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Zahájena výstavba areálu firmy Milacron
15. července 2014 byla zahájena stavba doposud největšího výrobního komplexu v poličské
průmyslové zóně. Nové haly a kanceláře vybuduje
Firma Milacron Czech Republic (MCR), plánovaná
rozloha areálu je 43 tis. metrů čtverečních. Firma
Milacron Czech Republic je přední výrobce strojů

na produkci vyfukovaných plastových výrobků.
Výstavbě předcházel velmi složitý proces jednání,
město Polička však bylo úspěšné a firma mohla
zahájit stavbu dokonce s třítýdenním předstihem!
Výstavba je rozdělena do dvou etap, předpokládané dokončení 1. etapy připadá na 15. ledna 2015. Tato etapa zahrnuje přestěhování některých technologií do nových prostor z Poličských
strojíren, kde měla firma zázemí doposud. 2. etapa by měla být dokončena v červenci roku 2015
a umožní dokončení přesunu výroby z původního
areálu a zároveň získání dostatečného prostoru
nutného pro budoucí růst.
Slavnostního poklepání základního kamene se
zúčastnili zástupci vedení firmy MCR, zástupci
stavební firmy GEMO Olomouc, která nový areál
postaví, zástupci projektanta a další hosté. Město Poličku reprezentoval starosta města Jaroslav
Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Léto na koupališti
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s ohřevem vody, jejíž teplota je permanentně udržována na 26 °C, tryskající voda a skluzavka pro
nejmenší je dalším lákadlem pro nejmenší. Velká
skluzavka je využívána návštěvníky bez rozdílu
věku, schůdky ke skluzavce napomáhají k rychlému a bezpečnému výstupu z vody na břeh. Plážové
hřiště, tenisový stůl, dřevěná odpočívadla - mola,
sprchy a slunečníky, lehátka, bistro - to vše je přichystáno pro spokojenost návštěvníků poličského
koupaliště.

Startují očekávané opravy ulic v centru
Plánovaný projekt rekonstrukce ulic Masarykova, Nová a Růžová se rozběhl v druhé polovině
července. Předmětem akce je oprava komunikací a zpevněných ploch, celkové náklady jsou ve
výši cca 11 mil. Kč. Celý náročný projekt je z důvodu zajištění zásobování provozoven rozdělen
do několika etap. Zakázku realizuje firma BS

Imex, s. r. o. Brno, která zahájila celou akci pracemi v ulicích Nová a Růžová. Obě ulice budou
předlážděny, použita bude stávající žulová dlažba.
Současné chodníky v ulici Nová, které jsou ve velmi špatném stavu, budou zrušeny.
Práce v ulici Masarykova začnou až po skončení
letního festivalu Polička 555 (15.–17. 8. 2014). Asfaltový povrch bude nahrazen žulovou dlažbou –
10 x 20 cm (stejná jako v ulici Tyršova), chodníky
budou z betonové dlažby, shodné s chodníky na
Palackého náměstí. V rámci organizace výstavby
bude po dobu uzavírky ulice Masarykovy zajištěn
výjezd ulicí Riegrovou.
V ulici Nová a Masarykova dojde zároveň k rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou technologií.
Ve všech třech ulicích provede Sdružení majitelů
skupinového vodovodu výměnu vodovodu v celkové částce cca 2,5 mil. Kč.
Další etapa rekonstrukce historické části města
navazuje na zásadní rekonstrukci Palackého náměstí a ulice Tyršovy. Opravy dalších ulic zlepší
vzhled a atraktivitu historického jádra města
Poličky, které je bezpochyby právem označované
„Perlou Vysočiny“.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. srpna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Koupaliště je v srpnu otevřeno od 10.00 hod.
do 19.00 hod. Dětem mladším 10 let je vstup na
koupaliště povolen pouze v doprovodu s osobou
starší 18 let.

Nové dotace, nové
úspory energie
Díky úspěšnému získání dotací, může město
Polička uskutečnit projekty, které přispějí k úspoře energie objektů, které město vlastní. Jedná se
o objekt Oblastní charity Polička a mateřské školy
v Hegerově ulici. Obě akce jsou podpořeny dotací
Státního fondu životního prostředí ČR.
Realizace úspor energie – Mateřská
škola Polička
„Město Polička již v minulém roce plánovalo
opravu budovy mateřské školy na Horním předměstí v Hegerově ulici. Práce měly zahrnovat výměnu oken a dveří, dále pak opravu fasády. Zároveň se uvažovalo o změně způsobu vytápění. Topí
se zde akumulačními kamny a ta jsou na hraně
své životnosti,“ uvádí Ing. K. Vomočilová z odboru
školství MěÚ Polička.
(pokr. na str. 1)
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Na kolech z Poličky cyklobusem
po Českomoravském pomezí

Nové dotace, nové
úspory energie
(pokr. ze str. 2)
V průběhu roku 2013 Státní
fond ŽP ČR vypsal výzvu k podávání žádostí o dotaci na projekty týkající se realizace úspor energie
mimo jiné ve veřejných budovách. Díky úspěšně
podané žádosti nebude venkovní plášť budovy
pouze opraven, ale i zateplen společně s podkrovními prostory. Dojde i ke změně vytápění a výměně střechy. Stavební práce byly zahájeny v půli
července a potrvají dva měsíce. Zhotovitelem je na
základě výsledku výběrového řízení firma SONET
Building, s. r. o. z Hlinska.
Celkem rozpočet počítá s částkou 3,3 mil. Kč,
kdy 1,5 mil. Kč bude hrazeno z dotace, 1,8 mil. Kč
město zaplatí z vlastních zdrojů.
Realizace úspor energie - Oblastní
charita Polička
Stavební úpravy počítají s kompletním zateplením objektu, výměnou stávajících výplní otvorů,
zateplením stropní konstrukce posledního podlaží, zdiva chodby a osazením nového zdroje vytápění - tepelné čerpadlo vzduch – voda. Termín realizace 17. 7. – 17. 10. 2014. Celkové výdaje jsou ve
výši 1,7 mil. Kč, z toho dotace představuje částku
1,2 mil. Kč. Stavbu realizuje na základě výsledku
výběrového řízení firma PP-GROUP.CZ Proseč.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Výzva k úhradě

Od letošního července až do konce září mohou
• a sobotní spoj z Vysokého Mýta (19.05 hod.) přes
také poličští využít každoroční možnost nechat
Nové Hrady (19.20 hod.) a Proseč (19.35 hod.)
se vyvést do okolí města víkendovým cyklobusem.
do Poličky (19.55 hod.)
Autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol brázdí
Vedení tras s mapkou a rozpis všech zastávek
turistickou oblast na pomezí Čech a Moravy každé
s přesnými časy je uveden v propagačním letáčku
léto od roku 2006.
„Cyklobus Českomoravským pomezím“, který byl
Díky cyklobusu se lze s kolem přepravit bez pře- distribuován do poličských domácností a je k dissedání do různých koutů naší oblasti k poznání
pozici v Informačním centru v Poličce, na autobusotakových míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, vých nádražích či na nádražích a ve vlacích Českých
Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, roz- drah.
Na lince platí jednotný tarif IREDO, který nabízí
hledna na Kozlově, zřícenina hradu Cimburk nebo
několik možností, jak ušetřit. Slevy jsou poskytojednotlivá města oblasti.
vány dětem a osobám ZTP a je možné také využít
Cyklobus v srpnu jezdí (stejně jako v červenci
výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Cena za
a září) každý pátek, sobotu a neděli.
Pro výjezd cyklobusem z Poličky je nejvýhodněj- přepravu jednoho kola je 20 Kč, bez ohledu na tarifní vzdálenost.
ší spoj (z pohledu času stráveného v cyklobusu):
Podrobné informace jsou k dispozici na turistic• páteční z Poličky (v 8.10 hod.) přes Svitavy
(8.30 hod.) do Jevíčka (příjezd 8.55 hod.), pří- kém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
padně spoj nedělní, který však nenadchne příCyklobus je určen jak pro cyklisty, tak i pro pěší
znivce ranního vyspávání - jede z Poličky již
turisty. Ti se mohou bez auta dostat blíže k atrakv 7.10 hod. (Svitavy 7.30, Jevíčko 7.55 hod.).
tivitám Českomoravského pomezí díky spolupráci
• a sobotní z Poličky (v 8.00 hod.) přes Proseč
(8.25 hod.), Nové Hrady (8.35 hod.) do Vysoké- měst Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké
Mýto a Polička (spolufinancování pátečního spoje)
ho Mýta (8.51 hod.)
Pro návrat cyklobusem do Poličky je naopak nej- a Pardubickému kraji (financování sobotního a nerychlejší spoj:
dělního spoje).
• páteční a nedělní z Jevíčka (v pá 19.45 / v ne
Mgr. Jan Matouš
20.00 hod.) přes Svitavy (20.10 / 20.25 hod.) do
Člen VV Českomoravské pomezí
Poličky (20.30 / 20.45 hod.),

Školní jídelna Rumunská

místních poplatků

Stravování ve školní jídelně se stává pro mnohé
žáky nudné a fádní, jelikož jsou jim podávána převážně zdravá a výživově bohatá jídla. Školní jídelny se řídí závaznými výživovými normami a jejich
spotřeba je sledována. Hodnotné výživové prvky
jsou především v jídlech z ryb, luštěnin, zeleniny,
mléka, mléčných výrobků, ovoce. Tyto potraviny
ale u dětí nejsou příliš v oblibě. Proto jsme vyslyšely reakce z řad žáků – školní parlament – a přizpůsobily v posledních týdnech školního roku některá
jídla podle jejich přání. Jak dopadl výběr? Některá
jídla nás nepřekvapila, jiná ano, ale ne všechna
se dají do školního stravování zařadit především
z důvodů výše zmíněných nebo také pro náročné
udržování v době výdeje tak, aby neutrpěla jejich
nutriční hodnota. Přesto doufáme, že strávníci
naši snahu ocenili.
Jídla na přání: špagety s masem, zeleninový
talíř s pečivem, smažené rybí filé a bramborový
salát, hamburger v housce, kuřecí plátek a bramborová kaše, segedínský guláš s houskovým
knedlíkem, smažený sýr s bramborovou kaší. Ve

Upozorňujeme poplatníky místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kteří si zvolili pololetní periodu placení,
že 31. července 2014 vypršel termín splatnosti tohoto poplatku. Proto vyzýváme k okamžitému
zaplacení ty, kteří tak dosud neučinili.
Dále žádáme majitele ubytovacích zařízení,
kteří dosud nepodali ohlášení poskytnutého
ubytování za 1. pololetí 2014, aby toto ohlášení
bezodkladně odevzdali do příjmové pokladny
MěÚ Polička. Podle obecně závazných vyhlášek
č. 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, a č. 3/2010, o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt, měla být tato povinnost
splněna do 25. července 2014.
Včas nezaplacené nebo neodvedené místní poplatky vyměří jejich správce platebním výměrem
a ve smyslu ustanovení § 11 zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, mohou být zvýšeny až na
trojnásobek.

spolupráci s učitelkou Ludmilou Haraštovou bylo
také v jednom týdnu umožněno žákům devátých
tříd vyzkoušet si například „dozor v jídelně“, podávání ubrousků, dostupnost ochucovadel a také
přesvědčit některé strávníky o potřebnosti konzumovat v jídelně ta „neoblíbená“ jídla. Nakonec žáci,
kteří se na tomto projektu podíleli, zjistili, že to
vše není vůbec jednoduchá práce.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že měsíc
září 2014 má 22 pracovních dnů, nebude dostatečná loňská výše měsíční platby při bezhotovostním
způsobu placení obědů stačit. Je tedy nutné tuto
platbu navýšit (alespoň na první měsíc) jak níže
uvedeno: první platbu je třeba provést v srpnu.
Děti:
• I. skupina 7-10 let 17 Kč/oběd, měsíční platba
380 Kč
• II. skupina 10-14 let 19 Kč/oběd, 420 Kč
• III. skupina 14 let a více á 23 Kč/oběd, 510 Kč
PRODEJ STRAVENEK na září – od 27. 8.
Pěkné prázdninové dny přeje
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje prodej

MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací

bytu č. 2 v domě č. p. 86 ul. Otakarova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku

Stromy u pošty
K řadě dotazů od občanů města na mladé stromy
u pošty sděluji, že firma, která vloni předláždila
Tyršovu ulici, vyměnila v rámci reklamace 5 uhynulých stromů z celkem 8 vysázených. Na vysázené stromy se vztahuje záruka v délce 5 let.
Mgr. Jan Matouš
radní města
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Byt č. 2 velikosti 1+1 se nachází v 1. NP domu č. p. 86. Celková podlahová plocha bytu činí 34,59 m 2, z toho kuchyň 4,65 m2,
pokoj 16,10 m2, předsíň 7,40 m2, koupelna s WC 4,10 m2, sklepní prostor 2,34 m2.
Kupní cena: 422.750 Kč
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220 nebo osobně na Městském úřadě Polička,
Odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19, 20.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.
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Usnesení městské rady a zastupitelstva
Usnesení přijatá na 5. zasedání
Zastupitelstva města Poličky konaném
dne 26. června 2014
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2013 společně
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města Poličky za rok 2013 bez výhrad.
ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok
2013.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014.
ZM schvaluje 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
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
8 000 Kč na projekt zdravé výživy „Špaldíkova
cesta kolem světa“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
10 000 Kč na projekt „Muzikoterapie a tvoření
mandaly“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
10 000 Kč na prevenci poruch příjmu potravy
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička 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 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, Polička 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
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
2 000 Kč na Čarodějnický rej
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
3 900 Kč na Možná přijde i Mikuláš 2014
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
4 000 Kč na Svatomartinský večer s broučky
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
7 500 Kč na Drakiádu 2014 ve výši 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“, Polička 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 ve výši 25 000 Kč
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na realizaci výstav v rámci programu Galerie
KABINET CHAOS Střítež
Laxus, o. s., Nymburk, ve výši 15 000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
MaTami, centrum pro rodinu, o. s., Polička, 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.,
Svitavy, 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 sportovní činnost mládeže
ATLETIKA Polička ve výši 10 000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
D.A.S. Kometa Polička ve výši 50 000 Kč na
sportovní činnost hokejbalového klubu
HC Spartak Polička, o. s. ve výši 115 000 Kč na
činnost hokejového klubu
SK8 Slalom Polička ve výši 58 000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění účasti v Českém
a Světovém poháru a na MS ve skateboardu
v roce 2014
Sportovní kluby POLIČKA ve výši 100 000 Kč
na činnost mládežnických oddílů
Stanislav Nožka, Mgr., Polička ve výši 14 000 Kč
na pořádání oblastního a okresního kola ve
sportovním lezení, účast na závodech, obnova
výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku
sportovního lezení
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené) ve výši 130 000 Kč na činnost mládežnických družstev
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl stol. tenisu) ve výši 7 000 Kč na činnost mládežnických oddílů, pořádání a účast na turnajích
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička, ve výši 52 000 Kč na činnost
s mládeží
Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl tenisu), Polička ve výši 10 000 Kč na tréninkový kemp 367, ve výši 35 000 Kč na cestovné
na soutěže, startovné na turnajích, pronájem
hracích prostor, nákup šachového materiálu
FBC Polička, Polička ve výši 3 000 Kč na turnaje,
tréninky, zápasy ve florbale
Gymnázium, Polička ve výši 20 000 Kč na dvoudenní soustředění „Psychohrátky“
Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička ve výši
18 000 Kč na preventivní výukový program „Finanční gramotnost“
Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička ve výši 3 000 Kč na program pro
žáky „Nastavení pozitivních vztahů ve třídě“
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička ve výši 21 230 Kč, z toho 10 000 Kč
na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“ a 11 230 Kč na kulturně vzdělávací
akce s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je
skončit, než začít“
Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 13 500 Kč na program
primární prevence pro kolektivy žáků společně
s rodiči
Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ v Poličce ve výši 8 000 Kč na besedu s pedagogickými pracovníky v oblasti primární prevence
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• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 4 770 Kč na vrstevnické
programy, sociometrická šetření zaměřené na
klima třídy
• Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 9 500 Kč na adaptační
kurz žáků šestých tříd
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
v Poličce ve výši 10 000 Kč na Vrstevnický program - nadstavba
• Český svaz chovatelů Základní organizace Polička ve výši 10 000 Kč na opravy a údržbu areálu
pro jarní výstavu
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši
5 000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši
5 000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž mladých hasičů (poháry, věcné ceny)
• Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši
5 000 Kč na pronájem tělocvičny
• Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši
5 000 Kč na vybavení na branné závody (hra
Plamen) - hadice, proudnice, rozdělovač, sací
koš
• Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši
5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice,
sací koš - pro družstvo mužů
• Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši
5 000 Kč na vybavení na soutěže - hadice, savice,
sací koš - pro družstvo žen
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí ve
výši 10 000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení a stolů do „víceúčelového areálu
Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička ve
výši 5 000 Kč na šachový turnaj „Šachové Velikonoce 2014“
• ZO ČSOP Zelené Vendolí ve výši 10 000 Kč na
ošetřovnu pro zvířata - demonstrační místnost
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• “Pontopolis“, Polička, ve výši 10 000 Kč na festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět - projekci pro školy
• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15 000 Kč na vybavení fiktivních firem
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
25 000 Kč na letní stanový tábor - skautská základna Maděra Telecí
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 10 000 Kč na
uspořádání výměnného zimního tábora s Londýňany
• Oblastní charita Polička, ve výši 7 200 Kč na zajištění muzikoterapie pro klienty Denního stacionáře na rok 2014
• Oblastní charita Polička, ve výši 8 621 Kč na nákup odsavače pilin
• „Pontopolis“, Polička, ve výši 5 000 Kč na projekci filmu Raduga v DPS Penzion Polička v rámci
filmového festivalu Jeden svět
• Tělovýchovná
jednota
Spartak
Polička, o. s. (ASPV), ve výši 9 000 Kč na nákup volejbalových míčů, organizaci volejbalových soutěží
• Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 50 000 Kč na vyčištění
povrchu atletického oválu
• „Pontopolis“, Polička, ve výši 10 000 Kč na projekt „Fotbal pro rozvoj“
• Gymnázium, Polička, ve výši 6 000 Kč na projekt „Sportuj s rozumem“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
24 000 Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“
• Spolek přátel SVČ Mozaika, Polička, ve výši
6 000 Kč na projekt „Prevence gamblerství“
• Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj
ve stolním tenisu - pronájem haly, míčky, ceny,
medaile
(pokr. na str. 3)
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Usnesení
městské rady
a zastupitelstva

Jízda po cestě je radostí ale...

(pokr. ze str. 4)
ZM bere na vědomí Zprávu
o projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Polička předloženou pořizovatelem.
ZM po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
konstatuje, že návrh Změny č. 1 Územního plánu
Polička je v souladu s Politikou územního rozvoje
České republiky, se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického
kraje.
ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 54
odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy
č. 1/2014 Změna č. 1 Územního plánu Polička.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na II. pololetí roku 2014 takto: 25. 9. a 27. 11.
ZM schvaluje členství své obce v organizaci MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s., Bystré. Zástupci
obce byli seznámeni s právy a povinnostmi člena
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s. vyplývajícími z platných stanov organizace dle důvodové
zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet za rok 2013
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení majitelů skupinového
vodovodu „Poličsko“.
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.
Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady
města Poličky konané dne 23. 6. 2014
RM schvaluje logo k 750. výročí založení města
Poličky.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky za rok 2013.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
s firmou KELVIN ELEKTRO, s. r. o., Polička, dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 15. schůzi
Rady města Poličky konané dne
7. července 2014
RM schvaluje účast města Poličky v projektu
„Přemysl Otakar II.“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, z. s., Praha 10, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o., na
akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zprávu o sjednocení účetních
programů 15 zřízených příspěvkových organizací
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje organizační směrnici č. 2/2014
Kontrolní řád města Poličky.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátu starosty města.
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Přečetla jsem si příspěvek pana Ivana Šreka
v červencové Jitřence. Zaujal mne tím, kolika frází
ve svém příspěvku použil. Např. úvod příspěvku:
„Arogance totalitní moci vystrkuje rohy.“ První
věta druhého odstavce: „Za zločinného totalitního režimu.“ Autorovo chápání demokracie mi také
není jasné. Domnívám se, že demokracie neslouží
ani paní Vonáskové, ani panu Šrekovi, ale městu
a všem jeho obyvatelům. Ve volbách volí občané své
zastupitele, ti volí radu a ta zvolí starostu. Starosta není samovládce, ale o všech problémech města
probíhá hlasování a rozhoduje většinový názor. Ten
platí i pro občany, kteří mají svůj osobní názor jiný,
ale respektují názor většinový.
Také mi není jasné, proč autor píše do Jitřenky
a nevysvětlí, co ho rozzlobilo, co vlastně starosta
a místostarostka odmítli řešit.
Sama si myslím, že poličští zastupitelé pracují
pro město a jeho občany dobře. Co všechno se v Poličce vybudovalo a zlepšilo, vidí každý soudný člověk. Moji spolužáci, kteří přijíždějí každoročně na
sjezd maturantů, shodně konstatují, že je Polička
každým rokem hezčí.
Na závěr jen toto: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí.“
Proto buďme rádi za vše dobré, co poličské vedení
pro město a jeho občany dělá a případné chyby posuzujme uvážlivě.
Jana Filipi
Děkuji paní Filipi za kritický příspěvek a pokusím se svoje jednání vysvětlit.
Zmíněné fráze používám jako zkratku a příměr
k jednání města jako úřadu vůči mé osobě. Zažil
jsem dobu totality jako dospělý člověk a pociťoval
na vlastní kůži její nedostatky. Někteří úředníci
města ale i volení zástupci se chovají jako za minulého režimu – zneužívají svoji moc k zájmům, které
nejsou transparentní. Konkrétně město porušilo
smlouvu, kterou se mnou má a nechce to přiznat
a vysvětlit. Nechce za své pochybení vzít zodpovědnost, pojmenovat problém a ten tak bez pojmenování nelze napravit. Jde o rekonstrukci cesty před
mým domem, který ohrožuje přívalová voda. Z evropských fondů byla historická možnost ohrožením
zabránit. Ačkoliv byl za tím účelem vytvořen projekt, nebyl z mě známých důvodů dodržen – více
Jitřenka č.4. Při prvním přívalovém dešti v květnu
tohoto roku jsem byl opět vyplaven, a ne jen já.
Když občan poruší zákon a všeobecně přijatá pravidla, je to špatné. Když to udělá instituce jako je
veřejná správa, je to tragedie a je to stejné jak v minulém režimu, kdy bylo běžné v zájmu ideologie zákon ignorovat.
Z mých zkušeností nemám dojem, že by město řídili volení zástupci včetně starosty nebo místostarostky. Město podle mého názoru řídí úředníci. Ve
chvíli, kdy podají zastupitelům zkreslenou, lživou,
či jinak špatnou informaci, a oni, protože se v problému neorientují, pak vydávají špatná rozhodnu-

Úspora emisí za
rok 2013
Město Polička obdrželo od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s. osvědčení o úspoře
emisí za rok 2013.
Výpočet úspory vychází z množství vytříděných
odpadů z obalů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (290,1 t), plastů (216 t), nápojových kartonů (0,6 t - třídí se společně s plasty),
skla (97,2 t) a kovů (473,4 t). Úspora emisí dosáhla v loňském roce 1 298,14 tun ekvivalentu CO2
a úspora energie 31 237 766 MJ. Dík patří všem,
kterým záleží na stavu životního prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku
města Poličky svůj podíl.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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tí. Netvrdím, že je to tak vždy a že to dělají všichni
úředníci, ale setkal jsem se s tím a můžu to konkrétně doložit. Bohužel, když se k těmto praktikám
ohrazuji, neexistuje vůle se tím zabývat. Příkladem
jsou nic nevysvětlující odpovědi pana starosty v Jitřenkách č. 4, 6, 7.
Souhlasím, že se v Poličce mnohé udělalo. Městským rozpočtem probíhají obrovské sumy peněz
a to musí být vidět.
Ivan Šrek
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
moc se omlouvám, že opět budu zabírat cenné
místo v naší Jitřence a reagovat na neuvěřitelně
paradoxní tvrzení o ohrožení domu p. Šreka přívalovou vodou z důvodu nedodržení realizovaného
projektu.
Osobně mě nijak netěší, že musím na tyto ryze
technické věci stále odpovídat já. Velmi bych uvítal
veřejný názor zde žijících lidí, kteří velmi dobře pamatují, jak zde dokáže čas od času zazlobit přívalová
voda. Také by jistě potvrdili, že v tomto konkrétním
úseku, kde byl při opravě cesty osazen odvodňovací
rošt v souladu s projektem, došlo k zásadnímu zlepšení, které se potvrdilo 28. dubna tohoto roku, kdy
tento žlab bezpečně odvedl většinu přívalové vody
mimo dům pana Šreka do níže položených travních
luk. Mám k dispozici nejen svědectví zde žijících
lidí, ale též fotodokumentaci.
Osobně jsem také po tomto prudkém dešti navštívil Střítež, kdy mi volali i další občané, kteří byli
ohroženi a kde pomoc včetně technického řešení
není tak snadná jako u pana Šreka.
Pouze z důvodu širší informovanosti považuji za
správné dodat, že v téže době došlo na ul. Hrubínova v Poličce také k závažným potížím, a to u mnoha
domů, které byly většího rozsahu než u výše zmíněného domu ve Stříteži a rovněž jsme se ze všech sil
snažili situaci zvládnout. Považuji za správné zde
uctivě poděkovat všem lidem z této lokality za velkou součinnost a spolupráci při zmírňování dopadů
ohrožující přívalové vody z polí.
Vážení spoluobčané, velmi dobře vím, a to především z povodňových let 1997 a 2002, jaké situace
velká voda přináší. Mám velké pochopení a také se
domnívám, že město Polička za poslední léta zrealizovalo mnohá nákladná protipovodňová opatření
a na dalších pracuje. Mrzí mě však, že v situaci, kdy
se v konkrétní oblasti Stříteže velmi výrazně pomohlo, se místo obyčejného a slušného poděkování,
celá věc překrucuje a staví proti našemu městu.
Ještě jednou se moc omlouvám a velmi si přeji,
abychom vás občany již touto věcí neobtěžovali.
Jaroslav Martinů, starosta města

Nabídka volného
bytu v DPS
Nabízíme možnost přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička. Jedná se o dvoupokojový byt 2+1 se sociálním
zařízením, o celkové ploše 50 m2, který je určen pro
2 osoby. Uchazeči musí splňovat podmínky dle pravidel pro přidělování bytů do tohoto zařízení, tj. zejména podmínka starobního nebo invalidního důchodu a odpovídající zdravotní stav pro pobyt v DPS,
v návaznosti na využívání pečovatelských služeb.
Umístění do těchto bytů je vhodné zejména pro
uchazeče, kteří potřebují pomoc při zajištění péče
o sebe, jako je například donáška nákupů, zajištění
stravy včetně obědů, pomoc při přípravě jídla, pomoc s osobní hygienou, s úklidem domácnosti, apod.
Bližší informace včetně přihlášky naleznete na
internetových stránkách www.dpspolicka.cz nebo
je poskytne telefonicky, či osobně ředitel Mgr. Pavel
Brandejs (461 753 121) nebo ved. pečovatelské služby
Irena Smolková, DiS, (461 753 122).

Kalendář akcí
srpen 2014

Kurzy a kroužky v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový školní rok 2014 – 2015 tyto jazykové kurzy a zájmové
kroužky
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk:
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
začátečníci - den a hodina bude upřesněna.
začátek – od října
mírně pokročilí - pondělí 17.45 – 19.15 hod.
začátek 6. října
středně pokročilí - pondělí 16.00 – 17.30 hod.
začátek 6. října
pokročilí - čtvrtek 16.00 – 17.30 hod. začátek
9. října
konverzace - čtvrtek 17.45 – 19.15 hod. začátek
9. října
• Německý jazyk:
lektorka: Bc. Hana Spálenková
den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
- podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
• Francouzský jazyk:
lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
- vyučovací den: úterý, hodina bude upřesněna,
začátek 7. října
- podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
• Španělský jazyk:
lektorka: Mgr. Renata Basovníková
den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
- podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
• Italský jazyk:
lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
den a hodina bude upřesněna, začátek – od října
- podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)
• Ruský jazyk:
lektorka: Mgr. Romana Jelínková
- vyučovací den: čtvrtek, hodina bude upřesněna,
začátek 9. října
- podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
- při malém počtu přihlášených možnost výuky
v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní v jednom kurzu)

středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 1. října
15 lekcí po 1 hodině / 600 Kč / podzimní kurz –
do konce ledna 2015
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na
pohybové hry, na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 18.30 – 19.30 hod., začátek 30. září
15 lekcí po 1 hodině / 600 Kč / podzimní kurz –
do konce ledna 2015
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 1. října
16 lekcí po 1 hodině / 640 Kč / podzimní kurz –
do konce ledna 2015
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Jógový klub - od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 29. září
15 lekcí po 2 hodinách / 1.200 Kč / podzimní
kurz – do konce ledna 2015
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
• Zumba – pro ženy i muže - od 14 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 16.00 – 17.00 hod., začátek 30. září
15 lekcí po 1 hodině / 600 Kč / podzimní kurz
– do konce ledna 2015
úterý 17.15 – 18.15 hod., začátek 30. září
15 lekcí po 1 hodině / 600 Kč / podzimní kurz
– do konce ledna 2015
Zumba je založena na prvcích aerobiku v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže - od 16 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 1. října
16 lekcí po 1 hodině / 640 Kč / podzimní kurz
– do konce ledna 2015
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu
a únavy.

U nenaplněných kurzů je možnost individuální
výuky.
Kurzy obsahují 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Výuka probíhá od října 2014 do dubna 2015.
Cena kurzu je 2.500 Kč.
Otevření jazykových kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci - 1,5 až
2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 1. října
15 lekcí po 1 hodině / 600 Kč / podzimní kurz –
do konce ledna 2015
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí - 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková

Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč v hotovosti v Tylově domě v úředních dnech od 1. do
18. září.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek
8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka 11.30 až 12.00 hod.

