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Poličské obrazy na zámku
Hellbrunn v Salzburgu
Fotokopie poličských obrazů rodu Hohenemsů
mohou obdivovat návštěvníci zámku Hellbrunn
v Salzburgu. Zcela nová expozice zde byla slavnostně otevřena na jaře tohoto roku. Polička tak
získala významné místo pro svoji propagaci v zahraničí, navíc v místě, které patří mezi top navštěvovaná místa v Evropě.

nacházející se v Kroměříži a zařazená na seznam
UNESCO.
Právě v interiérech této atraktivní rakouské památky mohou návštěvníci vidět reprodukce 6 obrazů rodu Hohenemsů ze sbírek Městského muzea
a galerie Polička. Dle poličského obrazu malého
Marka Sitticha (pozdějšího arcibiskupa a stavite-

Zámek Hellbrunn patří k nejkrásnějším renesančním stavbám na severní straně Alp a ke
skvostům evropských zámeckých zahrad. Nachází se na jižní straně města Salzburg a vedle něj se
v jeho zahradách rozprostírá i zoologická zahrada města Salzburg. Areál zámku nabízí ve svých
venkovních prostorách velkou atrakci, a to vodní
hrátky – Wasserspiele. Turisté jsou tak překvapeni řadou vodotrysků nečekaně přehrazujících
cestu, vodopádů, jezírek, umělých jeskyní, vodou
poháněných figur. Zajímavostí je i to, že zahrady
hellbrunnského zámku byly vzorem pro zahrady

le zámku) byla provedena i jeho figurína v životní
velikosti. Jeden z poličských obrazů zachycuje zahrady v r. 1619. U každého obrazu je viditelně napsáno, že majitelem je Městské muzeum a galerie
Polička. Ve vstupních prostorách jsou k dispozici
letáky o Poličce.
Polička svojí současnou prezentací navazuje
na významnou událost, kterou bylo zapůjčení 11
obrazů z poličské galerie na výstavu Arcibiskup
Mark Sittich z Hohenemsu v Dómském muzeu
v Salzburgu v roce 2012.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Lokalita Bezručova
má první domy
18 nových domků začalo vyrůstat během jara
v lokalitě Bezručova. V rámci první etapy město Polička prodalo 45 parcel z nabízených 46. To svědčí
o mimořádném zájmu o výstavbu v této části Poličky. Město reaguje na velký zájem novou nabídkou
a připravuje dalších 18 stavebních parcel v této lokalitě v rámci druhé etapy. V současné době probíhá soutěž na dodavatele zasíťování parcel v předpokládané ceně 9 mil. Kč bez DPH (cena se na základě
výsledku výběrového řízení může změnit). Cílem
města je, začít prodávat nové parcely ještě v tomto
roce. Velký zájem je i o byty v bytových domech této
lokality. Investor, jímž je město Polička, vyhlásilo
v půlce července soutěž na projektanta a dodavatele
stavby s předpokládanou cenou cca 58 mil. Kč bez
DPH (cena se opět může na základě výsledku výběrového řízení změnit). Výstavba bytových domů by
měla začít na jaře roku 2017.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Studentský úspěch
Ve dnech 17.–19. 6. se konala v Hradci Králové
Celostátní přehlídka 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Z krajského kola postoupila
naše studentka Markéta Štejdířová ze třídy sexta se
svou prací Stanovení antioxidační aktivity zeleného
čaje. V konkurenci 16 prací obsadila Markéta vynikající 5. místo a vyrovnala náš dosud největší úspěch
v SOČ v oboru chemie - práci Pavlíny Pamánkové

z roku 2010. Bezchybnou prezentací, odbornou diskusí, vedenou zčásti v anglickém jazyce, a následnou
poster prezentací za sebou Markéta nechala většinu
prací vznikajících v laboratořích univerzit, odborných pracovišť, včetně Akademie věd ČR. Osobně
mě velmi těší, že i práce vzniklá na malém okresním
gymnáziu je schopná konkurovat odborným pracím
z renomovaných pracovišť. Děkujeme Markétě za reprezentaci školy a přejeme jí mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Ing. Michal Škavrada, Ph.D.
učitel chemie

