana Suchá
- pro ženy a muže od 16 let / středa 18,45 –
19,45 hod.

•

•

•

na všech úrovních, vyučovací den – bude
upřesněno
Francouzský jazyk
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku na
všech úrovních, vyučovací den – úterý
Španělský jazyk
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku
na všech úrovních, vyučovací den – bude
upřesněno
Italský jazyk
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku
na všech úrovních, vyučovací den – bude
upřesněno
Ruský jazyk
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku
na všech úrovních, vyučovací den – bude
upřesněno

Historicky první live přenos v poličském kině v neděli 20. července od 18 hodin.
Výjimečný koncert nizozemského houslisty,
dirigenta a skvělého baviče publika s obrovským
smyslem pro humor bude trvat 2 hodiny 40 minut.
Koncert je o to výjimečnější, že se koná pod
širým nebem na náměstí v jeho rodném městě
– v holandském Maastrichtu a v tomto městě se
jedná o 10. výroční koncert.
V Maastrichtu vystoupí kromě samotného
André jeho 60 členný Johann Strauss Orchestra
a spousta dalších umělců.
Užijete si velkolepou světelnou show a ohňostroj.
Vstupenky jsou již v prodeji v obvyklých předprodejních místech Tylova domu.
Více informací na www.tyluvdum.cz

U nenaplněných jazykových kurzů je možnost
výuky v tzv. dvoutřídce nebo individuální výuky.
Více informací na www.tyluvdum.cz nebo v srpnové Jitřence

Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete
vyzkoušet na Dni otevřených dveří – prezentace zájmové činnosti, který se bude konat v úterý
9. září 2014
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
pondělí – mírně a středně pokročilí
čtvrtek – pokročilí a konverzace
začátečníci – bude upřesněno
• Německý jazyk
lektorka: Bc. Hana Spálenková
podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku

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

Kino Polička
V měsíci červenci nepromítáme (kromě live přenosu). Promítat začínáme opět od poloviny měsíce
srpna.
Přejeme všem návštěvníkům a příznivcům Tylova domu krásné léto a vydařenou dovolenou.
Po prázdninách se budeme opět těšit na milá
setkávání s vámi v prostorách Tylova domu v nové
podzimní sezóně.
Váš Tylův dům
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Program RC MaTami

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Borová
13. 7. – pouť u kostela sv. Markéty
Bystré
12. 7. – Taneční zábava - na zahradě za hasičskou
zbrojnicí od 20.00 hod. Od 14.00 bude probíhat námětové cvičení hasičů a poté bude následovat zábavné
odpoledne pro děti na Hasičské zahradě.
18. 7. – Taneční zábava – na zahradě za hasičskou
zbrojnicí od 20.00 hod. Hraje Melodie Rock Trpín.
26. 7. – „Bystré, Hamry a jejich občané v letech
1. Sv. války“ – beseda s V. Ditrichem a P. Staňou se
uskuteční od 16.00 hod. v kině Bystré. Od 19.00 hod.
se uskuteční vzpomínková mše v kostele sv. Jana Křtitele spojená s výstavou. Po mši proběhne vzpomínka
u pomníku obětem 1. Sv. války.
Dolní Újezd
8. 6. –28. 9. - Výstava 100let od vypuknutí první
světové války
Klub oživení historie pořádá v Muzeu vesnice
12. 7. - Italská noc
Pořádá Sokol Dolní Újezd v hasičském areálu
v Bořkově od 20 hod. Hraje KaM bít.
26. 7. - Sokolní grilovačka a triatlon
V Bořkově v areálu SDH Dolní Újezd - Sokolní výlet po naší vesnici a nejbližším okolí. Soutěž v triatlonu pro mnoho kategorií. Soutěž v grilování různých
druhů mas. Zábavné hry pro děti.
Litomyšl
12.–13. 7. , vždy od 11.00, Restaurace Veselka
Borůvkový víkend - borůvkové hody
18. 7. , 18.00, Toulovcovo náměstí - Toulovcovy
prázdninové pátky
od 18.00 Vodnická pohádka - uvádí Divadélko Romaneto Praha
od 19.30 Poletíme? - folkový koncert
Vstupné dobrovolné.
25. 7. , 20.30, Zámecké návrší
Noc na Karlštejně - rozmarný filmový muzikál
(hrají Jan Rosák, Petr Jančařík, L. Olšovský, P. Vítek
a další), vstupné 260/290 Kč
Lubná
26. 7. - pouťová zábava - letní areál - hraje KAM-BÍT, začátek 20.00 hod.
27. 7. - pouťové odpoledne s Poličankou - letní areál,
začátek 14.00 hod.
Oldřiš
11. - 13.7 - Pouťové oslavy - 11. 7. Diskotéka v areálu
za Orlovnou od 21.00 hod
12. 7. - taneční zábava za Orlovnou –hraje Kyvadlo
od 21.00 hod., 13. 7. odpolední posezení za Orlovnou,
k poslechu hraje skupina Kapka od 15.00 hod
25. 7. - Letní kino za Orlovnou - Kocour v botách
(dětské představení), začátek 21.30
26. 7. - Letní kino za Orlovnou – Rivalové, začátek
21.30
Sebranice
12. 7. – Poličský bagr – XIV. ročník plážového volejbalového turnaje mužských dvojic ve sportovním
areálu v Sebranicích. Více na www.policskybagr.nastrankach.cz.
19. 7. – čertovská pohádka „O Luciáškovi“ – od
15.30 hod. na Kališti „U křížku“, v případě nepříznivého počasí v sále KD.
27. 7. – Pouť na Vysokém Lese. Začátek mše v 15.00
hod., následuje posezení.
Svojanov
5. 7. – 30. 8. - Výstava obrazů Petry Stoklasové –
Šuplíkárna. Radnice městyse Svojanov, vernisáž se
koná 5. 7. 214 od 13.00 hod.
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Prázdninové kluby rodičů
• Klub rodičů – výroba číší z PET lahví
15. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Povede: Dana Matejsková, Lucie Jílková
• Klub rodičů – výroba želvy z PET lahve
22. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Povede: Lída Burešová, Lenka Kunčíková
• Klub rodičů – výroba lapačů snů
5. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Povede: Míša Vomáčková, Zuzana Bulvová
• Klub rodičů – výrobky ze slaného těsta
19. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Povede: Lída Burešová, Lenka Kunčíková

Prázdniny jsou tu! Během
prázdnin bude chod našeho
centra částečně omezen. V první polovině července se v centru
koná příměstský tábor. Po dobu
trvání tábora budou probíhat pouze sportovní
aktivity a těhulky. Od druhé poloviny července jsou pro vás připraveny pravidelné tvořivé
dílny. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete.
Přejeme vám krásné léto a pokud nebudete vědět co s volným časem, pojeďte s námi na výlet!
Pravidelný program
• Drobci (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi)
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
17. 7. , 24. 7. , 31. 7. , 7. 8. , 14. 8. , 21. 8. , 28. 8.
Povede: Lída Burešová

BAZÁREK
18. 9. (čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.) a 19. 9. (pátek
9.00 – 16.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese
bazarek.matami@email.cz. Přihlašování na bazárek bude ukončeno 12. září. Druhý den prodeje
tj. pátek bude na všechny věci sleva 10%.
• Příjem věcí: 15. 9. (pondělí) 9.00 – 12.00 hod.
a 16. 9. (úterý) 15.00 – 17.00 hod.
• Výdej neprodaných věcí a peněz z prodaných věcí: 22. 9. (pondělí) 9.00 – 12.00 hod.
a 23. 9. (úterý) 15.00 – 17.00 hod.
• Od 15. 9. do 19. 9. budou zrušeny všechny aktivity.
• Ve středu 17. 9. od 17.00 do 18.00 hod. se bude
konat předprodej pro členy, kteří se při vstupu prokáží platnou členskou kartou (na jednu
kartu 1 osoba).
V případě velkého počtu přihlášených si vyhrazujeme právo ukončit přihlašování dříve.

• Fitness cvičení pro ženy a dívky
každou středu 18.30 -19.30 hod.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Bodystyling – bodybalance
každou neděli od 18.30 hod.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Těhulky
úterý 17.00 – 19.00 hod.
8. 7. , 29. 7. , 12. 8. , 26. 8.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
Prázdninové výlety
• Pštrosí farma
28. 7. (pondělí) sraz v 9.00 hod. u Tylova domu
• Zahrada u Mlýna
4. 8. (pondělí) sraz na místě v 9.00 hod.
• Rarášek Svitavy
11. 8. (pondělí) sraz na autobusovém nádraží
v 9.00 hod.
• Hřiště Hegerova ulice
18. 8. (pondělí) sraz na místě v 9.00 hod.
• Minifarma v Borové
25. 8. (pondělí) sraz na vlakovém nádraží
v 8.15 hod.
• ZOO JIHLAVA - Cena 160 Kč za osobu (Cena
zahrnuje pouze dopravu).
20. 8. (středa) odjezd v 8.30 hod. z ulice Hegerova
Podrobnější informace na www stránkách, facebooku či plakátech.

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

Galerie KABINET CHAOS Střítež
Otto Placht 12. 7. v 17 hodin
V moci magie noci
Asi nebudu přehánět, když označím nadcházející
výstavu za vrchol letošního výstavního programu.
Otto Placht je bravurní malíř, který se pohybuje již
řadu let mezi Prahou v Evropě a Pucallpou v Peru
a mnoha dalšími menšími místy na obou kontinentech. Tento způsob života, velký nadhled a schopnost hlubokého ponoru do vlastního vědomí, těla
a mysli, mu umožňuje malovat právě tak jedinečně.
Zdrojem jeho témat je deštný prales, řeky, městečka, přívozy, jezera, lidé a magické a léčivé rostliny
Amazonie. Jeho život je plný v jeho žité realitě i v oblastech mimo ni, kam se jen málokdo z nás dostane.
Naše galerie je pro jeho dílo opravdu směšně malá,
přesto se pokusíme představit určité rozpětí Ottova
talentu i možností zobrazení. Ke své malbě používá
jak přírodní pigmenty získané z amazonských rostlin, tak barvy syntetické, především fluorescenční.
Maluje na hrubé přírodní plátno i na samet. Jeho
obrazy jsou zachycením fantastických a komplikovaných vizí stejně jako obyčejných příběhů. Zrození,
život a smrt se v jeho plátnech přirozeně prolínají
a splývají v mnohovrstevnatou jednotu.

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

Otto Placht se narodil v roce 1962. Studoval
Akademii výtvarných umění v Praze v 80. letech
minulého tisíciletí a do roku 1990 zastával tamtéž
roli odborného asistenta. Patří k tomu nejlepšímu
a nejoriginálnějšímu z českého umění nejen 80. let.
Poté, co v Miami v roce 1993 potkal peruánského
šamana a malíře Pabla Amaringa, jehož obrazy
vznikaly na základě zkušeností s léčivou liánou
Ayahuaskou, odjel do Peru a přijímal Amaringovo
učení. Seznámil se s Ayahuaskou i životem v Amazonském pralese. Usadil se na předměstí amazonské džungle na březích laguny Yarinacocha. Jeho
život je propojen s indiány kmene Shipibo.
www.OttoPlacht.com.
Součástí vernisáže bude projekce filmu Malíř
džungle
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Otto Placht.
Galerie KABINET CHAOS Střítež, Střítež 68,
Polička, 572 01. Otevřeno v neděli od 13 – 18 h. a po
domluvě, e-mail verbrom@gmail.com, mobil:
602 315 215. Dobrovolné vstupné je vítáno). Aktuality sledujte na Facebooku, Galerie KABINET
Střítež.

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Co Čech, to muzikant
- výstava k Roku české hudby
2014
10. května - 28. září

Akce se uskuteční v sobotu 5. července. Přivítání účastníků proběhne na peróně železniční stanice
v Borové ve 14.46 hod. (příjezd vlaku od Poličky).
Dobové oblečení a doplňky vítány. Pořádá spolek
Náš Martinů.

HRY A KLAMY
Znáte rychlost své reakce?
Umíte provést kuličku složitým labyrintem nebo
prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera? Už
jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? To
nejsou čáry a kouzla, ale jen malá část toho, co nabízí
výstava Hry a klamy!
17. května - 31. srpna

• Přednáška
Spojení přednášek o slavných malířích s hudbou
Bohuslava Martinů patří do zvláštní programové
nabídky spolku Náš Martinů věnované ctitelům obojího druhu umění. Dosud jsme se takto mohli seznámit s italským renesančním malířem Pierem della
Francescem, jehož fresky v chrámu San Francesco
v Arezzu inspirovaly Martinů k napsání známé orchestrální skladby, a dále s českým modernistou Janem Zrzavým, kterému skladatel věnoval na důkaz
svého přátelství kantátu Kytice. Svorníkem další
přednášky nebude tentokrát samotné umění, ale
místo, jež poskytlo malířskému i hudebnímu nadání
svůj azyl, a tím je evangelická fara v Borové u Poličky. Stejně jako v předchozích případech se hlavního
slova ujme akademický malíř Jiří Štourač, aby nás
tentokrát provedl životem a dílem malíře Herberta
Masaryka. Přednášku doplní ukázky skladeb, které
Martinů napsal v souvislosti se svými návštěvami
farářovy rodiny.
Přednáška se uskuteční v sobotu 5. července od
21.30 hod. v atriu Centra Bohuslava Martinů v Poličce (v případě nepříznivého počasí v hudebním sálku CBM). Vstupné 40 Kč. Pro účastníky procházky
Borová – Polička vstup zdarma od 21.00 hod., spojený s malým překvapením (nutno přijít včas). Pořádá
spolek Náš Martinů.

