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Noviny občanů města Poličky a okolí

Získané dotace a rekonstrukce budov
Díky získaným dotacím mohlo město Polička
v tomto roce realizovat dvě zásadní opravy budov. Stavební práce se týkají objektu Městského
úřadu Polička na ulici Nádražní a tělocvičny ZŠ
Na Lukách. Cílem realizace obou staveb bylo snížení energetické náročnosti objektů. Finanční
prostředky pro výše uvedené stavby město získalo
z Operačního programu Životní prostředí.
Realizace úspor energie – tělocvična
ZŠ Na Lukách Polička
Celkové náklady projektu jsou ve výši
9,6 mil. Kč, z toho dotace 6,2 mil. Kč a vlastní
zdroje města Poličky 3,4 mil. Kč. Stavba zahr-

nuje zateplení obvodového pláště budovy, výměnu oken a dveří, odstranění stávajících střešních
plášťů spojovacího objektu a přístavby tělocvičny
a zateplení všech střešních plášťů s provedením
nové střešní krytiny. Realizace projektu proběhla v květnu až srpnu tohoto roku, děti již přivítá
v novém školním roce tělocvična v novém kabátě.
Tímto byla završena kompletní rekonstrukce objektu ZŠ Na Lukách.

Realizace úspor energie – Městský
úřad Polička, Nádražní 304
Celkové náklady projektu jsou ve výši 3,7 mil Kč,
z toho dotace 2,3 mil. Kč, vlastní zdroje města Poličky 1,4 mil. Kč. Stavba probíhala pouze za částečného omezení provozu budovy, a to v měsících
duben – srpen 2015. Předmětem stavebních úprav
bylo zateplení svislého obvodového pláště budovy,
výměna oken a dveří, úprava podlahy půdy a kompletní rekonstrukci střešní krytiny.
V rámci tohoto projektu proběhly zároveň přípravné práce pro plánovanou vestavbu v podkroví,
která by měla sloužit pracovníkům odboru dopravy a OSZV v souvislosti s nárůstem pracovní
agendy. Došlo též k realizaci přípravných prací
pro umístění nové vzduchotechniky v prostorách
odboru dopravy. Občanům se nově otevírá hlavní
vchod přímo z ulice Nádražní. Pro imobilní občany

bude sloužit boční vchod, kde bude nově instalováno komunikační zařízení s pracovníky patřičných
odborů (využití zejména pro imobilní občany).
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Upozornění na podvodné jednání
Vzhledem k množícím se stížnostem a dotazům
na praktiky obchodních společností zabývajících
se rozesíláním zboží, jako jsou doplňky stravy, břity na holení apod. poskytuji následující informace
a radu pro ty spotřebitele, kteří mají s chováním
těchto obchodních společností zkušenosti a nesouhlasí s jejich obchodními praktikami.
Většinou se jedná o zasílání zboží na základě
telefonického rozhovoru, kdy je spotřebiteli nabídnuto dodání zboží zdarma. Po obdržení zboží
je součástí zásilky zároveň faktura k uhrazení poštovného a balného v různých cenách. Rozliším dva
případy:
V 1. případě je zasláno spotřebiteli zboží bez
objednávky a následují stejné zásilky též bez objednávky. S odkazem na ustanovení § 1838 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník není spotřebitel povinen v případě neobjednaného plnění toto
plnění vracet, ani o tom dodavatele vyrozumět.
Obvykle dochází k zaslání nějaké výzvy ze strany
dodavatele, na které doporučuji nereagovat, pří-

padně se odkázat na uvedené ustanovení. Poté se
dodavatel již neozve.
Ve 2. případě spotřebitel první plnění skutečně
objedná a další mu chodí bez objednávky. Doporučuji spotřebiteli odstoupit od smlouvy podle
ustanovení § 1829 odst. 1 písm. c) výše uvedeného
občanského zákoníku, tj. do 14 dnů od převzetí
prvního plnění, nebo v případě sjednání zasílání
zboží na neurčito, smlouvu vypovědět.
Výše uvedené pochybné společnosti, byť mnohdy vyhrožují podáním soudních žalob, nikdy nikoho nežalují, neboť si jsou vědomi, na jakých principech je jejich „podnikání“ založeno. Jejich snahy
směřují k vyvolání strachu adresáta z dluhu (často
vyhrožují i exekucí), mnoho spotřebitelů bohužel
z neznalosti tomuto strachu podlehne a raději zaplatí, čímž utvrdí takovou společnost v ziskovosti
svého jednání. Bohužel není možné proti těmto
společnostem účinně bojovat systémově, neboť
většinou mají sídlo v zahraničí, nebo se jedná
o subjekty, jejichž pravá identita (pokr. na str. 2)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Oprava
kanalizace
Město Polička provádí rekonstrukci hlavní kanalizační stoky na nábřeží Svobody. Práce odstartovaly u gymnázia a pokračují po celém nábřeží
až k začátku Zákrejsovy ulice. Město mělo dvě
možnosti provedení této opravy – potrubí vykopat a vyměnit, což by mělo za následek velké dopravní omezení a komplikace. Nebo zvolit dnes
již dostupnou a finančně stejně náročnou metodu
bezvýkopové technologie, kterou upřednostnilo.
Náklady jsou ve výši cca 8 mil. Kč, předpokládaná
doba realizace – 2 měsíce.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Dny evropského
dědictví
Využijte svátku všech památek - Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD)
k návštěvě toho, co nabízí město Polička. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu
5.–13. 9. 2015.
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
5.–6. 9. 2015 nabízí: barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava Martinů – 50% sleva na
vstupném. Ve dnech 12.–13. 9. 2015 prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Poruchy veřejného
osvětlení
Od poloviny roku 2003 spravuje a udržuje veřejné osvětlení na území města a městských částí
Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM, a. s. Praha. Upozorňujeme občany na možnost nahlásit
veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu
VO telefonicky přímo na dispečink firmy CITELUM, a. s. na bezplatné lince 800 101 109 nebo na
e-mail pavel.dusek@citelum.cz. Pro přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit číslo světelného
bodu uvedené na štítku sloupu VO a stručně poruchu popsat.
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Upozornění na
podvodné jednání

Zveřejnění informace o závěru
zjišťovacího řízení

(pokr. ze str. 1) je zcela skryta a není dohledatelná v žádném českém veřejném rejstříku.
Na základě výše uvedených skutečností můžeme
vám, spotřebitelům, ve spolupráci s konkrétními
sdruženími a asociacemi obrany spotřebitelům,
poskytnout radu.
Závěrem doporučuji nenechat se zlákat zasíláním zboží, které je zdarma. A být obezřetní ve
vyjadřování se k nabídkám učiněným ústně a ve
způsobu jejich přijetí. Mějte na paměti, že i komunikace po telefonu je komunikací ústní, na kterou
se vztahují jistá pravidla.
Eva Zindulková,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Rekordy na
koupališti
Poličské koupaliště bylo v letošní sezoně otevřeno od 20. června do 31. srpna. V průběhu července
a srpna padaly teplotní rekordy, což asi každý z nás
zaznamenal. Rekordní byla i návštěvnost a spokojenost většiny lidí s kvalitou vody. Aby bylo vyhověno požadavkům a přáním návštěvníků v těchto
velmi teplých dnech, byla rozšířena provozní doba
koupaliště. Poděkování patří všem pracovníkům
na koupališti za zvýšené pracovní úsilí.
Jitka Kmošková

Podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů,
s názvem „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje pro období 2016 - 2025“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí závěr zjišťovacího řízení ke koncepci Pardubického kraje, s názvem:
„Plán odpadového hospodářství Pardubického
kraje pro období 2016 - 2025“.
Účelem Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR
a EU v oblasti odpadového hospodářství na území
Pardubického kraje. Cílem připravované koncepce

je stanovení základních směrů a cílů při nakládání
s odpady v rámci Pardubického kraje (předcházení
vzniků odpadů, minimalizace vznikajícího množství odpadů, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP).
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření
obdržených k oznámení koncepce dospělo Ministerstvo životního prostředí k závěru, že výše uvedená koncepce bude předmětem posuzování vlivů
na životní prostředí.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího
řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu Polička,
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička –
č. dv. 41 a také na http://portal.cenia.cz/eiasea/
view/sea100_koncepce, kód záměru MZP216.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce I. etapa
 možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování technické infrastruktury
 velikost volných parcel 600 m2 – 1200 m2
 možnost úhrady kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Přehled volných parcel naleznete v grafické příloze na stránkách
města Poličky: www.policka.org, v oddílu „Dokumenty“
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
vyhlašuje aukci

Ptejte se,
odpovíme
Zářijovým hostem Zdravotně sociální komise
(ZSK) bude Mgr. Vít Češka, vedoucí Domova
důchodců v Poličce. I vy byste rádi položili
Mgr. Češkovi otázku související s domovem
důchodců? Zeptáme se za vás. Svůj jasně a slušně
(podpis vítán) formulovaný dotaz zašlete do 14. 9.
na e-mailovou adresu petr.simon.petr@post.cz nebo
doručte (v obálce označené „ZSK“) do podatelny
MěÚ v Poličce. Požádáme Mgr. Češku o odpovědi,
které zveřejníme v listopadové Jitřence. Dalším
hostem komise bude Bc. Miroslava Přiklopilová,
nová ředitelka poličského Dětského domova. I ona
bude ochotna odpovídat na vaše dotazy. Pozvání
k debatě dostanete včas. Děkujeme za váš zájem!
Petr Šimon za ZSK

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. září
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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na prodej bytu č. 941/13
o velikosti 1+2
v bytovém domě č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 38/1000 na společných
částech domu a na pozemku p.č.st. 3074 v k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, obec Polička.                                                  
Byt se nachází ve IV. NP domu č.p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce a sestává z kuchyně - 10,09 m 2, pokoje 1 - 18
m2, pokoje 2 – 7,85 m2, předsíně - 5,50 m2, koupelny - 4,50 m2, WC - 1,10 m2. Celková podlahová plocha bytu činí 54,54
m2. K bytu náleží sklepní prostor o výměře 7,50 m2.
Aukce se bude konat ve středu 9. září 2015 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu Polička (I. poschodí vpravo).
Vyvolávací cena:  558.900 Kč
Prohlídku bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě
na tel. č. 468 001 720, 461 723 812 nebo 734 152 220.
Upozornění pro účastníky aukce:
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání aukce nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička, odboru
správy majetku, dveře č. 19. Před zahájením aukce je každý zájemce povinen podepsat Podmínky aukce, v nichž odsouhlasí
podmínky konané aukce. Dokument je k dispozici na uvedeném odboru. Bez podpisu Podmínek aukce nebude zájemce
k aukci připuštěn.
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Novinky na Svojanově
Středověké sídlo oslavuje s Poličkou
Hrad Svojanov je od roku 1910 v majetku města
Poličky. Sál, kde se návštěvníci běžně seznamují
s dějinami hradu, doplnila zajímavá expozice. Připomíná historii Poličky.
Výstavou hrad připomíná 750. výročí založení
Poličky. „Do sálu jsme instalovali spoustu dokumentů, které se vztahují k historii města. Prezen-

Pozor na „vnučku“
Seniorka z Litomyšle měla v úterý 18. srpna dopoledne telefonát. Ženský hlas na druhém konci se
nepředstavil, leč stačila jen dvě slova: „Ahoj babi,“
k tomu, aby se seniorka sama zeptala. „To jsi ty…?
Na to falešná vnučka okamžitě zareagovala a navíc
měla na seniorku naléhavou prosbu, kterou v průběhu několika dalších telefonátů urgovala. Nutně
prý potřebovala půjčit finanční hotovost na automobil, což mělo být překvapení pro jednoho ze
členů rodiny. Proto měla být půjčka utajena přede
všemi. Jelikož si dotyčná na telefonu ale nemohla
peníze vyzvednout sama, poslala svého kamaráda,
který již čekal na ulici před domem. Samozřejmě,
že se seniorka zdráhala vydat někomu neznámému nemalou finanční hotovost a proto se stala
svědkem sehraného divadla, kterému nakonec
uvěřila.
Až po pár hodinách prohlédla. Sama zavolala
vnučce a ta ji ujistila, že ona by po babičce peníze
nežádala a už vůbec ne takto, po telefonu!!!
Popis muže, který si převzal nemalou finanční
hotovost:
Hledáme muže světlé pleti ve věku mezi 30 – 40
lety. Mohl být vysoký asi 170 centimetrů, střední
postavy. Měl kulatý, hladce oholený obličej. Měl
světlé tříčtvrteční kalhoty, tmavé tričko s krátkým
rukávem a límečkem. Rukávy i límeček měly světlé lemování. Na prsou i boku mělo tričko nezjištěné nápisy. Na hlavě měl hledaný kšiltovku tmavé
barvy.
Než někomu cizímu vydáte peníze, sami si zavolejte příbuzným a ověřte si, zda právě vás si
podvodníci nevyhlédli jako další oběť!

ním areálu. Tito velcí ptáci z čeledi bažantovitých
mají rádi volnost a výšky. Zpočátku nocovali v korunách vysokých stromů. Našli si však jiné místo.
„Ve večerních hodinách hřadují na nejvyšších místech renesančního paláce,“ doplnil kastelán.
Krásní opeřenci patří na hradě k největším
atrakcím. Zejména děti si pávy prohlížejí, dospělí
je fotografují. Mnozí návštěvníci ale poukazují, že
pávům chybí jejich ozdoba, tedy vlečka z dlouhých
per s barevnými oky. „Jsou ještě mladí. Dlouhá
pera by jim měla dorůst v příštím roce,“ dodal
Miloš Dempír.
Příchod podzimu doprovodí
šermíři i tanečnice
Návštěvníci hradu Svojanov najdou pobavení
v areálu historického sídla i v podzimním období.
Na poslední zářijový víkend se mohou těšit na svatováclavské slavnosti.
K tradičním podzimním akcím pro veřejnost
patřilo v minulých letech hradní vinobraní či slavnosti lovu. Letos splynou ve svatováclavské slavnosti. „Připravili jsme je na 26. a 27. září. Letos

tujeme dobová vyobrazení jak celého města, tak
i nejvýznamnějších městských staveb, dobové
plány města či sbírku dobových pohlednic z přelomu 19. a 20. století,“ popsal expozici kastelán
hradu Miloš Dempír. Návštěvníci si tak mohou
prohlédnout zajímavé snímky nejen náměstí, ale
i vyobrazení kostela svatého Jakuba, či zajímavé
kresby městského opevnění, jak je zachytili autoři
před stovkami let. Dominantou expozice je model
barokní radnice, který vznikl v letošním roce.
Krásní opeřenci zdobí
hrad jako před lety
Mají na hlavách korunky z jemných pírek. Jejich
těla pokrývá kovově lesklé modré či zelené, dále
pak hnědé, černě pruhované peří, na hradě Svojanov není výjimkou ani bílé. Ano, řeč je o pávech
korunkatých. Právě tito ptáci se na historickém
sídle zabydleli.
Pávi byli na Svojanově už v 19. století. Jsou uváděni v nejstarších dobových popisech. „Chtěli jsme
na hrad co nejvíce navrátit atmosféru 19. století,
tedy včetně pávů. Byli obvyklými obyvateli nejenom na hradech, ale na šlechtických sídlech obecně,“ vysvětlil kastelán hradu Miloš Dempír.
Na hradě žije v současné době celkem šest pávů.
I když se zpočátku snažili hledat útočiště jinde,
dnes jsou takřka pravými pány hradu. Už se natolik zabydleli, že se volně pohybují po celém hrad-

nprap. Anna Štegnerová
tisková mluvčí PČR

obě témata skloubíme do jedněch slavností, které
nabídnou různorodý program,“ sdělil kastelán
hradu Miloš Dempír.
Na programu, jak už bývá zvykem, se podílí šermířský spolek Honorata z Letohradu. „Na
tuto akci nejsme limitovaní žádným historickým
obdobím. Chtěli bychom proto návštěvníkům nabídnout něco nového,“ uvedl manažer spolku Petr
Kubíček. Skladba programu je prozatím opředená
tajemstvím. Určitě ale nebude chybět dobrá zábava, šermíři, kejklíři, tanečnice, přidají se i trubači.
Nudit se nebudou malí, ani dospělí.
Květa Korbářová
Hrad Svojanov

Výběr
V minulém školním roce jsem mohl s dětmi a kolegy naší školy využívat o velké přestávce svačin, které
připravovala jídelna při ZŠ Na Lukách. Nejen já jsem
za to rád, což mě těší. Zjistili jsme, že školní kiosek
nebyl potřeba. Jsem vděčný za to, že se můžeme
v klidu nasvačit v prostorách později využívaných
ke konzumaci chutných obědů. Výhodou svačin za

18 Kč je i možnost jejich zakoupení jen na některé
dny v týdnu. Já jsem mohl v měsíci pravidelně chodit vždy v úterý a pátek. Trochu mě mrzí, že nechodí
tolik dětí, kolik bych si představoval. Každý má možnost využít své právo výběru. Existují vzdělávací zařízení, která nedovolují dětem nosit si potraviny do
svých prostor. Pro nás v Poličce je jedna z možností
svačina z domu a druhá se naskýtá při cestě do školy
v obchodech, kde nabízejí ledacos. Nejbližší obchod
s potravinami je mezi paneláky a ty nejdůležitější
produkty jsou nejvíce na očích a nejblíže ke kase. Je
zajímavé sledovat, co se v prodejně nejčastěji kupuje.
A znovu jsme u slova „výběr“. Husákovy děti zažívaly
daleko jiný výběr. Dovolím si však podotknout, že
byly zdravější a čilejší. Zlomek z toho, co se předkládalo dětem ve školní jídelně, může kdokoliv shlédnout na webových stránkách www.zsnalukach.cz.
Stačí kliknout a porovnat, co je připravováno profesionály jako onen „výběr“. Otázkou „výběru“ je, kdo
o svačinách doma rozhoduje. Co svačinou chceme
dosáhnout. Kdo je připravuje a kdo je platí.
Stanislav Nožka

Informace z IC
Výročí 750 let založení města Polička
Přestože vyvrcholení oslav proběhlo ve dnech
21. 8. –23. 8. a je tedy již za námi, oslavy i nadále
pokračují a trvají až do konce letošního roku. Stále
máme pro vás v Informačním centru bohatou nabídku zajímavých a jedinečných dárkových předmětů s motivy tohoto výročí, například dárkové
balení vína, dárkové kazety piva, placky, přívěsky,
samolepky, trička, kniha Polička – kresby historické architektury…
V průběhu měsíce srpna se stala hitem kniha
„Dějiny města Poličky“ - je to zatím nejobsáhlejší materiál o dějinách města. Prodáno již bylo
cca 150 kusů, ale stále je ještě skladem.
Nová turistická známka – vydává ji sdružení
„Kraj Smetany a Martinů“, bude k dispozici v průběhu měsíce září.
Vstupenkové centrum - v současné době máme
v nabídce mimo jiné vstupenky na koncerty skupin Vypsaná Fixa a Wohnout – KD Skalka Lubná
- 13. 11. a dále na zábavné vystoupení Partička – Tylův dům Polička – 22. 9.
Kdo jste ještě letos nestihl letní dovolenou
u moře, využijte naší nabídky na víkendové koupání u Jadranu. K prodeji je pouze omezený počet
míst.
Dálniční známky – nejen pro cestovatele nabízíme dálniční známky české, rakouské, slovenské.
Španělská jízdárna – Vídeň. I když je do Adventu ještě daleko, můžete u nás již nyní zakoupit
jednodenní adventní zájezdy do Vídně, Drážďan,
Budapešti a do Krakova. Nejen pro milovníky koní
nabízíme v pátek 4. 12. zájezd na zahájení Adventu
ve Vídni, spojený s možností návštěvy Španělské
jízdárny a dopoledního tréninku Lipicánů. Využijte tuto jedinečnou příležitost.
Iredo – nejen školákům připomínáme možnost
zakoupení karty Iredo, na spoje (pokr. na str. 4)