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. srpna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Rekonstrukce
kanalizace
Město Polička zahájilo v červenci výměnu kanalizace v ulici Betlém a v části ulice Havlíčkova
v celkové hodnotě 4,5 mil. Kč. Kanalizace zde byla
místy v havarijním stavu. Předpokládané ukončení prací je konec září 2016. Rekonstrukce zahrnuje
i obnovu a opravu povrchu komunikace v celé její
šíři (nový asfalt).
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

1

Zemřel Harry
Halbreich

Novinky ze Svojanova

Na konci června přišla pro příznivce tvorby Bohuslava Martinů smutná zpráva. Ve věku 85 let
zemřel belgický hudební vědec Harry Halbreich,
ceněný jako tvůrce katalogu skladeb Bohuslava
Martinů. Hudbu poličského rodáka objevil poprvé
v roce 1948 na jednom z koncertů bruselské filharmonické společnosti, na němž zazněl Dvojkoncert
Bohuslava Martinů. O hudbu českého skladatele
se začal intenzívně zajímat, mj. i díky tomu, že po
ukončení studií na pařížské konzervatoři na čas
pracoval jako asistent ve firmě, která dovážela do
Francie desky vydané českým nakladatelstvím
Supraphon.
V roce 1966 byl jedním ze dvou zahraničních
účastníků Kolokvia – muzikologické konference,
pořádané při dnes již legendárním prvním ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Ten
byl v roce 1966 věnován čistě a výlučně dílu Bohuslava Martinů. Halbreich na konferenci vystoupil
s referátem na téma „Bohuslav Martinů a svět snu“
a živě diskutoval i k tématům svých konferujících
kolegů. Dochované fotografické snímky z koncertního dění jej také zachycují ve společnosti vdovy
po skladateli, paní Charlotty Martinů. S ní mj. intenzívně prodiskutovával informace, vedoucí
k tvorbě téměř čtyřsetstránkového katalogu skladeb B. Martinů: světově známý je pod originálním názvem Bohuslav Martinů Werksverzeichnis,
Dokumentation und Biographie, vyšel v Curychu
v roce 1968 a nově pak s úpravami v roce 2007.
doc. Monika Holá, Ph.D., muzikolog CBM

Projekt EDiDaV
Zkratka EDiDaV znamená Evropská dimenze
dalšího vzdělávání pedagogů Gymnázia Polička.
Gymnázium Polička v rámci tohoto projektu vysílá své učitele do metodických kurzů v zahraničí.
Cílem je mimo jiné zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků. Jako učitelka anglického jazyka jsem
měla možnost zúčastnit se tohoto projektu a strávila jsem 14 dní v anglickém přímořském městě
Scarborough.

Řezbáři se svými dláty se
zabydleli na hradě
Středověké sídlo si pro své tvoření vybrala parta
zručných výtvarníků. Natolik se jim zde zalíbilo, že
přišli s myšlenkou tvořit svá díla přímo v prostorách
památky.
„Řezbáři u nás chtěli působit. Jejich iniciativu
jsme přivítali, protože jsme předpokládali, že bude
pro návštěvníky velkým zpestřením,“ vysvětlil kastelán svojanovského hradu Miloš Dempír. A odhad

Hned o prvním srpnovém víkendu si na své přijdou děti i dospělí. Kromě tradičních komentovaných prohlídek je nachystaná divadelní pouť. „Už
tradičně jsme připravili celodenní vystoupení na
sobotu i na neděli. Přes den budou k vidění zejména
pohádky pro děti. První den divadelní pouti počítá
samozřejmě i s večerním programem,“ uvedl kastelán Miloš Dempír.
Při plánování mysleli na hradě na celé rodiny.
Všichni se tedy mohou těšit na představení loutková