Jiří Trnka – Tajemný svět pohádek
- výstava, která vás zavede do kresleného světa Jiřího Trnky
26. dubna – 31. srpna – výstavní sály Městské
galerie, Palackého náměstí
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
1. – 31. července
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky, jejichž odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor, který buduje most
mezi uměleckým dílem a veřejností.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
představí v červenci jako „nový kurátor“
dílo Josefa Václava Síly „Sádek“. Komorní
vernisáž proběhne v úterý 1. 7. v 17.00 hod.
v Centru B. Martinů.
Akce:
Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Ve dnech 1. 7. –6. 7. a 5. 8. –10. 8. jsou připraveny prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů,
kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více „zabydlená“,
návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen
o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě
před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé
košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité
šaty.
Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je
nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů
v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku
rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo
na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti, důchodci 30 Kč,
rodinné vstupné 120 Kč.
Náš Martinů: Po stopách Herberta Masaryka a Bohuslava Martinů
• Výlet
Počátkem července si mohou místní patrioté, ale
i další uměnímilovní nadšenci připomenout poněkud netradiční výročí. Dne 2. 7. 2014 tomu bude
100 let, kdy do Borové u Poličky poprvé přijel malíř Herbert Masaryk, syn pozdějšího prvního československého prezidenta a žák Antonína Slavíčka,
aby zde maloval Vysočinu. Malíře poutalo k Borové
přátelství s rodinou evangelického faráře Vladimíra
Čecha, jež mu poskytla na faře potřebné zázemí pro
jeho umělecké záměry. Zdejší kulturní prostředí přitahovalo k častým návštěvám také poličského učitele
hudby Bohuslava Martinů, neboť tu nacházel spřízněné duše pro společné muzicírování a inspiraci pro
svoje rané hudební skladby. Vzpomínce na oba umělce bude věnována procházka z Borové do Poličky, jež
bude zahájena symbolickým přivítáním účastníků
v železniční stanici Borová, po němž bude následovat
krátké zastavení na evangelické faře a odtud cesta po
dvou různě dlouhých trasách do Poličky.

Neděle 13. 7. v 16.00 hod. Hudba – Posezení
s harmonikou
Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne. Vstupné: 40 Kč.
Úterý 15. 7. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička pro
děti – Číše z PET lahví Přijďte si s námi vyrobit
barevné číše, kterými uděláte radost sobě nebo
vyrobíte krásný dárek pro své blízké. Vstupné:
40 Kč.
Středa 16. 7. v 21. 30 hod. Letní kino – Plán útěku Z tohoto vězení není prý úniku. Oni se o to přesto
pokusí. V hlavní roli Arnold Schwarzenegger a Sylvestr Stallone. Akční, USA, 2013, 115 min., dabing,
vstupné: 40 Kč.
Pátek 18. 7. v 21.30 hod. Letní kino – maraton
– Čtvrtá hvězda Co všechno udělá personál malého hotelu pro získání vysněné čtvrté hvězdy? Všech
dvanáct dílů komediálního seriálu České televize
v ojedinělém letním maratónu. Komedie, ČR, 2013,
336 min., vstupné: 40 Kč.
Sobota 19. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Velká
nádhera „Ě solo in trucco.“ Vizuálně podmanivé
komediální drama, zasazené do prostředí římské
smetánky, získalo Oscara za nejlepší cizojazyčný
film. Komediální drama, Itálie, 2013, 141 min., s titulky, vstupné: 40 Kč.
Neděle 20. 7. v 16.00 hod. Divadlo pro děti
– O kohoutkovi a slepičce Klasická loutková pohádka o tom, kterak se slepička snažila zachránit
nenasytného kohoutka. Hraje Malé divadélko Praha.
Vstupné: 40 Kč.

Poličské kulturní léto 2014
Akce se konají na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Program Poličského
kulturního léta pro vás připravila Městská
knihovna Polička a Centrum Bohuslava
Martinů v Poličce ve spolupráci s, o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů a, o. s. Pontopolis.
Středa 2. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Světová
válka Z Virová epidemie gigantických proporcí
decimuje lidstvo a jediný, kdo ji může zastavit je
Brad Pitt Akční sci-fi, USA, 2013, 116 min., dabing,
vstupné: 40 Kč.
Pátek 4. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Příběh
kmotra Příběh, inspirovaný knihou Jaroslava
Kmenty „Kmotr Mrázek“, popisuje vzestup a pád
člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami
posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
Kriminální drama, ČR, 2013, 99 min., vstupné:
40 Kč.
Sobota 5. 7.
Po stopách Herberta Masaryka a Bohuslava Martinů 14.46 hod. Borová, žel. st. - pěší
výlet z Borové do Poličky
21.30 hod. Polička, CBM – přednáška ak. malíře
Jiřího Štourače Vstupné na přednášku: 40 Kč,
pro účastníky výletu zdarma.
Neděle 6. 7. v 16.00 hod. Divadlo pro děti – Trpasličí pohádka Co udělá se sedmi muži jedna
kráska? Přijďte se podívat na příběh tak silný, že si
ho vyprávějí již generace trpaslíků. Hraje Studio Damůza. Vstupné: 40 Kč.
Úterý 8. 7. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička pro
děti – Rozuzlené hlavolamy Odpoledne bude věnované výrobě různých hlavolamů i ukázkou jejich
řešení. Kdo bude mít chuť, může se naučit vázání
různých uzlů. Vstupné: 40 Kč.
Pátek 9. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Strážca divočiny, Vlčie hory Dva pozoruhodné dokumenty
ukazují krásy nezkrocené slovenské divočiny, kde
je člověk pouhým pozorovatelem. Uvádíme v rámci
festivalu Colour Meeting. Dokumentární, Slovensko, 2009, 2013, 48 + 54 min., vstupné: 40 Kč.
Pátek 11. – sobota 12. 7. od 18.00 hod. Festival Colour Meeting. Tradiční rodinný festival
u poličských hradeb s netradičním programem.

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

Úterý 22. 7. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička pro
děti – Želvičky
Pestrobarevné plastové lahve proměníte v kouzelné malé želvičky. Vstupné: 40 Kč.
Středa 23. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Hunger
Games I. + II. Hunger games – zvrácená reality
show, ve které dvanáct chlapců a dvanáct dívek nedobrovolně bojují o holý život. Dvojité představení
(nejen) pro fanoušky knih Sussane Collinsové. Dobrodružné sci-fi, USA, 2012, 2013, 137 + 146 min., dabing, vstupné: 40 Kč.
Čtvrtek 24. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Hobit:
Neočekávaná cesta Přijďte si připomenout začátek příběhu Bilbo Pytlíka, čaroděje Gandalfa a jejich
trpasličích společníků. Fantasy, USA/Nový Zéland,
2012, 169 min., s titulky, vstupné: 40 Kč.
Pátek 25. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Hobit:
Šmakova dračí poušť Poté, co přežili začátek své
cesty, pokračuje společnost směrem na východ získat zpět Osamělou horu a trpasličí království Erebor.
Fantasy, USA/Nový Zéland, 2013, 161 min., s titulky,
vstupné: 40 Kč.
Sobota 26. 7. v 21.30 hod. Letní kino - Revival
Příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina
Smoke se za nejasných okolností rozpadla v roce
1972, a kteří se – každý z jiných důvodů – rozhodli
pokusit o její velkolepý comeback. Hudební komedie,
ČR, 2013, 111 min., vstupné: 40 Kč.
Úterý 29. 7. od 14.00 do 17.00 hod. Dílnička
pro děti – Loutková zahrada od Jiřího Trnky Přijďte se podívat na kouzelný filmový příběh
Zahrada a spolu s námi si vyrobte papírovou loutku.
Nakonec si se svými zhotovenými loutkami zahrajte
divadlo pod vedením zkušených výtvarníků Veroniky Hrčkové a Václava Frömmela. Vstupné: 40 Kč.
Středa 30. 7. v 21.30 hod. Letní kino – Muž
z oceli Nejnovější zpracování supermanovské legendy nás zavede do doby, kdy se mladý Clark Kent
vydává na cestu za zjištěním, odkud pochází a s jakým záměrem byl vyslán na zemi. Dobrodružné
sci-fi, USA/Kanada/VB, 2013, 143 min., dabing,
vstupné: 40 Kč.
V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více informací naleznete na www.
letopolicka.cz.
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K roku české hudby Martinů fest po sedmnácté
Začal jako obvykle pietním aktem u hrobu světového skladatele, kterého přišli i v nevlídném počasí
uctít desítky občanů. Pan starosta J. Martinů a ředitelka a hlavní postava festivalu Alena Báčová položili
kytice a pak nás pozvali do tepla Tylova domu, kde
na nás čekalo malé občerstvení a vernisáž fotografií
Ladislava Kukly, které jsme se zájmem prohlédli a ke
kterým se budeme vracet v průběhu koncertů.
Seznámení s klarinetistou Irvinem Venyšem a klavíristou Martinem Kasíkem v programu úvodního
koncertu Pocta Josefu Páleníčkovi je příliš skromné;
Irvin Venyš je umělec, zdobící svou přítomností význačná hudební tělesa a koncerty. Jeho interpretační
rejstřík je velice široký a nemůže v něm chybět klarinetový koncert A dur W. A. Mozarta, jehož druhá
věta je pomyslným kolbištěm všech klarinetistů
v oblasti barvy tónů. Klarinet je oblíbený, ale dost
nevyzpytatelný nástroj. Zvládnout techniku je jedna
věc, ale mít k dispozici ten správný plátek se správnou tvrdostí a správnou elasticitou, získanou jeho
včasným provlhčením – nejlépe v ústech – a sladění

Pietní akt

jedno z nejvýznamnějších děl svého žánru vůbec. Po
výrazové stránce se jedná o kompozici v autorově
tvorbě výjimečnou: místo prosté srdečnosti a spontánní radosti ze života, pro Dvořáka tak typické, promlouvá zde temná a vážná nálada, nejistota, pochybnosti a vzdor. Má vážné, filozofující ladění a jak nám
řekl klavírista tria Petr Jiříkovský, určitou odezvou
či inspirací mohlo být některé dílo J. Brahmse.

Klavírní trio Martinů

s ostatními nástroji, když vnější teplota ovlivňuje
výši ladění, to jsou jen úvodní každodenní patálie.
Ale ke koncertu. Začalo se sonátou pro klarinet a klavír B. Martinů. Ono mi to nedá, ale opět se budu opakovat. Tvorba B. Martinů je tak rozmanitá a přitom
vždy vstřícná k zážitkům jak interpretů, tak posluchačů. Nesetkal jsem se s hráčem, který by Martinů
nehrál rád, ale naopak stále slyšíme uznání Mistrovi
z jejich úst. Naplnění názvu koncertu Pocta Josefu
Páleníčkovi došlo při Suitě pro klavír. Těch pět rozličných vět přineslo příjemný poslech od selankovitých pasáží k dramatickým, až po závěrečnou v rytmickou a energickou toccátu. Francis Poulenc ve své
sonátě pro oba hráče dal prostor pro sólové části jak
klavíru, tak klarinetu a posluchačům zněly příjemné
tóny skladby, avšak už v duchu moderní tvorby.
Zvláštní odstavec teď věnuji sólu Irvina Vernyše ve
skladbě Oliviera Messiaena L’abime des oiseaux. Zde
umělec naplnil skladbu svou invencí. Zdánlivě jednoduchým způsobem přenášel části skladby, avšak
mohl použít mnoha u posluchačů dobře zabírajících
fines – tu jemné glissando, tu tremolo nebo vibrato
či trilek. Ne. Slyšeli jsme krásný barevný zvuk bez
příkras, ale dávající posluchači takové klarinetové
techniky jako neuvěřitelně jemný nástup z pianissima a nepostřehnutelné přechody do různých rejstříků. Skladba je ale koncipována tak, že se pohybuje
většinou v rejstříku jasném. Brilantní technika v každém okamžiku mohla v někom vzbudit dojem, jak
snadno se dá takový nástroj osedlat. Při závěrečném
decrescendo perdenosi (zeslabit do ztracena), jsme
chvíli nemohli uvěřit, že se stále ještě ozývá pomalounku odcházející tón nástroje. Přídavkové Jazzové
variace na Paganiniho téma dotvrdilo univerzalitu
Mistra a jeho sladké Dobrú noc v mihotavých variacích tématu nás poslalo ke klidnému spánku.
Klavírní trio Martinů dopoledne hrálo v Tylově
domě středoškolákům. Celý koncert vyzněl ke spokojenosti diváků i muzikantů: „Dokázali poslouchat
naprosto tiše, i když jsme hráli potichu. To se nestává na takových koncertech příliš často,“ vyjádřil se
pochvalně klavírista Petr Jiříkovský.
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Z díla Vítězslava Nováka známe tak akorát populární Slováckou suitu a asi z doslechu něco víme
o opeře Zvíkovský rarášek. Z jeho obsáhlého díla
jsme uslyšeli od Tria Martinů Quasi una balata, a jak
už název říká, baladická forma této skladby je jednolitá. Přesto má tradiční klasickou strukturu, totiž:
čtyři stručné epizody. Úvodní Andante tragico je
plné pesimismu, ale rozpoznáme tam i stopy mo-

Adam Viktora a Helena Tamelová
ravských lidových písní. Allegro má hrdinský motiv,
další je sarkastické scherzo a čtvrtá část končí dramatickými a temnými pohřebními tóny.
V Klavírním triu Bohuslava Martinů cítíte take
inspiraci lidovou hudbou, zejména pro její nekomplikovanost a rytmickou pregnantnost. Je to skladba
přehledná a průzračná, vyznačující se skvělou nástrojovou prací, propracovaností hudebních myšlenek, výborně inerpretovaných Triem Martinů, velmi
oceňovaným jak u nás, tak v zahraničí.
Na závěr druhého večera Martinů festu jsme slyšeli Klavírní trio f moll, které lze považovat nejen za
jeden z vrcholů Dvořákovy komorní tvorby, ale i za

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

Na začátku každé skladby vždy musí být hudební
myšlenka. Je to analogie lidské řeči: ne hlásky, slabiky, ale teprve slova, která dohromady dávají smysl větě, umožní řeči rozumět. A tak je to i s hudbou:
rytmus, melodie, harmonie, to jsou stavební kameny
skladby. Každý autor má svůj vlastní výraz, ale když
jsem ten večer slyšel skladby Vítězslava Nováka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka, rozuměl jsem
jim. Promlouvaly naší mateřštinou.
Koncerty v chrámu sv. Jakuba mají specifickou
atmosféru. Uslyšíme-li na zahájení Bachovu toccatu d moll – fugu, uvědomíme si znovu vyjadřovací
sílu varhan, dokonalost skladeb autora, o níž někteří

znalci říkají, že v sobě nesou přesnost matematických zákonitostí. Z kůru se snášející krásný soprán
Heleny Tamelové v další Bachově skladbě Ježíš, moje
radost a Mé věřící srdce je důkazem talentované
umělkyně nastupující generace interpretů klasické
hudby. Varhaník Adam Viktora vybral z díla Roberta
Schumanna melodickou fugu č. 5 na bachovské téma
a pak hravé Preludium g mol Johanessa Brahmse.