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

Z rady města Poličky

Milí spoluobčané, vážení přátelé,
cítím velkou potřebu se s vámi podělit o mé obavy a zároveň i názor na současné obrovské sucho,
které osobně hodnotím jako největší, které jsem
ve svém životě doposud zažil.
Musím se přiznat, že mi v současné době nedělá
nic větší starosti než následky tohoto dlouhého
období bez vydatného deště a to nemyslím pouze
z pozice rybáře.
Podle mého životního pozorování se domnívám,
že dnešní novodobá sucha jsou daleko nebezpečnější než ta minulá. Z historie je zřejmé, že suchá
období zde vždy byla. Nicméně krajina z hlediska nasákavosti nebyla nikdy tak zničená, jako je
dnes.
Důvody vidím převážně ve dvou zásadních skutečnostech. Za prvé jsme již cca 10 % území naší
planety zastavěli betonem a asfaltem. Dalším důvodem, dle mého názoru, je dnešní intenzivní zemědělská výroba a její následky. Je prokazatelně
dokázané, že většina rozorané půdy a její následná zhutnělost z důvodu pojezdu těžké zemědělské
techniky má za následek nejen obrovskou erozi
nejcennějších organických složek půdy, ale především nepropustnost horní vrstvy. Toto vše má
a nadále bude mít katastrofální dopady, které se
budou každým rokem prohlubovat.
Výsledkem bude, že až zaprší, tak většina vody
rychle odteče a možná způsobí i povodňové škody.
Dříve, myslím před desetiletími a spíše staletími,
když skončilo období sucha a napršelo, tak voda
zůstala v močálech a mokřinách a měla celé roky
na to, aby se pomalu vsákla do podzemních prostor.
Toto již po mnoha desetiletí ustává a jeden
z mnoha velkých důkazů je skutečnost, že v některých krápníkových jeskyních ustává kapání minerální vody. Je jisté, že toto není v současných lidských silách jednoduché zastavit a že se vše bude
bohužel pouze zhoršovat.
Je politováníhodné, jak jsou naše lidské snahy
omezené a mnohdy i doslova hloupé. Poslední desetiletí jsme z různých důvodů vynaložili nezměrné finanční prostředky na odvádění vody ze zemědělské půdy, narovnávání vodních toků a mnoho
dalších zbytečných a nákladných hloupostí. Dnes
stojíme před obrovskou výzvou, jak toto vše rozumně napravit.
Musím napsat, že jsem rád, že konečně i vláda
naší země dospěla k poznání, že máme na krku
obrovský problém, který je nejvyšší čas řešit.
Přátelé, nerad píši pesimisticky, ale opakuji, situaci považuji za velmi vážnou a není chvíle,
abych nad tím nepřemýšlel.
Děkuji za přečtení a obecné zamyšlení nad zranitelností naší civilizace.
Jaroslav Martinů
starosta města

Informace z IC
(pokr. ze str. 3) autobusové i vlakové. Karty platí
pro celý Pardubický i Královehradecký kraj.
Směnárna bez poplatků – stále u nás máte možnost nakoupit a prodat většinu obvyklých měn.
V měsíci červenci se uskutečnila v rámci jednotlivých krajů soutěž o nejoblíbenější Informační
centrum. Informační centrum Polička obsadilo
v Pardubickém kraji 2. místo. Vážíme si toho a děkujeme všem, kteří nás v soutěži podpořili. Jsme
hrdí, že jsme předčili Informační centrum Litomyšl a Informační centrum Svitavy.
Přejeme vám hezké babí léto.
kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Usnesení přijatá na 13. schůzi
RM schvaluje pořízení festivalových klobouků
Rady města Poličky konané dne
v rámci propagace 750. výročí založení města, dle
20. července 2015
důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcformě borové kulatiny pro Farní sbor Českobra- ného břemene mezi městem Polička a RWE Gastrské církve evangelické v Telecím, dle důvodové
Net, s. r. o., Ústí nad Labem, vytyčeným v geometzprávy.
rickém plánu č. 2351-148/2015, na části pozemku
RM schvaluje užití městského znaku na obál- parcelní č. 5913/19, zapsaného na LV č. 10001 pro
ce vystřihovacího modelu radnice, dle důvodové
katastrální území Polička, dle důvodové zprávy.
zprávy.
RM schvaluje realizaci projektu „Inspirace do
RM bere na vědomí informace týkající se slav- výuky“ Masarykovou základní školou Polička dle
nostní fanfáry města Poličky k výročí založení
důvodové zprávy.
města.
RM schvaluje doporučenou prodejní cenu knihy
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě „Dějiny města Poličky“ pro maloobchodní síť v Poo dílo na akci „Realizace úspor energie - Městský
ličce a Informační centrum Polička dle důvodové
úřad Polička“ s firmou SONET Building, s. r. o., zprávy.
Hlinsko, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku
RM bere na vědomí informaci o změně financo- KS HK ve věci určení vlastnictví hradeb, dle důvování výkonu sociální práce formou dotace na vý- dové zprávy.
kon sociální práce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje připomínku k zadání Změny č. 2
a/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Po- Územního plánu Polička pro plochu Z2,
lička, náhrobek Josefa Smoly, restaurování“
na které bude umožněna výstavba bytových i roč. 2015/22559 s Krajským úřadem Pardubického
dinných domů.
kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.
b/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Polička, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, restauUsnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
rování“ č. 2015/22560 s Krajským úřadem Pardu- přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
bického kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
c/ Smlouvu o poskytnutí grantu na akci „Polič- a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejka, kaple sv. Jana Nepomuckého, celková oprava“ ňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
č. 2015/22561 s Krajským úřadem Pardubického
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
kraje, Pardubice, dle důvodové zprávy.
a místostarostky.

Ohlédnutí za vzpomínkou 600. výročí
upálení mistra Jana Husa
Vyvrcholením oslav 600. výročí upálení mistra
Reutlingen, pěveckého sboru Betzingen a KomorníJana Husa v Kostnici se staly Husovské slavnosti
ho orchestru Ebingen pod vedením Martina Künstv Praze na Staroměstském náměstí a Ovocném trhu
nera z Německa v kostele u Salvátora. Jde o dílo
konané 5. a 6. července 2015. Předcházely tomu
z roku 1841, které bylo v tento den 600. výročí Hujedinečné akce od počátku roku v různých částech
sova upálení uvedeno v novodobé české koncertní
naší republiky i v zahraničí. Vzpomeňme například
premiéře. Loeweho oratorium mělo premiéru v Berodhalení pomníku mistra Jana Husa v Kostnici
líně, v Praze zaznělo poprvé celé roku 1867 a v dalvytvořeného studenty průmyslové školy v Hořicích, ších letech je v českém překladu uvedly různé spolky.
výstava „Jan Hus a jeho odkaz ve světě“ na letišti
Pak u nás upadlo v zapomnění a také v zahraničí je
Václava Havla, výstava o Janu Husovi v Karolínu
uváděno sporadicky.
a další.
Dalším zážitkem byl odpolední „Koncert pro miAni náš Farní sbor ČCE v Poličce nezůstal stranou. stra Jana Husa“. Zde vystoupily skupiny Tata Bojs,
6. června jsme v našem kostele připravili před- Lanugo a brněnští Poletíme? (účastník letošního
nášku „Jan Hus na prstech jedné ruky“ v rámci po- poličského Colour meetingu).
ličské akce „Čas pro neobyčejné zážitky“.
Na závěr dne byl uspořádán „Slavnostní večer
6. července proběhlo tradiční vzpomínkové shro- k 600. výročí mistra Jana Husa“ v Obecním domě.
máždění u pomníku mistra Jana Husa v Liboháji.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy předveVe dnech 5. a 6. července se zúčastnila skupinka
dl premiéru skladby Credo mistra Jana od J. Krčka.
členů poličského sboru Husovských slavností v Pra- Byla zde také představena zlatá mince vydaná ČNB
ze. Počasí bylo již velmi slunečné.
k 600. výročí mistra Jana Husa.
V neděli odpoledne byly slavnosti zahájeny konÚplným zakončením po setmění byl symbolický
certem Moravských filharmoniků z Olomouce. Ně- „Tichý průvod se svícemi k Vltavě“.
kteří z nás shlédli divadelní představení „České
Všichni účastníci si jistě slavností velmi užili. Vešnebe“ v divadle Kalich.
keré akce byly velmi otevřené a zúčastnilo se jich
Pondělní slavnosti začaly průvodem od Rudolfi- mnoho návštěvníků Prahy.
na k sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském
Petr Šimon
náměstí. Zde byla instalována dvě pódia. Jedno
sloužilo pro oficiální vystoupení (zahájení, pozdravy hostů, ekumenická bohoslužba atd.). Na druhém se střídala hudební vystoupení různých žánrů,
např. Domažlická dudácká muzika, Ústřední hudba
Armády ČR, Smetanovi filharmonici Praha, Hradišťan, Spirituál kvintet.
Současně v okolí Staroměstského náměstí probíhaly další akce. Putování po pražských kostelích
spojených s českou reformací a po husitské Praze.
Přednášky, panelové diskuse, výstavy, loutkové
představení pro děti, šermířská vystoupení, středověké tržiště a další.
Velkým zážitkem bylo uvedení Oratoria Johan
Hus (Carl Loewe), v provedení Philharmonia Chor
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Kalendář akcí
září 2015

Středa 2. září od 17.00 h
Den otevřených dveří
Připravena je prezentace Klubu jógy a Masáží
pro volný čas.

Kino Polička
Středa 2. září v 18.00 hod.
V hlavě 3D
3D animovaný, USA, 102 m., dabing, přístupný,
Výborný animák od Disneyho pro děti i dospělé, dovede rozesmát i se zamyslet, jak to
vlastně v té naší hlavě funguje.
Vstupné 130 Kč

Sobota 12. září v 19.00 hod.
Rytmus sídliskový sen
Hudební dokument, Slovensko/ČR, 90 m.,
přístupný od 12 let
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti
a dnes je z něj fenomén: Rytmus.
Vstupné 120 Kč

Sobota 5. září v 15.00 hod.
Malý dráček
Animovaná pohádka, Německo, 80 m., dabing, přístupný,
Animovaná pohádka o dobrodružstvích
malého draka Kokosáka na motivy oblíbené
knihy spisovatele Ingo Siegnera.
Vstupné 100 Kč

Pondělí 21. září v 19.00 hod.
Pixely 3D
3D akční komedie, USA, 106 m., dabing, přístupný
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher
jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher.
Vstupné 120 Kč

Sobota 5. září v 18.00 hod.
Malý dráček 3D
3D animovaný/rodinný, Německo, 80 m.,
dabing, přístupný
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se
narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní než
ostatní…
Vstupné 120 Kč
Pondělí 7. září v 19.00 hod.
Bez kalhot XXL
Komedie, USA, 115 m., titulky, přístupný od
12 let
Děj filmu navazuje na první film tři roky
poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit
ručník do ringu.
Vstupné 110 Kč
Středa 9. září v 19.00 hod.
Terminátor Genisys 3D
3D akční sci-fi thriller, USA, 126 m., titulky,
přístupný od 12 let
Teď platí jiná pravidla! V hlavní roli se opět
představí Arnold Schwarzenegger.
Vstupné 150 Kč

Tylův dům v Poličce nabízí
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

V ZÁKLADNÍM KURZU
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2015
Kurz bude probíhat od 25. září do 11. 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

Tylův dům

Pondělí 28. září v 19.00 hod.
Gangster Ka
Kriminální thriller, ČR, 90 m., přístupný od
12 let
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou
silně návyková látka. Gangsteři umírají
předčasně. Kriminální thriller natočený podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“.
Vstupné 120 Kč
Středa 30. září v 19.00 hod.
Nikdy není pozdě
Hudební, USA, 101 m., titulky, přístupný od
12 let.
Meryl Streep se ve filmu představuje tak, jak
jsme ji dosud nepoznali - v roli rockové zpěvačky a kytaristky.
Vstupné 100 Kč
Vícece informací o jednotlivých akcích na
www.tyluvdum.cz

Nová sezóna KPH
Pozvání do nové sezóny KPH 2015/2016
Vážené dámy a pánové, milí abonenti, nová sezóna
Kruhu přátel hudby v poličském divadle je tady a s ní
6 atraktivních koncertů.
V říjnu (20. 10. ) vystoupí Jan Páleníček (violoncello) a Jitka Čechová (klavír) se svým koncertem,
nesoucím název „Pocta přátelství“. Listopadový koncert (17. 11. ) bude ve znamení harfy s názvem „Královská harfa“ Jany Bouškové. Prosincový koncert
(8. 12. ) se ponese v duchu pocty Bohuslavu Martinů
k jeho 125. výročí od narození. Poctu přijede vzdát
Ensemble Martinů spolu s Janem Šťastným, který
bude přednášet. 22. března vystoupí Moravské klavírní trio, „Necháme se překvapit“, co nám v Poličce
trio předvede. Do lahodných tónů v latinskoamerickém rytmu kytary a zpěvu se zaposloucháme v dubnu (19. 4. ) s Lubošem Malým (kytara) a Pavlou
Švestkovou (zpěv). Posledním koncert sezóny bude
opět Zahajovací koncert Martinů festu 2016 Kvarteto Martinů a Jan Simon (klavír) koncert nazvali
„Sólo trochu jinak“.
Stávajícím i novým členům KPH sdělujeme, že
abonentní vstupenky se vyměňují od 31. 8. do
21. 9. 2015 v kanceláři Tylova domu v Poličce. Cena
abonentní vstupenky je 450 Kč (senioři 350 Kč, studenti a žáci 250 Kč).
Příjemné zážitky na koncertech Kruhu přátel
hudby vám přeje Tylův dům.
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Čtvrtek 3. září od 10.00 h
Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou
aktivitu v kroužcích: Cvičení rodičů s dětmi,
Zdravotní cvičení pro každého, Cvičení pro
zdraví a krásu a Cesta k vnitřní harmonii.
Čtvrtek 10. září v 19.00 h
Veselá trojka Pavla Kršky
Veselá trojka se poprvé veřejnosti představila v TV Šlágr v roce 2013 a díky ní si začala
získávat své posluchače a příznivce. Jejich
hlavním cílem je přinášet v písničkách radost
a pohodu.
Vstupné: 150 Kč
15. 9. – 19. 9.
Mimefest 2015
Úterý 22. září ve 20.00 h
Partička na vzduchu
Známý to projekt Michala Suchánka, Richarda Genzera, Ondry Sokola, Igora Chmely.
Tentokráte však máte jedinečnou možnost
vidět své oblíbence naživo, nebude chybět
ani Dano Dangl a Marián Čurko.
Pátek 25. září v 19.00 h
Kurz tance a společenské výchovy
„ZADEJTE SE, PROSÍM“ bude opět po roce
znít z velkého sálu Tylova domu.
Sobota 26. září ve 14.00 h
Po krátké letní pauze se opět vracíme k odpolednímu setkání s dechovkou.
Vstupné: 70 Kč
Úterý 29. září v 19.00 h
Žena za pultem II (Pult osobnosti)
Zbrusu novou „vizionářskou komedii o legendární vševědoucí levicové prodavačce“ napsal
současný nejhranější český autor Petr Kolečko na těla hereckým legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi.
Vstupné: 330, 360, 390 Kč

Tylův dům v Poličce bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé zaměřený
na přípravu na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 29. října,
5., 12. a 19. listopadu vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin
v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat v kanceláři Tylova
domu od 5. do 15. října
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit
na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Program Centra Bohuslava Martinů

Inspirace z měst
České inspirace

Výstavy:

Hradec Králové
28. 9.–28. 10. - XII. Divadelní
festival Čekání na Václava
Klicperovo divadlo - hlavní
scéna, Studio Beseda. Festival
je přehlídkou produkce velkých
malých divadel z celé republiky i zahraničí.
Cheb
12.–13. 9. - Dny evropského kulturního dědictví
Volný vstup do vybraných chebských objektů.
Jindřichův Hradec
26. 9. - Svatováclavské slavnosti
Tradiční akce spojená s jarmarkem a hudbou –
místo konání: centrum města.
Kutná Hora
4.–6. 9. - Ortenova Kutná Hora
Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků,
fotografická soutěž, hudební vystoupení v historických objektech města.
Litomyšl
Do 13. 9. - Stavebnice Merkur
Regionální muzeum v Litomyšli, út - ne: 9.0012.00 a 13.00-17.00 hod.
Výstava o historii světoznámé stavebnice s hernou pro malé i velké stavitele.
Telč
3.–5. 9. - Dny evropského kulturního dědictví,
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty, prohlédnout
nejen výstavy, ale i expozice.
Třeboň
18.–19. 9. - Jihočeský festival zdraví
Masarykovo náměstí
Vše pro zdraví a o zdraví, bohatý program, téma
Zdravá rodina.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Počítačový kurz
Od 24. 9. začíná opět kurz výuky základních prací
na počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen pro seniory a je zaměřen na běžné
a jednoduché ovládání počítačů v každodenní praxi.
Jde o to, aby se senioři nebáli pracovat na počítači
a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace prostřednictvím webových stránek, jak si založit a ovládat svou
emailovou adresu, napsat dopis a spoustu dalších
užitečných rad, které se hodí pro současný praktický
běžný život. Rozhodně není důvod mít z toho strach,
mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali
a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit
ihned po vyjití Jitřenky. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 24. 9. do 26. 11., vždy po jedné hodině
v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce jsou vždy
dva zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 600 Kč/os.
Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel
na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet
uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.
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Třicetileté války, zlatému věku města v době baroka, během kterého došlo k výstavbě radnice a moČeské a moravské pověsti – rového sloupu, zhoubnému požáru města v r. 1845
či rozvoji spolků v 19. století. Při této příležitosti
v tvorbě Renáty Fučíkové
bude představen Poličský poklad – 12.000 stříbrVýstava nás prostřednictví
ných mincí ukrytých za třicetileté války, jenž byl
ilustrací Renaty Fučíkové zavede
doposud uložen v depozitáři pardubického muzea.
do světa dobrodružných příběhů
Závěrečný sál bude věnován událostem 20. stoz naší historie a provede nás krajinou domova.
letí, ale i současnosti a to včetně úspěchu našich
2. května – 26. července
mladých sportovců. Představena budou poličská
„nej“ a významné osobnosti. Dominantním expoVernisáž:
nátem je originální partitura Otvírání studánek
světoznámého hudebního skladatele Bohuslava
68. Umělecký salon v Poličce
Martinů – jako připomínka našeho nejslavnějšího
19. 9.–31. 10.
rodáka.
Aktuální výtvarná tvorba dorazí opět do Poličky
a potěší zájemce o současné umění. Absolventi AkaVýstavy jsou k vidění denně, mimo pondědemie výtvarných umění v Praze představí v rámci
68. ročníku Uměleckého salonu své diplomové prá- lí, 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
ce vzniklé v ateliérech malby, kresby, grafiky, soAkce:
chařství, intermediální tvorby a nových médií. „Na
první pohled je naše výstava výstavou současného
Beseda „O zakládací listině města Poličky“
umění. Koneckonců, co jiného výraz současné uměNejvýznamnějším dokladem o založení města
ní znamená než umění vytvořené v přítomnosti
je dochovaná zakládací listina. Dozvíte se o lokánebo nedávno? V tomto smyslu může být stěží něco
toru města - tedy osobě, která zajišťovala smlouvy
současnějšího.“
s osadníky, ale i parcelaci města, o pravděpodobVernisáž se koná v sobotu 19. 9. od
14.00 hod. v expozicích barokní radnice. ném původu nově příchozích obyvatel, jejich práPřijďte se podívat, jaké práce vznikly v ate- vech a povinnostech, o dobových mírách a váhách,
ale i o tom, kdy a kde byla listina vydána. Besedu
liérech vedených známými umělci jako
připravil historik Stanislav Konečný.
Vladimír Skrepl, Milan Knížák, Michael
Akce se koná 29. 9. od 17.00 hod. v předRittstein, Vladimír Kokolia, Martin Mainer
náškovém sále centra. Vstupné: 15/30 Kč.
nebo Jiří Lindovský.
Výstavy:
Král do boje táh’
Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně
a to vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více
bude možné na dotykové výstavě o tom, jak se žilo
ve středověku. Výstava je obohacena i o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak se
žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli. Jak si
vojáci krátili dlouhé chvíle nebo čím se lidé dříve
stravovali…
18. 4.–27. 9. 2015
Výstava Král do boje táh’ je pojata interaktivní formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především
hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se proto
s námi do středověku. Děti i všichni ostatní hraví
návštěvníci poznají tíhu výzbroje pěšáků či rytířského brnění i půvab historického šatstva, neboť
na výstavě jsou připraveny repliky dobových oděvů,
klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní.
K dispozici jsou seříznuté husí brky, gotická vitráž
ze skleněných čtverců, výroba pečetí, stolní hry
a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava vám
zároveň připomene založení města Poličky před
750 lety.
Poklady z muzejních sbírek
– 750 let města Poličky
Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit
dějiny královského věnného města Poličky. Pro mimopoličské je to možnost poznat proměny města
v různých časových obdobích. Výstava je zároveň
doplněním interaktivní výstavy v sousedních sálech nesoucí název Král do boje táh’.
18. 4.–27. 9. 2015
Výstava vám představí cenné a pozoruhodné
sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii města od založení v r. 1265 až do současnosti.
První výstavní sál bude věnován středověku. Představí zakládací listinu, ukáže podobu domů prvních osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším
exponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá
koruna krále Přemysla Otakara II. Prostřední sál
bude věnován renesančnímu období, kruté době
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Spolek Náš Martinů
Pojďme na Martinů - Klavírní koncerty II
V únoru zahájená hudební
přednáška na téma klavírních
koncertů Bohuslava Martinů
bude po delší době vyplněné
především
živými
koncerty
a horkým létem pokračovat představením skladeb, které vznikly
v období 1940 - 1958. Na pořadu
bude Sinfonietta giocosa (1940), Koncert pro dva
klavíry (1943), Koncert pro klavír a orchestr č. 3
(1948), č. 4 - Inkantace (1956) a č. 5 - Fantasia concertante (1958).
Pořádá Spolek Náš Martinů. Koná se ve
čtvrtek 24. září od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné: 50 Kč.

Program RC MaTami
Pro velký zájem od září rozšiřujeme služby Hlídáčku na pondělní dopoledne. Další novinkou je
možnost hlídání dětí v době pravidelných aktivit. A příjemná zpráva na závěr
- poslední týden v září můžete navštěvovat naše
pravidelné aktivity (Klubík, Drobečky a Drobky) zdarma. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Nově! - Hlídání dětí v době pravidelných aktivit – Drobků a Drobečků
úterý 9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00 hod.
Při každé aktivitě budou v centru dvě lektorky,
z nichž jedna povede program a druhá bude mít
na starost dvě hlídané děti. Kontakt pro objednání služby a více informací 724 921 384. Cena
45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat dítě mimo provozní hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši
nabídku. O vaši ratolest se postaráme ve vaší
domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Kontakt pro objednání
služby a více informací 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky.“),
popř. naši externí zaměstnanci - studentky
VOŠ pedagogické.
• Hlídáček
Nově! každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 a od 15.00 do
17.30 hod., každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci
volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/ hodina.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každou středu 15.00 – 17.30 hod.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi od
2 do 3 let) s Lídou
každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné
8. 9. a 22. 9. (úterý) od 16.00 do 18.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity, které přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících maminek. Poradna je pohybovými aktivitami, pokud se do nich budete chtít
zapojit, je nutné potvrzení od lékaře, že můžete
cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistenta svitavské nemocnice)
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
14. 9. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.

• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
v rámci Klubíku
15. 9. (úterý) od 9.00 do 11.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
15. 9. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při kojení po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová) v rámci Herny
16. 9. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová),
v rámci Klubíku
17. 9. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci, konzultuje problémy,
první pomoc.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
18. 9. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Poradna psychomotorického vývoje do 1 roku
18. 9. (pátek) od 15.00 do 19.00 hod.
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost či nespokojenost miminka v poloze na bříšku? Upřednostňuje otočení hlavičky na jednu stranu?
Nevíte si rady, jak své miminko správně uchopit a nosit v různých etapách věku od narození
do jednoho roku? Nechce se vašemu miminku
přetáčet na obě strany nebo nechce lézt?
Nutné se předem objednat tel.: 739 627 214,
mail iva.sedlackova1@seznam.cz
Povede: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka
a certifikovaná lektorka z týmu Evy Kiedroňové na psychomotorický vývoj kojenců).
• Psychologická poradna (Mgr. Zdeňka Drábková) v rámci Drobků
24. 9. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
V rámci poradny bude řešit problémy v rodině,
ve výchově dětí. Rodiče bude vést ke zvyšování
rodičovských kompetencí.
• Kurz „Chystáme se na přijímací pohovor“
kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou veřejnost
21. 9. (pondělí) od 16.00 do 19.00 hod.
- Verbální a neverbální komunikace
21. 9. (3 hod.) - co nás může v tomto směru
potkat při přijímacím pohovoru.
- Jak a proč psát strukturovaný životopis
28. 9. (3 hod.) - cílené individuální konzultace,
co uvést, co neuvést; teoretická část: bianko
životopis, příklad životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
Motivační
dopis,
průvodní
dopis
5. 10. (3 hod.) - proč oba, cílené konzultace. Teoretická část: náležitosti, struktura,
koncept obou.
- Modelové situace 12. 10. (3 hod.) - telefonní
kontakt s potencionálním zaměstnavatelem,
přijímací pohovor, silné a slabé stránky jednotlivých účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti; co by se dalo udělat jinak, diskuze.
Více informací a přihlášky na matami@email.
cz nebo tel. 776 270 074.
Bleší trh
„Aneb najděme druhé použití pro věci, které by
jinak předčasně skončily v popelnici.“
Kdy: 5. 9. (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
Kde: v parku u poličských hradeb
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá
za cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají své
hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např. oblečení, knihy, nářadí…
Prodávat může přijít kdokoliv, není třeba se
registrovat dopředu. V den konání Blešáku se
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pouze zapíšete do evidenční listiny a uhradíte
poplatek ve výši 20 Kč, dítě uhradí poplatek ve
výši 10 Kč. Tento poplatek bude využit k výmalbě
prostor RC MaTami. Za nepříznivého počasí se
akce ruší!
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
9. 9. (středa 9.00 - 17.00 hod.) a 10. 9. (čtvrtek
9.00 - 17.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese
bazarek.matami@email.cz. Pokud by měl někdo
zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do 15. srpna, přihlašování na Bazárek bude
ukončeno 4. 9. Příjem věcí: 7. 9. (pondělí) 9.00 –
17.00 hod. (Jordán). Výdej věcí 11. 9. (pátek) 9.00 –
16.00 hod. (Jordán).
Kurz „Jen šťastný rodič může
vychovat šťastné dítě“
Program o tom, jak si užívat společný život s dětmi a s partnerem.
Celkem čtyři setkání po 2 hodinách na různá témata točící se okolo soužití v rodině:
• Naše role - jak, proč a s kým hrajeme své role
(1. 10. čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.)
• Vychovávat!? - jaký je rozdíl mezi „vychovávat“
a „být průvodcem“ a co vlastně ve skutečnosti
chceme (8. 10. čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.)
• štěstí jako spojovací článek - já, já a ty, rodina, národ, Země, Vesmír… (15. 10. čtvrtek od
17.00 do 19.00 hod.))
• setkání bude o individuálním koučinku (termín dle domluvy)
Více informací a přihlášky na matami@email.cz.
Cena kurzu:
jednotlivec 480 Kč (platba předem 400 Kč)
pár 800 Kč (platba předem 680 Kč)
Lektor: Ing. Renata Křivá (certifikovaný kouč
Psychologic of Mind)
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)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček 45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Poradny: zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www. matami.webnode.cz
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM

Dar Poličce
k výročí města
Při příležitosti 750. výročí založení Poličky daroval Zbyšek Sion městu Poličce obraz Morový
sloup. Toto pozoruhodné a rozměrné dílo vytvořil v r. 2010 kombinovanou technikou s využitím
strukturální malby a frotáže. Je vystaveno ve stálé
expozici městské galerie v radnici. Děkujeme za
rozšíření sbírky moderního umění.
David Junek – Městské muzeum a galerie
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Tylův dům prodej abonmá

Zákrejsova Polička 2015
Nesoutěžní přehlídka ochotnický divadelních
souborů vstupuje již do 5. ročníku. Na prknech
poličského divadla se letos představí ochotnické
spolky z Poličky, České Třebové, Bystrého, Víru,
Korouhve a Brněnce.

Prodej divadelního abonmá
v Tylově domě zahájen!
Od 31. srpna si mohou abonenti uplynulé jarní
sezóny vyměnit svá místa pro novou podzimní
sezónu.
ŽENA ZA PULTEM 2 / PULT OSOBNOSTI
(29. 9.)
Divadlo Kalich
Zábavná postkomunistická show, ve které je
někdy těžké rozeznat záměrnou pokleslost od
té bezděčné. Žena za pultem 2 staví nejen na
intelektuálně rafinovaných situacích a hláškách, ale neštítí se ani drastické frašky nebo
komunálního humoru v duchu Televarieté.
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser
Anthony Neilson: LHÁŘI (21. 10.)
Východočeské divadlo Pardubice
Drsná i dojemná komedie Lháři úspěšného
skotského dramatika Anthonyho Neilsona
působí jako dobře promazaný stroj. Staví nejen na skvěle vystavěné situační zápletce, ale
také na brilantnosti ostře řezaného slovního
humoru. Graduje od konverzační komedie
přes frašku, grotesku, sitcom, tragikomedii
až na hranici absurdity.

sobota 3. 10. Divadelní spolek Tyl Polička
F. Zákrejs: ANEŽKA
Drama poličského rodáka Františka Zákrejse se stalo kultovní hrou, ke které se
divadelní soubor Tyl pravidelně vrací od
premiéry v roce 1869. U příležitosti 750. výročí Poličky tomu nemůže být jinak, než její
opětovné uvedení na poličská prkna.
sobota 10. 10. Divadelní soubor HÝBL
při Kulturním centru Česká Třebová
J. Suchý, F. Havlík, K. J. Erben: KYTICE
Hudební komedie podle básnické sbírky
K. J. Erbena.
Štědrý den. Polednice. Zlatý kolovrat. Vodník. Svatební košile. Bludička.
neděle 11. 10. Základní umělecká škola Bystré
ORFEUS A EURYDIKA
Autorský muzikál, jehož námětem je staročeská báje o Orfeovi a Eurydice.
pondělí 12. 10. Základní umělecká škola Bystré
ORFEUS A EURYDIKA
Představení pro školy.

Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY (10. 11.)
Divadlo Ungel
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík
Ze zdánlivě nedramatického textu režisér Janusz Klimsza dokázal vykřesat nesmírně akční drama, plné vypjatých emocí, drsných slov
a zpočátku i humoru, odlehčujícího závažné
téma. V Richardu Krajčovi a Davidu Švehlíkovi našel dokonale spřízněné duše, jejichž
devízou je empatické partnerství.
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo 740 Kč (1. - 6. řada)
II. cenové pásmo 660 Kč (7. - 11. řada)
III. cenové pásmo 580 Kč (12. a 13. řada + čelní
balkón)
Výměna abonentek v kanceláři Tylova domu
do 21. září: pondělí a středa 8.00-11.30 a 12.00
-17.00 hod.; úterý a čtvrtek 8.00-11.30 a 12.00
-15.30 hod.

Aktivní kardiaci
Pro velký zájem našich členů jsme v letošním
roce naplánovali vycházku i v letních měsících.
V sobotu 18. 7. jsme odjeli autobusem do Telecího, přes Lucký vrch, Dědek a Bukovinu jsme skončili na obědě v Borové. Jako téměř vždy nám ke
spokojenosti 45 účastníků přálo i počasí.
Poděkování za hezkou vycházku patří našemu
členovi p. Pavlu Broklovi.
Za ZO Kardio H.

Rodiče a očkování
5. 10. , Centrum Pontopolis, Riegrova 52
Od 16.30 hod. se uskuteční beseda na téma Rodiče a očkování, kterou povede Martina Suchánková
ze spolku Rozalio (Rodiče za lepší informovanost
v očkování). Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře nemocí, proti nimž se
očkuje, i rizik, která představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.
Vstupné 80 Kč
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

sobota 17. 10. Ochotnický spolek Vířina Vír
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Pohádkový příběh napsaný na motivy pohádky Boženy Němcové.
sobota 24. 10. Divadelní ochotnický soubor Prut
z Korouhve
TŘI VETERÁNI aneb KAM ZMIZELA
ČELENKA
Divadelní pohádka v neobvyklé úpravě Pavla Macha na motivy pohádky Jana Wericha.
Vstupné na každé představení je 60 Kč (mimo
školních).
Předprodej byl zahájen na obvyklých předprodejních místech Tylova domu (IC Polička, IC Bystré
a CK Ko-Tour Polička).
Pokladna Tylova domu se bude otevírat vždy hodinu před jednotlivými představeními. Vstup volný po předložení Senior pasu nebo průkazu člena
SDČR v Poličce.
Těšíme se s vámi na příjemná setkávání v prostorách Tylova domu při představeních v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů Zákrejsova Polička 2015.

Kurzy a kroužky v TD
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2015 – 2016 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky:
Jazykové kurzy:
Anglický jazyk:
lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
• začátečníci - pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 12. října
• mírně pokročilí - pondělí 17.45 – 19.15 hod.,
začátek 12. října
• středně pokročilí - čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 15. října
• pokročilí s konverzací - čtvrtek 17.45 –
19.15 hod., začátek 15. října
Německý jazyk:
lektorka: Mgr. Petra Vinařová
• 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
• 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
• vyučovací den: úterý, 16.00 – 17.30 hod., začátek 13. 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: středa, 16.00 – 17.30 hod., začátek 14. října
• podle zájmu nabízíme výuku na všech úrovních
• při malém počtu přihlášených možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka dvou úrovní
v jednom kurzu)
U nenaplněných kurzů je možnost individuální
výuky.
Kurzy obsahují 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Výuka probíhá od října 2015 do dubna 2016.
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: MgA. Hana Malíková
• den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod., začátek - říjen
• 14 lekcí á 1 hodina, 560 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016

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 17.30 – 18.30 hod., začátek 6. října
• 14 lekcí á 1 hodina, 560 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
• středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 7. října
• 14 lekcí á 1 hodina, 560 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
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 5. října
• 15 lekcí á 2 hodiny, 1.200 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
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.
Cesta k vnitřní harmonii – pro dospělost a stáří - od 40 let
Lektorka: PhDr. Mgr. Dana Klevetová
• pondělí 17.00 – 18.00 hod., začátek 5. října
• 15 lekcí á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Kroužek pro střední a starší generaci nabízí preventivní zdravotní cvičení pro tělo i cvičení mysli.
Naučíte se, jak si co nejdéle udržet fyzickou kondici a duševní svěžest.
Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže - od 16 let
Lektorka: Jana Suchá
• středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 4. října
• 14 lekcí á 1 hodina, 560 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
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.

Tylův dům v Poličce připravuje

„KURZ MASÁŽÍ
PRO VOLNÝ ČAS“
Rádi se učíte něco nového?
Naučte se základy masáží pro rodinnou potřebu
a využijte k tomu u nás nově připravovaný kurz
pro širokou veřejnost,
po jehož ukončení obdržíte certifikát.
Samozřejmostí je individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu:
- teoretická část: základy anatomie, teorie masáží,
indikace masáží
- praktická část: postup masáže zad a šíje,
relaxační metody (čokoládová masáž atd.)
- naučíte se uvolňovací a regenerační techniky
pro bolavá záda,
které se kombinují s relaxačními metodami

malý sál Tylova domu v Poličce
od 6. října do 15. prosince

vždy v úterý od 19.00 do 20.30 hodin
v rozsahu 10 lekcí po 1,5 hodině
kurz vede: Miroslava Synková
cena: 1.200 Kč
v ceně je zahrnut materiál a masérská skripta
přihláška:
v kanceláři Tylova domu v Poličce
od 31. 8. do 17. 9.
přihláška je závazná platbou nevratné zálohy
200 Kč
počet účastníků je omezen
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených
dveří v Tylově domě
ve středu 2. září v 18.15 hodin, kde si i můžete
vyzkoušet masáž šíje.
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.

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
31. 8. do 17. 9.
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.

Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí - 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
• den bude upřesněn 10.00 – 11.00 hod., začátek - říjen
• 14 lekcí á 1 hodina, 560 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2016
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Městská knihovna
Středa 16. září - Café bar
Lumen od 20.00 hod.
Setkání a hovory s Janem Rejžkem
Přední český kritik Jan
Rejžek představí nově vydanou knihu Jak tohle vůbec můžete otisknout!, sbírku hudebních kritik, recenzí a rozhovorů, která
mapuje zásadní období jeho hudební publicistiky.
Úterý 22. září – Divadelní klub od 20.30 hod.
LiStOVáNí – Zpátky ve hře
(Michal Viewegh)
Manželský stereotyp, nevěry, ale také skoro jistá smrt. To vše a ještě více z poslední sbírky povídek Michala Viewegha v další dávce LiStOVáNí.
Účinkují: Alan Novotný a Markéta Lánská. Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50/100 Kč.
750 tváří Poličky - výstava portrétů lidí
spojených s Poličkou
Výstava věnovaná oslavám 750. výročí založení města bude k vidění ve vestibulu knihovny do
30. září 2015.
Zářijový tematický koutek – Příběh planety Země
Hlavním hrdinou knih zářijového čtenářského
koutku bude planeta Země. Poznejte její jedinečnou tvář, historii, zajímavosti i tajemství a nahlédněte do všech zákoutí našeho domova.

Kurzy v knihovně
Městská knihovna v Poličce otevírá pro školní
rok 2015/2016 tyto jazykové kurzy:
Anglický jazyk:
• Konverzace
• Kurzy pro dospělé – 3 úrovně - začátečník,
středně pokročilý, pokročilý
• Kurzy pro základní školy a gymnázia
• Pohotovostní služby – testy, příprava na písemné práce, domácí úkoly (pro základní školy a gymnázia)
• Příprava na maturitu
• Intenzivní víkendové kurzy

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Pátek 11. 9. - 20. 9.
MIME FEST
www.mimefest.cz
Úterý 22. 9. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí - Zpátky ve hře
(Michal Viewegh)
Manželský stereotyp, nevěry, ale také skoro jistá smrt. To vše a ještě více z poslední
sbírky povídek Michala Viewegha v další
dávce LiStOVáNí.
Účinkují: Alan Novotný a Markéta Lánská.

oblast Litomyšl - Polička

1.–2. 8.
8.–9. 8.
15.–16. 8.

22.–23. 8.

29.–30. 8.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Čtvrtek 24. 9. v 8.00 hod.
Čínafest
Prezentace čínského Performance Art,
akční umělci a zástupci hnutí Umbrella
movement z Hong Kongu.
Vstupné dobrovolné
Pátek 25. 9. ve 20.00 hod.
Projekt Parabelum + Fourth Face
Vstupné 100 Kč/80 KčS

Galerie Kabinet Chaos Střítež v září
Výstava Martiny Svozilové Krajiny mého domova
5. 9. v 17 h. a 23. 9. od 15 h, hlavní den festivalu Akčního umění PCHAO 2015.
Martina se už více jak deset let ve své tvorbě zabývá rituály, tradicí, lidovými obyčeji našich předků.
Společně s mužem procestovali střední Asii, Rusko,
Srí Lanku, ale s další a další cestou se Martina vracela s touhou pátrat po vlastních kořenech. Velmi jí
zaujalo používání obřadních plachet, které doprovázely ženu ve třech mezních životních situacích - svatba, narození dítěte a smrt. Tuto plachtu, úvodnici,
dostávala nevěsta do výbavy od matky. Pro muže
bylo ale zvláštní ctí, pokud si je děvčata vyšívala
sama. Inspirovalo jí to natolik, že si sama vyšila tuto
plachtu. Nejdříve požádala svoji rodinu, aby jí i oni
předali jejich energii.
Je to už pět let, co se Martina se svým mužem usadili na Tišnovsku mezi lesy. Narodily se jim dvě děti
a aktuálně je Martina zaměstnána péčí o rodinu, domácnost a středoasiatku Taru. Do života jí vstoupily
společně s úvodnicí výšivky a krajky. Dotváří obrazy -

Rozsah kurzů je 50 hodin (po domluvě možné
i více hodin), kurzy začínají v září. Cena 2 500 Kč.
Lektor: Dorota Madejska-Stansbury, tel.:
605 375 474.
Více informací na: www.knihovna.policka.org.

Stomatologická
pohotovost

Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 100 Kč/50 KčS

mandaly, objekty z krajek, které jsou ručně vyrobeny
ženami z jejich rodin.
Martina: „Ticho, spánek, dětská tělíčka, která oddychují. Užívá si chvíle klidu, kreslím a nabírám sílu
na další den s nimi. Meditace nad krajkovou mandalou, abych se mohla účastnit naší denní mandaly. Jistojistě zná každá žena, co je matkou. Tytéž
a samé činnosti v různém sledu. Růst.“

který v obci Střítež tradičně organizuje střítežský
atlet Miloslav Červ.
Spolek Planeta Chaos zaštiťuje a organizuje celoroční výstavní program Galerie Kabinet Chaos.
V rámci tohoto programu proběhne EquiFestPerform PCHAO1. Spolek Planeta Chaos se zaměřuje na
propojování lidí a prezentaci a podporu uměleckých
aktivit v unikátním přírodním prostoru. EquiFestPerform PCHAO1 je možností jak aktivně propojit

české a čínské umění performance v přírodním prostoru, s životem na malé vsi a městě, při svátku rovnodennosti, který odkazuje jak k astrologii a historii
planety Země, tak ke skrytým a inspirujícím mysteriím starých kultur, českých lidových tradic a rituálů
přírodních národů.
V tomto roce v období podzimní rovnodennosti
23. 9. v odpoledních hodinách cca od 15 h proběhne
v rámci prostoru usedlosti Chaos a Stříteže, podobně
jako v roce 2012, EquiFestPerform PCHAO1, tentokrát také za účasti významných čínských a českých
performerů. 24. 9. od 19 h proběhnou presentace
a přednášky zúčastněných umělců z Hong Kongu
a Xianu v Divadelním klubu od 19 h, vstupné dobrovolné. Od 17 h můžete přijít do café Lumen na náměstí v Poličce na neformální přípitek a seznámení
se s umělci. V exteriéru města Poličky proběhnou
některé akce také v pátek 25. 9. od 15 h. Podrobný
přehled a program vystoupení najdete aktuálně na
www.planeta-chaos.cz nebo na Facebooku Galerie
Kabinet Střítež.

Festival Performance Art Akčního umění
Obě akce jsou součástí celoročního výstavního
Pozváno je deset umělců z Čínské lidové republi- programu Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži. Jsou
ky na EquiFestPerform PCHAO1, který proběhne
částečně podpořeny granty na kulturu města Polična usedlosti Chaos ve Stříteži u Poličky, v exteri- ka a MKČR.
érech Poličky a v jejím Divadelním klubu ve dnech
Těšíme se na vás! Za Pořádající Spolek Planeta
21.–25. 9.
Chaos a Galerii Kabinet Chaos MgA. Veronika Šrek
EquiFestPerform PCHAO1 navazuje na první ri- Bromová.
tuální skupinovou performance „Oslava podzimní
Kontakt: aktuální informace na www.planetarovnodennosti“ z roku 2012, která proběhla za účas- -chaos.cz, Střítež 68, Polička, 572 01, e-mail: verti studentů a vedení atelieru Performance na FaVU
brom@gmail.com, 602 315 215, otevřeno v den akcí
v Brně, v prostoru usedlosti Chaos a která se poté
a v neděli od 13 do 18 h nebo po domluvě. Inzerujeme
propojila se Střítežskou mílí, běžeckým závodem, na Artmap, Facebook-Galerie Kabinet Střítež.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Jumping kids party
pro děti 1. – 5. třída
budeme skákat, cvičit, hrát si
a bavit se na trampolínách
Termín: pátek 11. 9.
Čas:
14.00 – 15.30 hod.
Místo: Hala ZŠ Na Lukách
Cena: 50 Kč
S sebou: Čisté botasky, sportovní oblečení,
svačinu, pití a dobrou náladu.
Lektorka:Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736761281
Den otevřených dveří na Mozaice
akce pro děti i dospělé
Přijďte si vyzkoušet a vybrat aktivity pro váš volný čas.
Termín: sobota 19. 9.
Čas:
14.00 -18.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika
bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Podrobný program naleznete na www.mozaika-policka.cz
Big jumping hawai party
pro studenty a dospělé
Termín: pátek 3. 10.
Čas:
15.00 – 19.00 hod.
Místo: Kongresové centrum Atrium Palác
Pardubice
Cena vstupenky: 410 Kč
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736761281
Dědečkův dvoreček
Výukový program pro děti MŠ.
Zábavná expedice do Stašova.
Návštěva „Dědečkova dvorečku“ seznámení s chovem domácích zvířat.
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem.
Termín: září – říjen

Pohybové hry nejen pro tělesnou
výchovu
Vzdělávací seminář v rámci projektu Dalším
vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí
Úvod do teorie pohybových her v místnosti
i venku. Praktické ukázky her.
Program proběhne formou zážitkového
workshopu.
Termín: čtvrtek 2. 10.
Čas:
13.00 - 18.00 hodin
Cena: 300 Kč/kurz, je akreditovaný
Místo: Tělocvična a hřiště Základní školy
Na Lukách Polička
Lektor: Bc. Lucie Kluková
Info a přihlášky: Irena Chroustovská, 		
605431034
Vánoční Vídeň
Orientační program:
Prohlídka historických památek v doprovodu průvodce (reprezentační budovy na Ringu,
Stephansdom, nám. Graben, Hofburg….)
Nejen pro milovníky koní možnost návštěvy španělské jezdecké školy ve Vídni, vstupné
14 eur - ranní trénink (cca 10.00-12.00 hod.)
- nutná včasná rezervace!
Individuální volno, možnost nákupů na vánočních trzích, případná další prohlídka.
Odjezd z Vídně v pozdních odpoledních (večerních) hodinách.
Termín: pátek 4. 12.
Odjezd: Polička - autobus. nádraží,
zastávka č. 7 v cca 5.30 hod.
Cena: 650 Kč - zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK
Přihlášky: s platbou do 16. 10.
na www.mozaika-policka.cz
nebo CK KO-TOUR
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Podrobný program naleznete na www.mozaika-policka.cz
Možnost přihlášení na akce na www.mozaika-policka.cz, kde naleznete také kompletní nabídku našich zájmových kroužků pro
školní rok 2015 – 2016.

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

Aby nebyl
nikdo sám
Důchodci a senioři naší organizace Polička a okolí,
všechny vás zdraví výbor SD. Letní období pomalu
končí, tepla jsme si užili až příliš, chtělo by to také
trochu vody. Úkoly, které jsme si stanovili na měsíc červenec a srpen, byly splněny. Šlo především
o 1. sportovní hry svazu důchodců v Poličce a o účast
delegátů naší organizace na 2. celostátních sportovních hrách seniorů a důchodců v Brně. Vyslali jsme
dva zástupce, kteří reprezentovali naši organizaci
a Pardubický kraj, více o těchto hrách v jiném článku
Jitřenky.
Proběhlo jednání výboru a vlaštovek k zajištění
akcí v průběhu srpna a úkolům na měsíc září. Co nás
čeká: 5. září účast na zájezdu na Kunětickou horu.
Dále doporučujeme návštěvu zámeckých slavností
v Bystrém, které se konají rovněž 5. září, individuální účast hromadnou dopravou.
Začátkem září proběhne jednání výboru a vlaštovek k organizačnímu zajištění jednotlivých akcí.
14. září turistická vycházka kolem našich přehrad,
sraz účastníků v 9.00 hodin u samoobsluhy na Jiráskově ulici. Dále se účastníme vernisáže 68. uměleckého salonu 19. září ve 14.00 hodin v CBM. V neposlední řadě se sejdeme v CBM 29. září v 17.00 hodin
na besedě o zakládací listině města Poličky.
I nadále je věnována pozornost akcím města
k 750. výročí založení, na kterých očekáváme účast
našich členů.
Za výbor MOSD Polička mpř. J. Koráb

Erasmus+
na gymnáziu
Projekt dalšího vzdělávání
pedagogů Gymnázia Polička v rámci
programu Erasmus+ začal.
Erasmus+ je nový program Evropské unie podporující mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V novém
rozpočtovém období (2014 – 2020) nahradil některé
dříve známé programy jako například Comenius, se
kterým jsme se setkávali na základních a středních
školách nebo Erasmus, který byl důvěrně známý studentům vysokých škol.
Pod zvláštně znějící zkratkou EDiDaV (Evropská
Dimenze Dalšího Vzdělávání učitelů Gymnázia Polička) se skrývá projekt podaný v rámci programu
Erasmus+. Tyto projekty jsou specificky zaměřené
na rozvoj dalšího vzdělávání učitelů. Po náročném
grantovém řízení byl projekt Gymnázia Polička
schválen, a tak se o následující dva roky (do konce
května 2017) budou učitelé cizích jazyků i přírodovědných předmětů účastnit metodických kurzů
v zahraničí.
Cílem školy je zkvalitnění metodiky výuky cizích
jazyků a postupné zavádění prvků metody CLIL
(Content and Language Integrated Learning) do
výuky přírodovědných předmětů. Celkem bude
v průběhu následujících dvou let realizováno pět
výjezdů pedagogů na dvoutýdenní kurzy. Učitelé cizích jazyků se budou soustředit na nové metodické
postupy a trendy v jejich výuce, přičemž i sám pobyt
v prostředí anglicky či německy mluvící země je významným oživením pro praxi učitele jazyků. U mobilit učitelů přírodních věd je hlavním cílem postupné zvyšování jazykových kompetencí a v budoucnu
aplikace metod CLIL v běžné výuce. Žákům přinese
projekt zajímavější hodiny a zapojení cizích jazyků
do výuky i mimo samotné lekce cizího jazyka.
Petr Tišl
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Je bláznit
normální?

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
20. 9. – Formanský den 2015
v Borové
Zápis koní proběhne od 8 hod.
a slavnostní zahájení bude
v 10 hod.

Stejně jako každý rok, je i letošní
10. říjen Světovým dnem duševního
zdraví. Díky němu je přelom září
a října v řadě měst věnován informačním a destigmatizačním kampaním s tématikou duševního zdraBystré
ví a nemocí. V Poličce svou „troškou“
5. 9. – Zámecké slavnosti – v prostorách hisjiž tradičně přispívají Otevřené dveře Oblastní cha- torického zámeckého nádvoří i parku Domova na
rity Polička.
zámku od 13.00 hod. Připraven je bohatý program.
Pro nejširší publikum je určena veřejná beseda
12. 9. – Bystré Hamry tour – cyklistický závod
s titulem „Bláznit je normální?“, kterou v pátek 2. říj- na okruhu kolem města Bystré. Startovat budou
na od 18 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
členové Moravského poháru i příchozí v příslušpovedou, pro poličské publikum již ne úplně nezná- ných věkových kategoriích. Prezentace proběhne
mí přednášející, PhDr. Karolína Dvorská (psycholož- za Hasičskou zbrojnicí od 9.00 hod.
ka a psychoterapeutka, 3. Lékařská fakulta UniverVyužijte unikátní příležitost pro vyzkoušení zázity Karlovy) a Petr Koubíček (psychiatrická sestra
vodního okruhu, na kterém proběhne Mistrovství
Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze). Pokud
České republiky SAC 2016.
vás zajímá, jak se v současnosti určují hranice normy
21. 9. – Loutkové divadlo Kozlík uvede pohádku
a patologie v oblasti duševního zdraví, jaký postoj
O perníkové chaloupce. Začátek v 16.00 hod. v Kozaujímá veřejnost a jaký pohled zastávají naopak od- munitním sále MFD. Vstupné 20 Kč
borníci, přijďte si o tom podiskutovat. Ostatně, kdo
z nás čas od času nevypustí z úst vlastní hodnocení
Dolní Újezd
6. 9. – Kuličkyáda
toho, co je, anebo není, normální?
V parku na Rovince od 14 hod. pořádají místní
Na vybrané střední školy v poličském a svitavském regionu zamíří z loňského roku již osvědčený
skauti
tandem tvořený Štěpánem Plecháčkem (vedoucí
13. 9. – Jízda zručnosti na kolech, koloběžkách
Otevřených dveří, sociální pracovník a psychiat- a odrážedlech.
rická sestra) a Pavlem Řemínkem (uživatel služeb).
V parku na Rovince od 14 hod. pořádá Kulturní
Díky nim se studenti budou moci ponořit do hlubin
komise Dolní Újezd
tajemství psychiatrie a získat pravdivou představu
26. 9. – Jiřinkový ples
o životě s nemocnou duší, jak z pohledu profesionáV sokolovně od 20 hod. pořádají hasiči. Hraje
la, tak prostřednictvím výpovědi člověka, který má
Vepřo, knedlo s Dádou, vstupné 60 Kč.
s duševní chorobou tu nejniternější možnou zkušenost.
Závažná choroba, lhostejno zda těla či duše, s sebou přináší nutnost změny dosavadní životní perspektivy a žebříčku hodnot. Mění postoje k sobě
samému i svému okolí. Proměny životních rolí, obPoličtí senioři ze Svazu důchodců ČR uspořádali
raz člověka ve stínu nemoci, stigma duševní nemoci
k výročí 750 let Poličky a v souladu s jejich mottem
a možné postupy v zátěžových situacích se budou
jako nit prolínat „psychoedukačním víkendem“, kdy „aby nebyl nikdo sám“ 1. seniorské sportovní hry.
Sešli se 21. 7. na stadionu Spartaku Polička
se lidem s duševním onemocněním (uživatelům služeb Otevřených dveří) i jejich blízkým budou inten- a zápolili v osmi disciplínách jako šipky, slalom
zivně věnovat paní Dvorská a pan Koubíček. „Vzdě- s kolečkem a zátěží, petang, střelba na hokejovou
branku apod. I přes značné vedro nad 30 °C se
lávání“ účastníků bude probíhat zejména formou
soutěžilo s chutí a legrací až do závěrečné deváté
skupinových diskusí nad vybranými tématy. Závěr
disciplíny, kterou byl pokec s kytarou a harmoniobou dnů je určený pro individuální konzultace
kou navečer u ohně.
v soukromí.
Všichni se dobře bavili a i přes uvedené vedro
Uplynulý rok byl bohužel poměrně bohatý na nejrůznější, médii vydatně propírané, nešťastné událos- nikdo ze seniorů nezkolaboval ani se nezranil, až
ti, které ve společnosti vyvolaly řadu debat o systé- na jedno ošetření bodnutí vosou mladé rozhodčí.
Poděkování za příjemné odpoledne patří všem
mu psychiatrické péče v ČR a možné míře nebezpečí
ze strany lidí s diagnózou vážné duševní choroby. zúčastněným, rozhodčím i sponzorům – MaO rychlé soudy a hodnocení rozhodně nebyla nouze. sokombinátu Polička, Botasu, MěÚ Polička, RP
Climbing, Pneu servisu Červený, Vopol, a. s., AgJe ale dobré si uvědomit, že masmédia často nabízí
ronea, a. s., Dřevozávod Polička, s. r. o. a další.
zkreslené zprávy vedené spíše touhou po senzaci
a bez zájmu o objektivitu. Týdny pro duševní zdra- Obsluze hospůdky na stadionu za hlídání našeho
ví však představují jedinečnou možnost pro ty z vás, pitného režimu.
jimž není jednostranné vnímání světa vlastní, a kteří máte zájem i o jiné úhly pohledu.
Jana Dobrovolná

Litomyšl
12. 9. – Litomyšlské vinobraní a Fish fest
Smetanovo náměstí a Hospoda na Kopečku, Litomyšl
13. 9. – Pohádky o mašinkách
Od 15.00 hod., Smetanův dům, Litomyšl, Divadlo
Tramtarie Olomouc, vstupné 70 Kč
19. 9. 2015 – Starodávný jarmark, od 8.00 do
17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl – řemeslné trhy, doprovodný hudební program na pódiu,
vstup zdarma
Lubná
26. 9. – Lubenská šťopička – 7. ročník degustace
a ochutnávky slivovice z lubenské Pálenice. Bohatý
kulturní program – dětská taneční skupina z Hlinska, dechová hudba Holóbkova mozeka, Heidi
Janků, taneční zábava, pro děti projížďky na koni
a další. Začátek v 10.00 hod. před Pálenicí, odpolední program od 14.00 hod. na Skalce.
Sebranice
12. 9. – Zpracování vlny – praní, vyčesávání, barvení čerstvými rostlinami, spřádání.
Sebranice, Světnice č. p. 8, 9 – 14 hodin, vede
Lenka a Pavlína Kmoškovy, objednávky na telefonu
604 590 474, pořádá SAN
26. 9. – od 14 hodin Václavské posezení v Jídelně agrodružstva Sebranice, zabijačkové dobroty,
k tanci a poslechu zahrají harmonikáři. Pořádá
SDH Sebranice.
28. 9. – Živý obraz u kolejí mezi Sebranicemi
a Lubnou, pořádá SAN, začátek ve 14. hodin. Zváni
jsou všichni v dobovém oblečení a přihlížející.