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

Kino Polička
Pondělí 11. srpna ve 20.00 hod.
Hercules
3D akční/dobrodružný, USA, 95, dabing, přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč
Velkofilm začíná v momentě, kdy Herkules
splnil pověstných dvanáct úkolů, aby se vykoupil ze svých minulých hříchů.
Středa 13. srpna ve 20.00 hod.
Zejtra napořád
Komedie/Road movie, ČR/SK, 98, přístupný
od 12 let, vstupné 100 Kč
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život.
Pondělí 18. srpna ve 20.00 hod.
Úsvit planety opic
3D Sci-Fi/Drama/Thriller, USA, 130, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Caesar je geneticky pozměněný inteligentní
šimpanz, který vede lidoopí vzpouru.
Středa 20. srpna ve 20.00 hod.
Tři bratři
Pohádka/Rodinný, ČR/Dánsko, 86, přístupný, vstupné 120 Kč
Filmová pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací a laskavého humoru, který pochází z pera Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře.
Sobota 23. srpna ve 20.00 hod.
Díra u Hanušovic
Komedie/Drama, ČR, 102, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Učitelka němčiny se pro nedostatek vhodných mužů snad nevdá. Jednoho dne však
v té „díře“ v Hanušovicích dojde k nečekané
události…
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Úterý 5. srpna v 19.00 hod.
Koncert mladých umělců
19. ročník mistrovských houslových kurzů
profesora Milana Vítka

Tylův dům v Poličce nabízí

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V ZÁKLADNÍM KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
podzim 2014

Kurz bude probíhat od 26. září do 19. prosince
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce
a je určen pro chlapce a dívky od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu
v Poličce
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Program RC MaTami

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
2. 8. – Rybářské zábavné odpoledne pro děti i dospělé
Připraveny jsou dětské rybářské závody, tombola a jiná zábava. Občerstvení zajištěno. Akce se koná od 13.00 hod. na zahradě za
hasičskou zbrojnicí.
9. 8. – Taneční zábava na zahradě za hasičskou
zbrojnicí od 20.00 hod. Hraje kapela Qwalt. Od
23.00 hod. bude hrát Kabát revival.
Dolní Újezd
10. 8. – Vzpomínková pietní akce k 100. výročí vypuknutí 1. světové války
14.00 hod. Přednáška o blahořečení posledního
rakouského císaře a posledního českého krále Karla I.
15.00 hod. Mše svatá za oběti padlé v 1. svět. válce
a jejich pozůstalé.
16.00 hod. Uctění památky padlých v 1. svět. válce
16.30 hod. Přednáška k historii první svět. války.
Akce se konají v kostele sv. Martina a na farním
dvoře.
22. 8. – 23. 8. – Újezdské babí léto
22. 8. od 19.00 hod. Xilt, 19.50 hod. Petr Kováč
a přátelé z BML, 20.30 hod. Ilon Leichtová & Blue
Gate, 21.30 hod. Hop Trop, 22.50 hod. HB Country
23. 8. – od 13.00 hod. Kopyto, 13.50 hod. Křídla, 14.30 hod. Jindra Keják, 15.35 hod. Semtam,
16.45 hod. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček, 18.00 hod.
Žalman a spol., 19.25 hod. Epydemie, 20.40 hod.
ČECHOMOR. V přírodním areálu za koupalištěm
moderuje Jirka Malý a Wabi Daněk.
30. 8. – Loučení s létem
taneční zábava v přírodním areálu za koupalištěm,
hraje Torzo, vstupné 60 Kč.
Litomyšl
9. 8. – Litomyšlský pivní festiválek
10.00-22.00 hod. Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Živá hudba různých žánrů, soutěže, široké pivní
portfólio, a nejen to. Vstup zdarma.
15. 8. – 19. 8. – Kinematograf bratří Čadíků
od cca 21:00 hod. Smetanovo náměstí, Litomyšl
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.
16. 8. – 22. 8. – Výstava květů pozdního léta
denně 8.00-17.00 hod. Okrasné a ovocné školky,
Litomyšl. Tradiční prodejní výstava, parkoviště přímo v areálu, občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Oldřiš
2. 8. – Oldřišská večerní – od 21.00 hod. – soutěž
hasičských družstev v areálu za Orlovnou v Oldřiši
29. 8. – 30. 8. – Letní kino Oldřiš – promítá se
v areálu za Orlovnou. V případě nepříznivého počasí
pod střechou v altánu. Občerstvení zajištěno.
29. 8. ve 21.00 hod. Megamysl
30. 8. ve 21.00 hod. Vesničko má středisková

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
• Fitness cvičení pro ženy a dívky
každou středu 18.30 -19.30 hod.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi)
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8.
Povede: Lída Burešová
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 19.00 – 20.00 hod. Pozor
změna času!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každou neděli od 19.00 – 20.00 hod. Pozor
změna času!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• TĚHULKY
úterý 17.00 – 19.00 hod.
12. 8. a 26. 8.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
Prázdninové výlety
• Zahrada u Mlýna
4. 8. (pondělí) sraz na místě v 9.00 hod.

PŘIJĎTE SI VYBRAT SVŮJ POHYBOVÝ KROUŽEK
a zkusit si aktivitu, která by vás zajímala
v úterý 9. září do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2014 / 2015.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.

Polička
2.–3. 8. – Divadelní pouť na hradě Svojanově
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční umělci,
herci na chůdách, stylové tržiště s ukázkami řemesel
a výtvarnými dílnami pro děti.
15.–17. 8. – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní
scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz,
rock divadlo
23.–24. 8. – Třicetiletá válka na Svojanově
Hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Sebranice
24. 8. – Divadelní představení Don Quijote de la
Ancha – v 15.00 hod. U Mikulášku na Třemošné,
v případě nepříznivého počasí se divadlo nekoná.
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Ve druhé polovině prázdnin pokračujeme v omezeném chodu
našeho centra. Z pravidelných
aktivit probíhají čtvrteční Drobci, cvičení a těhulky. Pondělky
jsou věnované výletům. V rámci Kulturního
léta se můžete těšit na prázdninové dílničky.
Přijďte kdykoliv během uvedené doby. Můžete
tvořit nebo si jen tak pohrát s dětmi. Doufáme,
že si z naší nabídky vyberete. Přejeme vám
krásné léto a pokud nebudete vědět co s volným časem, přijďte mezi nás!

Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
9.30 hod. Cvičení rodičů s dětmi
15.45 hod. Zumba
17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého
18.15 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
19.30 hod. Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 45
min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli
vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim
představám a vašim tělesným a pohybovým
možnostem. Lektoři jednotlivých kroužků vám
po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše
případné dotazy. Na cvičení si s sebou vezměte
cvičební úbor, karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

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

• Rarášek Svitavy
11. 8. (pondělí) sraz na autobusovém nádraží
v 9.00 hod.
• Hřiště na sídlišti Hegerova
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, příjezd v 16.00 hod.
Podrobnější informace na www stránkách, facebooku či plakátech.
Prázdninové kluby rodičů
• 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
Smysluplné využití odpadu aneb
pomáháme Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek.
V případě většího objemu, je možné domluvit se
na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
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 emailové 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
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.
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

Poličské kulturní léto – srpen/září 2014
Letní kino – NESPOUTANÝ DJANGO
– pá 1. 8. ve 21.00 hod.
Divoký západ podle kultovního režiséra Quentina
Tarantina. Westernový příběh otroka Djanga, který
má šanci získat svobodu pouze v případě, že se mu
podaří dopadnout vraždící bratry Brittlovi.
Western, USA, 2012, 165 min., s titulky.

Vyrobte si vlastní placky pro sebe i své nejbližší.
Motiv si můžete u nás namalovat, vytisknout nebo
donést svůj vlastní z domova na flash paměti či v papírové podobě.

Letní kino – 12 LET V ŘETĚZECH
– so 2. 8. ve 21.00 hod.
Píše se rok 1841. Solomon Northup měl smůlu, že
byl černoch. Příběh svobodného člověka, jehož osudem se stala dřina na plantáži, získal Oscara za nejlepší film roku 2013.
Životopisné drama, USA, 2013, 134 min., s titulky.
Hudba – POSEZENÍ S HARMONIKOU
– ne 3. 8. v 15.00 hod.
Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne.

Letní kino – DIKTÁTOR – st 13. 8. ve 21.00 hod.
Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po
kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl
mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného
vládce zemičky jménem Wadíja, kterou chce ze všech
sil zachránit před demokracií.
Komedie, USA, 2012, 83 min.
Festival Polička 555 – pá 15. – ne 17. 8.
23. ročník oblíbeného multižánrového hudebního
festivalu na náměstí.
Dílnička pro děti – POSTAVIČKY ZE SLANÉHO
TĚSTA – út 19. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte si s námi vyrobit figurky, kterými uděláte
radost sobě nebo vyrobíte krásný dárek pro své blízké.

Dílnička pro děti – VÝROBA LAPAČŮ SNŮ
– út 5. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Dopoledne bude věnované výrobě různých lapačů
snů.

Letní kino – PAŘBA NA TŘETÍ
– st 20. 8. ve 21.00 hod.
Vyvrcholení komediální série, plné sebedestruktivního chaosu a špatných rozhodnutí, končí tam,
kde všechno začalo. V Las Vegas.
Komedie, USA, 2013, 100 min., dabing.

VERNISÁŽ VÝSTAVY RADIMA HROMÁDKA:
LOVE IS ILLUSION – SKATE IS REAL
- st 6. 8. – v 19.00 hod. v knihovně.
Výstava fotografií Radima Hromádka představí
prostředí ze sk8 slalomových závodů.
Letní kino – LÁSKY ČAS – st 6. 8. ve 21.00 hod.
Co kdyby se dalo žít na nečisto? Romantická komedie režiséra a scénáristy Richarda Curtise, tvůrce
filmu Láska nebeská.
Romantická komedie, Velká Británie, 2013, 123
min., dabing.
Letní kino – GRAVITACE – pá 8. 8. ve 21.00 hod.
Dechberoucí výlet na oběžnou dráhu, kde jedinou
cestou zpět na Zemi je cesta do hlubokého vesmíru.
Nenechte si ujít promítání filmu pod širým nebem,
právě když meteorický roj Perseidů rozsvítí noční
oblohu.
Drama, USA, 2013, 91 min., s titulky.
Festival pro rodiny s dětmi – SKŘÍTKOVÁNÍ
– so 9. 8. od 9.00 do 19.00 hod.
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů, her a tvořivých dílen, kde
nebude chybět zábava ani bubnová show. Vstupné
zdarma.
9.00 – 12.00 hod. PUTOVÁNÍ MUZEEM SE
SKŘÍTKY – program v expozicích centra a ve výstavě Co Čech, to muzikant.
15.00 – 17.00 hod. Výtvarné dílny pro děti a pohybové hry na zahradě.
17.00 – 19.00 hod. ZEMĚZNĚNÍ – Přijďte si
s námi zabubnovat pod vedením muzikoterapeutů
Bety a Pavla Jasanských. Hrát na buben mohou přijít
všichni, na věku a fyzické kondici nezáleží!
Letní kino pro děti – JAK VYCVIČIT DRAKA
– so 9. 8. ve 21.00 hod.
Animovaný dobrodružný příběh pro malé i velké
se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě
drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Animovaný, USA, 2010, 94min., dabing.
Divadlo pro děti – MŮJ MEDVĚD FLÓRA
– ne 10. 8. v 16.00 hod.
Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové je pro
všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí
a mají chuť hrát si, zejména však pro ty od tří do devíti let. Hraje Divadelní společnost Kejklíř.
Dílnička pro děti i dospělé – PLACKOVÁNÍ V MUZEU – út 12. 8. od 14.00 do 18.00 hod.

CESTOVATELSKÁ DIASHOW – OSTROVY DLE
JONÁŠE – čt 21. 8. ve 21.00 hod.
Přední spektákly a podivnosti britských ostrovů
vám slovem i obrazem představí přední poličský
spektakulární podivín Pavel Joneš. Cestovatelský
večer s promítáním, vínem, hudbou a soutěží.
Letní kino – VLK Z WALL STREET
– pá 22. 8. ve 21.00 hod.
Leonardo DiCaprio v podívané z doby, kdy na Wall
Street vládla pravidla Divokého západu. Jen místo
pistolníků na koních se tu prohánějí jachty a nahé
blondýnky a místo prachu prérie víří vzduchem bankovky. Režie: Martin Scorsese.
Komediální drama, USA, 2013, 180 min., s titulky.
Letní kino pro děti – KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI – so 23. 8. ve 21.00 hod.
Animovaný příběh jedenáctileté Koralíny, která
objeví dveře do jiného světa, je kouzelnou pohádkou
nejen pro děti. Podle knižní předlohy Neila Gaimana.
Animovaný, USA, 2009, 96 min., dabing.
Dílnička pro děti – VLAŠTOVKIÁDA NA
HRADBÁCH – út 26 7. od 14.00 do 16.00 hod., vstup
u schodiště na městské hradby z Nové ulice, vstupné zakoupíte v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově
ulici
Přijďte si vyrobit a namalovat nejrůznější papírové vlaštovky, se kterými můžete nakonec soutěžit v doletu z bašty městských hradeb z Nové ulice.
Veškeré potřeby k výrobě nejrůznějších papírových
vlaštovek budou na místě u bašty připraveny. Drobné ceny pro děti úspěšných a nejkrásnějších vlaštovek jsou zajištěny.
Letní kino – RIVALOVÉ – st 27. 8. ve 21.00 hod.
Adrenalinový příběh dvou legend Formule 1 –
Jamese Hunta a Nikiho Laudy v režii Rona Howarda.
Pozoruhodný film byste si neměli nechat ujít, i když
vám motoristický sport příliš neříká.
Sportovní drama, USA/Německo, 2013, 123 min,
dabing.
Hudba – DEN S BOHUSLAVEM MARTINŮ
– čt 28. 8. ve 21.00 hod.
Celodenní program v Centru B. Martinů ke skladatelovu 55. výročí úmrtí.
21.00 hod. – FILMOVÝ VEČER S BOHUSLAVEM
MARTINŮ
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Letní kino – ŽENY V POKUŠENÍ – pá 29. 8. ve
21.00 hod.
I po několika letech stále skvělá komedie Jiřího
Vejdělka, tentokrát v letním kině. V hlavní roli Lenka
Vlasáková a Eliška Balzerová.
Komedie, ČR, 2010, 112 min.
Letní kino – JASMÍNINY SLZY
– so 30. 8. ve 21.00 hod.
Letní kino prozatím zakončí poslední film Woodyho Allena s Cate Blanchettovou v hlavní roli.
Komedie, USA, 2013, 98 min., s titulky.
Hudební pořad Jiřího Černého – EVA OLMEROVÁ
– st 3. 9. v 19.00 hod.
Poslechový pořad (pod širým nebem) hudebního
publicisty Jiřího Černého bude věnován skvělé zpěvačce Evě Olmerové, jejíž 80. výročí narození si letos
připomínáme.
V rámci Roku české hudby 2014 v Poličce.
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.
VSTUPNÉ NA AKCI 40 Kč.

Městská knihovna
Středa 6. 8. – vestibul
knihovny od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy fotografií
Radima Hromádka – Love is
illusion – skate is real
Zveme vás na výstavu fotografií Radima Hromádka
zachycující prostředí ze sk8 slalomových závodů.
Vernisáž proběhne ve středu 6. srpna 2014 v 19 hodin v knihovně.
Srpnový tematický koutek – Vzhůru do
nekonečna a ještě dál
Knihovna uvádí: scifi a fantasy – vhodné pro
pokročilé i čtenáře začátečníky. Zavítejte do světa
upírů, čarodějů, draků, robotů a do spousty dalších tajuplných míst.
Tentokrát své místo v tematickém koutku naleznou knihy, jejichž společným tématem je fantasie,
nadpřirozenost a magie. Tak vzhůru do nekonečna
a ještě dál!