Sen Panny Marie a nejsem asi sám, komu už tyto písničky připadají málem jako národní.
Koncert byl poctou Petru Ebenovi a Adam Viktora
uvedl Tanec Šulamit, text Písně písní. Krása veršů,
která k nám doléhá ze vzdálených časů, umocněná
nepřekonatelným překladem Jaroslava Seiferta,
promlouvá se stejnou nádherou a tajemností, jak
to činí již tisíce let. Z jedenácti liturgických zpěvů

Filharmonie Hradec Králové

Jan Páleníček
Hudba Luboše Sluky nikdy jednoznačně nepodlehla žádné z novodobých skladebných technik či
směrů, ale vědomě navazuje na nejlepší tradice světových klasiků 20. století a na dramatickou hudební
dikci Leoše Janáčka. Navazuje i na J. Suka či B. Martinů. Slukovo dílo je velmi rozsáhlé a žánrově různorodé. Dominuje v něm oblast komorní hudby, ale zde
z jeho vokální tvorby zpívala Helena Tamelová Ave
Maria, zkomponovaná pro zpěv a varhany.
Písničky na jednu stránku - sedm písní na slova
moravské lidové poezie napsal Bohuslav Martinů
v roce 1943. Sedm drobných písniček, z nichž žádná
netrvá déle než devadesát vteřin. Z nich jsme slyšeli

P. Ebena zazněly dva, a jen můžeme litovat, že jsme
nemohli vidět na oba interprety třeba pomocí nainstalovaného projekčního plátna. Už tak krásný prožitek by byl ještě silnější.
Kdo z nás zná Bedřicha Antonína Wiedermanna?
Byl varhanní virtuos, hudební pedagog a skladatel.
Jeho varhanní tvorba obsahuje 80 děl, vyučoval varhanní hru na konzervatoři v Praze (1917–44) a byl
jmenován profesorem Akademie múzických umění
v Praze. Jeho Impetuoso, v překladu Impulsivní, ale
i Opojné (vyberme si), je vynalézavé a dokonce jsem
tam slyšel ve varhanním podání tehdy ještě málo
známý vibrafon.
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Tato skladba nezazněla jen v našem chrámu, ale
28. května byla hrána na Pražském jaru. To byl oficiální konec koncertu, ale následoval ještě jeden Liturgický zpěv pro nadšené posluchače a pak jsme mohli
Helenu Tamelovou a Adama Viktoru uvítat v hlavní
lodi a nadšeným potleskem jim poděkovat za krásný
podvečer.
Poslední setkání zahájil v chrámu sv. Jakuba pro
Martinů fest nepostradatelný a výjimečně obětavý
umělec Jan Páleníček. Bez něj si nikdo festival neumí představit. Jeho zásluhou k nám přijíždějí umělci
a jeho zásluhou přijíždějí rádi. Připomněl nám, že
v době, kdy hovoříme o naší pozici Evropě, měli bychom si uvědomit, že už v dřívější minulosti ji naše
hudba předznamenala v tomto malém světadíle, ale
i ve světě. Naše postavení tam nyní vytváříme za
jiné situace, ale měli bychom se identifikovat tím, co
pro naši zemi svým dílem udělali nezapomenutelní
kumštýři Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů a další. Není to jen dědictví a je to také současnost a musím poděkovat Poličce, že udržuje tento festival. Je to

Irvin Venyš
zásluha obětavých lidí, diváků, představitelů města
a sponzorů. Na závěr Mistr popřál festivalu mnoho
zdaru do dalších ročníků.
Měl by se také najít někdo, kdo by zásluhy Mistra
Páleníčka pro Poličku ocenil.
Výborná Filharmonie Hradec Králové, citlivě řízená vynikajícím německým dirigentem A. S. Weiserem, uvedla svůj koncert Předehrou H 345. Je velice málo známým orchestrálním dílem B. Martinů,
zkomponovaná jako jediná instrumentální kompozice. Předznamenána je jako Koncertní ouvertura.
Nad souborem orchestru koncertuje sedmičlenné
concertino sólových nástrojů (flétna, housle a violoncello spolu s hobojem, druhými houslemi, violou
a druhým violoncellem) a s barvitými technickými variacemi vytváří hudebně barevné představy.
K tomu je technika concerta grossa přímo předurčena.
Folklorní inspirací v klasické hudbě jsou Janáčkovy Lašské tance. Na rozhlasových vlnách jsou často
frekventovány a není z těch šesti žádný, který bychom neznali. Zvláštní postavení mají ovšem Pilky,
jejichž motiv byl od založení ostravského rozhlasu
po desetiletí jeho znělkou. Už ty pilky dořezaly, už ty
mlynky domlely, už sedlaci vymlatili, maju prazdne
stodoly…
Existuje statistika, že Novosvětská Antonína Dvořáka je nejčastěji provozovanou symfonií na světě.
A existuje kolem jejího vzniku a jejího uvádění také
dost historek a také, jak je obvyklé, přiřazují se jednotlivým větám a tématům výklady, příběhy. Sám
Dvořák se tomu bránil a rozčiloval ho šířený mýtus,
že použil některé černošské a indiánské melodie.
Omlouvám se Mistrovi, ale jejich duši tam cítím.
Tuto symfonii poslouchám a prožívám při ní chvíle,
které nelze slovy zachytit. Domů jsem šel v povznesené náladě v plném smyslu těch slov.
Celý letošní ročník byl poctou roku české hudby.
A já k těm poctám přidám poctu Tylovu domu, společnosti Náš Martinů a mladičkým adeptům hudby
ze ZUŠ B. Martinů.
A. Klein, foto P. Klein
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Farní cvičení rodičů s dětmi
V lednové Jitřence jsem vám představila rozsáhlý
výčet činností, které členové Římskokatolické farnosti Polička podnikají. Jednotlivé činnosti bychom
vám rádi přiblížili podrobněji. Dnes se můžete dozvědět podrobnosti o cvičení rodičů a dětí.
Cvičení začalo už před osmi lety. Hlavní myšlenka byla, abychom dětem představili veškerou škálu
cvičení v tělocvičně a různých míčových her. Dnešní
doba přináší velkou specializaci a děti nemají šanci
některé sporty ani vyzkoušet.
Několik let se o organizaci starali Alena Dvořáková, David Šafář a Jan Stodola. Děti však odrostly
a máme radost, že i letos tahle akce pokračovala pod
vedením manželů Marie a Martina Balášových, kteří
si vzali cvičení rodin pod svůj patronát.
Program je jasný: rozhýbat se, přiučit se něčemu
novému a pobavit se. Protáhli jsme nejen svá těla, ale
i bystřili mysl a paměť při rozcvičkách s říkadly, vylepšovali svou kondici na opičích dráhách, pobavili
jsme se při kolektivních hrách a sportech. Nejenom
děti, ale i rodiče se naučili, popř. doučili kotouly, seznámili se a vylepšili jsme svůj um s kruhy, lany, žebřinami, zacvičili jsme si na míčích i s ostatními různými pomůckami a náčiním. Asi největší oblibě se
těšil florbal a kolektivní hra „Stál panelák na šišato“,
kterou si děti přeříkávaly s patřičnou dávkou smíchu
i v šatnách a cestou domů. Snad jen na pár ostřejších

ran od balónu a mírných srážek mezi pořádně rozpohybovanými dětmi nedošlo k žádnému zranění.
V průběhu celého školního roku 2013/14 cvičení
navštívilo celkem 34 dětí, 12 maminek, 11 tatínků,
byli jsme správná parta, užili si legraci a utužili fyzičku. Pokud by vás takováto činnost s vašimi dětmi
lákala, neváhejte na začátku školního roku otevřít
stránky farnosti (www.farnostpolicka.cz), zjistit si
čas a podrobnosti a přijít s dětmi mezi nás.
Za Římskokatolickou farnost Polička
Ing. Anna Navrátilová, pastorační asistentka

Aby nebyl nikdo
sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. I přesto, že jsme na měsíce
červenec a srpen vyhlásili důchodcovské prázdniny, tak naše činnost se nezastaví. Budeme vás ale
jen informovat o připravených akcích a o akcích,
které vám doporučujeme navštívit. O prázdninách je vše dobrovolné, kdo se rozhodne přijít, tak
přijde a zúčastní se. Tak hezky postupně. Hned
3. 7. ve čtvrtek je připraven plánovaný slet vlaštovek, v 10.00 hod. v THT. Tam budeme upřesňovat
akce na celé léto. Dne 5. 7. v sobotu, kdo má zájem,
pojedeme společně vlakem do Letohradu, kde navštívíme v areálu řemesel tradiční Řemeslnickou
sobotu. Sraz zájemců je v Poličce na nádraží v 7.20
hod. Vlak odjíždí v 7.31 hod. Zpět do Poličky se vrátíme v 18.29 hod. večer. Cestu a další náklady na
akci si každý hradí sám. Dále dne 15. 7. navštívíme
společně v městské radnici výstavu J. Trnka - Tajemná zahrada pohádek. Slávek Koráb bude na nás
čekat ve 14.00 hod. před radnicí. To bude v červenci
vše. Dál v srpnu připravujeme hned 2. 8. v sobotu
autobusový zájezd za kulturou na Lázek, kde letos
v kulturním programu vystoupí mimo jiné česká
hudební skupina ABBA-star, která hraje a zpívá
písničky legendární švédské skupiny ABBA. Zájemci o tento zájezd, hlaste se u svých vlaštovek. Pojede
jen jeden autobus. Dále 5. 8 se sejde výbor SDCR,
jako vždy v 10.00 hod. v THT, připravujeme opět
společnou procházku Žďárskými vrchy, dále budeme opakovat pro zájemce návštěvu poličské radnice
a připravujeme další vernisáže výstav v CBM, další
zájezdy a společné akce. O tom všem v další Jitřence. Ozdravný pobyt do Velkého Mederu od 22. 9. je
již vyprodán. Na všech připravovaných akcích se na
vás těší výbor SDCR a jeho předseda
Ivan Chudý.
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Blahopřejeme
Dne 31. 7. 2014 oslaví paní
Marie Jílková ze Stříteže
krásné 80. narozeniny. Vše
nejlepší, hodně zdraví a štěstí jí přejí
děti s rodinami.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5.–6. 7.
12.–13. 7.

19.–20. 7.

Dne 12. 7. 2014 se dožívá
nádherných 77 let naše maminka, babička a prababička,
paní Jiřinka Bednářová. Vše
nejlepší a hlavně hodně zdraví přejí
děti, vnoučata
i pravnoučata.

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

26.–27. 7.
2.–3. 8.

MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2014

Čas Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
9.00 Sociální poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
17.00 Stěna pro „NOVÉHO KURÁTORA“
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
1. 7.
6.07 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
17.00 Stěna pro „NOVÉHO KURÁTORA“
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
2. 7. 14.00 Posezení na Přehradě
Přehrada
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
21.30 Letní kino - Světová válka Z
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
4. 7. 21.30 Letní kino - Příběh kmotra
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
5. 7. 21.30 Náš Martinů - Po stopách Herberta Masaryka a Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
				
/CBM/Matami/Náš Martinů
6. 7. 10.00 Fotbal pro rozvoj- turnaj a doprovodný program pro děti a dospělé
Pustá Rybná, fotbalové hřiště
Pontopolis
www.pontopolis.cz
16.00 Divadlo pro děti - Trpasličí pohádka
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
8. 7. 14.00 Dílnička pro děti - Rozuzlené hlavolamy
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
14.00 Barvy léta - vernisáž
DPS Penzion
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
9. 7. 13.30 Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
21.30 Letní kino - Strážca divočiny, Vlčie hory
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
				
/CBM/o.s. Pontopolis
11. 7. 17.30 Divadlo Noriho Sawy - VLKORYB
Palackého náměstí		
www.colourmeeting.cz
18.00 COLOUR MEETING - festival pro celou rodinu
park u hradeb		
www.colourmeeting.cz
12. 7. 14.00 COLOUR MEETING - festival pro celou rodinu
park u hradeb		
www.colourmeeting.cz
13. 7. 16.00 Hudba - Posezení s harmonikou
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
15. 7. 9.00 Klub rodičů - výroba číší z PET lahví
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
9.00 Dílnička pro děti - Číše z PET lahví
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
				
/CBM/o.s. MaTami
16. 7. 21.30 Letní kino - Plán útěku
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
18. 7. 21.30 Letní kino - Čtvrtá hvězda
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
19. 7. 21.30 Letní kino - Velká nádhera
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
20. 7. 16.00 Divadlo pro děti - O kohoutkovi a slepičce
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
18.00 André Rieu - živý přenos velkolepého koncertu z Maastrichtu
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
22. 7. 9.00 Dílnička pro děti - Želvičky
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
				
/CBM/o.s. MaTami
23. 7. 21.30 Letní kino - Hunger Games I.+II.
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
24. 7. 21.30 Letní kino - Hobit: Neočekávaná cesta
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
25. 7. 21.30 Letní kino - Hobit: Šmakova dračí poušť
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
26. 7. 21.30 Letní kino - Revival
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
29. 7. 14.00 17.00 hod. Dílnička pro děti - Loutková zahrada od Jiřího Trnky
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
30. 7. 21.30 Letní kino - Muž z oceli
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička/CBM
www.letopolicka.cz
5. 8.
9.00 Klub rodičů - výroba lapače snů
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
12. 8. 17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
19. 8. 9.00 Klub rodičů - výrobky ze slaného těsta
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
20. 8. 8.00 Zájezd do ZOO Jihlava
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
26. 8. 17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
2. 6.