Senioři sportují
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Příští rok chceme pokračovat v tomto soutěžení
a pozvat ještě více seniorů.
Ing. Petr Lajžner, sportovní referent
Ve dnech 30. 7. – 2. 8. se v Brně uskutečnily
2. sportovní celostátní hry důchodců.
Za poličskou organizaci se těchto her zúčastnili 2
zástupci, kteří doplnili družstvo Pardubického kraje na 8 sportovců. V 10 disciplínách soutěžilo více
jak 90 důchodců. Zástupci Poličky dobře reprezentovali kraj, získali bronzovou a stříbrnou medaili.
Velkou podporu závodníkům projevilo více než 30
našich důchodců. Zpestřením bylo využití zapůjčené vlajky k 750 letům města Poličky. Sportovní hry
důchodců byly pod přímým patronátem hejtmana
Jihomoravského kraje. Hry zahájil a ukončil předseda Svazu důchodců ČR Ing. Pospíšil, který poděkoval sportovcům a pozval na další hry v roce 2016.
Jaroslav Koráb, místopředseda
MO SDCR Polička

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

2. 9.

3. 9.
5. 9.

7. 9.
8. 9.
9. 9.

10. 9.
11. 9.
12. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.

17. 9.
18. 9.
19. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.

25. 9.
26. 9.
28. 9.
29. 9.

#

30. 9.

Čas
13.00
17.00
18.00
10.00
10.00
15.00
17.00
18.00
13.30
19.00
17.00
9.00
14.00
19.00
9.00
19.00
14.00
19.00
13.30
16.00
10.00
17.00
13.30
15.00
20.00
10.00
9.00
15.00
14.00
14.00
16.00
19.00
20.00
20.30
14.00
10.00
14.00
19.00
19.00
19.00
20.00
14.00
19.00
17.00
19.00
14.00
19.00

Název akce – popis
Výlet Balda
Den otevřených dveří TD – prezentace zájmové činnosti pro nový školní rok
V hlavě – 3D animovaný film pro děti
Den otevřených dveří TD – prezentace zájmové činnosti pro nový školní rok
Blešák
Malý dráček – animovaný film ve 2D
Vernisáž MgA. Martina Svozilová Krajiny mého domova
Malý dráček – animový film pro děti ve 3D projekci
Šikovné ručičky
Bez kalhot XXL – druhý díl osudů striptérské party
Poradna a klub pro těhotné
Bazárek
Hrátky s pamětí
Terminátor Genisys – budoucnost je temná
Bazárek
Veselá trojka – koncert
Jumping kids párty – zábavné cvičení na trampolínách
Rytmus sídliskový sen – dokument o slovenském raperovi Patriku Vrbovskému
Keramická dílna
Logopedická poradna
Právní poradna
Laktační poradna
Šikovné ručičky
Pedagogická poradna
Setkání a hovory s Janem Rejžkem
Zdravotní poradna
Masáže pro maminky
Poradna psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku
VERNISÁŽ: 68. Umělecký salon v Poličce
Den otevřených dveří v Mozaice
Kurz „Chystáme se na přijímací pohovor“
Pixely – akční komedie ve 3D projekci
Partička na vzduchu
LiStOVáNí – Zpátky ve hře /Michal Viewegh/
Přichází podzim
Psychologická poradna
Narozeninové zpívání
Pojďme na Martinů – Klavírní koncerty II
Performance Art z Hong Kongu a Číny presentace umělců
Kurz tance a společenské výchovy
Projekt Parabelum + Fourth Face
Odpolende s dechovkou
Ganster Ka – český kriminální thriller
BESEDA „O zakládací listině města Poličky“
Žena za pultem 2 – Kaiser & Lábus ve vizionářské komedii Divadla Kalich
Zamykání atria
Nikdy není pozdě – nový film s Meryl Streep

Místo konání
Balda
Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům
Park u hradeb
Kino Tylův dům
Galerie Planeta Chaos
Kino Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Jordán
DPS Penzion – společenská místnost
Kino Tylův dům
Jordán
Tylův dům
Hala ZŠ Na Lukách
Kino Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Café bar Lumen
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion – jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Kino Tylův dům
Městská galerie
Tylův dům
DPS Penzion – atrium
Kino Tylův dům

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
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Spolek Planeta Chaos
www.planeta-chaos.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Café bar Lumen, knihovna Poličkawww.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
0
www.partickanavzduchu.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
Veronika Šrek Bromová
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Čas Název akce – popis
2. 10. 13.00 Pohybové hry nejen pro tělesnou výchovu
3. 10. 15.00 Big Jumping Hawai párty

18. 4. – 27. 9.
18. 4. – 27. 9.
6. 6. – 30. 9.
21. 9. – 25. 9.
19. 9. – 31. 10.

Název akce – popis
Výstava: Král do boje táh´
Výstava: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
750 tváří Poličky – výstava portrétů lidí spojených s Poličkou
Festival Performance Art_akčního umění s účastí čínských a českých umělců
Výstava: 68. Umělecký salon v Poličce

září 2015

Místo konání
ZŠ Na Lukách
Kongresové centrum
Atrium Palác Pardubice

Pořadatel akce
SVČ Mozaika Polička
ZŠ Na Lukách

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Vestibul Městské knihovny v Poličce
Galerie Planeta Chaos
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Spolek Planeta Chaos
www.planeta-chaos.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz

Zveme na Mime Fest
Od 14. do 20. září bude Polička opět místem, kde se setkají mimové z celého světa, a to na mezinárodním festivalu pantomimy Mime Fest. Co nabídne letošní festival
nám divákům? Nato odpověděl poličský rodák a hlavní
dramaturg festivalu Radim Vizváry.

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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Co byste jako dramaturg doporučil divákům letošního Mime Festu? Co je zaručeně pobaví a co naopak
přiměje k zamyšlení?
Diváky určitě pobaví Bodecker & Neander, kteří patří ke světové špičcce, novocirkusoví klauni Okidok,
kteří vystoupí v České republice poprvé nebo Michael
Trautman se svojí úspěšnou show King Pong’s Ping Pong
Rodeo. Letošní ročník nabídne i témata ztvárňující problémy dnešní společnosti nebo jedince v dnešní době.
Výrazným představením, možná až šokujícím, může
být vystoupení finské klaunky Heli Vaatainen nebo Haydrich souboru Mime Club. Určitě diváci ocení představení Synovial, které s nadsázkou pojednává o mužském
těle v dnešní době nebo představení Bluff souboru Lilit
Company, jež přiměje k zamyšlení nad existencí. letošní festival oživí divoké balkánské rytmy. Kapela Circus
problem zahraje v sobotu odpoledne na poličském náměstí a večer v Divadelním klubu. Všechny soubory však
slibují vysokou uměleckou kvalitu. Letošní festival také
oživí divoké balkánské rytmy. Kapela Circus problem
zahraje v sobotu odpoledne na poličském náměstí a večer v Divadelním klubu.
Letošní Mime fest nabídne mnoho představení pro
děti a mládež. Proč?
Každý rok díky vám vystupují v Poličce umělci z celého světa. Odkud přijedou letos?
Chceme mladého diváka seznamovat s pantomimou,
neboť tato generace se s ní setká jenom zřídka. Tendencí
je vychovávat publikum a zvýšení zájmu o pantomimu.
Kdybychom neuváděli představení pro mládež a děti,
možná by pantomima zůstala brzy zapomenuta.
Každý rok díky vám vystupují v Poličce umělci z celého světa. Odkud přijedou letos?
Např. z Německa, Francie, Belgie, Finska, USA nebo
i z Gruzie.
Těšíte se do Poličky?
Samozřejmě. Letos jsem si dokonce připravil speciální premiéru. Vnímám ji jako poděkování všem Poličákům za dlouholetou přízeň a podporu festivalu MIME
FEST. Diváci se můžou těšit na celovečerní vystoupení
mojí postavičky TÝÝJÓÓ!

Novinky z římskokatolické farnosti
Výuka náboženství
Římskokatolická farnost vyučuje na školách nepovinný
předmět římskokatolické náboženství. Pokud máte zájem, aby
se děti seznámily se základy
křesťanství, které mělo zásadní
vliv na vytváření naší kultury a ovlivňuje ji dodnes,
můžete přihlásit děti na tyto hodiny. Základní
znalosti o křesťanství patří k všeobecnému vzdělání. Pokud si rodiče přejí, může být toto vzdělávání prohloubeno o uvedení do života ve svátostech.
Vše se děje po dohodě s rodiči.
Na prvním stupni ZŠ probíhá vyučování přímo
na školách, od druhého stupně na faře v Poličce.
V minulém školním roce navštěvovalo hodiny náboženství 98 dětí.
Přihlásit děti je možné na webových stránkách
www.farnostpolicka.cz, na farním úřadě, případně se dohodnout s vyučujícím.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka

provází nás při významných okamžicích našeho života. Ať je odpověď našich srdcí proniknuta
účinnou láskou k Bohu i ke všem lidem, se kterými
se v našem městě setkáváme! Víra bez skutků je
mrtvá.
Pouť byla slavností nejen pro věřící, ale i pro
všechny ostatní zúčastněné.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka
„Bylo mi velkou ctí se této slavnostní události
zúčastnit. Jsem rád a považuji za velmi významné, že po tolika letech v Poličce opět zazněly zvony
v plné síle. Myslím, že hlas zvonů kostela sv. Jakuba je důležitým symbolem našeho města. Považoval jsem za povinnost města Poličky opravu
zvonů finančně podpořit. V neposlední řadě děkuji za fortelnou a nevšední lidskou práci, která byla
nezbytnou podmínkou pro opětovné rozeznění
zvonů. Krásná ozvěna zvonů je důkazem, že se
vše podařilo.“
Jaroslav Martinů, starosta

Chrámové ticho
V rámci oslav 750. výročí založení města chystá poličská farnost večer křesťanské meditativní
hudby. Konkrétně zazní tzv. písně z Taizé, čtyřhlasé zpěvy jemně doprovázené kytarou a občasnými sólovými nástroji, které svojí jednoduchostí
a krátkým textem dokáží nejen okouzlit, ale i ztišit
naše nitro. V tichu se můžeme setkat sami se sebou, objevit své hřivny, ale i své limity. Ticho nás
uschopňuje být vnímavější k potřebám druhých
a zakusit, že je tu Někdo, kdo nás přesahuje.
Jednotlivé zpěvy budou doplněny přímluvami,
jež jsou inspirovány texty písní a potřebami místních lidí. I to nás může sbližovat, když můžeme
prosit nejen za sebe, ale i za druhé, když vidíme, že
mnozí lidé kolem nás mají podobné problémy jako
my a se svým křížem potřebují pomoci.
Těšíme se na setkání a společně prožité chvíle
ticha v prostoru kostela sv. Michaela (na hřbitově)
v Poličce 3. 10. od 20 hod.
Kateřina Grubhofferová a Jaroslav Haman
Poutní mše svatá
V neděli 26. července v 9.30 hod. jsme společně
slavili poutní mši svatou. Byl to den, jak v úvodu
zmínil P. Miloslav Brhel, kdy jsme si připomněli
150 let od posvěcení kostela sv. Jakuba a 60 let od
prvního uvedení Hymnu ke sv. Jakubu od nejznámějšího rodáka Bohuslava Martinů. Proto jsme
také pozvali vzácnou návštěvu – opata želivského
kláštera, P. Jáchyma Šimka. Ten ve svém kázání
rozvinul téma z motta patrona našeho kostela
sv. Jakuba: „Víra bez skutků je mrtvá.“ Dílo, které
konáme s láskou, nese ovoce.
Před závěrečným požehnáním promluvil k zúčastněným starosta města pan Jaroslav Martinů, který také zdůraznil nutnost konat naše dílo
s láskou. Poté chrámový sbor vystoupil s nastudováním Hymnu ke sv. Jakubu a sklidil zasloužený
potlesk.
P. Šimek a P. Brhel pak vystoupali ke zvonům
a naše slavnost měla další rozměr. Byly požehnány
opravené zvony, které se následně rozezněly. Zájemci měli příležitost si nové dubové stolice, opravené zvony s novým umělecky zpracovaným kováním, uchycením a opravenými srdci prohlédnout.
Všichni viděli, že krása poctivého řemesla u nás
dosud žije. Polička má po 15 letech opět v provozu
všech pět zvonů ve věži kostela sv. Jakuba, čtyři
jsou poháněny lineárními elektromotory a jeden –
historický Median z r. 1511 – je připraven na ruční
zvonění.
Poděkování patří všem, kteří zajistili technickou
stránku akce, včetně kvalitního ozvučení a především městu Poličce, Pardubickému kraji a Ministerstvu kultury za finanční podporu, která byla pro
uskutečnění opravy a zprovoznění zvonů zásadní.
Nad Poličkou opět zní hlas zvonů, které nás svými
údery zvou k modlitbě a k účasti na bohoslužbách,

Klub zdraví zve
Máme opět po prázdninách, dovolených, skončila doba příjemného letního odpočinku a vracíme
se opět ke své práci, ať při studiu ve škole nebo
v zaměstnání. Načerpali jsme dost sil, abychom
vydrželi zase nejméně do konce roku, kdy většinu
z nás čeká další příjemná doba odpočinku, tentokrát v zimním čase během svátků vánoc a oslav
konce roku? Nebo je odpočinek něco, co potřebujeme častěji a v nejrůznější formě zakoušet stále
znovu? A proč vlastně?
„Odpočinek trochu jinak“ je název přednášky
MUDr. Miroslavy Sílové, na kterou vás opět po
prázdninovém volnu zveme do SVČ Mozaika dne
9. září od 18.00 hodin do horní místnosti. Určitě,
jak je jejím zvykem, bude přednáška plná zajímavých informací o něčem, co každý z nás potřebuje,
ale možná neumí zcela správně prožívat. Odpočívají malé děti, dospělí v aktivním věku a dokonce
se říká „odejít na zasloužený odpočinek“ neboli do
důchodu. Jak to s odpočinkem je, kolik ho potřebujeme, proč ho dokonce definuje bible i pracovní
právo, to vše vypovídá o jeho důležitosti v lidském
životě. A protože součástí odpočinku je i občerstvení, zveme vás zároveň i na osvěžující ochutnávku
ze světa zdravé výživy.
A trocha humoru o odpočinku na závěr: Desatero odpočinutého člověka 1. Přemíra odpočinku
ještě nikoho nezabila. 2. Práce je únavná a je třeba
si na ni dávat pozor. 3. Pokud tě něco unavuje, dovol to udělat někomu jinému. 4. Miluj postel svou
jako sebe sama. 5. Pokud tě přepadne chuť pracovat, počkej do výplaty, ona tě přejde. 6. Co máš
vykonat dnes, nechej na pozítří, získáš dva dny
volna. 7. Odpočívej ve dne, abys mohl v noci klidně
spát. 8. Práce zušlechťuje, odpočinek obšťastňuje.
9. Vidíš-li někoho odpočívat, neváhej a pomoz mu.
10. Člověk se rodí unavený a žije jen proto, aby si
odpočinul.
Doufám, že nežijete podle tohoto desatera a nepodléháte touze se proodpočívat životem, ale střídáte část aktivní s částí odpočinkovou. A odpočinek není v žádném případě projev lenosti. Přeji
vám, abyste našli vyváženost mezi prací a odpočinkem a těším se za celý tým Klubu zdraví na setkání s vámi. A do té doby buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová

Neratov 2015
Podruhé pořádala střediska Šance pro rodinu a Centrum náhradní
rodinné péče Oblastní charity Polička letní vícedenní pobyt pro děti
z pěstounských rodin a děti se specifickými potřebami. Tentokrát vyrazili v sobotu 8. srpna do Neratova.
Tento pobyt byl určený pro děti z náhradní rodinné péče, které přihlásili pěstouni a dětské klienty
charitního střediska Šance pro rodinu. Celkem se
zúčastnilo 23 dětí a 11 vedoucích. Pobyt byl otevřený i pro děti s handicapem. Program byl koncipován tak, aby měly všechny děti možnost se zapojit.
I proto byli vybíráni zejména vedoucí, kteří mají
odborné znalosti a zkušenosti v práci s dětmi.
Na začátku jsme se všichni rozdělili do aut a vydali se na cestu, která byla náročná, jelikož bylo
velké horko. Netušili jsme, jak krásná místa a zákoutí skrývá neratovské okolí. Když jsme dorazili
do Neratova, byli jsme příjemně překvapeni krásou
kostela s prosklenou střechou.
Nejdříve jsme se seznámili prostřednictvím hry
a sdělili si několik důležitých organizačních informací. Poté, co opustili ubytování předešlí návštěvníci, jsme se mohli ubytovat. Rozdělili jsme se podle
předem připraveného plánku do jednotlivých pokojů a ubytovali se. Každý večer měli vedoucí poradu,
na které hodnotili celý uplynulý den, a domlouvali
hry na den následující. Během pobytu byl pro děti