nezklamal. Řemeslná práce v přímém přenosu přilákala na hrad stovky návštěvníků, kteří přihlíželi
pod ruce šikovných výtvarníků.
Během prvních řezbářských dní, které odstartovaly novou tradici, vzniklo první společné dílo. Řezbáři se s historií hradu ještě nestihli řádně seznámit,
proto si pro letošní nultý ročník vybrali téma, které
jim je nejbližší. „Náš první vyřezávaný obraz ze
Svojanova nese téma práce se dřevem. Je to vlastně
nahlédnutí do řezbářské dílny. Řemeslníci pracují
s různými nářadími,“ popsal budoucí oživený obraz
Jan Baxa. S kolegy mají totiž v plánu každé dílko ze
Svojanova rozpohybovat. „Pokud půjde vše podle
plánu, na advent by se měly postavy v naší řezbářské dílně hýbat,“ řekl řezbář. Strojek by měl fungovat na stejném principu jako u pohyblivých betlémů.
Příští rok už budou na programu hradní pověsti.
Můžeme se tedy těšit třeba na Rašína prohánějícího se na ohnivém býku, či na procházející kupce po
stezce pod hradem.

i hraná. Největším lákadlem pro všechny bude zajisté marionetové vystoupení Evy Hruškové a Jana
Přeučila. Na hradě jsou velmi oblíbená. Divadelní
pouť se koná 6. a 7. srpna po oba dny vždy od 10 hodin.
Svojanov se zapsal také do dějin nejvleklejšího evropského válečného konfliktu v historii. „Za třicetileté války i naším krajem procházela různá vojska.
Podle neověřených záznamů byl dobývaný i hrad,“
upřesnil kastelán. Podle jeho slov koluje Svojanovskem spousta legend z tohoto období našich dějin.
Návštěvníci oblíbené památky se ocitnou mezi
dobyvateli sídla 20. a 21. srpna. Pro návštěvníky památky je na oba víkendové dny nachystaný bohatý
program. Mohou se těšit na nejrůznější vystoupení
šermířů se souboji a potyčkami. „Nejatraktivnější
budou hromadné bitvy, do kterých se zapojí všichni účinkující. Jsou to velká hraná vystoupení, která přiblíží dobývání hradu,“ popsal Miloš Dempír.
Všichni tak budou mít jedinečné zážitky, protože
bojovému dění budou přihlížet ze všech stran.
Hrad Svojanov je pro návštěvníky otevřený každý
den od 9 do 18 hodin.

Divadelní pouť a třicetiletá válka
patří na Svojanově k tradicím
Výletníci nepřijdou o zážitky při návštěvě někdejšího královského sídla ani v srpnu. Mohou se těšit
jak na přehlídku divadel, tak i na třicetiletou válku.

Květa Korbářová
PR Hrad Svojanov

Slevový systém pro seniory
Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt
Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let
věku možnost čerpat slevy pět až padesát procent
u vybraných poskytovatelů v celé České republice
a v Dolním Rakousku.
Během dvou týdnů jsme společně s dalšími
Podstatou projektu je vytvoření a realizace sysučiteli z několika evropských zemí absolvovali in- tému poskytování slev a dalších výhod seniorům.
tenzivní výuku zaměřenou na zlepšení našich ko- „Projekt je zaměřen na snížení finančních výdajů
munikačních schopností v anglickém jazyce kom- seniorů při běžných nákupech a při provozování
binovanou s výukou metodiky, tj. jak naučit naše
volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší
studenty lépe psát, číst, komunikovat a správně
dostupnost kulturních, přírodních a jiných pamávyslovovat anglicky.
tek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do
projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro
Studium bylo doplněno bohatým kulturním
programem, kdy jsme měli například možnost po- všechny zájemce zdarma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
povídat si se spisovatelem G. P. Taylorem.
Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České
Kurz proběhl ve dnech 20. 6. – 1. 7. a byl financován Evropskou unií v rámci programu ERAS- republice, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů
MUS+.
slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně
Erika Jiroušová, Gymnázium Polička
uveden na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů, mezi které patří například Optik
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Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi
zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36 % slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje
bude vydán tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně
distribuován držitelům karet přímo do poštovních
schránek. Do konce roku 2016 bude probíhat další
nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální slevu
5 %, je označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je
možná pomocí registračního formuláře a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další možností je registrace online přímo na stránkách projektu
www.seniorpasy.cz, nebo e-mailovou formou na
adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která bude uživatelům
doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout
na výdejním místě v Pardubickém kraji.