#

Název akce - popis
7. 6.–31. 7.		 Výstava Jaroslava Mareše: Fotografie 2006 - 2014
11. 7.–12. 7.		 COLOUR MEETING
1. 7.–6. 7.		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
5. 8.–10. 8.		 Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů

Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
park u hradeb		
www.colourmeeting.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

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

Městská knihovna

Ve dnech od 19. 5. do 23. 5. se žáci SOŠ a SOU
Polička oborů Hotelnictví a Gastronomie zúčastnili odborné exkurze do hlavního města Francie-Paříže.
V pondělí odpoledne jsme vyrazili se společností
Ko-Tour z Poličky a v úterý v ranních hodinách po
dlouhé cestě přijeli do Paříže. Spolu se zkušenou
průvodkyní jsme nejdříve navštívili chloubu Paříže - Eiffelovu věž, ze které se nám ukázal nádherný
pohled na celé město. Poté jsme si prohlédli Invalidovnu s hrobkou Napoleona Bonaparte, katedrálu
Notre-Dame a Lucemburské zahrady. Den jsme
zakončili prohlídkou Pantheonu. Poměrně unavení jsme se jeli ubytovat do hotelu F1 nedaleko
centra města.
Ve středu jsme navštívili zámek a zahrady ve
Versailles, Vítězný oblouk a moderní čtvrť La Défense, kde jsme se ukryli před deštěm a nakoupili
suvenýry. Přestože pršelo, užili jsme si večerní pohled na svítící Eiffelovu věž.
Poslední den jsme si prohlédli obrazy v Louvru,
především Monu Lisu a následovala prohlídka
parfumerie Fragonard, kde jsme měli možnost si
parfémy zakoupit. Také jsme navštívili Centrum
Pompidou s galerií moderního umění. Naši exkurzi jsme zakončili večerní projížďkou lodí po řece
Seině.
I když nám počasí úplně nepřálo, zájezd jsme si
užili a máme spoustu krásných zážitků a vzpomínek.
Exkurze nám byla velkým přínosem. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí o Francii a mohli jsme
porovnávat s Českou republikou. Zároveň jsme
si uvědomili, že být průvodcem není jednoduché.
Umět zaujmout nás, posluchače, a zorganizovat
program, tak abychom stihli navštívit vše naplá-

nované, a to i za nepříznivého počasí, je velice
náročné. Tato poznání se nám určitě budou hodit
nejen v našem oboru, ale také v naší cestě životem.
Tímto bychom také chtěli poděkovat paní průvodkyni i pánům řidičům za jejich ochotu a trpělivost.
Žáci studijního oboru Hotelnictví a cestovní
ruch a Gastronomie

Inspirace z měst
České inspirace

Školní parlament Masarykovy ZŠ
Žákovský parlament má za sebou rok své působnosti. Celkem se sešel sedmkrát. Zástupci
tříd přinesli hodně podnětů a nápadů pro chod
školy. Zorganizovali řadu soutěží, anket a sportovních utkání.
Jednou z akcí v měsíci červnu byl Den ve školní jídelně, kdy se na přání vařil segedínský guláš.
Mnozí byli překvapeni z doplňku – ubrousku,
ke svému jídlu. Opět se projevilo, že děti nerady
polévky.
Další akcí na konec školního roku bude taneční soutěž tříd.
Zástupci parlamentu podnikli v měsíci květnu
své první výjezdní zasedání, jejich cílem se stala
Květná.
Výjezdní zasedání parlamentu –
Květná zahrada
Dne 22. května měl náš školní parlament výjezdní zasedání v Květné. Brzy ráno jsme zamířili autobusem do nedaleké vesnice. Cestu jsme
znali, a tak jsme zanedlouho stáli před velkým
statkem.
Byli jsme srdečně přivítáni předsedou sdružení a vedoucím Domu na půl cesty panem Ferdinandem Raditschem, který s námi pohovořil
o jejich činnosti Dům na půli cesty provozuje
sdruženi Květná zahrada. Věnují se mladým
lidem, kteří po dosažení plnoletosti opouští
zařízení pro děti a mládež, výkon trestu odnětí svobody, nebo jsou v obtížné životní situaci
- bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. Pomáhá těmto lidem naučit se žít samostatně, najít
si postupně bydlení, práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí přirozeného místního společenství.
Dále se zde nachází středisko Květináč pro
práci s ohroženými a rizikovými dětmi, kterým
chybí domácí zázemí.

Červencový tematický
koutek – Letní kino
i v knihovně
Máte raději film nebo knihu? Zkuste obojí! Červencový
tematický koutek bude patřit
příběhům, které se dostaly na
filmové plátno. S některými hlavními hrdiny těchto příběhů se setkáte v průběhu letních prázdnin
i v letním kině, které se koná v rámci festivalu Poličské kulturní léto.

Poté jsme začali probírat aktivity naší školy.
Pro zpestření čtvrtečního dne jsme si zahráli týmové hry, ve kterých jsme se lépe poznali a užili
si mnoho zábavy.
Závěrem naší návštěvy byla prohlídka sociální
farmy. Na činnosti farmy se podílí klienti Květné zahrady. Starají se zde o zvířata a vyrábí si
vlastní produkty – např. sýry, jogurty… Připravují zde i malou drůbežárnu a pekárnu.
Návštěva se nám velmi líbila. Dověděli jsme se
spoustu zajímavých informací a nadýchali jsme
se čerstvého vzduchu. Už teď se těšíme na další
výjezdní zasedání.
Hedvika Kynclová,
8. A školní časopis Pisálek

HRADEC KRÁLOVÉ
25. 6. – 8. 9. - Východočeský
výtvarný salon Hradec Králové
2014
Galerie Na Hradě - díla z oboru, malířství, grafiky, sochařství, keramiky, umělecké fotografie, počítačové grafiky a textilní tvorby.
CHEB
1. 7. – 30. 8. - Léto v Krajince pro celou rodinu
Středověké víkendové slavnosti na chebském
hradě.
JINDŘICHŮV HRADEC
4.–5. 7. – Jindřichohradecká činohra na III. nádvoří st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci
N. V. Gogol – Ženitba
KUTNÁ HORA
11.–13. 7. - Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který hudbu
cíleně propojuje s vizuálním uměním.
LITOMYŠL
4. 7. – 29. 8. - Toulovcovy prázdninové pátky
Pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.
TELČ
25. 7. – 10. 8. - Prázdniny v Telči a Léto s párou
Koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, divadla,
výstavy.
Expozice historie železniční dopravy
TŘEBOŇ
7.–12. 7. - Třeboňská nocturna
11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Pozvánka DPS
Penzion
2. 7. Posezení na přehradě - zájemci se nahlásí
na recepci DPS Penzion, vybíráme 20 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu ve
13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby bude
zajištěna doprava. Odjezd ve 13.45 hod. Cena dopravy je 50 Kč, platí se až při vyúčtování služeb.
8. 7. Barvy léta – výstava prací seniorů. Vernisáž se koná ve 14.00 hod. v prvním patře DPS Penzion u pracovní místnosti.
9. 7. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
17. 7. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

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

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika přeje všem dětem
krásné prázdniny plné zážitků, ať už
na táborech pořádaných Mozaikou
nebo u moře, babiček, dědečků…
V příštím čísle Jitřenky bude již
kompletní nabídka našich kroužků
pro školní rok 2014 – 2015.

15

16

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

Pustá Rybná ožije fair play fotbalem
Neděle 6. července bude v Pusté Rybné patřit fotbalu, který se hraje podle pravidel fair play – hraje se
tedy bez rozhodčího. Během fotbalového dne se mezi
sebou utká deset smíšených týmů. „Fotbálek hrají
i ženy a dívky. Smyslem naší akce je, aby si spolu
zahráli všichni bez rozdílu věku, pohlaví, barvy

Jílková. Zájemci se také budou moci nechat naplést
tradiční africké copánky na vlasy a s nadšenkyněmi z Pomezí zkusit tradiční výrobu mýdla. Na své
si přijdou i fanoušci tradiční africké hudby a tance
a mohou těšit na vystoupení Josaline Amutuhaire
a Tomáše Ondrůškových.

pleti či náboženství a snažili se hrát férově,“ vysvětlila Petra Jílková z poličského sdružení Pontopolis,
které akci pořádá. Fotbal v Pusté Rybné je součástí
celorepublikového projektu Fotbal pro rozvoj www.
fotbalprorozvoj.org, který letos v Česku proběhne už
po deváté. Jedním z fotbalových týmů i jsou mladí
lidé z keňského slumu v Nairobi.
Kus Afriky tak bude i letos v Pusté Rybné. Všichni,
kdo si přijdou zahrát nebo fandit budou moci přímo
na místě ochutnat speciality africké kuchyně. „Vařit
budou dvě ženy z Ugandy, které v Česku žijí,“ řekla

Do Pusté Rybné letos dorazí i nové týmy jako například družstvo dětí z dětského domova z Poličky
nebo tým cizinců, kteří žijí v azylovém táboře v Kostelci nad Orlicí. Tradičně se pak utkají i týmy z Pusté
Rybné, táborníci nebo ochránci přírody, kteří počátkem července na blízkém Damašku sečou chráněné
louky.
Akci Fotbal pro rozvoj v pusté Rybné pořádá poličské občanské sdružení Pontopolis www.pontopolis.cz. Více informací o akci poskytne Petra Jílková,
email pontopolis@seznam.cz, tel. 731 462 824.

Poličská universita třetího věku
Od září 20014 připravil DPS „Penzion“ Polička, zení dluhů; vybrané smluvní typy – koupě, směna,
ke studiu Poličské univerzity třetího věku, dva
výprosa, výpůjčka, nájem, zápůjčka, pacht… Předtematické okruhy. Jedná se o méně náročnou for- nášky lektorsky zajistí JUDr. Milan Břeň, Mgr. Pavel Brandejs, JUDr. František Nunvář a paní Radmu studia, která je přístupna seniorům z Poličky
ka Kopecká.
a okolí, bez ohledu na dosažené vzdělání. Účelem
Druhým studijním tématem je „Úsvit lidské ciuniversity je možnost dalšího vzdělávání seniorů,
rozvíjení jejich aktivit, paměti, rozšiřování vědo- vilizace “ – lektorka, PhDr. Ivana Fridrichová-Sýmostí, navázání nových známostí, příjemné tráve- korová, Ph.D., pojmenovala své přednášky například: Vznik a vývoj člověka, Naši nejbližší příbuzní
ní volného času a tím zkvalitnění jejich života.
První z témat je „Nový občanský zákoník“ – – vyšší opice Starého světa, Co dělá člověka člověkem, Vývoj přírody ve čtvrtohorách, Život v dobách
přednášky budou obsahově zaměřené například na
ledových a meziledových, Význačná naleziště, ve
manželské majetkové právo; rodinné právo; právo
dědické; trestní právo; právo pracovní; zdravotní
světě i u nás, Jak žili lidé před miliony let…
služby a práva pacientů; závazky, zajištění a utvrS podrobným rozpisem témat je možné se seznámit v DPS „Penzion“ u paní Ireny Smolkové. Každé
z témat se může studovat samostatně.
Přednášky se uskuteční v DPS „Penzion“ Polička
jedenkrát za čtrnáct dnů, v délce dvou vyučovacích hodin. Na přednáškách posluchači dostávají
předem připravené texty se stručným obsahem
přednášky, malé občerstvení a kávu. Po ukončení
semestru slavnostně předáváme posluchačům diplom. Každý student na začátku semestru zaplatí
částku 350 Kč. Z této částky se hradí občerstvení
pro posluchače, studijní texty a symbolická odměna lektorům.
Přihlásit se ke studiu je možné do 29. 8. 2014,
v DPS „Penzion“ Polička, u koordinátorky Poličské univerzity třetího věku u paní Ireny Smolkové, DiS.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Z činnosti DPS
Penzion
Jaro v DPS Penzion si senioři opravdu užívali. Důležitou akcí, která se již stala tradicí, bylo otevírání
atria, spojené s prvním letošním grilováním. A bylo
krásně. Sluníčko, zpěv seniorů, pan Hladík a pan
Otepka s harmonikami. všem bylo jasné, že nastává
ten správný čas na společná setkávání a popovídání
ve stínu altánku nebo na zahradě. Návštěva výstavy
Hry a klamy byla opravdovým zážitkem. Senioři si
vyzkoušeli například svůj postřeh, svojí sílu, procvičili hmat, rychlost. Po příjemně strávené chvilce
v muzeu výlet zakončili senioři v cukrárně u kávy se
zákuskem. Šikovné ručičky si vyzkoušely malování
voskem. Vznikla krásná díla, která ozdobí prostory DPS Penzion. V keramické dílně senioři tvořili
kachle s otisky svých dlaní. V DPS Penzion začal také
cyklus tvorby zaměřený na oslavu výročí založení
města Poličky, které nás v příštím roce čeká. První
byl věnován období do založení města. Po seznámení s tímto obdobím z knihy Dějiny města Poličky, senioři malovali své představy o tom, jak asi vypadala
krajina před tím, než to všechno začalo. Před letním
slunovratem se senioři sešli v Pomezí v hospůdce
u sportovního areálu na vítání léta. Hudba, zpěv
a dobrá nálada to vše se rozléhalo pomezskými loukami celé odpoledne. Účastníky opět doprovázelo
sluníčko. Květiny na stolech i na oblečení byly známkou toho, že se na léto už opravdu všichni těší.