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

připraven pestrý, bohatý a občas i fyzicky náročnější program. Děti si mohly vyzkoušet různé typy
her. Např. : selfie, hru na různé hudební nástroje,
vymýšlení vtipného příběhu na základě předem daných slov, fotbal, sportovní stanoviště, otázky vztahující se k neratovskému prostředí, apod. Nesmíme
zapomenout zmínit velmi dobré jídlo, které pro nás
připravila neratovská Chráněná dílna – Kuchyň.
Nechyběly ani procházky přírodou a návštěva
hradu Potštejn. Nejvíce se dětem líbila návštěva
aquparku v Žamberku. Nezapomněli jsme také
sledovat večerní oblohu, která tou dobou nabízela
dobrou viditelnost Perseid. Dalším bodem programu byl táborák, kde si děti měly možnost opéct buřty, chleba a také si zazpívat. Tímto jsme se s dětmi
rozloučili.
Závěrem jsme zhodnotili celý průběh pobytu.
Děti měly možnost zhodnotit, co se jim na pobytu
líbilo a nelíbilo, na co nejraději vzpomínají, apod.
Také měly příležitost zhodnotit vedoucí. Všechny děti odjížděly během čtvrtečního odpoledne.
Vedoucí zůstávali o jeden den déle, tedy do pátku.
Hlavním bodem programu bylo hodnocení pobytu
jako celek. Hodnotila se náročnost programu, spokojenost dětí, hry, porady, funkčnost týmu vedoucích, předávání informací apod.
Petra Machová
praktikantka
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Dějiny Poličky: kritické poznámky ke knize,
která se „všem“ líbí
Hrdost Poličských na vlastní dějiny byla cítit první
srpnový týden v radnici při prezentaci nové knihy
Davida Junka a Stanislava Konečného Dějiny města
Poličky. Konečně vyšla dlouho připravovaná kniha,
která slovy starosty Jaroslava Martinů „bude důstojná výročí našeho města“. Prezentace knihy v radnici
připomínala happening, při kterém se autoři, vedení města i běžní občané přišli utvrdit v představě
o výjimečnosti vlastního města, jeho dějin a památek. Bohužel se publiku nedal prostor pro dotazy
autorům publikace. Zástupce nakladatelství Argo
Jiří Michek pravil, že „Tohle dílo se podařilo velmi
a všichni v nakladatelství Argo z něho měli radost.“
Stejně tak představitelé města vyjádřili přesvědčení,
že se kniha „líbí“ všem zastupitelům. Protože žádnému lidskému dílu neprospívá, když se jen nekriticky
chválí, rozhodl jsem se v několika poznámkách zdůvodnit, co mi na prezentaci knihy vadí a proč knihu
považuji za nevyužitou šanci.
Proč se kniha „líbí“
Kniha se líbí, protože na první pohled vypadá
zdařile. Vysoká grafická úroveň a vybrané ilustrace
jsou důvodem, proč knihu bude řada lidí prohlížet se
zájmem a snad najdou větší motivaci i k četbě kapitol.
Nejsilnější stránkou knihy jsou příspěvky k dějinám
umění a architektonického vývoje města, při kterých David Junek prokázal svou erudici i umělecký
cit. Vycházejí vstříc očekávání běžného čtenáře, který má památky i město na očích a může si názorně
představit jejich historickou proměnu. A konečně
pět let psaní o víkendech a po večerech je obrovské
množství úsilí, věnované městu, které máme rádi.
I proto kniha budí dojem monumentálnosti a její autory může laická veřejnost právem oceňovat.
Dějiny bez příběhu
Nicméně když se začteme, udiví rozsah textu. Monumentálnost šestisetstránkového díla není čtenářsky přívětivá a pro současné moderní monografie
není běžná. Popis závěrečného vyškrtávání témat,
který rozesmál návštěvníky prezentace, obnažuje základní slabinu knihy – chybí jí původní autorský příběh města, který by kniha vyprávěla. I přesto, že se
autoři rozhodli pro extenzivní chronologický popis,
můžeme být rozmrzelí, že se o našem oblíbeném tématu v knize málo píše, nebo se o jiném naopak píše
moc. Dalo se vůbec jiným způsobem vyrovnat s faktem, že Polička „trpí“ bohatstvím vlastní minulosti?
Autoři současných inovativních monografií o dějinách měst či osobností překonávají nadměrné množství informací tím, že vytvoří příběh s badatelskou
otázkou, na kterou po celou knihu či v jednotlivých
tematických kapitolách hledají odpověď. Významný
britský historik Norman Davies například na rozsahu stejném, jako jsou nové poličské Dějiny, popsal
příběh většího a významnějšího města Vratislavi
v knize Mikrokosmos. Minulost města využívá jako
východisko k historickému příběhu, který je slovy
Miloše Řezníka „jedinečný a typický zároveň“. Najít
příběh specifický ve svém průběhu a přesto charakteristický a stále aktuální v problémech a okolnostech, které ho určovaly, by se dalo i v Poličce. Ať už
by jeho postavami byli konzervativní měšťané, kteří brání své mocenské postavení a privilegia před
moderními vlivy, nebo „uvědomělí“ občané, kteří
ve jménu „národa“ či „třídy“ vedou boj proti těm
„jiným“ – Židům, Němcům, úředníkům, nekomunistům.
Kniha tento „příběh Poličky“ postrádá, deklarované dějiny se rozpadají do navzájem nepropojených
statí, oči skáčou od školství k politikům a rodákům,
umění střídá hospodářství. Když regionální prameny mlčí, vypomáhají si autoři parafrází velkých dějin.
Proč stejný prostor jako měnové reformě z roku 1953
nebyl věnován třeba druhé republice, ve které se československá demokratická společnost nebezpečně
proměňovala v autoritářský stát s antisemitskými
a xenofobními rysy?
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Z odborně historického hlediska není slabinou, že
se něco do knihy nevešlo. Nejasná jsou kritéria výběru „relevantního“ obsahu. Můžeme věřit v dobrý
úmysl popsat minulost slovy Davida Junka „vyváženě“. Autoři však v knize minimálně reflektují, že
jejich autorský pohled není to samé jako „dějiny“.
Obtíže zvoleného konceptu knihy, kdy není jasné, co
a proč v knize má či nemá místo, se vynořují zejména
v kapitole věnované nejnovějším dějinám.
Proč tzv. normalizaci hodnotí Václav Havel, a ne
ředitel poličského gymnázia, dělník z Adastu či tajemnice poličského MěNV? Havlovu úvahu můžeme
relativně snadno převzít z knihy, zatímco otázku jak
Poličáci prožívali 70. a 80. léta musíme hledat vlastním výzkumem, kterému autoři mohli věnovat více
času. Právě soudobé dějiny naznačují, že v knize šlo
ledacos dotáhnout mnohem dále. I soudobé dějiny
jsou totiž historie, která průměrného čtenáře zajímá
více než jagelonská doba.
Havlovu představu o životě ve „strachu a lži“ nesdílely široké sociální skupiny, které nepatřily do
disidentských kruhů. Jakkoliv nám Havlova slova
mohou připadat inspirativní, knihu nebude číst on,
ale ředitel gymnázia, dělník z Adastu či tajemnice MěNV, kteří mohou oprávněně říci – jsou tohle
i „moje“ dějiny?
Inspirace, nebo opisování?
Jako problematický vnímám vztah autorů k starší
knize Jindřicha Růžičky a Josefa Krušiny o dějinách
města z roku 1968. Nebylo jistě snadné shrnout závěry starších autorů a doplnit je o vlastní poznatky.
Na řadě míst v knize autoři formulace z Růžičkovy
knihy mění jen kosmeticky, aniž by v textu přiznali
předlohu. Nebezpečně tím překračují hranice mezi
kompilací a plagiátem.
Při prezentaci knihy moderátor Bob Fliedr vybral
otázky do kvízu, aby ilustroval, co všechno nová
kniha nabízí. Účastníci si „hráli“ na znalce poličské
historie a hlasovali, na kterého císaře poličské dítky nevychovaně pokřikovaly. Přebírám pro ilustraci
popis události od Růžičky a Krušiny z Dějin města
Poličky I., str. 81: Když v roce 1784 projížděl Poličkou
Josef II. na své cestě po českých zemích, provázel
jeho kočár houf městských dětí s takovým křikem,
že to prý vypadalo, jako by komediant do Poličky
přišel.“ Sám císař pak při zastávce na faře prohlásil,
že (…) nejrozpustilejší děti natrefil a pozoroval. Když
nalistujeme nové Dějiny města Poličky, s. 197 dále,
narazíme na identický odstavec.
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„Náhodná“ shoda řady odstavců se v knize opakuje
na více místech, zejména v druhé kapitole. I vystavění a názvy kapitol jsou nadmíru „inspirovány“ Růžičkovou knihou. Kdybych rukopis knihy odevzdal na
filozofické fakultě kterékoliv české univerzity, dosti
bych se při obhajobě zapotil a etická komise by s největší pravděpodobností rozhodovala o mém vyloučení ze studia za plagiátorství.
Promarněná šance
Vzhledem k tomu, že do knihy bylo vloženo velké množství lidské práce a peněz z rozpočtu města,
může se občan oprávněně ptát, jak probíhala redakční příprava knihy? Texty sice byly průběžně předkládány členům ediční komise a rady města. Jestliže
v těchto orgánech nebyl od počátku zastoupen žádný
externí historik, nabízí se otázka, do jaké míry mohli
vybraní členové poskytovat autorům kritickou zpětnou vazbu ohledně toho, jak se tvoří historická populárně naučná publikace a co by se v ní o Poličce mělo
psát? Dosavadní prezentace knihy zatím vyvolává
dojem, že se všem výsledek „líbí“. Diskuzi o knize by
jistě prospělo zveřejnění komentáře od odborných
recenzentů a redaktorů sekce historické literatury
nakladatelství Argo. Ze své zkušenosti mohu jen říci,
že kniha by v této podobě neprošla recenzním řízením nakladatelství, jako je Argo. I proto celý projekt
zafinancovalo a knihu vydává nikoliv prestižní nakladatelství, ale město Polička.
Kniha může být na jednu stranu vnímána jako „reprezentativní“, nicméně v řadě ohledů nebyla dotažená do podoby, která by z ní udělala inspirativní knihu
pro další autory nebo studenty historie zajímající se
o to, jak se píšou regionální dějiny. Jako Poličáci můžeme být hrdí na naši velkou knihu, ve srovnání s jinými pracemi už bych používal superlativy střídmě.
V celých Dějinách se neklade téměř žádná otázka
ve vztahu k naší současnosti. Možná i proto zástupci
města na prezentaci obtížně hledali příklad, v čem by
se mohli při své práci z historie města poučit. Kniha
celkově budí dojem, že minulost je cosi uzavřeného
a zodpovězeného, co máme pěkně zdokumentované
ve velké knize v knihovničce. Jak často se naskytne
městu jako Polička příležitost napsat dobrou knihu
o dějinách města, která současně umožní reflexi
vlastní minulosti třeba tím, že místo kompilace vydaných prací a přepsání stránek kronik či deníku si
autoři dají práci s vlastním výzkumem pamětníků?
Nezbývá než čekat dalších 50 let.
Jarda Najbert

Stručné vyjádření k příspěvku „Dějiny Poličky:
kritické poznámky“
Text knihy Dějiny města Poličky je členěn chro- obyvatel, poddaných a vrchnosti, města a chrámu,
nologicky, což má svou logiku a pochopitelně
či třeba nutnost jeho ochrany ať v podobě hradeb
i nevýhody. Dle původního zadání Města Polič- či technického vybavení obránců.
ky měla být publikace určena veřejnosti, nikoli
Vše je plasticky podáno jako jedinečné divadlo
vědecké obci. Vydání od počátku mělo financo- s tím zásadním rozdílem, že o divadlo a hru nikdy
vat město Polička s dotací Ministerstva kultury
nešlo a nejde dodnes. Jsme svědky dramatického
(stejně tak Argo v roce 2001 nespolufinancovalo
života jedné komunity, která si takovou literární
ani vydání knihy Věnné město českých královen
pozornost nesporně zaslouží. Čtenář se tu poučí
Polička). S Argem uzavřelo Město Polička v roce
nejen o tom, jak vše kdysi bylo, ale také co z tohoto
2013 smlouvu na redakční a grafické zpracování;
osamoceného proudu dějin města postupně vzešlo
na tisk byla vydána Výzva k předložení nabídek.
až po naše časy. Stačí v tomto geograficky omeRecenzenty knihy byli opakovaně prof. Jaro- zeném pohledu sledovat například podíl němecslav Mihule z Univerzity Karlovy a doc. Vladimír
kého živlu, který od prvních kolonizačních kroků
Hrubý z Univerzity Pardubice, jejich poslední po- Poličku a Poličsko zásadně formoval. Jenomže
sudky pro město a Argo přikládáme níže. Po celou
historie chtěla, aby byl tento vývoj doveden „bis
dobu vzniku publikace - 5 let - byl text průběžně
zu bitterem Ende“, to jest až po časovou etapu pro
konzultován s dalšími odborníky, jejichž jména
Němce v Čechách usazené přímo fatální: ohranijsou uváděna u příslušných kapitol.
čenou příchodem nacismu, pokračující vzestupem
Jindřicha Růžičky a jeho díla si oba mimořádně
sudetoněmeckého hnutí a končící poválečným odvážíme. Ale ani takový odborník, jakým Dr. Rů- sunem. Neméně dramatická se však jeví i kapitola
žička naprosto nepochybně byl, nepsal svůj text
proměny města po roce 1948, kde si cením zvláště
pouze na základě pramenů. Používal i starší li- detailního podání mnoha lidských osudů i osudů
teraturu, pasáž o návštěvě Josefa II. v Poličce je „korporátních“, což vše lze označit jednoznačně
v parafrázované verzi uvedena již u Karla Adámka
jako velký pád - ekonomický a ještě více mravní.
v roce 1905.
O věcné správnosti předkládaných dat a příZávěrečná věta recenze: „Nezbývá než čekat
stupu k nim svědčí vědecký profil obou autorů.
dalších 50 let.“ je zavádějící a pesimistická. Hned
Dokládá to i jejich práce s dokumentačním mazítra mohou historici či literáti zahájit přípravu
teriálem v předkládané knize. Obohacují ji četná
nové, lepší monografie (ať už půjde o příběh měs- vyobrazení, která ilustrují jejich výklad stejně náta od založení do současnosti nebo pouze o období
zorným způsobem, jako to činí do jisté míry takv dosahu „naší“ paměti – tedy od mezního roku
řka didakticky svěží podání, umožňující čtenáři
1945 do dneška), grantové programy pro současné
rozšířit si obzor v mnoha ohledech. Přitom text
dějiny jsou k dispozici, a pokud by nynější kritika
neunaví, sloh je plynulý, i když místy by možná
vyústila v novou knihu, nebyla tato diskuse mar- zasloužil zredigovat; omezit například některá
ná.
složitější souvětí, snažící se shrnout příliš košatou
Naším argumentem tedy je: „Čtenáři sami
látku, a docílit myšlenkové jasnosti. Nepochybuzhodnotí, zda je kniha zaujala.“ To není laciná
ji, že toto v podstatě poslední pročtení a učesání
vytáčka, ale objektivní měřítko přínosnosti kni- mají autoři stejně na mysli. Také výborně pojaté
hy pro čtenářskou veřejnost. Pochopitelně vidíme
výkladové partie, počítající s čtenářem bez akadeurčité nedostatky, opravdu nelze vytvořit „ideál- mického vzdělání a vedoucí ho krok za krokem do
ní“ dílo, nejde se zavděčit všem - každý má své
sféry jemu méně známé, by mohly být místy ještě
představy a jinou životní zkušenost, přes kterou
dále rozvinuty.
se na dějiny dívá. Domníváme se však, že jsme
V každém případě zaslouží oba autoři nejen
(v rámci možností) představili Poličku jako město, gratulaci za svou zdařilou práci, ale gratulovat si
které má zajímavou historii i nezpochybnitelně
může i sama Polička k reprezentativní monografii,
významné památky, které odkazují na širší histo- jakou jí po vydání bude moci nejedno z českých
rické souvislosti.
měst závidět.
David Junek a Stanislav Konečný
Knihu doporučuji k vydání.
prof. PhDr. Jaroslav Mihule, CSc., emeritní
Recenze rukopisu knihy
prorektor Karlovy univerzity
Dějiny města Poličky, David
Praha 5. června 2014
Junek - Stanislav Konečný
S velkým zájmem jsem si pročetl text k dějinám
Průvodní dopis na Městský úřad
Poličky, protože mne toto téma zajímá už dlouhou
Vážená paní Havranová, posílám Vám recenřadu let, třebaže nejsem ani rodák z tohoto města, zi textu Dějiny města Poličky. Předložená práce
ani specializovaný historik; nicméně tento kul- představuje pozoruhodnou syntézu svého druhu
turní okruh mne od mládí přitahuje a v souvis- a autorům patří velké uznání. V hodnocení vychálosti s mými muzikologickými pracemi na téma
zím z komparace s publikacemi obdobného typu
Martinů, Polička, Vysočina, z nichž některé vyšly
a v neposlední řadě z vlastních zkušeností. Podíi v zahraničí, jsem se musel neustále s touto lát- lel jsem se na dějinách Pardubic a na řadě dalších
kou vyrovnávat.
projektů.
Polička potřebovala podle mne velmi naléhavě
Posuzoval jsem odbornou část textu. V posudvyrovnat se se svými dějinami v moderním pojetí. ku jsem zdůraznil celkové hodnocení díla a uvedl
Zavazuje k tomu i mnoho nových poznatků a obje- některé připomínky a návrhy na doplnění práce.
vů, které jsou právě těmto dvěma historikům, Da- Vzhledem ke kvalitě připravované monografie
vidu Junkovi a Stanislavu Konečnému, důvěrně
to považuji za zcela dostačující. Předpokládám,
známé; ostatně se na řadě z nich osobně podíleli, že případné překlepy a drobné stylistické úprajak ukazuje bibliografie jejich výzkumů.
vy bude řešit korektor. Autorům a představitelům
Cením si výborného spojení odbornosti s při- městu přeji hodně zdaru při realizaci této knirozeným podáním látky. Výklad neustále pracuje
hy. Se srdečným pozdravem Vladimír Hrubý
s přesahy do oblasti nejen obecných dějin Čech
a Moravy, ale též do oblasti například architektuPosudek
ry, etnografie či sociologie. Dozvídáme se tak na
David Junek – Stanislav Konečný: Dějiny města
jedné straně mnoho o tom, jak byla historie toho- Poličky, 2015. Rukopis cca 536 s.
to města neustále zakomponována do dějů svého
Připravovaná monografie Poličky sleduje dějiregionu či země resp. státu, ale také jak se tu kdy- ny města, resp. této lokality, od prvních dokladů
si žilo, a to se všemi praktickými důsledky napří- pravěkého a středověkého osídlení až do současklad na uspořádání domu, struktury města. Při- nosti. Historie Poličky je představena v širších dopomínají se vztahy mezi jednotlivými vrstvami
bových souvislostech a dostává tak pevný rámec,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

v němž události místa korespondují s děním v českém, ale také v mezinárodním kontextu. Uvedené řešení je užitečné pro čtenáře, s nímž musíme
počítat na prvním místě a tím je zájemce o dějiny města, který není profesionálním historikem.
Dané pojetí předložené práce nesnižuje v žádném
případě odborná kriteria, jež jsou kladena na historickou syntézu tohoto typu. Nové dějiny Poličky
se opírají o výsledky bádání historiků a dalších
specialistů ze spřízněných oborů (např. archeologie, dějiny umění, památková péče aj.), ale také
reflektují veškerou stávající literaturu a nepublikované průzkumy. Ostatně oba autoři přispěli
v uplynulých desetiletích svoji bohatou publikační aktivitou k poznání historie města a zasloužili se o představení minulosti Poličky dávné i té,
která je nám časově blízká, neboť jsme ji prožívali
jako její účastníci.
Text reprezentuje stav bádání k roku 2014 a je
nepochybně velice zdařilým vědeckým počinem.
Zvláště akcentuji snahu postihnout reflexi dobových událostí v každodenním životě obyvatel
města. Využití různých typů pramenů přineslo zajímavou mikro historickou sondu k dějinám města. Z hlediska koncepce textu připomínám také
přílohu, která významným způsobem doplňuje
jednotlivé kapitoly. O obrazové příloze vypovídají poznámky pod jednotlivými kapitolami. Její
optimální rozsah a grafická kvalita podstatným
způsobem ovlivňují přijetí knihy na veřejnosti
a má ve své podstatě jedinečný dokumentační
charakter i pro budoucnost. Předpokládám, že ve
výsledné podobě rozpočtu nebude obrazová příloha finančně podhodnocena.
Připomínky k textu. Postrádám výsledky voleb
a zastoupení politických stran ve městě po roce
1990. Přehled firem vytvořených po znárodnění
působí jako hesla z encyklopedie (s. 177), podobně i na s. 203-206 části textu věnované sportu,
soukromým firmám po roce 1990 aj. Bude nutné
zvážit koncepci textu a převést některé údaje do
přílohy. Toto jsou zcela marginální připomínky
k dílu, které je velice záslužné z hlediska vědeckého výzkumu. Připomínám úlohu, jakou bude
mít popularizace a prezentace publikace mezi
širší veřejností, v cestovním ruchu a ve využití
ve výuce na školách apod. V neposlední řadě zdůrazňuji náročnou roli vydavatele, kterou převzalo
a garantuje ji město Polička. Uvedený velkorysý
přístup ocení nejen současníci, ale také i generace
budoucí.
Práci doporučuji k vydání.
doc. PhDr. Vladimír Hrubý, Ústav
historických věd Univerzita Pardubice
Pardubice dne 20. 6. 2014
Pozn. redakce: Na žádost autorů neprošly texty redakční úpravou.
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Z činnosti
DPS Penzion