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

2.–3. 8.

9.–10. 8.

16.–17. 8.
23.–24. 8.

30.–31. 8.

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 56,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733

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

7

8

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

Zprávy z muzea a galerie
Dvě muzejní jubilea
Před pěti lety - 4. dubna – bylo
otevřeno nové Centrum Bohuslava Martinů a muzeum po dlouholetých rekonstrukcích získalo
nové expozice a prostory ke své
činnosti. To, že muzejní nabídka je atraktivní, dokládá vysoký
počet spokojených návštěvníků - v minulém roce
přišlo do muzea téměř 34.000 osob. Z aktuální
činnosti připomeňme alespoň úspěšnou výstavu
„Hry a klamy“ a „Poličské kulturní léto“ využívající
muzejní dvůr pro letní kino a další akce.
Před 20 lety (25. 6.) byla slavnostně otevřena galerie v prostorách rekonstruované barokní radnice.
Vernisáž doprovodila světová premiéra nově nalezené skladby Bohuslava Martinů „Podivuhodný
let“. Galerie má „podivuhodné“ sbírky, jak dokládá
nedávná zápůjčka obrazů ze souboru starého umění do Dómského muzea v Salcburku, nebo naopak
doplňování nejnovější produkce – obohacení stálé
expozice o další díla věhlasné české fotografky Veroniky Bromové, která se usadila v Poličce - Stříteži. Z aktuální nabídky můžeme zmínit poetickou
výstavu Jiřího Trnky.
Bibliografie Poličky
Městské muzeum vydalo v roce 2001 Bibliografii města Poličky, což byl soupis všech dostupných
publikací o městě (i s rejstříky šlo o práci na 150
str.). Následovala Bibliografie Poličska (2004)
a Dodatky (2007). Nyní je dokončována „Bibliografie města Poličky a Poličska ve fondech knihovny Městského muzea a galerie Polička – 2014“ od
autorského kolektivu Blažena Junková – David
Junek – Hana Jílková. Zásadní novinkou je, že
bibliografie bude vyvěšena na webových stránkách muzea a bude volně dostupná. Jde o další
příspěvek poličských muzejníků ke zpřístupnění
kulturního odkazu našeho města. Bibliografie je
neocenitelnou pomůckou pro studenty, badatele
i zájemce o historii a kulturu.

v budově radnice od roku 1994. Součástí dokumentace sbírek je i digitální snímkování. V dubnu
letošního roku byly na adrese www.cbmpolicka.
cz spuštěny online sbírky. Nejprve soubor obrazů
starého a moderního umění. Pak bude následovat
grafika, kresba, plastiky, sklářství na Horácku,
poličské pohlednice a další soubory. Rozšíří se tak
možnost studovat muzejní sbírky z pohodlí domova, nebo ušetřit za badatelskou cestu ze vzdálených míst naší republiky. Zveme vás k prohlídce
poličských pokladů!
Staňte se „novým kurátorem“ galerie
Od ledna připravuje poličská galerie akci „Stěna pro nového kurátora“. Oslovený spoluobčan si
vybere z galerijních sbírek obraz, který je mu nejbližší, nebo který jej něčím zaujal a obraz je pak veřejnosti představen na vernisáži a měsíc vystaven
v muzeu. Poněvadž rok má jen 12 měsíců (a tím je
počet kurátorů omezený), chceme dát šanci širšímu okruhu zájemců o umění a prosincovou stěnu
věnovat dílu, které získalo nejvíce hlasů v celopoličské anketě.
Na adrese www.cbmpolicka.cz „sbírky online“ najdete soubor obrazů starého umění (Gos)
a soubor obrazů moderního umění (Gon). Do
10. 11. můžete na adresu muzeum@muzeum.policka.org s předmětem „stěna prosinec“ zaslat číslo obrazu, který jste vybrali. Případně se můžete
zastavit na pokladně muzea a na počítači vybrat
obraz. Budeme se na vás pochopitelně těšit (nejenom) na prosincové vernisáži, kde bude obraz
představen.

Stěna pro „nového kurátora“
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje
most mezi uměleckým dílem a veřejností. Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by asi
vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik
poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se
doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno
Galerijní sbírky online
dílo“, bude během roku 2014 vystaveno vždy měMěstské muzeum a galerie Polička má v pod- síc jedno dílo dle výběru našich „nových kurátorů“.
sbírce „výtvarné umění“ zajímavý soubor starého
V srpnu představí prodavačka pekárny Romaa moderního umění, který byl budován již od zalo- na Tůmová jako „nový kurátor“ dílo Karla Kupky
žení muzea v r. 1881 a byl obohacován po několik „Chalupa z František“. Komorní vernisáž proběhne
generací. Výtvarná sbírka je odborně zpracovává- v pondělí 11. 8. v 17 hod. v muzeu.
na a uložena, ale pouze její část je trvale vystavena
David Junek

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Tak polovinu léta a prázdnin
máme za sebou. Doufám, že si s vnoučaty a v rodinách užíváte. Dnes vám předkládáme naše tipy na
akce a zájezdy na zbytek léta. Tak hezky postupně.
Již 2. srpna odjíždíme autobusem v 8.00 hod. od
gymnázia na plánovaný zájezd za kulturou na Lázek. Posledních několik míst ještě máme. Ti, kteří
máte zájem, tak volejte 604 817 745.
5. srpna se sejde výbor SDCR v 10.00 hod. v THT
a 7. srpna plánujeme pravidelný slet vlaštovek. Také
v 10.00 hod. v THT. Budeme upřesňovat naše akce
na zbytek léta.
12. srpna organizujeme další výlet na kolech do
Lačnova. Sraz kolářů je v 9.00 hod. pod divadlem
v Poličce.
19. srpna plánujeme procházku do Žďárských
vrchů. Sejdeme se na vlakovém nádraží v 8.20 hod.
a pojedeme vlakem v 8.31 hod. společně do Oldřiše,
dál pěšky přes Přibylov na Lucký vrch, a podle zájmu až do Telecího.
26. srpna plánujeme návštěvu poličské historické
radnice pro ty, kteří tuto akci na jaře zmeškali. Sraz
zájemců je ve 14.00 hod. na rohu u CBM. To bude
v srpnu vše. Na září je připraven ozdravný pobyt ve

Velkém Mederu, dvě vernisáže v CBM, výlet na Kunětickou horu a další akce. O tom všem až v zářiové
Jitřence a na sletu vlaštovek. Na našich akcích se na
vás těší výbor SDCR a jeho předseda
Ivan Chudý.
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Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
30. 8. - 12. Mezinárodní nábřeží paromilů
- Smetanovo a Eliščino nábřeží,
náměstí 5. května
XII. ročník ojedinělého setkání milovníků páry,
lodí, lodních modelů, zahradních a modelových
železnic, sběratelů a konstruktérů parních strojů,
mechanizmů a historických vozidel.
CHEB
30.–31. 8. - Letecký den s mezinárodní účastí
JINDŘICHŮV HRADEC
24. 8. – opereta J. Strauss - Netopýr
III. nádvoří státního hradu a zámku Jindřichův
Hradec
KUTNÁ HORA
15.–17. 8. - Int Veteran Rallye
Víkend s historickými auty a s řadou doprovodných akcí.
LITOMYŠL
do 31. 8. - Josef Váchal - Mystik neukázněný
a Josef Matička - Dar Litomyšl
Dvě reprezentativní výstavy, které stojí za
zhlédnutí.
TELČ
15.–16. 8. - Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Setkání
otce a syna, 520 let od narození Adama I. z Hradce
TŘEBOŇ
22.–24. 8. - Rybářské slavnosti
+ rybářské trhy
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Malé ohlédnutí za
zdařilým společným
koncertem
ZUŠ B. Martinů v Poličce, Soukromá základní umělecká škola v Litomyšli a Hudební institut v Kotce (Finsko)uspořádali v závěru měsíce
června (25. 6.) k připomenutí 35 let od založení
poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů
(27. 6. 1979) společný, mohu říci nezapomenutelný, koncert uměleckého mládí tří institutů.
Ke zdařilé akci napomohl i výběr koncertních skladeb. Program byl výborně sestaven. Na
úvod zahráli na housle a klavír Koncert D moll
od A. Vivaldiho. Dále v podání houslí, violy, violoncella a klavíru zazněly známé i méně známé
skladby B. Martinů - Intermezzo, B. Smetany
Vltava (část), J. Haydna - Minuetto a Adagio, tři
skladby W. A. Mozarta - Menuetto, Divertimento
B dur, a Klavírní kvartet g-moll.
Hráli finští hosté: na klavír Esa Ylonen, na
housle Ilona Raimas, na violu Sara Urpalainen
a na violoncello Maria Urpalainen.
Závěr patřil Verbuňku od J. Fausta, kdy smyčcový soubor s doprovodem klavíru odvedl výkon
hodný profesionálních dospělých hudebníků.
Nebyl jsem sám, který byl dojat až k slzám, za
které se nikdo nemusel stydět.
Všem interpretům vděčný posluchač
Ing. Jan Matouš, senior
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Do Poličky na prkýnku

Z činnosti DPS
Penzion
K začátku léta již neodmyslitelně patří setkání
seniorů na přehradě. Vždy první středu v červenci
se u vodní plochy ozývají harmoniky pana Hladíka
a Otepky, zní zpěv seniorů a vzduch provoní grilovaná uzenina. Tentokrát přehradu také navštívili
senioři z Domova důchodců v Poličce. Setkání se
starými známými a vzpomínky na mládí bylo příjemným zpestřením letního odpoledne. Došlo i na
chvilku poezie v podání pana Kyncla, který spolu se
svou ženou připravili pro výletníky překvapení. Na
přehradu přišli v přestrojení za vandráky a přinesli
čerstvé houstičky. Sklidili velký potlesk. Letos došlo
i na letní přeháňku, ale ta vůbec nenarušila veselou
atmosféru prázdninového setkání.
Senioři se v DPS Penzion pravidelně setkávají při
výtvarných činnostech, kde se seznamují s různými
výtvarnými technikami a tvoří na volné nebo zadané
téma. Pod jejich rukama vznikají díla, která putují
po výstavách v ČR a také se s nimi můžete setkat
v prostorách DPS Penzion. Senioři slavnostní vernisáží otevřeli v 1. patře DPS Penzion výstavu s názvem Barvy léta – obrazy malované horkým voskem.
V keramické dílně senioři vytvářeli kachle s náměty inspirovanými přírodou a zdobené korálky. Teď už
jen vypálit, poslat na výstavu nebo vyzdobit prostory
DPS Penzion.

Výlet na jih za
historií
Evangelický sbor pořádá v sobotu 13. září autobusový zájezd a k účasti zve také zájemce z řad poličských obyvatel. Cílem bude Telč (prohlídka zámku),
Slavonice (renesanční náměstí, malované modlitebny z 16. století) a Evangelický toleranční areál ve
Velké Lhotě (expozice o tajném evangelictví v období
rekatolizace). Odjezd bude v 7 hodin od Tylova domu,
cena bez vstupného: 200 Kč dospělý, 100 Kč děti.
Zájezd se uskuteční, pokud bude dostatečně obsazen autobus. Přihlašovat se lze do 3. 9. na telefonu
776 897 889. Podrobnosti na policka.evangnet.cz.

Vzpomínáme
Dne 1. 8. 2014 by se dožil
87 let náš bratr Vilém Beran. Dožil se pouhých 18 let.
V 16 letech nastoupil do Terezína, následovala Osvětim
a 23. března 1945 byl popraven v Dachau.
Na společně prožité dětství
vzpomínají
sourozenci.
Dne 4. 8. 2014 tomu bude rok od náhlého
úmrtí Martina Lopoura z Jedlové. Kdo jste
ho znali, zavzpomínejte s námi.
Kamarádi
21. srpna 2009 zemřela dobrovolně vážená
paní Helena Nováková, r. Reisingerová. 5 roků
uběhlo, čas utíká dál a my vzpomínáme.
Petr Novák s., Soňa Komínková, Petr
Novák s rodinami a příbuzní
Dne 27. 8. 2014 si připomeneme nedožitých
90 let naší milé maminky, paní Marie Vítkové, z Borové u Poličky. Stále vzpomínáme.
Za všechny sourozence
Jana Němcová, Pomezí
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Jedním z organizátorů mistrovství je Milan Matouš. Ke skateboardu se dostal prostřednictvím
svého syna Petra a svoji podporu rozšířil na celý
místní tým.

ky a diváky postaráno ohledně ubytování, stravování, občerstvení, zábavy?
Na MS dorazí světová špička slalomu na skateboardu. V současné době se elektronicky k prezentaci přihlásilo 112 jezdců opravdu z celého světa.
Jen namátkou uvádím některé státy - USA, Německo, Švédsko, Francie, Rusko, Lotyšsko, Brazílie, Itálie, Anglie, Španělsko, Ukrajina.
Ubytování - na stránkách MS jsou kontakty na
většinu ubytovacích kapacit v Poličce, pro zájemce
z řad závodníků a jejich doprovodu jsme zajistili
ubytování v ubytovně SOU a SOŠ.
V průběhu závodů budou mít závodníci a jejich
doprovod zajištěnu stravu a pití na místě v podobě
občerstvovacích stánků. Po oba večery - páteční
a sobotní - bude na poličské sjezdovce probíhat zábavný večerní program s produkcí několika kapel
a diskžokeje. Občerstvení zde bude také zajištěno.
Jaké jsou ambice poličských závodníků ve výše
zmíněné konkurenci?
Ambice poličských závodníků jsou ty největší.
Vždyť mezi juniory máme mistra světa a Evropy
z minulého roku, Petra Matouše, který bude určitě
chtít i v tomto roce první místo obhájit. Dále nás
budou reprezentovat bratři Knettigové, kteří patří ke světové špičce v kategorii mužů. Ani ostatní
jezdci v kategorii žen a dětí nás určitě nezahanbí
a na získání předních umístění budou připraveni.
Jaké jsou ambice pořadatelů?
Ambice pořadatelů nejsou malé. Pořadatelé budou chtít zúročit roční práci na přípravě MS tak,
aby se na naše MS dlouho nezapomnělo a říkalo se
o něm, že bylo v poslední době to nejlepší.
Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním
skateboardových závodů a určitě je tento rok využijeme. Chceme, aby vše fungovalo na jedničku.
Proto jsme pro závodníky vymysleli i několik nadstandardů - dovoz z pražského letiště do Poličky,
kyvadlová doprava Polička - Hřebečský tunel,
zajištění ubytování na objednávku. I možnost závodit v případě špatného počasí v tunelu je, svým
způsobem, nadstandardní.
Doufáme, že po třech dnech závodění od nás budou odjíždět spokojení závodníci, jejich doprovod
a také diváci, kteří uvidí to nejlepší ze slalomu na
skejtu v rámci světa.
Závěrem bych rád pozval všechny čtenáře měsíčníku Jitřenka na naše závody - MS ve slalomu
na skateboardu 2014.
-ZK-