Colour Meeting
za rohem!
Letošní Colour Meeting (11. – 12. 7. 2014) už je na
spadnutí. Projdete-li pozorně celou Jitřenku, najdete v ní plakát s kompletním programem. Těšíme se
na balkánské rytmy Jara Milka a kapely Cubalcanics
i písničkáře Mirka Kemela, který dorazí s hercem
Vladimírem Javorským. Třešničkou na dortu budou
Trabandi. V sobotu dorazí mimo jiné Prago Union,
geniální Kieslowski a ohniví maďarští Sőndőrgő.
Zasvěcení a pravidelní návštěvníci ovšem ví, že
tento festival není jen o hudbě a divadlu: atmosféra
v parku u hradeb je rodinná, chlapci a děvčata u baru
usměvaví, káva z hrnku a polévka z talíře skoro lepší než doma (tam si ji musíte uvařit sami)… A vůbec,
přijďte a uvidíte, uslyšíte, objevíte. Určitě si nenechte ujít pouliční divadelní představení Nori Sawy Vlkoryb na Palackého náměstí v pátek od půl šesté, do
parku je to pak už jen pár kroků!
Těšíme se na vás a děkujeme sponzorům, dobrovolníkům a podporovatelům, díky kterým se zase po
celoroční práci můžeme společně poveselit.
www.colourmeeting.cz

Kabát revival
v Bystrém u Poličky
(areál Hasičské zahrady)
9. srpna ve 23.00 hodin, předkapela
skupina Qwalt
Kabát revival z Hradce Králové je prvním revivalem skupiny Kabát v Čechách.
Od roku 2002 vystupuje jak na svých samostatných koncertech, tak na prestižních festivalech po
celé republice a na Slovensku. Skupina je složena
ze zkušených hudebníků z renomovaných kapel,
kteří už dávno zahodili paruky a přestali si hrát na
Kabát, který je jenom jeden. Hlavním cílem je co
nejvěrnější interpretace největších kabátovských
hitů včetně vlastní propracované pódiové show,
doplněné světelnými a pyrotechnickými efekty.
Zve HC Bystré
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„Sparťanský“
dětský den

Jazyky nám nejsou cizí

V sobotu, 7. června, uspořádala poličská pobočka Fanclubu Sparta, pro nejmenší fandy letošního mistra ligy a vítěze poháru, dětský den.
Akce se za krásného počasí konala v areálu SOŠ
a SOU Polička.
Pro děti byla připravena desítka různých disciplín, pro dospělé bohaté občerstvení.
Soutěžilo se např. v hodu na basketbalový koš,
ve slalomu na koloběžce, ve slalomu s fotbalovým
míčem, ve střelbě fotbalovým míčem na přesnost,
v chůzi na chůdách atd. V průběhu plnění disciplín byli soutěžící průběžně chlazeni proudem
vody z hadice.
Po splnění všech disciplín byla dítka odměněna
dárkovým balíčkem a dále obdržela losy do závěrečné tomboly o zajímavé ceny.
Zpestřením programu bylo taneční vystoupení
cvičeného psa a soutěž o nejhezčí kresbu sparťanského maskota Spartaka. Po tombole již následovala volná zábava.
Závěrem bychom chtěli poděkovat SOŠ a SOU
Polička za poskytnutí areálu a zázemí, organizátorům akce a pohledným hosteskám za obsluhu
po celou dobu trvání dětského dne.
Výbor Fanclub
Sparta Polička

S tímto heslem začali žáci poličského gymnázia své tažení za získáním cenných trofejí napříč
okresními a krajskými jazykovými soutěžemi.
Přestože nejsme školou s rozšířenou výukou cizích
jazyků, mají na našem gymnáziu své nezastupitelné místo. O tom svědčí i mnohé jazykové úspěchy
právě uplynulého školního roku.
Prvních úspěchů letošního roku dosáhl v polovině února v anglickém jazyce Tomáš Dus (sexta),
který obsadil 1. místo v kraji v kategorii III.B. Tato
kategorie je určená žákům 1. až 3. ročníků všech
typů středních škol, kteří měli či mají trvalou
možnost souvisle komunikovat v daném jazyce
mimo samotnou jazykovou výuku – jsou tedy
z bilingvních rodin, eventuálně pobývali déle než
6 měsíců v zahraničí v dané jazykové oblasti.
Na přelomu února a března následovalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce v Pardubicích, kde se v rovněž v kategorii
III.B umístili Filip Raasch (septima) na 3. místě
a Barbara Bobková (sexta) na místě čtvrtém. Eliška Knettigová ze septimy obsadila 5. místo v kategorii III.A a Josef Jelínek z kvarty stejné místo, ale
v kategorii II.B určené pro žáky základních škol či
nižších ročníků víceletých gymnázií.
Dne 5. března se další čtveřice našich studentů
vydala do nedalekého Hlinska, kde na ně čekalo
krajské kolo konverzační soutěže, tentokrát v ruském jazyce. V nejmladší kategorii ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií) nás zastupovali studenti
kvarty, a to Iva Coufalová, která se umístila na
4. – 5. místě a Tomáš Popelka, který skončil na

následujícím místě šestém. Loňské prvenství, ale
tentokrát ve vyšší kategorii SŠI, obhájila studentka kvinty Simona Soukalová a 4. místo v nejvyšší
kategorii SŠII získala Žaneta Sklenářová z oktávy.
Tím však „jazyková cesta“ nekončí. Na konci
dubna se opět v Pardubicích konalo další krajské
kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, tentokrát pro mladší studenty. Zde nás vynikajícím
způsobem reprezentovali studenti kvarty Jan Edlman (kat. II.B) a Dan Pejchar (kat. II.C), kdy každý
ve své kategorii obsadil 1. místo.
Tyto konverzační soutěže se všeobecně skládaly
ze dvou hlavních částí – poslechu (tedy porozumění slyšenému textu a reakce na otázky) a přímé
konverzační části, kde studenti měli za úkol reagovat na dané téma.
Těsně před velikonočními prázdninami proběhla v Pardubicích celostátní soutěž „Bücherwurm“
v předčítání vybraného německého textu – úryvku z knihy pro mládež. Odborná porota hodnotila
techniku čtení, správnou výslovnost, ale i umění
navázat kontakt s publikem a zaujmout ho. Za poličské gymnázium bodovala opět Barbara Bobková, která se v kategorii 5 (pobyt v jazykové oblasti) umístila na 3. místě. Dalším zástupcem v této
méně tradiční soutěži byl Josef Jelínek z kvarty,
který byl sedmý.
Na zmíněné úspěchy jsme velmi hrdi a přejeme
všem, aby svoje znalosti jazyka zúročili i v praktickém životě.
Za poličské gymnázium
Romana Jelínková

Čtyřlístek rozzářil obličeje nejen dětí
Kdo se rozhodl strávit středeční májové odpo- zvládne se nový velký prostor, mikrofony a další
ledne v objetí divadelních sedadel Tylova domu, „úskalí“ divadelního prostředí? Nakonec vše dobměl několik možností. Buď se nechat zlákat
ře dopadlo, děti na zkouškách nejprve napínaly
k odemknutí mnohdy zatarasené brány do dětství, kde koho, ale svůj trumf si nechávaly až na „pre-

kterou napomohly otevřít zpěvácké a pohybové
miéru“, kterou nejen rodiče odměnili potleskem
výkony dětských obyvatel „mateřinky Čtyřlístek“, a úsměvy. Následně se děti „vyřádily“ na diskoténebo se znovu toulat vlastními vzpomínkami na
kové tancovačce F. Divokého a také akčními kresléta strávená ve „školce“ pomocí původních i sou- bami Adolfa Dudka. Pro diváky toužící i po jiném
časnějších fotografií. Oběma cestami tak bylo
výtvarném projevu dětí, byla instalována výstava
přispěno k oslavě kulatin, které letos připadly
kreseb a keramických výtvorů z řad současných
Mateřské škole Čtyřlístek. Za svou existenci pro- „školkáčků“, souběžně s ní se mohly oči hostů sešlo tímto předškolním zařízením bezpočet dětí, tkat i s vybranou fotodokumentací mapující okaz nichž mnohé k nám již přivádějí své potomky
mžiky života Čtyřlístku. Celá akce probíhala ve
a ty pak své a přejme si, aby tato „tradice“ nebyla
spolupráci s Tylovým domem a náš dík patří přepřerušena…
devším obětavým a trpělivým technikům pánům
Ale teď zpět k samotnému dni oslav. Nejprve
J. Tomanovi a J. Švecovi. Bylo by neúctou nepodošlo k domluvení osudného dne „D“, kdy vše
děkovat touto cestou také paní Vraspírové-Vorbopropukne. Kalendář nabídnul 28. květen a neby- vé za klavírní doprovod akce a nemalou měrou se
lo již kroku zpět, tudíž zhruba celý školkový rok
na hladkém průběhu oslav podílelo i moderátorprobíhal ve znamení hledání a nacházení střípků
ské duo Vojta Skoumal a Kateřina Tobyšková i jim
z programu k následnému vystoupení. Do čeho
patří náš dík.
se to vlastně pustily, docházelo všem učitelkám
Nyní již popřejme oslavenci poklidné prožití
postupně, a tak nezbývalo než zmobilizovat i ten
prázdnin, děti, které budou školku rády navštěnejposlednější záchvěv fantazie, zkušeností
vovat a to opravdové štěstí ve všem, protože bez
a organizačního umu a co nejvhodnější motiva- něj je veškeré snažení pouhou marností.
cí předložit dětem program tak, aby ho zvládly.
Ty jsou sice trénované besídkami, ale přece jen,
Za MŠ Čtyřlístek, J. Boháčová
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Letní pecky, poznej všecky
Adrenalinové atrakce na Dolní Moravě, projížďky na koních v Železných horách, gastronomický ráj
v Litomyšli, výlet lodí po Labi i letní kino v Pardubicích. Stačí navštívit pět ze dvou desítek turistických
míst, získat v každém razítko do Vandrovní knížky

a kromě nevšedních zážitků mohou výletníci a cestovatelé hrát o atraktivní ceny. S letošní cestovatelskou soutěží Letní pecky, poznej všecky, kterou
Pardubický kraj a Destinační společnost Východní
Čechy pořádají už třetím rokem, se nikdo nudit nebude.
„Zažít něco nového, vzrušujícího, zábavného, to
je spojující motiv letos vybraných turistických
lokalit. Na své si přijde určitě každý – milovníci
akční dovolené vyzkoušejí třeba terénní horské
káry v Českých Petrovicích, fanoušci historie zase
prohlídky hradů, zámků a československého opevnění s průvodci v dobových uniformách, ctitele léta
u vody čeká rybolov v Lázních Bohdaneč nebo vodní radovánky v Pardubicích,“ vyjmenoval některé
ze zapojených soutěžních míst krajský radní René

Živný, který je zodpovědný právě za turistický ruch
a volnočasové aktivity.
„Ctitelé moderních technologií budou moci opět
přes QR kódy odpovídat na záludné otázky v každé
destinaci. Po odeslání odpovědi se jim jako bonus
zobrazí seznam nejbližších turistických míst v okolí,“ doplňuje podrobnosti o druhé soutěži René Živný. „V soutěži Vyfoť kód a vyhraj tablet vítězí ten,
kdo navštíví nejvíc soutěžních míst a správně zodpoví otázky.“
„Ze zaslaných Vandovních knížek v září vylosujeme 20 výherců,“ upřesnil René Živný. O co se hraje?
První cenou je wellness víkend pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Moravě, druhého vylosovaného
čeká ubytování s polopenzí na jednu noc pro dvě
osoby na hradě Svojanov včetně prohlídky hradu
a ani ostatní nepřijdou zkrátka.
Vandrovní knížky jsou k dispozici na všech zapojených místech a také v informačních centrech
v kraji.
Podrobné informace k soutěži jsou k dispozici na
www.vychodnicechy.info a www.pardubickykraj.
cz/letni-pecky.
Zapojená soutěžní místa: Dělostřelecká tvrz
Hůrka - Klášter Hora Matky Boží - Dolní Morava
relax & sport resort - Zámek Slatiňany - Švýcárna
Slatiňany - Rekreační lesy Podhůra - Poklad v geoparku Železné hory - Průmyslové muzeum Mladějov
a mladějovská úzkokolejka - Muzeum řemesel Letohrad - Zámek Moravská Třebová - Gastronomie
v Litomyšli - Zámecké sklepení Litomyšl - Originální fotografie z Choltic - Tradice a historie na Veselém
Kopci - Hrad Svojanov - Vodní radovánky a atrakce
v centru Pardubic - Sportareál České Petrovice - Výletní loď Arnošt z Pardubic - Železnými horami na
koni - Pardubické letní kino - Lanové centrum Pardubice - Na rybolov do Lázní Bohdaneč.

Vzpomínáme
Kdo milován byl, není
zapomenut. Dne 29. června 2014 uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav Švanda
z Pomezí – Poličky. V srdci
tě stále nosí a nikdy nezapomenou
otec, sestra a manželka
s dětmi.
Dne 5. července uplynou
dva roky od úmrtí drahého
manžela, tatínka a dědečka
pana Jaroslava Soboli. Kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Víc už nemůžeme dát – jen
kytičku růží a s láskou vzpomínat. 9. července tomu bude
20 let, co nás navždy opustil
náš milovaný syn, manžel,
tatínek a dědeček František
Čáslavský.
S láskou vzpomínají
maminka, manželka,
synové Petr a David
s rodinami a bratr s rodinou.
9. července uplynou tři
roky, co náhle opustil tento
svět pan Jiří Křížek.
Stále vzpomínáme,
manželka, děti a vnoučata.