Čestice po šestnácté
aneb kohoutí píseň

V letošním horkém létě se opravdu velmi těžko
našel den, kdy senioři mohli vyjít na procházku. Ale nakonec se povedlo a návštěva výstavy
v knihovně, 750 tváří Poličky, se mohla uskutečnit. Při poznávání tváří a vzpomínání jmen známých si návštěvníci potrénovali paměť a hlavně
hledali své tváře, aby zkontrolovali, jak jim to
sluší. Všichni byli spokojení a s dobrou náladou se
vydali do cukrárny.
Šikovné ručičky vyráběly materiál na Hrátky
s pamětí. Ze starých kalendářů tvořily puzzle,
vystřihovaly obrázky na procvičování krátkodobé paměti, třídily obrázky podle různých kritérií
a také připravovaly pexeso.
Na kavárničce se četlo z knížky Zpívající lípa –
Vyprávění z draček a černých hodinek. Při čtení
se senioři tak zaposlouchali, že ani moc nevnímali, že se venku zatáhlo a po skončení kavárničky
všichni s potěšením přijali, že začalo pršet. To
bylo radosti. Teplo seniory neodradilo ani od narozeninového zpívání. Zpívalo se, veselilo, dokonce i tančilo.

Soustředění volejbalového oddílu TJ Spartak
Polička začalo úderem 15. hodiny v pátek 7. srpna.
Početná ekipa se nalodila do autobusů a dalších
pojízdných vozidel směr Královéhradecký kraj
a malebná vesnička Čestice.
Na děvčata z přípravky, mladší, starší žákyně
a kadetky čekaly teletníky jako z pohádky. Nezbytné úklidové práce patřičně připravily pokojíky pro týdenní pobyt. Nikdo nepochyboval, že
údržba pořádku hotelových minipokojíčků bude
velmi náročná. Nejmladší potěr čekala sluncem
vytápěná budova a místnůstka jako klícka.
V náročném týdnu parna, výhně a žáru, kdy
jsme začínali na teplotě 39,8 °C a předpověď počasí slibovala každý den o stupínek nižší hodnoty, děvčata odtrénovala své tréninkové jednotky.
Letošní program od 9 do 11, částečně od půl třetí,
od 16 do 19 hodin, byl vyčerpávající až úmorný.
Nejlépe nám bylo dopoledne v čestickém lesíku,
i když se běhaly krosy, bylo zde dýchatelno, výběh

Pozvánka DPS
Penzion
2. 9. Výlet Balda - posezení v přírodě, krátké
procházky lesem, zpěv, opékání… Zájemci se přihlásí na recepci DPS Penzion do 1. 9. Vybíráme
25 Kč na občerstvení (buřty, chleba, hořčice, pití)
a 55 Kč na dopravu.
7. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
9. 9. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti
14. 9. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
16. 9. Šikovné ručičky – papírová koláž od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
23. 9. Přichází podzim. Hudebně – výtvarně –
literární pořad. Jídelna 14.00 hod.
24. 9. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. jídelna
30. 9. Zamykání atria od 14.00 hod. čeká na
vás poslední letošní grilování. Vybíráme 25 Kč na
občerstvení (uzenina, chleba, hořčice, pití). Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion do úterý
29. 9. , začínáme ve 14.00hod.

Blahopřejeme
Dne 24. 9. 2015 oslaví naše
maminka, babička a prababička, paní Libuše Borovská
z Modřece, své 90. narozeniny.
Milá maminko, za Tvoji lásku a obětavost Ti děkují a do
dalších let dobré zdraví a spokojenost přejí
syn František a dcery
Marie a Alena s rodinami.
Dne 16. 9. 2015 oslaví
86. narozeniny paní Bohumíra Šafářová.
Do dalších let jí přeje pevné zdraví a pohodu
kamarádka.
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nevýběh, hlavně že nejsme na přímém slunci. Přípravka i žákyně pilovaly příjem podání, postavení,
vykrývání na hřišti, hru na jednoho nahrávače,
zatímco kadetky dřely fyzičku. Chvilky po poledním klidu vyplnilo koupání v Divoké Orlici a přepychové koupaliště v Třebechovicích pod Orebem.
Každý den jsme vyhlíželi alespoň jeden mráček,
dočkali jsme se bouřky s hodinovým deštíkem
pouze ve středu a pak už zas jen hic a hic.
O vyžití mrňousků se starala kreativní dílnička, kterou velmi pěkně připravila Naďa a nalákala na některá výrobní odpoledne i holky z chatek.
Protože se vyráběly i lucerničky, nesměla chybět
večerní hra. V budově se usínalo s příběhy Pipi
Punčochaté, v chatkách se usnout téměř nedalo,
okna i dveře dokořán nezaručovala průvanový komfort. Ale se vstáváním letos nebyl žádný

Kardiaci zvou
Zveme na závěr prázdnin všechny příznivce
kondičních vycházek na akce pořádané členy ZO
Svitavy a Polička do přírody.
5. září z Rohozné do Svojanova. Pěší nenáročná
6 km kondiční vycházka, na kterou nám přispělo
město Polička. Vedoucí vycházky Eva Navrátilová
a Eva Jílková.
Odjezdy: SY – vlak 8.00 hod. do Poličky. Pol. bus v 8.30 hod. do Rohozné.
13. - 20. září Vlachovice. Týdenní rekondiční
pobyt v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vysočiny, kde ve čtvrtek17. září proběhne
oblíbená Kardio olympiáda. Vedoucí rekondičního
pobytu Zdena Chvojsiková.
3. října - Připravujeme nenáročnou pěší kondiční vycházku vlakem do Opatova, Valdeku a k památníku Včelích matek, zakončení na Hor. Rybníku.
Neseďte doma, příroda na nás čeká.
Jan Pokorný
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

problém. Někteří se budili ve tři ráno za kohoutí
serenády. Duo místních domestikovaných ptáků
zde pravděpodobně ladilo na srpnovou soutěž Superstar. Každý očekával, kdy se v jídelníčku objeví kohoutí stehna na paprice či na víně. Bohužel
i tentokráte Gallus gallus domesticus neboli kur
domácí přežil.

Dalšími domácími zvířátky byly všudy přítomné vosy, velmi společenské, živící se takřka vším,
co bylo na stolech, pavoučí rodinky, které s napětím sledovaly, kdy už bude konečně klid, a celá
řada nezařazeného hmyzu vystrkujíc zvědavě své
růžky.
Podvečerní utkání s místními ogary a dospělými byla přitažlivá a půvabná, s vyprodaným hledištěm se vždy počítalo. Družstva sehrála i vzájemné zápasy a tradiční trojky a debly.
A co nám prozradil sociometrický průzkum?
Ideální čas na vstávání je 9 hodin. Podle holek
je člověk starý od 56 let. Opravdový a oblíbený
hrdina je Kraken alias Janča. Nejzdravější život
prodlužující smích je ve tři hodiny ráno.
V pátek ve tři to začalo a v pátek ve tři 14. srpna
jsme opouštěli čestický areál. Nezbývá než poděkovat všem trenérům, maminkám za výchovu
k aktivní tvořivosti, kuchařkám, uklizečkám, za
podporu zvenčí, občasné návštěvy z civilizace, dětem za zápal a nadšení naučit se tak těžkou hru,
jakou volejbal bezesporu je, a rodičům, že nám
děti svěřují.
-har-

Rybářské radovánky
s půlnočním sumcem
V pátek 14. srpna uspořádalo Rybářské sdružení
Vysočina Polička ve svém areálu Pod kopcem další
z akcí svého sportovního kalendáře, která ovšem ani
letos nepatřila výlučně do kategorie sportovní, neboť
byla pojata především jako záležitost společenská.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu
řekl:
„Dnešní setkání je naší hlavní společenskou akcí.
Jelikož léto je pro takové setkání nejvhodnější,
zvolili jsme tento termín. Dlužno připomenout, že
v tomto období letos panuje nelítostné vedro, ovšem v podvečerních hodinách je už příjemná teplota, a navíc - vůkol jsou lesy a opodál vodní plocha…
Naším cílem je, aby to vždy nebylo jen o rybách, ale
aby si přišli na své také manželky, přátelé, příbuzní,
mládež, děti, prostě všichni občané města. „Doprovodnou akcí“ je i tentokrát rybolov - jelikož je právě
18 hodin, jdu zvoncem oznámit začátek 4. ročníku
Půlnočního sumce, jak jsme tento „srandazávod“
symbolicky nazvali. Cílem závodníků je ulovit co
nejdelší rybu. Je jedno jakou, nemusí to být zrovna
sumec. O půlnoci to zase odpískám, poté budou ryby

změřeny a vyhlášeny výsledky. Pro pět nejúspěšnějších lovců jsou připraveny poháry.“
Zatímco rybáři lovili, pokračovaly přípravy pro
úspěšnou společenskou zábavu, aby bylo co jíst a pít.
Začali se pomalu trousit první návštěvníci, nakonec
jich bylo několik desítek. Mezitím přijela morašická
kapela Knedlo vepřo zelo a začala se „zabydlovat“ na
pódiu.

Vzpomínáme
Dne 16. 9. uběhne 40 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jan Jiruše z Kamence. Dobrý člověk, výborný
kamarád, odešel v pouhých
35 letech.
Věnujte mu, prosím, spolu
s námi tichou vzpomínku.
Manželka Justina, synové
Miloš a Jan s rodinami.
Dne 29. srpna 2015 uplynulo 5 let, kdy nás opustil náš
tatínek, pan Jiří Kovář.
S láskou vzpomínají
dcera Eva a syn Jiří.

Kapelník Karel Telecký nám prozradil, že Půlnočnímu sumci budou letos hrát po třetí, protože tady
mají řadu kamarádů a rádi sem jezdí. Hrát budou tak
dlouho, jak si budou hosté přát. Už vědí, že tady jsou
lidé houževnatí, protože předloni tancovali i v dešti. Tentokrát je krásně, tak očekávají, že asi spěchat
domů nebudou… Dodám, že se příliš nemýlil, kapela
vyhrávala do 3 hodin.
Po půlnoci byly ryby přeměřeny a předány poháry pěti nejlepším. Nejdelší rybou byl kapr 70 cm, na
dalších dvou místech kapři 62 a 60 cm atd. Poté se
rybáři a rybářky zařadili mezi tanečníky.
Text a foto: L. Vrabec

Dne 1. 9. 2015 uplyne 20 let
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Libuše
Kučerové.
S láskou vzpomínají
děti Libuše a Josef
s rodinami.
Dne 4. 8. uplynuly 3 roky
od úmrtí našeho milovaného
bratra Jana Lukele

a dne 11. 9. uplynou 3 roky
od úmrtí našeho milovaného
bratra Pavla Lukele.
Stále s láskou vzpomínají
sourozenci s rodinami.

Dne 5. 9. by se dožil 80 let
náš bratr Karel Paclík z Poličky.
Vzpomínají
sourozenci Jarmila,
Vladimír a Jiří.

Upřímně děkujeme za projevenou účast, laskavá slova útěchy a květinové dary hasičským
sborům okrsku Borová, Okresnímu sdružení
SDH Svitavy, ZD Březiny a všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem Josefem Švandou ze Březin.
Manželka a dcery

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Žebříček veslování po čtyřech letech
Počet mužů v soutěži – 260
Počet žen v soutěži - 60
Silově vytrvalostní veslování na spodní kladce
se 40 kg závažím:
• výkon průměrně zdatného netrénovaného
muže – 50 opakování
• průměrně zdatného trénovaného muže – 120
opakování
• výkon průměrně zdatné netrénované ženy – 5
opakování
• průměrně zdatné trénované ženy – 45 opakování

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám dvoupodlažní dům s garáží
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlídka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou.
Tel.: 737 930 684.
•
Hledám ke koupi dům se zahradou v Poličce nebo v okolí do max. 25 km. Opravy mi nevadí.
Tel.: 774 193 566.
•
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne sběr ovoce na 50% destilát z těchto druhů:
jablka, hrušky, švestky. Sběrné místo: Polička U liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení
středa 9. září 2015 15.00-17.00 hod.
Provozní doba: středa 15.00-17.00 hod., sobota
9.00-11.00 hod. Do odvolání.
Kontakt: 737 940 432, 728 828 385.
•
Středoškolský učitel nabízí doučování
českého a anglického jazyka. tel: 777 112 174.
•
Soukromá výuka anglického jazyka pro
jednotlivce a menší skupiny. Tel. 724 725 878.
•
Prodám dřevěné brikety, vhodné do běžných kotlů a kamen na tuhá paliva. Ekologické
topení s minimálním zbytkem popele. Baleno
v pytlích - 1 pytel 33-35 kg - cena 160 Kč/pytel.
DOPRAVA ZDARMA.
Další info na tel. 739 719 013 nebo na www.brikety-vysocina.cz, email: brikety.pelety@email.cz
•
Přijmu brigádníka nebo OSVČ. Možnost
i dlouhodobé spolupráce. Nátěry, drobné práce
a drobná zedničina. Tel 731 506 249.
•
Zpracování projektů a žádostí o dotace
na zateplení a výměnu zdrojů tepla v RD Nová
zelená úsporám a kotlíková dotace. E-mail: benes.
policka@seznam.cz, tel: 733 758 701.
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Muži TOP 20
Pořadí
Jméno, příjmení
1.
Jiří Štěpánek
2.
Tomáš Lněnička
3.
Jindřich Jílek
4.
Jarda Petr
5.
Vojta Dubánek
6.
Zdeněk Zavoral
7.
Jarda Jirásek
8.
Milan Tůma
9.
Konstantin Ožinskij
10.
Jakub Knettig
11.
Zbyněk Žižka
12.
Vlastík Novák
13.
Jarda Trávníček
14.
Petr Horníček
15.
Stanislav Nožka
16.
Martin Kastner
17.
Jarmil Cik
18.
Josef Vomáčka
19.
Robin Běhoun
20.
Milan Komárek ml.

Osobní rekord
3460
1613
1373
1164
812
684
672
636
611
581
573
563
561
506
493
436
422
416
404
363

Ženy TOP 6
Pořadí
Jméno, příjmení
1.
Hana Javůrková
2.
Lída Nožková
3.
Eva Petrová
4.
Majka Martinů
5.
Sandra Štěpánková
6.
Marie Balášová

Osobní rekord
294
229
217
211
122
113

Pořadí dalších cvičenců a cvičenek, kteří ještě
dosahují elitních výkonů: Muži – 21. Jan Dubský –
362 opakování, 22. Vláďa Němec – 356, 23. Láďa
Pavelka – 356, 24. Vojta Mešťan – 352, 25. Ladislav
Jílek – 352, 26. Petr Soukal – 346, 27. Zdeněk Hurych – 331, 28. Vojtěch Melša – 321, 29. Emanuel
Petr 312, 30. Milan Komárek st. – 312, 31. Martin
Dostál – 305, 32. Petr Škaroupka – 302, 33. Petr
Šinkovský – 286, 34. Vojta Hanyk – 280, 35. Karel
Soukal – 271, 36. Petr Čermák – 271, 37. Franta
Zink – 266, 38. Petr Humlíček – 261, 39. Vlastimil
Kalášek – 259, 40. Luboš Chládek – 257, 41. Pavel
Mlynář 256, 42. Jakub Mitáš – 254, 43. Michal
Sarafin – 251, 44. Milan Stelzl – 234, 45. Honza

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

Jiruše – 234, 46. Jiří Havran – 229, 47. Jiří Dvořák – 229, 48. Antonín Novotný – 226, 49. Honza
Petr – 224, 50. Radek Horníček – 222, 51. David
Beneš – 221, 52. Lukáš Jurda – 218, 53. Franta
Zbořil – 218, 54. Lukáš Karlík – 216, 55. Josef
Stříteský – 206, 56. Daniel Ševčík – 205, 57. Libor
Řihák – 205, 58. Martin Votava – 204, 59. Štěpán
Staněk – 202 opakování.

Veslující právník Mgr. Vojtěch Dubánek
Ženy – 7. Milena Jančová – 94 opakování, 8. Daniela Vykypělová – 85, 9. Petra Neumeisterová –
81, 10. Iveta Vostrčilová – 79, 11. Ivana Tobiášová –
74, 12. Jana Nyklová – 73 opakování.