Petr je ve svých sedmnácti letech světově oceněným mistrem. Co Vy – stál jste někdy na „prkýnku“?
Ano, asi dvakrát s podporou mého syna (držel
mne za ruku). Takto jsem ujel na skateboardu celkem asi 50 metrů.
Říká se, že skateboard je nejen sport, nýbrž i životní styl, snad i filozofie. Znám Vás jako precizního kantora, člověka spíše uměřeného. Jak Vám
konvenuje volnost, ležérnost, svoboda skatové
komunity?
Ke skejtu jsem se dostal prostřednictvím svého
syna, který před šesti lety potkal trenéra Martina
Tumu. Ten mu se začátky skejtování hodně pomohl. Mne na tomto sportu ta volnost právě zaujala.
Nikdo si na nic nehrál. Všichni táhli za jeden provaz.
Ač mezi námi byla řada různých názorů a náhledů na věc, vždy jsme je usměrnili k prospěchu
poličského skejtu. Hned během prvního roku naší
papírové existence (založení občanského sdružení) se nám podařilo uspořádat mistrovství Evropy.
Teď po šesti letech existence sdružení pořádáme
mistrovství světa (MS). Právě společenství těchto
lidí mne ke skejtu přitahuje.
Druhá věc je, že já jsem opravdu spíše konzervativní a vzhledem ke svému věku již také umírněný
v názorech. V tom je opravdu kontrast mezi mnou
a „pravými skejťáky“, protože oni opravdu vcelku
nikdy nic neřeší anebo mají na všechno dost času.
A proto mezi sebou potřebují pár lidí, kteří pohlídají termíny, připomenou tohle a támhle to. Je to
taková vzájemná symbióza.
Co stojí za přípravou světového mistrovství
v Poličce – jak velký tým, jaké finanční zázemí,
kdy začala příprava?
Je to především hromada práce kolektivu 15 - 20
osob, který se při MS rozroste na přibližně padesátku. Tito lidé asi rok celé MS připravují. Celou
tuto skupinu po celý rok řídila čtveřice hlavních
organizátorů, kteří do jednotlivých skupin rozdělovali úkoly a řídili je.
Alfou a omegou každé takovéto akce jsou samozřejmě finanční prostředky. Jen tak pro představu
- rozpočet MS 2014 se bude pohybovat někde kolem 500 000 Kč. Sehnat tyto peníze byl v podstatě
úkol pro všechny členy našeho sdružení - oslovení
sponzorů, využití finančních grantů na místní, regionální i celostátní úrovni.
Se všemi variantami jsme pracovali. Nakonec
nám finančně pomohlo město Polička, které je
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
naším velkým sponzorem, za což mu děkujeme,
a Pardubický kraj - radní pro sport pan Živný - komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
také velké poděkování. Také řada především po- Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
ličských firem přispěla na organizaci MS. Většinu
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
peněz už v současné době máme na účtu nebo dokomínů, čištění komínů, opravy žlabů, svojdou v nejbližších dnech. Všem sponzorům bych
dů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
chtěl alespoň takto velmi poděkovat.
První den mistrovství se bude konat v originál- 464 620 162 po 19. hodině.
•
ním prostředí – v Hřebečském tunelu. Jak se to
Provádíme očištění starých střech tladělá – zavřít tunel?
Nejprve musím zdůraznit, že závody v tune- kovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
lu (v případě pěkného počasí se závody pojedou
464 620 162 po 19. hodině.
pod tunelem) nepořádáme z nějakého plezíru, ale
•
pouze z praktických důvodů. Na MS se musí odjet
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Baralespoň dva ze tří povinných závodů (záležitost
toň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
pořadatelů) - počasí nepočasí - a tunel je v tomto
případě jasným garantem toho, že i za deště se zá- - Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
vody pojedou.
Prodám domek v Poličce. Dům je po rekonK vlastnímu tunelu - na jeho zavření recept skustrukci, 2+1, 1+1, garáž, zahrada. Tel. 734 132 824.
tečně neexistuje. Byla to více než roční usilovná
•
práce podpořená vstřícností zainteresovaných inPRODÁM byt 1+1 v OV 37 m2 ve 3. NP na
stitucí a hlavně týmem nadšených jedinců. I touto
sídlišti Hegerova v Poličce nebo vyměním za 2+1
cestou jim chceme poděkovat.
v OV + doplatek nejlépe ve stejné lokalitě. Tel.
Jakou závodnickou účast očekáváte? Uvidíme
i zahraniční reprezentanty? Jak bude o závodní- 604 142 811. Cena dohodou.

Řádková inzerce

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas Název akce - popis
Místo konání
1. 8. 21.00 Letní kino - Nespoutaný Django
Atrium Centra Bohuslava Martinů
2. 8. 21.00 Letní kino - 12 let v řetězech
Atrium Centra Bohuslava Martinů
3. 8. 15.00 Hudba - Posezení s harmonikou
Atrium Centra Bohuslava Martinů
4. 8. 14.00 Hrátky s pamětí
DPS Penzion - společenská místnost
5. 8.
9.00 Dílnička pro děti - Výroba lapačů snů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
				
19.00 Koncert mladých umělců - v rámci Mezinárod. houslových kurzů prof. M. Vítka
Tylův dům
6. 8. 14.00 Zemědělci přicházejí - přednáška
DPS Penzion - jídelna
19.00 Vernisáž výstavy Radima Hromádka
Městská knihovna Polička
21.00 Letní kino - Lásky čas
Atrium Centra Bohuslava Martinů
8. 8. 21.00 Letní kino - Gravitace
Atrium Centra Bohuslava Martinů
9. 8.
9.00 Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování
Atrium Centra Bohuslava Martinů
				
21.00 Letní kino pro děti - Jak vycvičit draka
Atrium Centra Bohuslava Martinů
10. 8. 16.00 Divadlo pro děti - Můj medvěd Flóra
Atrium Centra Bohuslava Martinů
11. 8. 13.30 Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
17.00 Vernisáž výstavy - STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Hercules 3D - poznejte pravdu ukrytou v legendě
KINO Tylův dům
12. 8. 14.00 Dílnička pro děti i dospělé - Plackování v muzeu
Atrium Centra Bohuslava Martinů
17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
13. 8. 14.00 Letní sportovní hry
DPS Penzion - atrium
20.00 Zejtra napořád - film o přátelství a setkáních, která nelze čekat
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino - Diktátor
Atrium Centra Bohuslava Martinů
15. 8. 18.00 Polička 555 - multižánrový festival
Polička
16. 8. 15.00 Polička 555 - multižánrový festival
Polička
19.15 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod.
Rodná světnička Bohuslava Martinů
VEČERNÍ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY v rámci Festivalu 555
ve věži kostela sv. Jakuba
17. 8. 10.30 Polička 555 - multižánrový festival
Polička
18. 8. 20.00 Úsvit planety opic 3D - akčně nabitý sci-fi film
KINO Tylův dům
19. 8. 9.00 Dílnička pro děti - Postavičky ze slaného těsta
Atrium Centra Bohuslava Martinů
				
20. 8. 8.00 Zájezd do ZOO Jihlava
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Cestujeme všemi smyly
DPS Penzion - jídelna
20.00 Tři bratři - pohádkový film Zdeňka a Jana Svěráka s písničkami J. Uhlíře
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino - Pařba na třetí
Atrium Centra Bohuslava Martinů
21. 8. 21.00 Cestovatelská diashow - Ostrovy dle Jonáše
Atrium Centra Bohuslava Martinů
22. 8. 21.00 Letní kino - Vlk z Wall Street
Atrium Centra Bohuslava Martinů
23. 8. 20.00 Díra u Hanušovic - novodobý český film z vesnice
KINO Tylův dům
21.00 Letní kino pro děti - Koralína a svět za tajnými dveřmi
Atrium Centra Bohuslava Martinů
25. 8. 13.00 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
26. 8. 14.00 Dílnička pro děti - Vlaštovkiáda na hradbách
Atrium Centra Bohuslava Martinů
17.00 Klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
27. 8. 21.00 Letní kino - Rivalové
Atrium Centra Bohuslava Martinů
28. 8. 10.00 Rok české hudby 2014 v Poličce: Den s Bohuslavem Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
				
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
21.00 Hudba - Filmový večer s Bohuslavem Martinů
Atrium Centra Bohuslava Martinů
29. 8. 21.00 Letní kino - Ženy v pokušení
Atrium Centra Bohuslava Martinů
30. 8. 21.00 Letní kino - Jasmíniny slzy
Atrium Centra Bohuslava Martinů

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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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/o.s. MaTami
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/, o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/
CBM/, o. s. MaTami
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městské muzeum a galerie
Polička, NÁŠ MARTINŮ
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 9.
3. 9.

Čas
18.00
19.00
19.00

Název akce - popis
Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D - animovaný film pro děti
Hudební pořad Jiřího Černého - Eva Olmerová
Joe - film, u kterého budete po celou dobu napnutí jak dopadne

Název akce - popis
26. 4.–31. 8. JIŘÍ TRNKA – TAJEMNÝ SVĚT POHÁDEK - výstava, která vás zavede do
		 kresleného světa Jiřího Trnky
10. 5.–28. 9. CO ČECH, TO MUZIKANT - výstava k Roku české hudby 2014
17. 5.–31. 8. HRY A KLAMY
5. 8.–10. 8. Oživené prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
		 ve věži kostela sv. Jakuba
6. 8.–5. 9. Výstava fotografií Radima Hromádka: Love is illusion – skate is real

srpen 2014

Místo konání
KINO Tylův dům
Atrium Centra Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička/ CBM
www.letopolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Místo konání

Pořadatel akce

Městská galerie na Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz

www.knihovna.policka.org

CHAOS START 2014 třetí malé vesnické
umělecko-eko-sociologické symposium

Další dílny po domluvě:
Xolotl Martinez, Yakanam Kinam. Starodávné praktiky Toltéků harmonizace a rovnováhy,
Yakanam Kinam nám nabízí techniky pohybů těla
a rukou, otáčení, pozicí a postojů, které nás dovedou
do stavu vnitřní harmonie a schopnosti ovládání
naší fyzické energie.
Otto Placht, malířská dílna, doneste si černé
plátno nebo černé tričko, případně vlastní malířské
náčiní a barvy. Základní barvy budou k dispozici.
Občerstvení s sebou, káva, čaj, voda k dispozici
zdarma.
Přednášky
Úterý – 5. 8. – 17.30 – 18.30 h.
Přednáška: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. vedoucí
katedry tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta
tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzi-

ta v Praze. Pracuje více jak deset let na rozvojových
a výzkumných projektech v peruánské Amazonii,
kam ho zavedla jeho touha poznat tropické lesy.
Amazonské deštné lesy jsou nejbohatším rezervoárem biodiverzity na světě, v posledních desetiletích
však rychlým tempem ubývá jejich původní rozloha.
Hlavní příčinou jejich úbytku je kácení a pálení za
účelem zisku půdy pro pěstování základních zemědělských plodin. Zemědělství a nikoliv těžba dřeva
je tedy hlavní příčinou jejich kácení. Je možné nalézt
takový způsob zemědělského hospodaření, který by
nebyl destruktivní a zároveň poskytl obživu místním obyvatelům?
19-21 h. Přednáška a řízená imaginace. Ing. Jana
Lojková, Ph.D. pracovala 7 let na rozvojových projektech v Pucallpě, peruánské Amazonii. Setkání
s ayahuascou bere jako cenné obohacení svého zúženého vnímání světa. Přivedlo jí ke studiu jungiánské
psychologie, které se věnuje dodnes. Přineste si deku.
Středa – 6. 8. – 18-19.30 h.
Přednáška: Alena Suchánková, DPD, Akademie
Permakultury: http://www.akademiepermakultury.
cz/, http://youtu.be/bs6xCCJ3m-M. Permakultura
je designérský systém pro navrhování udržitelných
lidských sídel a společenství vychází z přírody, využívá zkušenosti starých kultur i moderní vědecké
poznatky. Zahrnuje kritické myšlení a způsoby řešení problémů, ale i řadu dovedností pro udržitelný
způsob života. Alena a Milan Suchánkovi se věnují
permakultuře od roku 1998, od roku 2011 žijí na
usedlosti Vodnářská zahrada na Valašsku.
Čtvrtek – 7. 8.
Malířská dílna - Otto Placht - komentovaná prohlídka jeho aktuální výstavy a přednáška o životě
mezi indiány. Film Malíř džungle.
Pátek – 8. 8.
Obřad úplňku: Xolotl Martinez z Mexika. YAKANAM KINAM. Starodávné praktiky Toltéků harmonizace a rovnováhy, Yakanam Kinam nám nabízí

techniky pohybů těla a rukou, otáčení, pozicí a postojů které nás dovedou do stavu vnitřní harmonie
a schopnosti ovládání naší fyzické energie. Xolotl
pracuje s krystaly, bubínky, peřím a energickými
předměty. (Možnost domluvy individuálních konzultací.)
Ceremonie úplňku proběhne po západu slunce.
Následující dopoledne pokračování techniky Yakanam Kinam a individuální konzultace. Srpnový úplněk je spojen se souhvězdím Murciélago (Netopýr)
a dává nám schopnost jednat, vykonávat a splnit
si naše sny tvůrčí činností, nejlepší způsob spojení
s energií měsíce je právě ceremonií, tancem, písněmi
a meditací, právě teď je ta pravá chvíle. Tlumočení
zajištěno.
Sobota 9. 8. – 17-18.30 h.
Přednáška a projekce: Ludmila Škrabáková, vystudovala obecnou antropologii na UK. Prožila mnoho času s jihoamerickými indiány a šamany.
Ludmila představí svou knihu, která vyšla ve vydavatelství Eminent Zdraví z pralesa o léčivých rostlinách Amazonie, kterou nám představí a poví nám
více o cestě k jejímu vzniku. Autorka v tomto nevšedním herbáři zúročila své bohaté poznatky nasbírané
v Amazonii v průběhu uplynulých dvanácti let. Projekce autorčiných fotografií.
Vstupné dobrovolné, oceníme ho.
Pořádáme v rámci celoročního výstavního programu Galerie Kabinet Chaos Střítež.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální situaci
a podrobnosti sleduje Facebook.
Děkujeme za částečnou podporu městu Poličce
a Ministerstvu kultury ČR.
Chaos 68 a Galerie Kabinet Střítež. Pro více info
neváhejte kontaktovat Veroniku Šrek Bromovou na
mobilu či e-mailu, verbrom@gmail.com, 602 315 215

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

#

Symposium proběhne 4. 8. – 10. 8. a je zaměřené
na propojování umění, přírody, lidí a vzájemných
energií. Kreativní práci s přírodními či recyklovatelnými materiály v prostoru usedlosti Chaos 4 ha, les
a louka a okolní vesnicí Střítež, dle individuální domluvy s místními lidmi. Cílem je harmonizace a naplnění místa. Zúčastní se přibližně 10 - 15 pozvaných
studentů a absolventů z českých uměleckých škol,
které povede 7 pozvaných odborných lektorů.
Pro veřejnost jsou otevřeny přednášky a dílny.
Přednášky jsou volně přístupné, na dílny je potřeba se vždy přihlásit předem na mobilu 602 315 215 či
e-mailu verbrom@gmail.com.
Každý den 15-17 h. během trvání sympozia je možná účast vašich dětí od 3 do 15 let na kreativní dílně
vedené Mgr. Štěpánkou Nikodýmovou. Absolventkou Pedagogické fakulty v Praze.
Dny se ponesou ve znamení indiánských dovedností a končit se bude – jak jinak – hledáním pokladu. Tvorba triček s motivy amazonské fauny, výroba
čelenek z recyklovaných materiálů, výroba dešťových hůlek z recyklovaných materiálů, kolektivní
malba ducha lesa (hada).