Letní Střítežská míle
Marek Lorenc poprvé, Adéla Bartoňová si vítězství zopakovala.
Již 18. běh vzhůru Stříteží, při příležitosti letního slunovratu, využilo v sobotu 21. června 26
běžců k prověření svého zdraví a kondice, což byla
nejvyšší letní účast.
Ideální teplotní podmínky s větrem do zad opět
pozvedly sportovní úroveň. Sedmnáct startujících
si vylepšilo své osobní časy, jedenáct z nich pak posunulo ročníkové rekordy.
Po dvou druhých místech jasně zvítězil závodník
Atletiky Poličky Marek Lorenc - systémem start cíl
zaběhl osmý čas historie a čtvrtý čas letního slunovratu. O další umístění se utkaly další opory
poličského družstva mužů. Ve spurtu byl odolnější
Karel Radiměřský před Petrem Klímou. V dívčím
závodě již podruhé zvítězila nejmladší žákyně

Adéla Bartoňová, když jí těsně uniklo pokoření pětiminutové hranice, které by ji zařadilo mezi top
pět nejlepších dívek a žen závodu. Jednou z nich
je druhá Pavla Šimůnková, která se vrátila po
jarních zdravotních problémech. Třetím místem
a solidním časem potvrdila svůj talent Míša Srnská, která patří spolu s Adélou k silně bodujícím
členkám družstva mladších žákyň.
Po běhu následovala tradiční tombola, ve které
našel každý co právě potřeboval a všichni si kromě
běžecké eufórie odnesli i pamětní list.
Podrobné výsledky a tabulky najdou zájemci na
stránkách www.striteszkamile.wgz.cz.
Další přátelský běh na počest podzimní rovnodennosti bude v úterý 23. září. Věřme, že již na
novém povrchu.
Miloslav Červ

Odešel jsi, jak si to osud
přál, v našich srdcích a vzpomínkách však zůstáváš dál.
Dne 16. 7. 2014 uplynou dva
roky od úmrtí mého manžela
Richarda Kolaříka.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou.
Prázdno je v domě,
smutno je v něm,
chybíš nám babičko,
všude a všem.
Dne 16. 7. 2014 uplyne pět
let, kdy nás navždy opustila
paní Zaalová Marie.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera, syn
a snacha s rodinami.
Dne 18. 7. 2014 by se dožil
100 let tatínek Erich Libischer. V červnu to bylo 32 let,
kdy nás opustil.
S láskou a úctou vzpomíná
Dagmar a Petr.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Ve dvou o Pohár Poličský kapr

Nové vedení
TJ Spartak
Členové valné hromady TJ Spartak Polička, který
sdružuje oddíly tenisu, volejbalu, lyžování, ping-pongu a sportu pro všechny (ČASPV), na svém zasedání v květnu letošního roku zvolili nové vedení
poličského Spartaku v podobě výkonného výboru
a předsedy TJ.
Dovoluji si na tomto místě veřejně poděkovat členům odstupujícího výboru, dosavadní předsedkyni
Elišce Machové a zejména dlouholetému předsedovi
a dosavadnímu hospodáři TJ Spartak Polička panu
Bohuslavu Chválovi za veškerou práci odvedenou
pro Spartak Polička v uplynulém období. Pan Bohuslav Chvála byl dlouhá léta tahounem Spartaku, kterému odevzdal mnoho sil a volného času, proto mu
jménem TJ Spartak Polička vzdávám hold za vše, co
pro Spartak vykonal.
Období posledních 10 let bylo pro Spartak finančně značně náročné díky různorodým investicím do
tenisového a lyžařského areálu a opravám sokolovny
a jejího okolí. Vznikly tím kvalitní sportoviště, která nabízí pro různé sportovní aktivity výborné zázemí. Investice založené na hospodaření Spartaku
a členských příspěvcích by nebyly možné v takovém
rozsahu bez pomoci státních prostředků a zejména
finanční pomoci města. Tímto všem našim partnerům a podporovatelům věnuji poděkování a věřím
v pokračování spolupráce. Poděkování patří také
všem členům oddílů, kteří se ve svém volném čase
věnují zvelebování a údržbě sportovišť a tréninkům
zejména pak dětských a mládežnických družstev.
Období následující by mělo být směřováno k udržení kvality sportovišť a jejich využitelnosti pro širokou veřejnost.
Nový výkonný výbor pracuje ve složení: Květa
Jílková, Eliška Machová, František Harašta, Leoš
Bulva, Ing. Josef Baláš, PhD., Ing. Zdeněk Klanic
a Mgr. Jan Matouš. Hospodářkou byla zvolena Eliška Machová a předsedou Mgr. Jan Matouš.
Mgr. Jan Matouš
Předseda TJ Spartak Polička

V sobotu 7. června se na přehradě Pod Kopcem konal už 16. ročník Poháru Poličský kapr. Za
krásného, až tropického počasí se na startu sešlo
59 dvojčlenných týmů z různých míst republiky.
Hospodář pořadatelské organizace Rybářského
sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů nám
k závodu řekl:

sláva, ale všichni vědí, že dnešek je vhodný spíše na opalování než na rybolov. S humorem by
se dalo říci, že o co méně nachytají ryb, o to víc
nachytají bronzu. Na závod jsme vysadili 640 nových kaprů a 60 amurů. Připočteme-li ryby, které
zůstaly ve vodě po několika předchozích zarybňováních, je tady ryb habaděj.“

„Připomenu, že v prvních ročnících to byl čtyřiKonečné výsledky: 1. Spýchal – Grunta (54 ryb),
advaceti hodinový závod o dvou dvanácti hodino- 2. Malý – Malý (22), 3. Čížek - Till (21), 4. Dvořák –
vých poločasech s hodinovou pauzou. Ale během
Staněk (18), 5. Doleček – Folkman (17), 6. Kolečkář
osmi – deseti let se ukázalo, že je dost důvodů ke – Kolečkář (9), 7. Hlásenský – Dvořák (9), 8. Toman
změně. Jednak noční rybolov není tak docela „ko- – Břeň (8), 9. Klodner – Klodner (7), 10. Křeček –
šer“, a hlavně - pro starší účastníky byl takový
Racík (5) atd. Největší rybu (kapr 78 cm) ulovila
„maraton“ fyzicky i psychicky velmi vyčerpávající. dvojice Spýchal – Grunta, která se tím pádem ocitProto jsme závod zkrátili na polovinu a zdá se, že
la na pomyslných stupních vítězů dvakrát.
je to optimální délka.
Text a foto: L. Vrabec
Vzhledem, k tomu, že v letošním sportovním
kalendáři máme zařazeno celkem 16 závodů, což
je nejvyšší počet v historii (šest už jich proběhlo),
trochu jsme se báli, aby se už závodníci necítili
Příjemně strávené prázdniny přeje
„přesyceni“. Ale naše obavy se ukázaly jako liché,
přijelo 49 závodních dvojic, tedy 98 rybářů, což je
všem čtenářům
velmi slušná účast.
Jak se dalo čekat, ryby moc neberou, což je důredakce Jitřenky
sledek náhlých vysokých teplot. Nicméně za první
poločas se chytilo sto kaprů - není to sice žádná
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Fotbal - konečné tabulky
KONEČNÁ TABULKA – muži „A“ – Krajský přebor

12. Cerekvice

26

8

5 13 40: 51

29

(-10)

Rk. Tým

Moravská
13.
Třebová B

26

9

2 15 46: 50

29

(-10)

14. Janov

26

8

4

28

(-11)

0

-

1. Česká Třebová 30 20

5

5 64: 23

65

(20)

2. Choceň

30 19

6

5

67: 23

63

(18)

3. SK POLIČKA

30 15

8

7 48: 40

53

(8)

TABULKA – dorost U19 – I.A třída

4. Chrudim

30 16

4

10 56: 32

52

(7)

Rk. Tým

5. Hlinsko

30 16

3

11 48: 38

51

(6)

6. Holice

30 14

5

11 53: 49

47

(2)

7. Žamberk

30 12

5 13 48: 41

41

(-4)

8. Moravany

30 11

6 13 58: 52

39

(-6)

9. Lanškroun

30 10

7 13 42: 49

37

(-8)

10. Svitavy B

30 10

5 15 46: 62

35

(-10)

11. Letohrad B

30 10

5 15 42: 65

35

(-10)

12. Pardubičky

30 11

1

18 36: 52

34

(-11)

13. Dolní Újezd

30

9

7 14 41: 64

34

(-11)

14. Třemošnice

30

9

6 15 37: 57

33

(-12)

15. Litomyšl

30

9

6 15 40: 55

33

(-12)

30

6

7

25

(-20)

16.

Heřmanův
Městec

Záp +

Skóre Body (Prav)

17 25: 49

Jablonné nad
1.
Orlicí
POLIČKA /
2.
POMEZÍ

14 42: 56

Záp +

0

-

Skóre Body (Prav)

20 19

0

1

94: 16

57

(27)

20 18

0

2 80: 22

54

(24)

3. Proseč

20 13

2

5 68: 46

41

(11)

4. Libchavy

20 10

1

9

51: 42

31

(1)

5. Horní Újezd

20

8

4

8 42: 44

28

(-2)

Jehnědí/
6.
Sloupnice

20

8

2 10 42: 65

26

(-4)

7. Radiměř

20

7

1

12 37: 45

22

(-8)

8. Řetová/Ústí B

20

7

1

12 43: 79

22

(-8)

9. Žichlínek

20

6

2

12 37: 49

20

(-10)

Morašice/
10.
Cerekvice

20

5

4

11 33: 62

19

(-11)

11. Kunčina

20

0

1

19 13: 70

1

(-29)

Jezdecký klub
Polička
V posledním měsíci se Aneta Langrová účastnila
několika drezurních závodů s těmito koňmi:
Korsika (majitel: Aleš Petr)
Při svém prvním letošním startu v Nových Zámcích v soutěži st. Z získala 2. místo. Dále startovala
v Suché u Litomyšle, kde v obtížnosti Z vybojovala
1. a 3. místo.
GupiRupi (majitel: Radovan Bureš)
Absolvoval 6 startů na úrovni L. Závody probíhaly
v Nových Zámcích, v Suché a v Herouticích. Výsledky stačily na tři třetí místa a dvě čtvrtá.
Escudo (majitelka: Stanislava Kopecká)
5 letý hřebec Escudo letos v červnu absolvoval
své první drezurní závody v životě. Startoval v Suché a v Herouticích. Absolvoval 6 startů na úrovni
L. Nejvíce se mu dařilo v Herouticích, kde vybojoval
4. místo. S Escudem se účastníme KMK (kritéria
mladých koní), při prvních dvou startech se nám podařilo splnit kvalifikační limity pro finále KMK. Už
nám chybí pouze 2 starty, doufáme, že se nám podaří probojovat do finále.
Prinz Claire MP (majitelka: Michaela Škeříková)
Po několika letech se hřebec Prinz účastnil drezurních závodů. Startoval ve stupni S.
Facebook/Jezdecký klub Polička
www.jkpolicka.webnode.cz
Langrová

TABULKA – starší žáci – I.A třída
KONEČNÁ TABULKA – muži „B“ – I.B třída „B“

Rk. Tým

Záp +

0

-

Skóre Body (Prav)

Rk. Tým

Záp +

0

-

1. Libchavy

16 15

0

1

81: 11

45

(21)

1. Kunčina

26 17

4

5 66: 40

55

(16)

2. Dolní Újezd

16

8

2

6 40: 44

26

(2)

2. Lanškroun B

26 14

1

11 59: 48

43

(4)

3. Jablonné n. O.

16

8

1

7 32: 28

25

(1)

3. Ústí na Orlicí B 26 12

6

8

53: 37

42

(3)

4. FC Jiskra

16

6

2

8 38: 26

20

(-4)

4. Libchavy

26 13

2

11 47: 38

41

(2)

5. SK POLIČKA

16

0

1

15

9: 91

1

(-23)

26 11

7

8 41: 38

40

(1)

26 10

9

7

44: 41

39

(0)

Rk. Tým

Záp +

0

-

Skóre Body (Prav)

7. Verměřovice

26 12

2

12 39: 42

38

(-1)

SK POLIČKA
„B“

1. Jablonné n. O.

16 12

2

2

68: 17

38

(14)

26 10

7

9 32: 45

37

(-2)

2. FC Jiskra

16

9

2

5 63: 43

29

(5)

9. Čistá

26

9

5 12 42: 46

32

(-7)

3. Libchavy

16

8

2

6 48: 48

26

(2)

10. Řetová

26

9

5 12 59: 63

32

(-7)

4. SK POLIČKA

16

5

1

10 38: 47

16

(-8)

11. Sebranice

26

9

3

30

(-9)

5. Dolní Újezd

16

2

1

13 25: 87

7

(-17)

Jablonné nad
Orlicí
Kamenná
6.
Horka

5.

8.