Z rady a zastupitelstva města Poličky
které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymiUsnesení přijatá na 3. zasedání
RM schvaluje záměr rekonstrukce lesní odvozní
zovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři
Zastupitelstva města Poličky
cesty Žižkov - Pustá Kamenice v k.ú. Borová dle důsekretariátu starosty a místostarostky.
konaném dne 16. června 2016
vodové zprávy.
ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího
RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně pro
Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města
Hejtmánka, Mgr. Davida Šafáře a Bc. Antonína Kamuže bez přístřeší Polička, platný od 1. 7. 2016. TímPoličky konané dne 20. června 2016
dlece.
to se mění usnesení RM č. 194 b).
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně záZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. OlRM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
dřicha Báču, ověřením p. Radima Totuška a p. Milo- vazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje „Rekonstrukce kanalizace Betlém – Havlíčkova v Podobu nočního klidu při konání „Dne otevřených skle- ličce“ firmě SPH Stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernše Grubhoffera.
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závě- pů“ v areálu Měšťanského pivovaru v Poličce, takto:
štejnem, dle důvodové zprávy.
• v sobotu 25. 6. 2016 je doba nočního klidu vymerečným účtem města Poličky za rok 2015 společně se
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření měskonstrukce kanalizace Betlém – Havlíčkova v Polič• v neděli 26. 6. 2016 je doba nočního klidu vyme- ce“ s firmou SPH Stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernta Poličky za rok 2015 bez výhrad.
zena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod. štejnem, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
2015.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně záZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města
vazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
důvodové zprávy.
Poličky konané dne 11. července 2016
dobu nočního klidu při konání doprovodných akcí
ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu
RM schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění
k Mistrovství Evropy ve slalomu na skateboardu
Změny č. 2 Územního plánu Polička předloženou
odpadních vod s firmou VHOS, a. s., Moravská Třev prostoru areálu Střední odborné školy a Středního
pořizovatelem.
bová, dle důvodové zprávy.
ZM po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 záko- odborného učiliště, Polička, takto:
RM schvaluje zhotovitele akcí „Chodník na ul.
• v pátek 26. 8. 2016 je doba nočního klidu vyme- Družstevní v Poličce, Oprava chodníků na ul. Bezruna č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebzena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod. čova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Dvořáním řádu, v platném znění (stavební zákon), konsta• v sobotu 27. 8. 2016 je doba nočního klidu vyme- kova v Poličce, Oprava části chodníků na ul. Heydutuje, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Polička je
zena dobou kratší, a to od 2.00 hod. do 6.00 hod.
v souladu s Politikou územního rozvoje České repubkova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů
• v neděli 28. 8. 2016 je doba nočního klidu vyme- na komunikaci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“,
liky v platném znění, se Zásadami územního rozvoje
zena dobou kratší, a to od 2.00 hod. do 6.00 hod. společnost PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvoPardubického kraje v platném znění, se stanovisky
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
dové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídPardubického kraje.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého
kami a hodnotící komisi pro projekt „Zpřístupnění
ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
rozsahu s názvem „Zpracování Územní studie Pozákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta- hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ v tomto
lička - lokalita Hegerova“ společnosti Urbanistické
složení: Mgr. Aleš Mlynář, Miloš Dempír, DiS., Bo- středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního záko- žena Havranová.
vy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídna a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujíRM schvaluje záměr koupě pozemku st.p. č. 1194
kami, hodnotící komisi a náhradníka komise na akce
cích zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
o výměře 184 m2 se stavbou rodinného domu
pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky „Chodník na ul. Družstevní v Poličce, Oprava chodní- č. p. 491 a se stavbou garáže nezapsané v katastru nemovitostí, vše v obci a k.ú. Polička, část obce Horní
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, ků na ul. Bezručova v Poličce, Oprava části chodníků
Předměstí.
na ul. Dvořákova v Poličce, Oprava části chodníků
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
RM schvaluje záměr koupě pozemku st.p. č. 1245
na ul. Heydukova v Poličce - I. etapa, Zřízení 2 ks
územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zá- příčných prahů na komunikaci v I. etapě lok. Máne- o výměře 426 m2 se stavbou rodinného domu
č. p. 405, pozemku p. č. 1034/1 o výměře 916 m2
sova v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení:
kona opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního
a pozemku p. č. 1034/2 o výměře 56 m2, vše v obci
Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Mgr. Jiří Coufal, Jiří
plánu Polička.
a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, a dále
ZM schvaluje odložení rozhodnutí o pořízení změ- Mach, náhradník komise Mgr. Aleš Mlynář.
koupě pozemku p. č. 1042/3 o výměře 26 m2 v obci
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
ny Regulačního plánu Městské památkové zóny Poa k.ú Polička.
E-STAF, s. r. o., Praha 9, na zakázku „Oprava kaple
lička do doby po projednání problematiky parkování
RM schvaluje
sv. Jana Nepomuckého, st.p. č. 1532, 572 01 Polička a dopravní situace v ul. Na Bídě a na celém území
1/ zpracování studie na rekonstrukci domu
2. etapa“, dle důvodové zprávy.
městské památkové zóny v příslušných orgánech
č. p. 491 stojícího na st.p. č. 1194 v obci a k.ú. PoRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
města.
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty a zá- o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, lička a na rekonstrukci domu č. p. 405 stojícího na
konného úroku z prodlení za období od 1. 5. 2015– na akci „Parkoviště na ul. 1. máje v Poličce - II. etapa“, st.p. č. 1245 v obci a k.ú. Polička, společností APOLO
CZ, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy;
dle důvodové zprávy.
31. 7. 2015 ve výši 56.032,92 Kč vyplývajících z kupní
2/ zpracování znaleckého ocenění rodinného
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2015, dle důvodové
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., domu č. p. 491 a rodinného domu č. p. 405, oba v ulizprávy.
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 24.090 Kč, Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Riegrova, ci Hegerova, Polička, včetně pozemků st.p. č. 1194,
U Masných krámů a Hradební v Poličce“, dle důvo- st.p. č. 1245, p. č. 1034/1, 1034/2 a 1042/3, vše v obci
dle důvodové zprávy.
a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.
dové zprávy.
ZM schvaluje v souladu s § 156 odst. 4 zákona
RM neschvaluje prominutí nájemného za pronáRM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
č. 137/2006 Sb. odůvodnění veřejné zakázky „Stavba
jem nebytových prostor v domě č. p. 3 ul. Riegrova
bytových domů v pasivním standardu včetně pří- s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Cyklo- v Poličce z důvodu rekonstrukčních prací v ul. Riepojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova
grova v Poličce.
stezka Polička - Bořiny a Polička - Modřec“ ve složení
v Poličce a s ní související projektová a inženýrská
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
dle důvodové zprávy.
činnost”, pro účely zadávacího řízení.
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů
RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
ZM schvaluje Program podpory sportu - odměny
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „II. etatrenérů, cvičitelů a instruktorů 2016 v souladu se Zá- 39. výzvy Operačního programu životní prostředí
pa technické a dopravní infrastruktury lokality pro
2014 - 2020, prioritní osy 5: Energetické úspory na
sadami poskytování dotací z rozpočtu města Poličky
projekt „Realizace úspor energie - Městský úřad Po- bydlení Bezručova v Poličce“ ve složení dle důvodové
v roce 2016 ze dne 10. 12. 2015.
zprávy.
ZM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Petry Ze- lička, Palackého nám. 160“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje společný postup města Poličky
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování promanové na funkci člena Výboru pro výchovu a vzděa Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
váděcí projektové dokumentace na akci „Realizace
lávání Zastupitelstva města Poličky.
při zadání veřejné zakázky „II. etapa technické a doúspor energie - Městský úřad Polička, Palackého
ZM volí členem Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva města Poličky pana Tomáše Jand- nám. 160“ s projekční firmou ŠAFÁŘ CZ, s. r. o., Po- pravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
lička, dle důvodové zprávy.
la, DiS. dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro 20. ročRM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
ZM schvaluje protinávrh na vypuštění názvu ulice
ník mezinárodního cyklistického etapového závodu
„Svojanovská“ ze zásobníku názvů nových ulic v Po- o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého
mužů „Vysočina 2016“ dle důvodové zprávy.
potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne
ličce.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
ZM schvaluje navržené názvy nových ulic v Polič- 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR, s. r. o., Hradec KráPoličky za rok 2015 dle důvodové zprávy.
lové, dle důvodové zprávy.
ce dle důvodové zprávy.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouZM schvaluje termín příštího zasedání Zastupitelvě o dílo ze dne 15. 4. 2016 s firmou BAZEN- závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezustva města Poličky na 15. 9. 2016.
Usnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým pří- SERVIS, s. r. o., Týniště nad Orlicí, na akci „Kom- je dobu nočního klidu při konání svatební hostiny
stupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraně- plexní realizace skluzavky na koupališti v Poličce“, v areálu hasičského hřiště v Lezníku takto:
(pokr. na str. 4)
na jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, dle důvodové zprávy.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Z rady
a zastupitelstva
města Poličky