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nabídka zájmových kroužků SVČ Mozaika
• Pletky s opletky, pro děti od 1. třídy, 850 Kč,
pondělí 14.00 – 16.00 h.
• Jehlou a nití, pro děti od 1. třídy, 750 Kč, středa 14.00 - 16.00 h.
• Kutílci, pro kluky od 2. třídy, 750 Kč, pondělí
16.15 - 18.15 h.
• Minikutílci, pro kluky 5 - 7 let, 750 Kč, pátek
14.30 – 16.00 h.
• Malí detektivové, 2. – 5. třída, 750 Kč
• Merkuráček, 1. – 5. třída, 750 Kč, úterý 15.00
– 16.30, h.
• Dovedné ruce, 5. - 9. třída, 750 Kč, středa
15.30 - 17.00 h.
• Keramika, 1.-3. třída, 750 Kč, úterý 14.00 15.30 h.
• Keramika, 2.-3. třída, 750 Kč, středa 14.00 15.30 h.
• Keramika, 3.-5. třída, 750 Kč, čtvrtek 14.00 15.30 h.
• Keramika Borová, 1.-3. třída, 750 Kč, pondělí
15.30 – 17.30 h.
• Keramika Borová, 3.-5. třída, 750 Kč, čtvrtek
15.30 - 17.30 h.
• Malý Picasso, 1.-4. třída, 750 Kč, úterý 14.00
- 15.30 h.
• Crazy art, 6.-9. třída, 750 Kč, pátek 15.00 –
17.00 h.
• Prima vařečka, 3.-5. třída, 200 Kč, pondělí
16.00 - 17.30 h.
• Práce s fotografií jinak 2.-5. třída, 750 Kč,
čtvrtek 14.00 – 15.30 h.
• Kytara, začátečníci od 4. třídy. Pokročilí do
9. třídy, 950 Kč, pondělí 15.00 - 19.00 h.
• Hrátky s flétničkou aneb zdravé dýchání,
5-6 let úplní začátečníci, 750 Kč, pondělí 16.15
– 17.15 h.
• Zábavná hra na flétnu pro pokročilé 7-11 let,
750 Kč pondělí 17.15 – 18.15 h.
• Zpěvný sboreček plný písniček, 1.-5. třída,
750 Kč, středa 16.30 – 17.30 h.
• Hudební skupina, od 6. třídy a studenty,
750 Kč, čtvrtek 17.00 – 18.00 h.
• Zumba 1. st. ZŠ, 750 Kč
• Zumba 2. st. ZŠ, 750 Kč

• Aerobic a stepaerobic, 9-15 let pokročilí,
750 Kč, středa 17.00 – 18.00 h.
• Aerobic mini, 6-8 let, 750 Kč, úterý 17.00 –
18.00 h.
• Jumping kids mini, 4.-6. let, 800 Kč, úterý
15.00 – 16.00 h.
• Jumping kids, 1. stupeň ZŠ, 800 Kč, pondělí
14.00 – 15.00 h., středa 14.00 – 15.00 h.
• Jumping teenager, 2. stupeň ZŠ, 800 Kč,
15.00 – 16.00 h.
• Sportovní gymnastika, od 5 let, 750 Kč, středa 16.00 – 17.30 h.
• Karate, středa, 8 let – dospělí, 750 Kč/1500 Kč,
středa 17.00 – 18.30 h.
Nábor nových členů: 10. 9. v 16.30 hodin ZŠ
TGM.
• Karate, pátek, 8 let – dospělí, 750 Kč/1500 Kč,
pátek, 17.00 – 18.30 h. Nábor nových členů:
12. 9. v 16.30 hodin ZŠ TGM.
• Florbal chlapci, začátečníci, 750 Kč, pondělí
16.00 – 17.00 h.
• 1.fbc Polička, 850 Kč, pondělí 16.00 –
17.00 h., středa 17.00 – 18.00 h.
• Bowling, 4 – 9 třída ZŠ, 800 Kč
• Geocaching, 8-15 let, 350 Kč, čtvrtek 16.00
-17.30 h.
• Badminton, 5.-9. třída, 800 Kč, pátek 16.00 17.00 h.
• Jezdecký klub vraník od 2. pololetí, 6-15 let,
375 Kč, úterý 15.00 - 18.00 h.
• Šachy skupina 1, 1. st ZŠ, 750 Kč, pátek, 14.00
– 16.00 h.
• Šachy skupina 2 – bez omezení věku a výkonnosti, 750 Kč
• Modelářský kroužek, 1.-5. třída, 750 Kč, pátek 15.00 – 16.30 h.
• Klokánci - cvičení na míčích, 5-8 let- pokročilí, 750 Kč, pondělí 16.00 - 17.00 h.
• Klokánci - cvičení na míčích, 3-5 let začátečníci, 750 Kč, čtvrtek 16.00 - 17.00 h.
• Veselé tanečky pro malé dětičky, 4-6 let,
750 Kč, úterý 16.15 – 17.15 h.
• Zelené lístečky, 5-7 let, 750 Kč, pondělí 15.00
– 16.30 h.

Galerie KABINET CHAOS srpen-září
Veronika Drahotová Síto paměti/ Rekonstrukce
Vernisáž 16. 8. 2014 v 17 hod.
„Until the End of Time... if Such Think Exist.Principem času je věčnost, čas a věčnost navzájem
koexistují. Myšlenky, jež mají své trvání (durée)
se ztrácejí ze zřetele. Pod nánosem času mizí z viditelného pásma, stávají se místem přehlížení.
Nejsou již aktuálně vnímány, tvoří pouze nejasnou síť v našich vzpomínkách. Ačkoli přetrvávají v čase jako stálá přítomnost, jsou nepřítomné,
jeví se jakožto uzavřená minulost. Za normálních
okolností propadávají sítem paměti.“
MgA. Veronika Drahotová
Umělecká dráha Veroniky Drahotové směřuje
od objektů přes intermediální instalace, public
art, video a fotografii k malbě. Formálně využívá
nejrůznějších výrazových prostředků, jak říká
Marshall McLuhan, „medium is message“. Dalo by
se ale říci, že z malby vychází a také se k ní vždy
nějak vrací.
Na Akademii výtvarných umění byla přijata již
v 16 letech. V roce 2000 ukončila studium na Akademii výtvarných umění, obor „Vizuální komunikace“, který vedl Jiří David. V průběhu studia prošla těmito ateliéry: malba, prof. J. Sopko, klasická
malba, prof. J. Beran, je tedy dobře obeznámena
jak s klasickými malířskými postupy, tak i s aktuálním vývojem moderní malby a umění v širším kontextu. Součástí studia byla půlroční stáž
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na „ San Francisco Art institude“, kde Drahotová,
studovala v atelierech, New Ganre“ a „ Painting“.
Roku 1998 již v ateliéru vizuální komunikace realizovala jednu z nejrozsáhlejších public artových
instalací, nasvícení Pražského hradu „Vzdušné
zámky“.
http://veronikadrahotova.com/work/objects-installations
Od roku 2007 se věnuje malbě a realizovala tři
samostatné a 7 skupinových výstav.
V posledních několika letech její malba prochází pozoruhodnou proměnou. Prvotní pop-artové
a ironizující motivy se schematizují, zabstraktňují
a zjemňují, začínají se podřizovat autentickým
pravidlům výtvarného postupu.
Vystavovala v Čechách, Francii, USA, Srbsku,
Japonsku, Německu atd. Momentálně probíhá její
výstava v galerii XXL v Lounech a připravuje výstavy pro Galerie Uffo a Prinz Prager.
www.veronikadrahotova.com
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Veronika Drahotová.
Galerie Kabinet Chaos Střítež 68, 572 01, Polička. Mimo vernisáže otevřeno v neděli 13-18h.
Nebo po domluvě. Kontakt: e-mail: verbrom@
gmail.com, mobil: 602 315 215.
Celoroční program Galerie KABINET CHAOS
Střítež je částečně podpořen granty na kulturu
MKČR a kulturním grantem města Poličky.

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

• Kopaná – mladší přípravka, ročník 20062007, 750 Kč, úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00
h. stadion SK – jaro, léto. Pondělí 17.00 –
18.30 h. Sokolovna – zima, čtvrtek 17.30 –
18.30 h. hala gymnázia – zima
• Kopaná – starší přípravka, ročník 2004
– 2005, 750 Kč úterý a čtvrtek 16.30 –
18.30 h. stadion SK – jaro, léto. Pondělí 17.30
– 19.00 h. hala gymnázia, čtvrtek 17.00 - 18.00
h. hala ZŠ Švermova. Nábor od 2. 9. každé úterý a čtvrtek od 16.30 h. na stadionu SK Masokombinát Polička.
• Kopaná – přípravka školička, ročník 2008
a výběr 2009, 750 Kč, úterý a čtvrtek 16.30
– 17.30 h., stadion SK - podzim a jaro úterý
16.00 – 17.00 h. ZŠ Na Lukách – zima, čtvrtek
16.00 – 17.00 h. ZŠ Na Lukách – zima. Nábor
od 1. 9. každé úterý a čtvrtek od 16.00 h. na stadionu SK Masokombinát Polička.
• Florbal školička, 4-6 let, 750 Kč, středa 16.00
– 17.00 h.
• Mažoretky – školička, 4-6 let, 750 Kč, úterý
16.45 – 17.45 h.
• Rarášek – cvičení rodičů s dětmi, 3-5 let,
750 Kč, úterý 17.00 – 18.00 h.
• Šikovné ručičky – barevný rok, děti 5-7 let,
750 Kč, čtvrtek 15.30 – 17.00 h.
• Tlapičky v hlíně - keramika pro rodiče s dětmi,
2,5-5 let, 750 Kč, středa 10.00 – 11.30 h.
• Tvoření pro malá stvoření, 2,5-5 let, 750 Kč
středa 16.00 – 18.00 h.
• Jóga, pro dospělé a studenty, 1500 Kč pondělí
18.00 – 19.30 h.
• Jóga, pro dospělé a studenty, 2500 Kč, úterý
začátečníci a mírně pokročilí 17.30 – 19.00 h.,
čtvrtek začátečníci a mírně pokročilí, 17.00 –
18.25 h., čtvrtek pokročilí, 18.30 – 20.00 h.
• Taneční kroužek, pro dospělé a studenty,
2500 Kč úterý 19.00 – 20.00 h.
• Pilates, pro dospělé a studenty, 1500 Kč, neděle 18.30 – 19.30 h.
• Fitbox, pro dospělé a studenty, 1500 Kč, středa
19.00 – 20.00 h.
• Tai-chi „24 forem“, pro dospělé a studenty,
1500 Kč, pátek 18.00 – 19.30 h.
• Keramika pro dospělé, pro dospělé a studenty
1500 Kč + hlína, úterý 17.30 – 19.30 h.
• Dámský klub, pro dospělé a studenty, 550 Kč,
každé první úterý v měsíci 15.00 – 18.45 h.
• Kurz malby, pro dospělé a studenty, 1500 Kč,
úterý 18.00 – 21.00 h.
• Kurz keramiky s pedigem, pro studenty a dospělé, 950 Kč, čtvrtek 17.30 – 19.30 h.
• Kurz inline bruslení, děti od 6 let, 200 Kč, květen – červen
Možnost přihlášení do kroužků od 22. 8. na
www.mozaika-policka.cz
Od 25. 8. za námi můžete přijít i na mozaiku.
Rádi vám s výběrem kroužků poradíme.
Najděte si nás také na Facebooku SVČ Mozaika
Polička. Budete zde včas informováni o veškerém
dění v Mozaice.

Pozvánka DPS
Penzion

Srdečně zveme do Pusté Rybné na již tradiční
letní koncert souboru

4. 8. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
6. 8. Zemědělci přicházejí – počátky naší civilizace, zdomácnění rostlin a zvířat, zdomácnění
člověka, nové technologie pravěku, využití kovů
v každodenním životě. Přednášející PhDr. Ivana
Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. Budeme také promítat. Vstupné 20 Kč vybíráme před začátkem pořadu. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
11. 8. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
13. 8. Letní sportovní hry s grilováním. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina, hořčice, chleba,
pití). Zájemci se nahlásí do 12. 8. na recepci DPS
Penzion. Začínáme ve 14.00 hod. v atriu Penzionu.
20. 8. Cestujeme všemi smysly – Itálie ve
14.00 hod. v jídelně.
25. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
28. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Michal Hromek
Consort
Letos se uskuteční v pondělí 4. srpna v 19.00 hod.
v evangelickém kostele. Zazní tradiční témata
ze Skotska, Irska, Anglie i Čech, „Písně k loutně“
od Petra Ebena a původní tvorba.
MICHAL HROMEK CONSORT
Jakub Klár – flétna, whistle
Michal Hromek – kytara
Daniel Mikolášek – bicí, zpěv, zobcová flétna
hosté:
Hana Horká – zpěv
Matěj Kroupa - housle, viola

Vzpomínáme
Dne 14. 8. 2014 uplyne
smutných 25 roků, kdy nás
opustila naše milovaná maminka, paní Marie Cacková.
Stále vzpomínají děti.

Odešla jak hvězda padá,
jen vzpomínka zůstává stálá,
odešla, jak si osud přál, v našich srdcích žije dál.
Vzpomeňte s námi na naši
milovanou maminku, babičku a prababičku Miroslavu
Jílkovou, která nás navždy
opustila dne 15. srpna 2004.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
S láskou děti Zdeněk,
Miroslav a Dana s rodinami.
Dne 15. 8. 2014 a 3. 9. 2014
uplyne
neuvěřitelných
100 let od narození mých
milovaných rodičů, Adolfa
a Marie Totuškových z Poličky. S láskou vzpomíná
dcera Jarka s celou
rodinou.
Dne 18. srpna uplyne rok,
kdy nás ve svých 92 letech
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Oldřich Novotný.
Stále vzpomínají
manželka a dcera Věra
s rodinou.
Dne 26. července 2014
uplynulo 12 let od úmrtí naší
milované a laskavé manželky,
matky a babičky, paní Jany
Krištofové, pracovnice lékárny na náměstí v Poličce. Kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
manžel a synové Pavel
a Petr s rodinami
Odešel jsi, jak si to osud
přál, v našich srdcích a vzpomínkách však zůstáváš dál.
Dne 27. 7. 2014 uplynul rok,
co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek
a dědeček Miroslav Kovář.
S láskou vzpomínají
maminka, manželka
a dcery s rodinami.
31. 8. 2014 uplynou čtyři
roky, co odešla maminka
Anička Nožková. Nikdy nezapomeneme a stále v srdci
máme i tatínka Stanislava
Nožku.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami
Dne 31. srpna 2014 by
se dožil 80 let pan Ludvík
Vaško, zemřel 11. prosince 2011. Věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Manželka a synové
s rodinami

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Cyklisté opět
do Poličky
V pátek 8. srpna bude na Palackého náměstí
odstartována 2. etapa 18. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2014. V loňském roce byla Polička poprvé
etapovým městem tohoto závodu. Letošní etapa je
totožná s tou loňskou, ve které zvítězil Maňoušek
z hradeckého Bauknechtu.