Skóre Body (Prav)

14 31: 46

TABULKA - mladší žáci – I.A třída

Úspěch poličských kickboxerů
Ve dnech 13. a 14. června se poličští zápasníci z oddílu Aréna K1 Vysočina zúčastnili Mistrovství České republiky v kickboxu konaného v Rožnově pod
Radhoštěm. Na mistrovství své svěřence doprovázel
i trenér Petr Gregor, který je sám dvojnásobným vicemistrem světa v čínském boxu. Naši závodníci soutěžili v disciplíně kick light a počínali si velice dobře.
• Josef Bednář obsadil 3. místo v kategorii starší
žáci do 52 kilogramů.
• František Šutera obsadil 3. místo v kategorii starší žáci nad 69 kilogramů.
• Vladislav Halva obsadil 2. místo v kategorii junioři do 74 kilogramů.
• David Klepárník obsadil 2. místo v kategorii junioři do 79 kilogramů.
• Filip Štursa obsadil 3. místo v kategorii junioři
do 89 kilogramů.
• Pavel Filipi obsadil 4. místo v kategorii muži do
74 kilogramů.
• Jan Harašta obsadil 4. místo v kategorii muži do
84 kilogramů.
Všichni závodníci odvedli veliký kus práce a zaslouženě oslavují medailový úspěch. Obdivuhodný
výkon předvedl Filip Štursa, který i se zraněnou

nohou dokončil zápas. Ačkoliv se dva naši závodníci vraceli bez medaile, nemusí je to trápit, neboť oba
dva předvedli fantastický výkon a medaile unikla
pouze o vlásek. I sám trenér se nechal slyšet, že je na
své svěřence velice hrdý.
Do budoucna čeká náš oddíl Czech open konané
ve dnech 24. a 25. října v Praze. Dále se náš trenér
chystá na U.S. Open 2014 konané ve dnech 10. až
11. července, kde bude soutěžit disciplíně fullcontact
v kategorii masters.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat našim fanouškům, kteří vážili cestu s námi. Jmenovitě tedy
pánům: Jiřímu Kaprasovi, Ladislavu Hamederovi
st., Miroslavu Živnůstkovi a fotografu Jiřímu Holomkovi.
Nakonec je potřeba poděkovat také našim sponzorům, bez kterých bychom se velice těžko dostali až
sem. A to tedy: firmě Řeznictví a uzenářství František Šutera, firmě Ulrich - Šplíchal, s. r. o., firmě
Nyfa, s. r. o. Sulkovec, firmě Medesa, s. r. o., Dovoz
aut na zakázku Vlastimil Zbytovský, pan Pavel Pásek a Walda gang. Děkujeme všem za podporu v naší
činnosti.
David Klepárník

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
PRODEJ BYTU 2+1, (58,5 m²), lodžie, sklep,
byt se nachází v přízemí třípodlažního domu na
ulici M. Bureše, dům je revitalizován, prohlídka
možná po 19. hodině – sjednání formou sms, tel.
604 402 802.
•
Nabízím k pronájmu byt 1+1 s příslušenstvím – celé spodní patro rodinného domu, nově
zateplené nemovitosti. Otop plyn a tuhá paliva.
V ulici Eimova v Poličce. Tel. 731 506 249.
•
Rodina Stodolova nabízí do dlouhodobého pronájmu areál kempu, včetně motorestu
s přilehlým hřištěm minigolfu v Borové. Kontaktní údaje: web: www.campborova.cz, e-mail:
camp@campborova.cz, mobil: 603 731 404.
•
Přijmu pracovníka nebo brigádníka na
dohodu. Drobné zednické práce a nátěry střech.
Kontakt 731 506 249, kafkabox@cbox.cz.
•
Nabízím
přivýdělek
v
Ladyfitness.
605 877 699.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polička.
Hubnutí ve Vacushape, vibrační plošina, bodyroll,
lymfodrenáže, infrasauna, klasické masáže, mob.
777 731 212.

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

Volejbalové zprávy
Přípravka
Poslední soutěž, která byla ukončena 8. června. Na domácí půdě Polička A a Polička B přivítaly družstva Lanškrouna a D. Újezdu. Medailová
místa byla před tímto turnajem rozdána, a tak

se na krku našeho nejlepšího družstva blýskly
stříbrné medaile (Karolína Dvořáková, Nikola
Lazorová, Martina Skalníková, Tereza Tutková
a Michaela Štejdířová). K tomu ještě přidala děvčata z B týmu výborné 2. místo ve skupině, celkově
místo 5. Ostatní družstva byla 13., 16., 19.
Mladší žákyně
Po nepříliš vydařené sezóně si děvčata spravila
chuť v pohárové soutěži. Celkové druhé místo je
zasloužené. Snad mají dobře našlápnuto do nad-

7. zápas IHC Spartak Polička-IHC SK
IHC Uherský Brod B-IHC Spartak
Chrudim 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
Polička 8:3 (1:0, 2:2, 3:1, 2:0)
Polička: Vašátko-Vápeník D., Hron-Vápeník V.,
Polička: Vašátko D.-Vápeník D., Hron-VápePleva-Cik J., Šedý-Boháček, Švejda-Vápeník E., ník V., Pleva-Šedý, Vápeník E.-Boháček, ŠvejdaHavlíček
-Hejtmánek L.
Branky: Boháček, Vápeník D., Vápeník V., Šedý
Branky 1 z.: Vápeník V 2 (Pleva, Boháček)
(Hron, Vápeník E.)
Branky 2 z.: Švejda, Vápeník D., Boháček (Šedý,
8. zápas IHC Dynamo Pardubice-IHC
Boháček, Hron, Vápeník V.)
Spartak Polička 5:11 (1:4, 0:2, 2:4, 2:1)
Polička: Vašátko-Vápeník D., Hron-Vápeník V.,
V obou utkáních jsme dokázali držet krok s výPleva-Vápeník E., Šedý-Boháček, Švejda-Hejtmá- borně bruslícím soupeřem pouze do poloviny zánek L.
pasu a nenašli jsme recept na famózně chytajícího
Branky: Boháček 3, Vápeník V. 3, Šedý 2, Švejda
brankáře Ondřeje Halodu (extraligový gólman
2, Vápeník D. (Vápeník D. 2, Vápeník V. 2, Pleva, staršího dorostu PSG Zlín). Velký problém jsme
Vápeník E., Boháček, Šedý)
měli s velmi špinavou plochou, na které jsme se ne9. zápas IHC Spartak Polička-IHC
dokázali dobře pohybovat. K oběma zápasům baLitomyšl 6:8 (0:3, 4:2, 2:1, 0:2)
ráže se dostavil pouze jeden rozhodčí a na úrovni
Polička: Vašátko-Vápeník D., Hron-Vápeník V., rozhodování to bylo hodně znát. Musíme ale konPleva-Vápeník E., Šedý-Boháček, Švejda-Mach
statovat, že s tak výborně bruslícím a agresivním
Branky: Boháček 3, Vápeník V. 2, Hron (Vápe- soupeřem jsme se ještě nepotkali a tak nezbývá
ník D., Vápeník E., Boháček, Vápeník V)
než soupeři pogratulovat.
10. zápas IHC Hlinsko-IHC Spartak
Polička 6:9 (2:0, 2:3, 1:4, 1:2)
1.
IHC Litomyšl
10 8 0 0 2 93:74 24
Polička: Vašátko-Vápeník D., Hron-Vápeník V.,
Pleva-Šedý, Vápeník E.-Boháček, Švejda-Mach,
2.
IHC Eagles Chrudim 10 7 0 0 3 93:63 21
Hejtmánek L.
3.
HC Spartak Polička 10 6 0 0 4 74:54 18
Branky: Boháček 2, Švejda 2, Šedý 2, Vápeník D.,
Vápeník E., Pleva (Vápeník D.3, Švejda 2. Pleva 2,
4.
SK IHC Chrudim
10 4 0 2 4 58:69 14
Hron, Boháček)
IHC Dynamo
5.
10 1 2 0 7 61:89 7
Pardubice
Baráž o postup na závěrečný turnaj 8 nejlepších
6.
IHC Hlinsko
10 2 0 0 8 59:89 6
celků 1 ligy o postup do extraligy:
IHC Uherský Brod B-IHC Spartak
Polička 6:2 (1:0, 1:1, 2:0, 2:1)
Dušan Vápeník

SK8MS2014 – (dekódovat netřeba)

cházející sezóny. Jednoznačnou oporou je Karolína Dvořáková. Soutěže se zúčastnil i B tým, děvčata 4. třídy, která dokázala 2x sebrat soupeři body.
KCM
S Krajským centrem mládeže Pardubického
kraje se zúčastnily Marie Dvořáková a Kateřina
Mičková MČR memoriálu Kavky, kde pomohly
k 8. místu našeho kraje.
Poličský blok
Hřiště U Javoru hostilo tradiční turnaj neregistrovaných. Šest družstev se pralo o vítězství. Tentokráte si na body odvezli cenné první místo Svitaváci, družstvo Antiku. Druhá byla domácí Zběř
a třetí nováček Hej rup. Cenu nejlepšího blokaře
po zásluze dostal Zdeněk Pešava z družstva MY.
V týmu Zběře zase vynikla Simona Dvořáková,
která získala cenu za nejplatnější hráčku.
Všichni se těší na srpnový Lobánek, který bývá
obsazen Pardubáky, Hradečáky a doufáme, že přijede trojnásobný vítěz Prontoflex z Hlinska.

Už jen měsíc nás dělí od jedné z největších akcí
v novodobé historii Sk8 slalomu v Poličce. Poličáci
již vědí a ostatní dozajista tuší. Ano, jde o MS 2014 ve
slalomu na skateboardu, které již horlivě připravujeme a ladíme k dokonalosti. Těšíme se na velkou účast
závodníků, ale také na velký zájem diváků. Kdy jindy
se budete moci projít a zakřičet si v Hřebečském tunelu, který se nám povedlo na toto mistrovství světa získat. Na Hřebči se pojedou 8. - 9. srpna závody
giant a hybrid. Třídenní skejtování zakončíme tradičně v Poličce na Nábřeží svobody závodem tight
a vyhlašováním těch nejlepších závodníků světa.
Ale ani večer a přes noc vás nenecháme vydechnout.
Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli budou připraveny zábavy pod poličskou sjezdovkou. Prostě
a jednoduše - když ráno v pátek v 8.00 do tohoto
rychlíku nastoupíte, tak vám zastaví až na konečné
v neděli odpoledne. Podrobný program a mnoho
dalších informací, které pro vás stále doplňujeme,
najdete na www.skateworld14.cz.
Abychom ale nepsali pouze o mistrovství, tak
se ještě podíváme, jak proběhly první dva závody
letošní sezóny. Jedno klání se jelo v Česku a druhé
ve Francii. Ten český, přesněji prachatický, závod
spláchneme velmi rychle a to asi stejně rychle, jak za
oba dva dny spláchla voda naše závodníky. Jak jsem
již napověděl, prachatickým závodům celý víkend
nepřálo počasí a v dešti to na skejtu opravdu nejde.

Muži
Naši muži zakončili sezónu několika tiebreaky,
jako by si chtěli poslední zápasy nadmíru užít.
Celkové 5. místo je odpovídajícím umístěním. 11
výher, 17 proher.
V příští sezóně obsadíme všechny věkové kategorie, ženy se vrátí k mistrovským soutěžím po
třech letech. Tak budeme držet palce.
har
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Prachatice se však dočkají náhradního termínu
a naši jezdci tak budou mít možnost ukázat, že v Poličce se urputně trénuje.
Ve Francii počasí pro změnu vysloveně přálo a poličský Sk8 slalom reprezentoval náš nejlepší junior
Petr Matouš. Jak ukazuje v posledních letech, má
skvělou formu. Na pařížském Trocadéru, s výhledem
na Eiffelovu věž, kde závody probíhaly, nenechal nikoho na pochybách, že je mistrem světa roku 2013
a skončil vždy na prvním místě. Druhý den se také
jel netradiční „National cup“, kde Petr pro nedostatek české krve byl v týmu ještě s jedním Ukrajincem
a Francouzem. Klání mezi týmy probíhalo vyřazovacím způsobem, takže byla možnost získat tři body za
tři výhry pro svůj tým. Tímto pavoukem se Petrův
tým dostal až do finále, které nakonec vyhrál proti
tříčlenné španělské sestavě. Věříme, že jestli Petr
udrží formu, tak titul juniorského mistra světa neopustí Českou republiku, a hlavně Poličku, ani letos.
-jt-

Tenis
24. 5. starší žactvo: Choceň B - Polička 1:8
7. 6. Východočeský přebor v babytenisu ve
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Bárta Luboš, Vysokém Mýtě. Za účasti 25 chlapců a 30 dívek,
Dipoldová Gabča, Kotvová Katka, Jílek - Bárta, zasáhli do bojů naši Kuba Čerbák, který skončil
Hnát - Sotona Petr, Dipoldová - Kotvová
ve skupině na třetím místě a do bojů v pavouku
Babytenis: Letohrad - Polička 6:0
útěchy už nezasáhl. Mezi děvčaty startovala naše
Minitenis: Polička - Svitavy 2:6, 1:7
naděje Simča Válková, která skončila těsně pod
Body: Novák Adam 2, Šafář Samík 1
stupni vítězů na 5. místě.
25. 5. Dorost: Polička - Holice 5:4
14. 6. starší žactvo: Dolní Dobrouč - Polička 0:9
Body: Jelínek Adam, Jílek Zdenda, Quittová
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Sotona Petr,
Bára, Jelínek - Švanda Štěpán, Jílek - Hnát
Fučík Daniel, Dipoldová Gabča, Kotvová Kačka,
mladší žactvo: Choceň - Polička 7:2
Jílek - Hnát, Sotona - Fučík, Dipoldová - Kotvová
Body: Toman Jirka, Vendolská Karolína
Senioři: Polička - Pardubice 8:1
Body: Hrubý Zdeněk, Hegr Petr, Smejkal Jan,
Jílková Andrea, Pazlarová Alena, Hrubý - Teplý,
Hegr - Scheib, Jílková - Pazlarová
Minitenis: Skuteč - Polička 0:8, 0:8
Body: Šafář Samík 4, Uhlířová Verča 4, Navrátilová Žanda 4, Novák Adam 4
31. 5. starší žactvo: Polička - Ústí nad Orlicí
5:4
Body: Jílek Zdenda, Dipoldová Gabča, Quittová
Bára, Jílek - Fučík Daniel, Dipoldová - Quittová
Babytenis: Polička - Česká Třebová A 2:4
Body: Zadradníček Důša, Zahradníček - Baláš
Ondra
1. 6. mladší žactvo: Polička - Česká Třebová
Tento zápas byl poslední v celé soutěži a naše
C 5:4
družstvo obsadilo bez jediné porážky 1. místo.
Body: Fučík Daniel, Toman Jirka, Bartoňová
15. 6. Dorost: Polička - Vysoké Mýto 7:2
Adéla, Vendolská Karolína, Fučík - Toman
Body: Jelínek Adam, Jílek Zdenda, Hnát Radim,
Dorost: Jevíčko - Polička 0:9
Jílková Lucka, Slaný Filip - Jelínek,
Body: Slaný Filip, Jelínek Adam, Jílek Zdenda,
Jílek - Hnát, Jílková - Hrubá Eliška
Tutko Martin, Jílková Lucka, Hrubá Eliška Slaný
Senioři: Holice - Polička 7:2
- Jelínek, Jílek - Tutko, Jílková - Hrubá
Body: Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk, Teplá Lída
Senioři: Jevíčko - Polička 4:5
- Pazlarová Alena
Body: Hegr Petr, Teplá Lída, Jílková Andrea,
Hrubý Zdeněk - Scheib Láďa, Teplá - Jílková
-zj-