ŽÁCI

DOROST „B“

DOROST „A“

MUŽI „B“

MUŽI „A“

Fotbal - rozlosování podzim 2015
Den
Ne
So
So
So
So
So
So
Ne
Ne
So
So
St
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
St
Ne
So
Ne
St
Ne
So
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
St
So
Ne
St
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
St
Ne
So
St
So
So
So
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne
So

Datum kolo
16. 8.
2
22. 8.
3
29. 8.
4
5. 9.
5
12. 9.
6
19. 9.
7
26. 9.
8
4. 10.
9
11. 10. 10
17. 10. 11
24. 10. 12
28. 10. 1
31. 10. 13
7. 11. 14
15. 11. 15
15. 8.
2
23. 8.
3
30. 8.
4
6. 9.
5
13. 9.
6
20. 9.
7.
27. 9.
8
3. 10.
9
10. 10. 10
18. 10. 11
25. 10. 12
28. 10. 1
1. 11. 13
15. 8.
2
23. 8.
3
26. 8.
1
30. 8.
4
5. 9.
5
12. 9.
6
20. 9.
7
26. 9.
8
4. 10.
9
11. 10. 10
18. 10. 11
24. 10. 12
28. 10. 15
31. 10. 13
8. 11. 14
3
26. 8.
1
30. 8.
4
6. 9.
5
12. 9.
6
20. 9.
7
26. 9.
8
4. 10.
9
11. 10. 10
17. 10. 11
24. 10. 12
28. 10. 2
1. 11. 13
22. 8.
1
26. 8.
6
29. 8.
2
5. 9.
3
12. 9.
4
5
20. 9.
4. 10.
7
10. 10. 8
17. 10. 9
25. 10. 10
1. 11. 11
7. 11. 12

Čas
17.00
10.15
17.00
10.15
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.30
14.00
14.00
13.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.30
14.00
14.45
14.30
18.00
14.45
14.30
14.00
14.00
13.45
13.30
10.30
13.00
12.15
12.00
11.30
10.00
18.00
14.00
13.00
14.30
13.00
14.00
10.00
13.15
15.30
10.00
11.45
14.00
9.30,11.15
16.45,18.30
9.30,11.15
9.30,11.15
9.30,11.15
13.00,14.45
9.30,11.15
9.30,11.15
10.00,11.45
9.30,11.15
10.30,12.15
9.30,11.15

Domácí
SK Polička
SK Holice
SK Polička
MFK Chrudim B
SK Polička
FK Agria Choceň
SK Polička
TJ Sokol Moravany
SK Polička
FK Pardubice B
FC Žamberk
SK Spartak Slatiňany
SK Polička
FK Přelouč
SK Polička
TJ Svitavy B
SK Polička B
FC Jiskra 2008
SK Polička B
TJ Jablonné nad Orlicí
SK Polička B
TJ Horní Újezd
SK Polička B
TJ Sokol Kunčina
SK Polička B
SK Polička B
SK Polička B
SK Sloupnice
FK Jiskra Heř. Městec
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Sokol Dolní Újezd
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Sokol Libchavy
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Lanškroun
SK Polička/Sokol Pomezí
Sokol Živanice/Lázně Bohdaneč
SK Polička/Sokol Pomezí
FK Česká Třebová
FK Agria Choceň, s. r. o.
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
volný los
Sokol Vraclav/SK Zámrsk
SK Polička B / Sokol Sebranice
TJ Sokol Rudoltice
SK Polička B / Sokol Sebranice
SK Sloupnice/FK Jehnědí
SK Polička B / Sokol Sebranice
FK Proseč, o. s.
SK Polička B / Sokol Sebranice
Sokol Tatenice
Fotbal Žichlínek
SK Polička B / Sokol Sebranice
SK Polička B / Sokol Sebranice
SK Polička
SK Polička
SK Polička
SKP Slovan M. Třebová/Dl. Loučka
SK Polička
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Lanškroun
SK Polička
TJ Svitavy B
TJ Sokol Libchavy
FK Česká Třebová
SK Polička

Hosté
SKP Slovan M. Třebová
SK Polička
FK Česká Třebová
SK Polička
ŽSK Třemošnice
SK Polička
TJ Lanškroun
SK Polička
TJ Svitavy
SK Polička
SK Polička
SK Polička
FK Letohrad B
SK Polička
FC Hlinsko
SK Polička B
TJ Sokol Dlouhá Loučka
SK Polička B
TJ Semanín
SK Polička B
TJ Lanškroun
SK Polička B
TJ Sokol Veměřovice
SK Polička B
TJ Sokol Libchavy
TJ Sokol Kamenná Horka
TJ Sokol Řetová
SK Polička B
SK Polička/Sokol Pomezí
SKP Slovan M. Třebová
FC Hlinsko
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svitavy B
SK Polička/Sokol Pomezí
FK Přelouč/Řečany n. Labem
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svídnice/SK Spartak Slatiňany
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Holice
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
ŽSK Třemošnice
Jiskra Ústí nad Orlicí
SK Polička B / Sokol Sebranice
FC Jiskra 2008
SK Polička B / Sokol Sebranice
TJ Sokol Rybník
SK Polička B / Sokol Sebranice
TJ Jaroměřice/SK Jevíčko
SK Polička B / Sokol Sebranice
Sokol Kunčina/Mladějov na Moravě
SK Polička B / Sokol Sebranice
SK Polička B / Sokol Sebranice
Sokol Horní Újezd/Sokol Morašice
TJ Jablonné nad Orlicí
TJ Sokol Libchavy
FK Agria Choceň
FK Česká Třebová
SK Polička
FK Letohrad
SK Polička
SK Polička
Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice
SK Polička
SK Polička
SK Polička
SKP Slovan M. Třebová/Dl. Loučka

Tenis
Pořadatel
Zahradníček
Zahradníček
Zahradníček
Zahradníček
Zahradníček

21. 7. babytenisový turnaj v Chocni. Z našich nadějí se zúčastnila Verča Uhlířová a obsadila krásné
3. místo.
21. 7. turnaj mladších žákyň, vyšší kategorie
B v Kolíně. Kačka Kotvová zabojovala a vyhrála
jeden zápas ve dvouhře.
25. 7. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi chlapci vybojoval ve velice vyrovnaném turnaji Důša
Zahradníček svůj první titul a po zásluze mu patří 1. místo. Na 7. místě skončil Vašík Křivý. Mezi
děvčaty obsadila Verča Uhlířová 5. místo a Lucka
Kotvová 9. místo.

Zahradníček
Zahradníček
Dvořák
Klein
Obolecký st.
Klein
Dvořák
Zahradníček
Klein

Dvořák

25. 7. turnaj dorostu v Hlinsku.
1. 8. turnaj mladších žákyň v Žamberku. Kačka
Kotvová vyrazila na další turnaj, který se jí vyvedl
skvěle. Po výborných výkonech ovládla dvouhru
a brala body za 1. místo a stejně se jí dařilo i ve
čtyřhře. Krásný výsledek.
8. 8. turnaj starších žáků v Poličce. Radim Hnát
získal body za jednu výhru ve dvouhře a Dan Fučík
obsadil 3. místo ve čtyřhře, kterou hrál s Honzou
Holubem.
-zj-

Obolecký st.

Dvořák

Zahradníček

Zahradníček
Zahradníček

Marek
Marek
Marek
Marek

Marek

Marek

Turnaje přípravek v Poličce: 	Sobota 19. 9. 2015 v 9.00 hodin
Neděle 11. 10. 2015 v 9.00 hodin
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Mistrovství republiky v kempování?
Popravdě to bylo mistrovství republiky ve sk8tování, ale předcházel tomu tréninkový kemp s názvem Skate’n’Chill v Novém Městě na Moravě. Abych
byl přesný, tak od 5. do 7. srpna jsme měli zamluveny
okruhy ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě.
Kempu se zúčastnilo bezmála čtyřicet jezdců, kteří
byli rozděleni do dvou skupin. První skupina dětí,
která čítala patnáct závodníků, měla jednodušší slalom a pomáhala jim s tréninkem Renata Škrabalová
z SK8 Slalom Polička a Michal Šubrt z Plzeňského

klubu SChGP (Skateboard Chaos Gang Plzeň). Tímto oběma velké poděkování za předání dlouholetých
zkušeností mladým závodníkům. Druhá skupina,
tedy kategorie žen a mužů, měla prudší kopec a navíc i složitější slalom. Svoje léty nabyté zkušenosti
si předávali všichni navzájem. Všichni jezdci ocenili
perfektní prostředí Vysočina Arény a byly slyšet
i ohlasy některých závodníků a závodnic, že je tento tréninkový kemp posunul zase o něco dále jak
v technice, tak ve správném nastavení jejich skate-

Harmonogram kurzů
Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů:
září 2015
Pondělí:		
vede instruktor/ka
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA
		
Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,		
		
Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 hod. děti Kapříci od 4 -7 let velký b. 		
		
Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
		
Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA		
		
Zdeněk Jandík
• Úterý:
• 16.00 - 17.00 hod. Delfínek 5 -9 let.		
		
Zita Nešťáková
• 17.00 - 17.45 hod. *plavání rodičů s dětmi od
2-3 let – želvičky - velký b. - veřejnost		
		
Martina Navrátilová
• 17.00 - 18.00 hod. plavání a cvičení pro těhotné		
		
Zita Nešťáková
• Středa:
• 12.30 - 13.00 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.00 – 13.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.30 – 14.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jana Nyklová
• 14.00 – 14.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
• 14.30 – 15.00 hod. batolata,malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka		
		
Zděněk Jandík
• 19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání veřejnost		
		
plavčík

• Aquafittnes: bude zahájen ve středu 16. 9. od
19 do 20 hod.
Jana Nyklová
KURZY jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit
sebe nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl Orka, Kurz pro těhotné.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se.
Informace: zjistili jsme pro vás – v roce 2015
zdravotní pojišťovny proplácí permanentky na
plavání, využijte této nabídky a přijďte si zaplavat.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.
737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz, plavecká škola Jolana Kozlová tel. 731 020 030, e-mail:
plaveckaskola@tespolicka.cz, hospodářka plaveckého bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz,
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o.

boardu. Touto cestou děkujeme také všem provozovatelům z Vysočina arény za velmi vstřícný přístup
a poděkování patří i za ubytování v Lesním zátiší
Vojtěchov a za příjemné zázemí.
Czech Skate’n’Roll 2015 aneb mistrovství republiky v Poličce započalo v sobotu 8. 8. a to na zcela
novém kopci. Jezdilo se na výpadovce na Litomyšl
a to přesněji od zahrádek dolů po ulici T. Novákové.
Ukázalo se, že tento kopec je to pravé pro závody sk8
slalomu a všichni jezdci si náramně užívali kvalitní
asfalt a nádherný pohled na Poličku. V sobotu se jely
dva závody a to giant slalom a hybrid slalom. V prvním ze jmenovaných se v kategorii dětí představil se
svým nejlepším časem Petr Martinů, na třetím místě Jan Vázler a čtvrtá Karolína Machová. Za dorost
dojel na čtvrtém místě Vojta Nunvář. Kategorii juniorů vyhrál Vítek Hromádko. V kategorii žen pak patřilo třetí místo Renatě Škrabalové a v kategorii mužů
se nejvýše dostal Zdeněk Mach a to na třetí místo.
Další závod na sebe nenechal dlouho čekat. Byl již
nakreslen od rána a nebýt několika vyrušení v podobě linkových autobusů (alespoň nám vždy z autobusů vesele mávali) tak proběhl ve velmi svižném
tempu. Protivítr nakonec závodníkům ani nevadil.
Byl spíše v sobotním parném dnu brán jako příjemné osvěžení. Po tréninku hybrid slalomu tak přišla
na řadu kategorie dětí, kde opět zvítězil Petr Martinů, na druhou pozici vyskočila Karolína Machová
a čtvrtý dojel Jan Vázler. Vojta Nunvář obsadil v kategorii dorostu opět čtvrté místo. Vítek Hromádko
za juniory seskočil z první pozice na druhou. Renata
Škrabalová se také propadla o jednu příčku tedy na
čtvrté místo. Kategorie mužů se však již více proházela a tak jako nejlepší v závodu hybrid slalomu dojel Jaroslav Knettig a hned na druhé příčce Zdeněk
Mach. Po skončení sobotních závodů nastal horečný
úklid, abychom mohli silnici co nejdříve uvolnit pro
standardní dvoustopá vozidla.
Tradičně se nedělní závody jedou na nábřeží Svobody zde v Poličce. Ráno 9. 8. jsme už byli natěšeni
na vyvrcholení pětidenního sk8tového šílenství zakončené vyhlášením těch nejlepších a tedy i mistrů
České republiky. Precizně postavený slalom sliboval
velmi zajímavé souboje. Jako vždy začneme od kategorie těch nejmenších, kterou ovládl, a připsal si tak
celkové vítězství, Petr Martinů. Petr bude již příští
rok jezdit za kategorii dorostu a jeho výsledky naznačují, že i v této kategorii se mu bude dařit. Na druhém
místě za Petrem dojela Karolína Machová, třetí Jan
Vázler a na čtvrtém místě pak Petrův bratr Lukáš
Martinů. Za juniory opět Vítek Hromádko na druhém místě. V ženách byla na čtvrtém místě Renata
Škrabalová. Za muže nás velmi potěšil výkon Jardy
Knettiga, který dojel jako první a celkově se tak stal
ve své kategorii mistrem České republiky. Určitě stojí
také za zmínku výkon Zdeňka Macha, který v závodě
skončil čtvrtý a toto umístění mu zůstalo i v celkovém pořadí. Následovalo vyhlášení vítězů a pět dní
dlouhý sk8tový maraton mohl skončit. Velké poděkování patří všem sponzorům, závodníkům, divákům, ale také organizátorům, kteří v těchto parných
dnech bez úhony přežili celé závody, ale i předcházející kemp v Novém Městě.
-jt-

*Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 3 let plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním
dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou
veřejnost. Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce
po telefonické dohodě na 737 867 342, 461 725 637,
bazen@tespolicka.cz na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Mnoho plaveckých úspěchů za kolektiv Plavecké
školy a Plaveckého bazénu přeje Jitka Kmošková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa

6.00-20.00
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
3. čtvrtek
6.00-20.00
4. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
5. sobota
14.00-20.00
6. neděle
zavřeno
7. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
8. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00
9. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
10. čtvrtek 6.00-7.30,10.00-12.00, 14.00-20.00
11. pátek
6.00-10.00, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
12. sobota 14.00-20.00
13. neděle zavřeno
14. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
15. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00
16. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafittnes
17. čtvrtek ZAVŘENO
odstávka elektrické energie ČEZ
18. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
19. sobota 14.00-20.00
20. neděle zavřeno
21. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
22. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00
23. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafittnes
24. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
25. pátek
ZAVŘENO
odstávka elektrické energie ČEZ
26. sobota 14.00-20.00
27. neděle zavřeno
28. pondělí 14.00-20.00
29. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00
30. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafittnes

čení ve vodě – aquaerobic. Děkujeme za pochopení.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz,731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz Sauny od 16. září:
Muži: středa 16., 23., 30. září 16.00-20.00 hod.
Ženy: čtvrtek 24. září 16.00-20.00 hod.
Muži: pátek 18. září 16.00-20.00 hod.
sobota 19., 26. září ženy 14.30-16.55 hod.
společná sauna 17.00-20.00 hod.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Koupaliště provoz v září uzavřen.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti v Poličce a na www stránkách T.E.S., s. r. o., MÚ Polička.
Provoz in-line plochy na zimním stadionu je od
1. 9. ukončen.
Provoz zimního stadionu bude upřesněn na
www stránkách T.E.S, s. r. o.
Informace u p. Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427, 605 246 743.

Jubilejní prvenství
v malé kopané

UPOZORNĚNÍ: ve dnech 17. a 25. září budou
z důvodu odstávky elektrické energie ČEZ bazén,
sauna a ostatní provozy uzavřeny.
Důležité informace a malé náklady pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
per manentek, vstupenek nebo kurzů pro děti
• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímáme rodinné pasy (sleva 5%)
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 280 C
Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně
monitorován webkamerou: přihlášení najdete na
www.tespolicka.cz
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
www stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o. Od
dubna je z organizačních důvodů ukončeno cvi-

Pomezí – Třicátého ročníku turnaje v malé kopané o Putovní pohár ředitele společnosti THT Polička se na vzorně připraveném starém hřišti v Pomezí
(o které se postarali místní „staří páni“) zúčastnilo
sedm družstev. Pohár z minulého roku obhajoval
Sokol Borová, jenže ten se musel tentokrát spokojit
se třetí pozicí, když ho v turnaji hraném systémem
každý s každým předčili druzí dorostenci ze společného družstva Poličky a Pomezí a vítězní Fešáci,
kteří si s přehledem dokráčeli pro primát v tomto
jubilejním ročníku. Rozdány byly pochopitelně
také ceny pro nejlepší jednotlivce: střelce Lukáše
Krajíčka, gólmana Petra Jandu (oba Fešáci), nejstaršího hráče na turnaji Milana Bureše (Pivnice)
a nejmladšího hráče Filipa Stýbla (žáci Sokola Pomezí).
Celý turnaj se hrál v poklidném duchu bez rušivých vlivů a poděkování organizátora Radka Prušky patřilo třem desítkám sponzorů: THT Polička, s. r. o., Dytrt Miroslav, Pavel a Jan Pásek Polička,
Městský úřad Polička, QANTO Svitavy, Pneuservis
Červený, Pivovar Hlinsko, Podlahy Nacko, 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, Metalplast Hřebíček, Hračky
„Kuku“, Gambrinus, firma Flídr, Dipro Proseč, Hemerka Zdeněk, SAVOS Zerzánek, Tabák u Kubátů,
Motorest Borová, YVONNE KONIG, manželé Bulvovi, firma Major, a oběma rozhodčím Karlu Gebovi a Aleši Machovi.

V Poličce zvítězil
německý cyklista
V pátek 7. srpna byla Polička etapovým městem
19. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2015. V pravé poledne
na Palackého náměstí byla odstartována 2. etapa,
která měřila 132,8 km. Cyklisté absolvovali trať
přes Kamenec, Sádek, Lačnov do Borovnice, kde
absolvovali 8 okruhů přes Javorek, Nový Jimramov, Jimramov, Borovnice. Po absolvování těchto
náročných okruhů se vrátil peloton zpět do Poličky, kde za vynikající divácké kulisy na Palackého
náměstí zvítězil za 3:34,22 hod. Lucas Carstensen
z KED Berlín před Marcelem Franzem z reprezentačního týmu Německa do 23 let a Martinem
Boubalem z Příbrami. 4. místo obsadil Neuman
z Favoritu Brno, 5. Etzlstorfer z Denzelu Vídeň.

Turisté zvou
Sobota 5. září - Kuks a okolí.
Autobusová akce s návštěvou
Hospitalu Kuks a pěší vycházkou k Braunovu Betlému. Akci
vede Jiří Andrle.
Středa 9. září - Borovská
naučná stezka. Odjezd vlakem
v 8.30 hod. do Borové, kde projdeme část Borovské naučné stezky v délce asi 10 km. Na vycházku
zve Josef Brokl.
17. - 20. září – Vranovsko. Společný zájezd odborů bývalé oblasti Svitavsko do oblasti Vranovské
přehrady a okolí.
Středa 23. září - Na rozhlednu Horní les. Linkovým autobusem v 11.55 hod. přes Bystré do Nyklovic. Odtud po modré značce k rozhledně Horní les
a po červené značce do Olešnice. Odjezd autobusu
z Olešnice 17.42 hod. Trasa asi 11 km. Vycházku
vede Jiří Andrle.
Sobota 3. října - Pivnice - 45. ročník. Oblíbená
vycházka do Pivnické rokle u Zderaze. Na vycházku zve Vladimír Uhlíř.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
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.
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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