Pátek 8. srpna - Polička – Palackého náměstí
2. etapa – 134,4 km - start: 12.00 hodin, cíl:
cca 15.20 hodin
Polička – Kamenec – Sádek (6 okruhů přes Lačnov – Telecí – Borová – Oldříš – Sádek) a zpět přes
Kamenec do Poličky.
Vrchařská prémie v každém okruhu ve stoupání
nad obcí Telecí.
Od 11.45 do 15.30 hod. bude okruh pro silniční
provoz zjednosměrněn (provoz jen ve směru jízdy
cyklistů).
Další etapová města jsou Přibyslav (1. etapa)
a Bystřice nad Pernštejnem (3. + 4. etapa)
Vše o závodě na www.vysocinatour.sweb.cz.
Milan Plocek

Běžecký desetiboj
Běžecký desetiboj (BD) uspořádala Atletika
Polička poprvé třetí víkend v červenci, od pátku
18. až do pondělí 21. Soutěž zahrnuje čtyři sprinty
(60 m, 100 m, 200 m a 400 m), tři mílařské trati
(800 m, 1000 m a 1500 m) a tři vytrvalecké vzdálenosti (3 km, 5 km a 10 km). Myšlenka soutěže
vznikla před více než 20 lety v Německu a měla
rozluštit rébus, zda jsou lepšími běžci sprinteři
nebo vytvalci. Jasnou odpověď, že to jsou mílaři,
potvrdil Míla Češka. Výborný závodník musí být
rychlý i houževnatý.
Soutěž sama měla zajímavé přírodní podmínky
- teploty nad třicet stupňů solidní pro sprinty, ale
vyčerpávající pro ostatní běhy. Až v pondělí na závěrečnou desítku se ochladilo a určitě nevadil ani
drobný déšť. Že jde o zajímavou disciplínu, potvrdil i fakt, že závod dokončilo 50 % závodníků.
Podrobné výsledky a zpráva jsou na stránkách
Atletika Polička www.atletikapolicka.wgz.cz, pro
zajímavost výkony vítězného Milana v pořadí psaném v úvodu – 8,5 – 13,9 – 27,2 – 64,6 – 2:34,4 –
3:26,8 – 5:10,8. – 11:33,7 – 21:42,8 – 44:48,4.
Miloslav Červ
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Závody dětí O pohár starosty

Stašovský okoun
poprvé

V sobotu 28. června se na přehradě Pod Kopcem
konal už 4. ročník dětských závodů O pohár starosty. Jeho organizátorem bylo Rybářské sdružení
Vysočina Polička, podstatnou část starostí s přípravou a průběhem akce vzal na svá bedra obětavý
člen sdružení Vlastík Melezínek. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:

tradici zůstat věrni i v příštích letech, protože to
je jedna z cest jak pozitivně ovlivňovat výchovu
mládeže.
I na tento závod jsme ke stávající obsádce přidali další ryby - tentokrát se termín závodu náhodou „sešel“ s pravidelným měsíčním cyklem
zarybňování revírů kaprem. Přibylo jich zde

Organizátor závodu Vlastík Melezínek při
výuce rybářského potěru

Vítězná trojice
závodníků

Nejmladší účastnice závodu tříletá
Marcelka Škrabalová

Největší rybu (amur 58 cm) ulovila
Madlenka Komůrková

„Jsme velmi spokojeni, dnes je tu 44 dětí, tedy
o osm víc než loni. Většinou přišly v doprovodu
rodičů, ale i dědečků, babiček a dalších příbuzných, takže tady bylo lidí jako máku. Těší nás to
dvojnásobně, protože dnes najdeme děti spíše
u počítačů než při sportu ve zdejší krásné přírodě
za krásného slunečného počasí. Musím upřesnit,
že se jedná o kategorii dětí ve věku do 16 let, ale je
mezi nimi i několik capartů tří, čtyř a pětiletých.
Proto také není řád závodů tak přísný jako obvykle a povoluje vydatnou pomoc příbuzných.
Myslím, že se nám podařilo naplnit hlavní cíl
tohoto závodu, a to vzbudit v dětech zájem o rybařinu a o vše ostatní, co s rybolovem souvisí, především chránit přírodu a vše živé v ní. Těší nás
zvyšující se počet závodníků. Veřejné poděkování
si zaslouží Vlastík Melezínek za organizaci celého závodu. Jsem přesvědčen, že bychom měli této

660. Navíc jsme ještě koupili a vysadili několik set
pstruhů duhových. Takže děti nechytaly jen plotičky a malé okounky – vytáhly i několik pstruhů,
kaprů a amura. Myslím, že celkově můžeme být se
závodem spokojeni.“
Konečné výsledky: 1. Sára Melezínková, 716
bodů, 2. Ondřej Bačík, 416 b., 3. Lukáš Vytlačil
316 b., 4. Marcela Škrabalová 26 b., 5. Kateřina
Kastnerová 24 b. atd. Na 13. místě skončilo se
shodným počtem pěti bodů sedm závodníků, na
21. místě dva se 2 body. Pro zajímavost dodáme,
že alespoň jednu rybu chytila Adéla Němcová na
23. místě, zbývajících 21 závodníků skončilo s nulou. Největší rybu (amur 58 cm) ulovila Madlenka
Komůrková, nejmladší účastnicí byla tříletá Marcela Škrabalová.

podporu této nevšední akce. Myslím, že jsme
byli svědky malého zázraku a opět se prokázalo,
že naše sdružení stojí a vždy stálo na osobním
nasazení mnoha našich členů. A že hodnoty
jako přátelství a kamarádství mají stále zásadní význam a jsou pro naši činnost nepostradatelné.“
Konečné výsledky: Kategorie dravci: 1. Vlastík
Melezínek, 2. Miroslav Hegr, 3. Pavel Slavíček,
4. Petr Fejt, 5, Lukáš Chemišinec atd. Kategorie
kapr: 1. Jan Zavřel, 29 bodů, 2. Tomáš Kolečkář,
21 b., 3. Jaroslav Šimon a Petr Kalas, oba 20 b.,
5. Mirek Hlásenský a Kamil Ondráček, oba 19 b.

Text a foto. L. Vrabec

-vra-

V sobotu 12. července uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička na svém rybníce ve
Stašově další závod ze svého letošního sportovního kalendáře, a to 1. ročník závodu Stašovský
okoun. Probíhal ve dvou disciplínách. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Za nádherného rána se do závodu zapsalo 84
skvělých rybářů, kteří v následujících pěti hodinách lovu svedli zajímavé souboje ve dvou disciplínách - v lovu okounů a candátů a v lovu kaprů, amurů a línů. Celkový úlovek více jak 500
ryb svědčí, že přijímaly potravu velmi ochotně.
Závod měl velmi sváteční nádech, protože znamenal obnovení sportovního rybolovu na stašovském rybníku po jeho rozsáhlých opravách.
Současně byl i příležitostí k oslavě 70. narozenin našeho skvělého kamaráda a obětavého člena Michala Hataly. Průběh celého dne předčil
naše očekávání.
Byli jsme svědky velmi přátelské atmosféry
a několik stovek spokojených účastníků svědčí
o významu akce. Je mi ctí všem poděkovat za

Michal Hatala, obklopený svými
nejbližšími a dary,
oslavil ve Stašově své kulaté
70. narozeniny.
Foto: Eva Křivková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Hokejbalisté opět úspěšní!
Hráči a hráčky SK Kometa Polička i v letošní sezoně přivezli medaili z republikového mistrovství.
Úspěšné bylo tentokrát společné družstvo mladších a starších dorostenců, které svoji druhou
účast po postupu do nejvyšší soutěže - Extraligy
staršího dorostu proměnilo v zisk bronzových
medailí, když mu jen těsně unikla účast ve finále
play-off!

3. 1. HBC Svitavy

30 13 1

1 15 107:123 42

4. TJ Lokomotiva Č. Třebová 30 13 1

1 15 120:93 42

5. TJ Sršni Svitavy

30 4

1

2 23 53:197 16

6. HC Jestřábi Přelouč

30 3

1

1 25 38:240 12

1. HBC Svitavy (pořadí podle kanadského bodování): Jílek Jiří, Augustin Filip, Tichý Patrik, Tobiáš
Ondřej, Kolínková Lenka, Krejčí Filip, Geba Karel,
Nečas Vojtěch, Luňáček Milan, Vodvárka Pavel,
Kocanda Jan, Patočková Barbora, Janků Drahoslav,
Nunvář Ondřej, Kukla Miroslav, Jelínek Adam, Kubásek Josef, Klodner Jan, Antoníček Petr, Navrátil
Adam, Houdek Josef, Fajmon Maximilian, Slaník
Martin, Vysloužil Bronislav, Studený Adam, Veselý
Antonín, Karpíšek Ondřej, Knötig Nick, Hnát Radim. Trenéři: Pavel Dvořák, Tomáš Sláma
Dorost
Extraliga staršího dorostu 2013-2014
Dlouhodobá část:
z. V VP PP P

Nejmladší hokejbalisté SK Kometa Polička
– minipřípravka na turnaji v Heřmanově
Městci. Zleva: Andrea Kantorová, Lukáš
Martinů, Jan Sedlatý, Jiří Pokluda, Tadeáš
Kantor, Václav Křivý a Adam Havlík.
Foto: E. Martinů
Starší žáci (spolu s hráči ze Svitav hráli pod hlavičkou 1. HBC Svitavy) i mladší žáci skončili na
3. místě v přeboru Východních Čech a na finálový
turnaj MČR letos nepostoupili. Naše minipřípravka vyhrála na závěr sezony silně obsazený turnaj
v Heřmanově Městci.
Muži obsadili v druhé nejvyšší soutěži - 1. NHbL
páté místo, když po základní části skončili 2.
Je třeba také zmínit účast nejlepších poličských
hráčů v českých reprezentačních výběrech: na
společném MS v Bratislavě hráli za ČR v kategorii do 16 let (bronz) Dominik Mikulčák (skončil
2. v kanadském bodování MS!), Matěj Štefka, Jaroslav Holec a Štěpán Švanda, v kategorii do 18 let
(stříbro) David Hejtmánek a Lukáš Anýž.
Výsledky
Mladší žáci
MČR – skupina VÝCHOD
z. V VP PP P

skóre

b.

1. SK Hokejbal Letohrad

30 27 1

0

2 217:23 83

2. HBC Pardubice

30 20 1

2

7 101:62 64

3. SK Kometa Polička

30 20 1

1

8 121:52 63

4. HBC Hr. Králové 1988

30 11 3

1 15 67:62 40

5. Svítkov Stars Pardubice 30 4

0

2 24 29:173 14

6. TJ Sršni Svitavy

1

1 27 13:176 6

30 1

skóre

b.

z. V VP PP P

skóre

3 184:26 79

2. Svítkov Stars Pardubice 30 25 2

0

3 216:39 79

18

z. V VP PP P

skóre

16 10 2

70:32 34

0

4

16 8

4

0

4

56:38 32

3. HBC Pardubice B

16 9

1

0

6

44:44 29

4. TJ ACS Malenovice SV

16 7

2

3

4

48:43 28

5. SK Sudoměřice

16 8

0

3

5

41:44 27

6. TJ Lokomotiva Č. Třebová 16 8

0

0

8

45:35 24

7. HC Jestřábi Přelouč

16 5

0

5

6

35:46 20

9

41:58 13

3 116:37 52

8. Svítkov Stars Pardubice 16 1

4

2

2.SK Kometa Polička

22 14 0

4

4

82:56 46

9. TJ Sokol Poruba

1

1 12 30:70

3. Elba DDM Ústí n. L.

22 11 2

2

7

72:47 39

4. HBC Pardubice

22 11 2

1

8

64:46 38

5. TJ Snack Dobřany

22 10 3

0

9

59:49 36

6. HBC ALPIQ Kladno

22 8

2

1 11 55:69 29

7. HBC Vsetín

24 8

2

1 13 68:112 29

8. HBC Hradec Králové

24 8

0

3 13 66:90 27

9. TJ KOVO Praha

24 4

5

2 13 53:77 24

10. SK Jihlava

24 7

0

1 16 38:90 22

Play-off:
Čtvrtfinále: SK Kometa Polička - HBC Vsetín 3:1
na zápasy (1:2, 9:0, 5:0, 5:0)
Semifinále: SK Kometa Polička- Elba DDM Ústí
nad Labem 1:3 na zápasy (3:2ss, 1:2, 1:2, 1:2p)
SK Kometa Polička skončila třetí díky lepšímu
umístění po základní části.
Finále: HBC Plzeň - Elba DDM Ústí nad Labem 3:1
na zápasy (5:2, 4:1, 2:7, 6:0)
SK Kometa Polička (pořadí podle kanadského
bodování v dlouhodobé části): Bečvář Radek, Hejtmánek David, Krejsa Jiří, Anýž Lukáš, Škraňka

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

b.

2. SK Kometa Polička

2

b.

1

1. SHC Opava

22 16 1

Starší žáci
MČR – skupina VÝCHOD
30 26 0

Muži
1. NHbL –VÝCHOD
Dlouhodobá část:

1. HBC Plzeň

SK Kometa Polička (pořadí podle kanadského
bodování): Tobiáš Ondřej, Nečas Vojtěch, Studený
Adam, Micka Marek, Antoníček Petr, Svoboda Jan,
Vysloužil Bronislav, Neubauer Jakub, Šup Ondřej,
Popelka Adam, Klodner Jan, Šup Ondřej, Tošovský Matěj, Mifek Samuel, Ševčík Tomáš, Jirouš David, Fajmon Maxmilián, Studený Simon, Pospíšil
Ondřej, Bělský Adam, Martinů Petr, Kukla Tomáš,
Hnát Radim, Bednář Bohuslav, Sedlatý Jan, Čerbák Jakub, Martinů Lukáš, Havlík Adam, Veselý
Vojtěch, Pokluda Jiří. Trenéři: Pavel Dvořák, Roman Fajmon

1. HBC Pardubice

Jan, Holec Jaroslav, Zobač Michal, Nespěšný Ondřej, Král Adam, Švanda Martin, Tošovský Miroslav,
Stárek Radoslav Adamec Martin, Hnát Denis, Češka
Jakub, Štefka Matěj, Dvořák Martin, Švanda Štěpán,
Mikulčák Dominik, Bílý Lukáš, Vašátko David, Tichý Jiří. Trenéři: Pavel Dvořák, Josef Hejtmánek st.,
Pavel Štefka

16 2

9

Play-off:
Čtvrtfinále: SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přelouč 2:3 na zápasy (6:1, 6:0, 1:2, 1:3, 1:4)
Finále: SHC Opava - SK Sudoměřice 1:3 na zápasy
(3:2ss, 1:2ss, 1:2, 1:2ss)
SK Kometa Polička (pořadí podle kanadského
bodování v dlouhodobé části): Štefka Filip, Hajník
Petr, Grubhoffer Miloš, Tobiáš Vojtěch, Tobiáš Jiří,
Danko Petr, Schauer Roman, Hejtmánek Josef, Dvořák Jonáš, Bělohlávek Ondřej, Novotný Petr, Havlík
Ladislav, Víšek Milan, Rokos David, Švanda Martin,
Tocháček Břetislav, Libich Martin, Prchal Miroslav,
Geba Karel, Bečvář Radek, Bažant Lukáš, Schaffer
Petr, Janco Roman, Škoda Petr, Homola Ladislav,
Nespěšný Ondřej, Škraňka Jan, Gregor Lukáš. Trenér: Pavel Štefka
Z – zápasů, V – výhry, VP – výhry v prodloužení,
PP – porážky v prodloužení, P – porážky, B – body.
Více na:
www.kometa-policka.webgarden.cz
www.hokejbal-vychod.cz
www.hokejbal.cz
Za SK Kometa Polička
Pavel Štefka