Fotbalové přípravky v Libchavách
Mladší i starší přípravky se sešly na svých turnajích 25. května v Libchavách
Mladší přípravka
Na posledním turnaji základní části jarní sezóny jsme se setkali se svými soupeři v Libchavách.
Tradičně ospalý začátek turnaje nás, bohužel,
připravil o plný bodový zisk. O vítězství nad Jablonným jsme se připravili sami nedostatečným
důrazem před soupeřovou brankou. Dovolili
jsme soupeři využívat standardní situace. Herně
jsme soupeře přehrávali, ale když dáme z velkého
množství šancí pouhé 2 branky, nemusí to stačit.
Druhý mač, v derby se Svitavami, se mužstvo
předvedlo. Do zápasu jsme vlétli jako hurikán
a z prvního útoku otevřeli skóre. Soupeř sice
dokázal rychle reagovat, ale v první půli udávalo tempo hry naše mužstvo. Skóre, i díky skvělé
podpoře fanoušků, narůstalo až k neuvěřitelnému výsledku 4:1 po poločase pro naše mužstvo.
Druhou půli jsme začali laxně a soupeř rychle
snížil. Naše hráče to ale nijak nepoznamenalo,
nezačali pouze bránit skvělý výsledek, ale hrozili
nebezpečnými brejky do soupeřovy obrany. A tak
jsme, po závěrečném hvizdu, mohli slavit první
vítězství nad tímto soupeřem v sezóně. Poslední
zápas byl z naší strany, po předcházejícím vyčerpávajícím duelu, odehrán v trochu volnějším tempu. Naštěstí i domácí hráči toho měli také dost,
a tak se zrodilo naše poslední vítězství v základní
části krajské soutěže přípravek. Následující turnaj - semifinále soutěže - nás čeká o týden později ve Vysokém Mýtě. Doufáme, že celé mužstvo
naváže na poslední výborné zápasy a potrápíme
další mužstva, která jistě budou patřit k favoritům turnaje. Závěrem hráči a trenéři mužstva děkují našim fanouškům za podporu v celé sezóně,
a doufáme, že i na tomto kvalifikačním turnaji

o přeborníka kraje nás poženou svými hlasy za
dalšími skvělými výsledky.
Sestava na turnaji:
Chalupník Martin - Vraspír Jan, Král Jan, Sabin Vojtěch, Otcovská Bára, Večeřa David, Roun
Nikolas, Libra Matyáš, Jílek Jakub, Mitáš Matěj,
Světlák Jan
Výsledky:
Jablonné - Polička 2:2, Branky: Roun, Večeřa
Polička - Svitavy 4:3, Branka: Jílek 2x, Vraspír,
Libra
Libchavy - Polička 2:6, Branky: Sabin 2x, Roun,
Král, Večeřa, Světlák
Trenéři: Radek Mlynář, Petr Spálenka
Starší přípravka
K poslednímu turnaji jarní části sezony jsme
zajížděli do Libchav. První zápas proti Jablonnému byl z naší strany ustrašený a herně nepovedený, čemuž odpovídal i výsledek.
Ani v druhém zápase to nebyl fotbal, na který
jsme u našich borců zvyklí, ale i přesto jsme soupeře ze Svitav porazili. Do třetího zápasu proti
domácímu celku už nastoupilo mužstvo jako vyměněné. Kluci ukázali, že nejsou žádní „dřeváci“
a začal „ťukes“. Dokonce jsme trefovali i „zařízení“, takže jsme soupeře po super výkonu porazili.

Co tě nezabije, to
tě posílí!
Pravidelní čtenáři sportovních článků Jitřenky
již možná tuší, že jde opět o veslování. Silově-vytrvalostní soutěž, která není pro žádné padavky.
Jak přežít nemožné, jsme se šli podívat 17. 5. do
fitcentra poličského bazénu. Náš kondiční trenér
a držitel mnoha, nejen světových, titulů v naturální kulturistice Jirka Štěpánek se opět vytáhl.
Pod dohledem pěti místních cvičenců navýšil svůj
poslední rekord 2 653 opakování. Vydržel veslovat
se 40 kg zátěží úctyhodnou 1 hodinu 5 minut a 45
vteřin. Vybojoval si tak úžasných 3 460 opakování.
Při povzbuzování nám hlasivky nestačily
a aquabely, které měly v tu dobu hlavy pod vodou,
to musely slyšet také. Nakonec snad ani není třeba
dodávat, že Jirka si tak neoblomně drží zlatou pozici našeho žebříčku.
V červenci Jirka Štěpánek oslaví své 50. narozeniny. Touto cestou cvičenci fitcentra a členové
Kladkostroje Polička posílají svoji srdečnou gratulaci.
Za Kladkostroj Polička
Ludmila Nožková

Hokejbalisté
Masarykovy ZŠ
Polička stříbrní
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci Masarykovy
ZŠ v republikovém finále turnaje „Hokejbal proti
drogám 2014“. Kromě stříbrné medaile přivezli
do Poličky cenu Fair-play za nejslušnější mužstvo
turnaje a ocenění za nejlepšího obránce, kterým
byl vyhlášen Miroslav Kukla.
Vítězům poblahopřál i starosta města Jaroslav
Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou. Společného slavnostního setkání se zúčastnila i ředitelka Masarykovy ZŠ Mgr. Lenka Novotná. „Ráda bych žáky za jejich výkon pochválila,
dík patří i panu učiteli Petru Schafferovi, který
velmi dobře navázal na svého předchůdce a je
výbornou posilou našeho pedagogického sboru,“
hodnotí ředitelka. Vedení města Poličky se ke gratulaci přidává a přeje mnoho sportovního nadšení
a dalších úspěchů.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Výsledky:
Polička – Jablonné n. O. 0:3
Polička – Svitavy, 2:1, Valouch, Mach
Polička – Libchavy 4:1, Valouch 2x, Mitáš, Martinů
Sestava:
Spálenka, Pham, Doležal, Zahradníček, Myška,
Mach, Valouch, Horníček, Martinů, Mitáš, Novotný.
Trenéři: Roman Lajžner, Sergio Mahu
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Plavecký bazén
Bazén
Sauna

zavřeno
zavřeno

Posilovna:
sobotní provozní doba
neděle
pondělí, středa a pátek
úterý a čtvrtek

17.00-19.00 hod.
zavřeno
10-12 hod. a 14-20 hod.
14-20 hod.

pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks:
slunečník:

Koupaliště
Kontakt č. tel. 731 020 030 v době od 9.30 do
19.30 hod.
Provoz koupaliště červenec a srpen:
je od 10.00 hod. do 19.00 hod.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s ohřevem vody, tryskající vodou a skluzavkou pro
nejmenší, skluzavka velká, schůdky ke skluzavce,
plážové hřiště, tenisový stůl, dřevěná odpočívadla,
sprchy a slunečníky, bistro.
Ceník koupaliště v roce 2014
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč
po 17 hod.
5 Kč
dospělí
30 Kč
po l7 hod.
10 Kč
držitelé dospělí ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč
po 17 hod.
5 Kč
držitelé děti ZTP A ZTP/P
8 Kč
		 po 17 hod. 3 Kč jejich průvodci jako dospělí
Půjčovné:
hřiště:
plavecké pomůcky:
rukávky/pár:
plavecký pás:

5 Kč/2 hod.
10 Kč/den

V příjemném červnovém odpoledni v neděli
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážo- 22. června bylo v Poličce na náměstí rušno. Podle
vého volejbalu dle platného ceníku. Ceny a půjčov- příprav jsme mohli zaregistrovat, že se jednalo
né jsou včetně DPH
o další ročník Běhu naděje. Tento název už je sice
Aktuální změny a informace o provozu plavec- vžitý, ale přesto opakujeme, že se jedná o „volné“
kého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www
pokračování Běhu Terryho Foxe. Jedná se o akci,
stránkách Město Polička a T.E.S., s. r. o., před pla- která podporuje výzkum a léčbu zákeřné nemoci
veckým bazénem a koupališti na vývěsní tabuli
– rakoviny.
Kontakt:
• Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.cz,
m. t. 737 867 342, koupaliště 731 020 030
• Zdena Mihulková, plbazen@tespolicka.cz,
č. t. 461 725 631
Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu s osobou starší 18 let.
Návštěvníkům poličského koupaliště přejeme
příjemný pobyt a krásné počasí.
Zimní stadion
Červenec – v provozu je in-line plocha
Bruslení pro veřejnost zdarma:
úterý 17.15 – 18.15 hod., neděle 15.30 – 16.30 hod.
Bruslení pro kolektivy:
po dohodě s vedoucím ZS
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.

Turisté zvou

100 Kč/2 hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/hod.

Poličský bagr
Dne 12. 7. se uskuteční na plážovém hřišti v areálu koupaliště
v Sebranicích XIV. ročník volejbalového turnaje dvojic mužů
Poličský bagr.
Přihlášky
přijímáme
do
5. 7. Počet družstev je omezen na šestnáct. Více informací a ohlášky na www stránkách či e-mailové
adrese policskybagr@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz

Kamenecké podání
Dne 26. 7. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lípou v Kamenci 15. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání.
Hrají smíšená družstva (min.
dvě ženy - bez omezení, v týmu mohou být max.
dva registrovaní muži, kteří jsou na soupisce soutěže dospělých v rámci Českého volejbalového svazu - nejvýše do KP 2). Počet družstev je omezen
na osm.
Přihlášky přijímáme do 19. 7. na e-mailové adrese kameneckepodani@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Běh naděje
2014

Sobota 5. července - Štarkov
a Prosíčka. Odjezd linkovým autobusem v 8.32 hod. do Jimramova. Odtud po turistickém značení
přeš zříceninu hradu Štarkov na
Prosíčku. Z Prosíčky sejdeme do
Borovnice a linkovým autobusem
do Poličky. Celková trasa vycházky 14 km. Vycházku
vede Josef Brokl
Čtvrtek 10. července - Přes Peklo a Nedvězí do
Bystrého. Tentokrát dopolední vycházkapo neznačených cestách pojedeme linkovým autobusem v 8.40
hod. do Korouhve. Odtud do oblasti rybníku Peklo
a Nedvězího. Vrátíme se linkovým autobusem z Bystrého. Délka vycházky 11 km. Na vycházku zve Jiří
Andrle
Sobota 19. července - Cyklovýlet údolím Orlice.
Cyklobusem s odjezdem v 8.00 hod. do Vysokého
Mýta. Odtud přes Choceň, Brandýs, České Heřmanice a Litomyšl do Poličky. Trasa 60 km. Na vyjížďku
zve Josef Škorpík
Čtvrtek 24. července- Odpolední vycházka. Linkovým autobusem ve 12.38 hod. do Telecího - horní zast. a odtud přes Maděru do Krásného. Po žluté
značce do Spělkova a přes Spělkovskou lávku do Telecího. Do Poličky se vrátíme linkovým autobusem
z Lačnova. Trasa 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:www.policka.
cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Jako hosté se zúčastnili europoslanec pan Tomáš Zdechovský a starosta Poličky pan Jaroslav
Martinů, kteří závod odstartovali. Trasu si proběhl i pan europoslanec.
Letošního již 11. ročníku Běhu naděje se zúčastnilo celkem 85 příznivců – běžců, cyklistů, koloběžkářů i chodců. Dvoukilometrová trať vedla
jako obvykle ulicemi Poličky, a to: start z Palackého náměstí, ulice Šaffova, Pálená, Tyršova, Na
Bídě, městský park přes most na nábřeží Svobody,
nábřeží Svobody, městský park a zpět na náměstí.
Po návratu do cíle každý obdržel diplom, drobné upomínkové předměty (taška, CD) a občerstvení v podobě párku a nápoje.
Hlavní pořadatel vydal ohlédnutí za minulými
ročníky 2004 – 2013 v podobě sborníku. Jeho
tištěnou formu obdrželi občanské sdružení Skutky naděje, hlavní pořadatel v ČR, starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů, město Polička,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, místní
organizace KDU-ČSL, Městská knihovna Polička,
Pardubický kraj. Každý účastník Běhu naděje obdržel publikaci i na CD disku.
Na konto Běhu naděje bude připsána částka
4 845 Kč získaná z prodeje upomínkových předmětů.
S přibývajícím počtem účastníků Běhu naděje
přibývá také elánu v započatém díle pokračovat.
To dali najevo i všichni účastníci svým potleskem,
který byl zároveň odměnou nezištné práce hlavního pořadatele i všech jeho pomocníků.
hlavní pořadatel
Miloslav Zezula

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
č. tel. 737 867 342, 461 725 631
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