Tenis
21. 6. Babytenis - Svitavy - Polička 6:0
Body: Minitenis - Play-off soutěže semifinále
Polička - Perš. Pardubice 7:1
Body: Šafář Samík 2, Novák Adam 2, Navrátilová Žanda 2, Uhlířová Verča 1
Polička - Letohrad 1:7
Body: Novák Adam
21. 6. V sobotu se v Poličce uskutečnilo Mistrovství neregistrovaných hráčů Pardubického kraje. Turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, kteří ve třech
skupinách bojovali o nasazení do čtvrtfinálového
pavouka. Na poslední chvíli se přihlásili a svojí
přítomností zkvalitnili celý turnaj Jirka Fiedler
a Michal Šilhánek.
Po semifinálových porážkách obsadili 3. místo
spolufavorité turnaje Jirka Střílek a Martin Kubát.
Finále bylo jasnou záležitostí Michala Šilhánka,
který porazil Tomáše Kopsu v poměru 6:0.
22. 6. Dorost - Litomyšl - Polička 2:7
Body: Slaný Filip, Jílek Zdenda, Tutko Martin,
Jílková Lucka, Hrubá Eliška, Jílek - Bárta Luboš,
Jílková - Hrubá
Mladší žactvo - Polička - Moravská Třebová 1:8
Body: Fučík Daniel
SENIOŘI - Polička - SK Hradec Hrálové 5:4
Body: Hegr Petr, Jílková Andrea, Pazlarová Alena, Hrubý Zdeněk - Teplý Ivo, Jílková - Pazlarová
27. 6. Mladší žactvo - Ústí nad Orlicí B - Polička
3:6
Body: Fučík Daniel, Toman Jirka, Batoňová
Adéla, Uhlířová Šárka, Fučík – Toman, Bartoňová - Uhlířová
28. 6. turnaj v babytenisu v Poličce. Na první
letní turnaj se k nám sjelo 16 chlapců a 13 dívek.
Mezi chlapci velice statečně bojoval Důša Zahradníček, který vyhrál svoji skupinu, ale ve čtvrtfinále
byl soupeř nad jeho síly a těsně mu tak unikl pohár.
Ale konečné 5. místo je velkým úspěchem. Hrál
také Kuba Čerbák, který si zahrál finále útěchy
a obsadil 10. místo.
Mezi děvčaty bojovala Simča Válková, která bohužel těsně prohrála ve čtvrtfinále s pozdější vítězkou a obsadila tak 5. místo. To ale nevadí, další
úspěchy na sebe určitě nenechají dlouho čekat.
28. 6. turnaj mladších žákyň v Chocni. Pokusit
se získat další body vyrazila Šárka Uhlířová.
Přes snahu to bohužel nevyšlo, ale to nevadí.
29. 6. Senioři - Litomyšl - Polička 6:3
Body: Teplá Lída, Pazlarová Alena, Teplá - Pazlarová
Toto byl úplně poslední zápas v letošní soutěži
družstev, ve které se našim týmům poměrně dařilo. Hodnocení sezóny bude zvlášť.
6. 7. turnaj v minitenisu ve Svitavách. Mezi 17
dětmi se neztratily ani ty naše. Adam Novák obsadil 5. místo, Verča Uhlířová 7. místo a Žanda Navrátilová 14. místo.
12. 7. turnaj staršího žactva v Ústí nad Orlicí.
Adam Jelínek obsadil 3. místo ve dvouhře.
12. 7. turnaj v babytenisu v Praze na Spartě. Na
kurtech, kde se nachází Národní tenisové centrum
pro Čechy, odjela získat pohárové umístění Simča
Válková. Mezi 24 děvčaty bojovala, co to šlo, a nakonec obsadila 5. místo.
12. 7. turnaj AAA v Poličce. Tohoto zvacího turnaje se zúčastnilo 28 hráčů a hráček. Po rozlosování se rozpoutaly bitvy o co nejlepší umístění ve
skupinách a následně ve vyřazovacím pavouku.
Skupinu útěchy zvládla nejlépe dvojice Lukáš
Kadidlo - Petra Hamanová.
3. místo patřilo dvojicím Láďa Haman - Alča
Pazlarová ml. a Ivoš Teplý - Alana Pazlarová st.
2. místo získali Fanda Svoboda - Michal Neumaister a 1. místo pro sebe urvali Jirka Dvořák Pepa Báča.
19. 7. turnaj mladšího žactva v Poličce. Při
účasti 14 chlapců a 13 dívek se podařilo vyhrát jeden zápas Danovi Fučíkovi. Hrál také Honza Holub, který je na prázdninách u svého dědy Radka
Prušky. Honza byl blízko 3. místu ve čtyřhře spolu
s Danem, ale těsně prohráli.

Mezi děvčaty hráli Esterka Navrátilová, Kája
Vendolská, Šárka Uhlířová, která získala další
body do žebříčku po domácím souboji s Esterkou
a Kačka Kotvová zabodovala 3. místem ve dvouhře
a 2. místem ve čtyřhře.

19. 7. turnaj staršího žactva v Žamberku. Na
další štaci za úspěchem se vydal Adam Jelínek.
Adam vyhrál jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře
získal 1. místo. Gratulace.
19. 7. turnaj v babytenisu v Mohelnici. Smolnou
sérii jela s odhodláním přerušit Simča Válková.
Na turnaji porazila všechny soupeřky, které se jí
postavily do cesty a konečně zase získala 1. místo.
Gratulace.

Dalším úspěšným týmem bylo družstvo dorostu.
V soutěži startovalo sedm družstev a naši při zápasové bilanci 5:1 obsadili 2. místo. K prvnímu místu
chyběl pouze krůček a to hned v prvním zápasu,
kdy se prohrálo v České Třebové těsně 4:5. Jinak
v průběhu soutěže měli naši dorostenci zápasy pod
kontrolou a zaslouženě vyhrávali.
Hodnocení týmu je výborné.
Naším posledním družstvem, které zasáhlo do
týmových soutěží, byli naši senioři. Tento tým
v posledních dvou letech vládnul soutěži seniorů. V letošním roce bohužel došlo k nepatrnému
poklesu formy a hned první nešťastně prohraný
zápas se Svitavami v poměru 4:5, nakonec při vyrovnanosti družstev, znamenal pokles na 5. místo
z osmi týmů. Skóre zápasů bylo aktivní 4:3. Bohužel toto skóre měly ještě další dva týmy, které
měly lepší celkovou bilanci bodů v jednotlivých
zápasech. Výhra se Svitavami by tak znamenala
třetí místo.
Hodnocení týmu musíme rozdělit na dvě části.
Ženy vynikající a muži uspokojivé. V příštím roce
musejí chlapi zabrat a návrat na pohárové příčky
by neměl být problém.
Na závěr musíme pochválit všechny hráče, kteří
byli na soupiskách týmů za přístup k týmové soutěži. Neměli jsme ani jednou problém postavit celé
družstvo k jednotlivým zápasům, na rozdíl od jiných měst, kde se hodně trápili se sestavou. Ještě
jednou všem díky.
-zj-

Borová opět
ovládla Pohár THT

20. 7. turnaj v minitenisu v Litomyšli. Mezi 17
dětmi se dařilo Verče Uhlířové 5. místo a Adamu
Novákovi 6. místo.
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
V letošním roce měl náš oddíl v soutěžích šest
družstev.
Odehráno bylo celkem 38 utkání s celkovým
skóre 25:13.
Naši nejmenší minitenisté odehráli ve skupině
šest zápasů v poměru 4:2 a obsadili 2. místo, které jim zajistilo postup do další fáze soutěže, kde
nastoupili ke dvěma zápasům, ve kterých jednou
vyhráli a jednou prohráli.
Celkově tak obsadili v Pardubickém kraji 5. místo ze dvanácti družstev.
Vystoupení družstva hodnotíme jako úspěch.
Další družstvo měli babytenisté. Ti odehráli šest
zápasů se skóre 3:3 a obsadili 4. místo ze sedmi
týmů. Toto umístění ve středu tabulky přesně odpovídá možnostem našeho družstva.
S výkony hráčů a přístupem k zápasům vyjadřujeme spokojenost.
Naprosto stejné umístění v letošním roce dosáhli mladší žáci. Mezi sedmi týmy měli skóre 3:3
a obsadili 4. místo.
I s jejich výkony a přístupem k zápasům vyjadřujeme spokojenost.
Nejlepšího umístění v letošní sezóně dosáhli starší žáci. V soutěži startovalo šest družstev
a naši si s přehledem se všemi poradili a se skóre
5:0 obsadili jasné 1. místo.
Hodnocení celého týmu nemůže být jiné, než
vynikající.

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

Na vzorně nachystaném starém hřišti v Pomezí se uskutečnil 29. ročník turnaj v malé kopané
o Putovní pohár ředitele společnosti THT Polička.
Startovalo devět družstev a z celodenních zajímavých bojů vyšel vítězně celek Borové, který tak
obhájil svoje prvenství z minulého roku. Druhou
příčku si zajistili dorostenci ze společného týmu
Pomezí a Poličky a třetí místo brali Družstevníci.
Na dalších pozicích se ve výsledkové listině nacházely týmy Litrpůl, Huntovna, Fešáci, Pražská
S, Pivnice a žáci Sokola Pomezí. I tito benjamínci
včetně jedné dívky bojovali statečně a snažili se
čelit starším a zkušenějším protivníkům.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Martin Pazdera z vítězného kolektivu Borové. Vybíral se
rovněž nejlepší brankář a tím byl Martin Švanda
hájící svatyni Huntovny. Jak už je na tomto turnaji tradicí, byli jak jednotlivci, tak týmy odměněni
velkou spoustou cen. „Chtěl bych poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli finančními a věcnými
cenami ke zdařilému průběhu turnaje. Účastníci
se jim za jejich přízeň odměnili kvalitními výkony
a bezproblémovým průběhem. Těšíme se na příští
rok, kdy nás čeká jubilejní třicátý ročník,“ pronesl na závěr hlavní organizátor tohoto klání Radek
Pruška.
Sponzoři XXIX. ročníku malé kopané 2014
THT Polička, Rodina Dytrtova Pomezí, Pavel
a Jan Pásek Polička, Městský úřad Polička, QANTO Svitavy, PNEUSERVIS Červený, Pivovar Hlinsko, Pivovar Pardubice, Huntovna, Restaurace
Starohradská, Prima - Švanda, Strefa - Dvořák,
M.I.P. - Polička, Pekárna Borová, Obecní úřad Borová, Vinařství - Mikulica Kobylí, CH + B Polička,
Plasty - Havel, Agricol - Polička, Prodejna „Věra“,
D.A.S. Polička, Jiří Kučera Telecí, Hračky „Kuku“,
Gambrinus, Firma - Flídr, Dipro Proseč, Hemerka
Zdeněk, SAVOS Zerzánek, Tabák u Kubátů, Motorest Borová, YVONNE KÓNING, Shop JK8 Bulvová.
-rp-
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Plavecký bazén

Poličský bagr

Bazén
Sauna

zavřeno
zavřeno

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

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

Koupaliště
Návštěvníkům poličského koupaliště přejeme
příjemný pobyt a krásné počasí.
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:
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks:
slunečník:

5 Kč/hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/2 hod.
10 Kč/den

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www
stránkách města Polička a T.E.S., s. r. o., před plaveckým bazénem a koupališti na vývěsní tabuli
Informace:
• vedoucí Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.
cz, m. t. 737 867 342, koupaliště 731 020 030
• bazén Zdena Mihulková, plbazen@tespolicka.
cz, č. t. 461 725 631
Zimní stadion
Srpen – 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.

100 Kč/2 hod.

Dieci giorno di campo Italia (aneb
deset dní v Itálii)
Oddíl volejbalových starších žákyň TJ Spartaku
Polička se na sklonku měsíce června zúčastnil desetidenního soustředění v Italském Lignanu.
Přesně na minutu nabíral autobus v pozdních
večerních hodinách 19. června naši dvacetičlennou výpravu. Letošního soustředění se zúčastnilo
více než šedesát adeptek kulatého sportu – volejbalu.

telefonování po večerce a snad i naše předvedené
výkony na beachvolejbalových kurtech nás knokautovali do první linie.
Našimi obdivovateli byly party desetiletých
chlapců, které zde měly mistrovství světa ve vodním pólu.
Zlepšení bylo patrné ze dne na den, i když to
hodně bolelo. Posun nastal ve všech herních čin-

V sobotu 12. 7. se na pískových hřištích sportovního areálu v Sebranicích uskutečnil za
později krásného letního počasí
XIV. ročník plážového volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr.
Soutěže se zúčastnilo celkem devět družstev z Poličky a okolí, Litomyšle, Brna a Bechyně. „Raritkou“ byla účast hráče ze Slovenska.

„Tož hádejte, kdo vyhrál? No přeca my!“
Vyhráli Tajnůstkáři (Miroslav Augustin, Martin
Malý). Druzí skončili Špekové (Vojtěch Král, Vlado Král), třetí M+M (Michal Bulva, Michal Krejčí).
Turnaj měl nejvyšší herní úroveň v dosavadní
historii. Všem účastníkům díky za předvedené
výkony a těšíme se na přesrok na viděnou, neb
XV. ročník budou hrát dvojice smíšené.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. reklama, Sezam Chrudim, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička. Náš dík patří také obci Sebranice za
vstřícnost s technickým zabezpečením celé akce.
Za TJ Spartak Polička, ASPV - Volejbal
Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Turisté zvou
9. - 16. srpna - Rakouské Alpy
Autobusový zájezd do Rakouska oblasti Schladming - Dachstein.
čtvrtek 21. srpna - odpolední
vycházka
Vycházku vede Jiří Andrle.

Druhý den, těsně po snídani, jsme stanuli
v kempu Sabbiadoro před svými stany. Soustředění bylo velmi fyzicky náročné, neboť se trénovalo
na horkém písečném pobřeží dvoufázově a večer
se hrály turnaje.
O naše žaludky se starala výborná domácí kuchyně v podání Jarušky, o pohodlí pečovala delegátka Karolína a naše těla přiváděli do extáze tři
extraligové hráčky Radka, Kači a Bára z Frýdku-Místku, Prostějova a Přerova a naši trenéři L. +
F. H., hlavní trenér Rosťa Hanzelka z České Třebové.
Deset dní bez průšvihu, nejlépe uklizené okolí
stanu, každodenní výsledky v Aktivitách (vynikl
především Kraken a spol.), aqua- aerobik s Mirečkem, nejlepší koncentrace pozornosti na vytahování Mimoňů, plata prázdných krabic od pizzy,

nostech, především ale útočný úder zúročíme v nastávající sezóně.
Nikomu se domů nechtělo, vše předčilo naše
očekávání, byla to výborná zkušenost a prostě bylo
to fajn a nemělo to chybu.
har

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.

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,
m.t. 737 867 342, 461 725631

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem
dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, L. Navrátilová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
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