Žáci ZŠ Na Lukách opět navštívili Ebes

(pokr. ze str. 3)
• v sobotu 16. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
• v neděli 17. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně
závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje dobu nočního klidu při konání akce: „13. ročník
multižánrového festivalu COLOUR MEETING“,
který pořádá Políčko, z. s., se sídlem Svépomoc 182,
Polička takto:
• v pátek 22. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
• v sobotu 23. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobu kratší, a to od 2.00 hod. do 6.00 hod
• v neděli 24. 7. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se svazkem obcí Kraj Smetany a Martinů,
se sídlem Polička, na nákup komunální techniky
a vybavení pro členskou obec v roce 2016 pro odbor
lesního hospodářství, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace se svazkem obcí Mikroregion Poličsko, se
sídlem Polička, na nákup drobné komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
služeb v oblasti sběru, využívání a odstraňování
ostatních odpadů s firmou SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“
firmu DINASYS, s. r. o., Praha 4.dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
DINASYS, s. r. o., Praha 4, na zakázku „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Výroba
bronzových hmatových modelů hradu Svojanova
- zpřístupnění hradu nevidomým a slabozrakým“
pana Jiřího Šilhana, Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Jiřím Šilhanem, Praha, pro zakázku: „Výroba bronzových hmatových modelů hradu Svojanova - zpřístupnění hradu nevidomým a slabozrakým“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
přípravu a konání 25. ročníku multižánrového festivalu „Polička*555“ č. KH/2016/23346 s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.
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Už skoro 20 let je jednou ze spřátelených obcí
našeho města východomaďarská Ebes. Nedílnou
součástí tohoto partnerství jsou i výměnné pobyty
žáků Základní školy Na Lukách, které probíhají
vždy ob jeden rok v červnu.
Také letos se vybraní žáci z druhého stupně
naší školy vydali na pětidenní výlet, a to v pondělí
13. června. Jako vždy pro ně měli maďarští přátelé
nachystaný pestrý program, během něhož děti poznaly Ebes i její okolí. Mnohé z nich překvapilo, že

úszoboszló. Prostředí a služby těchto center jsou
opravdu na špičkové úrovni a za ceny srovnatelné
s Českem, často i o něco nižší.
Tradičním bodem pobytu byl i výlet na pustu
v oblasti Hortobágy. Zde byly děti unešené především z prohlídky maštalí, kde si mohly pohladit několik desítek opravdu nádherných koní. Na vozech
tažených těmito noblesními zvířaty se pak projely
po jedné z největších maďarských plání, kde jsou
chována stáda buvolů, tažných volů či ovcí.

Ebes byla založena před pouhými 64 lety, jednalo
se tehdy o jakousi osadu pro politicky nevhodné
obyvatele oblasti východního Maďarska. Tato
pohnutá historie není dnes v obci ale už vůbec
znát, ba naopak. Všude, kam se podíváte, spatříte
krásně upravené menší i větší parky plné květin,
rekonstruované budovy, např. škola či obecní úřad,
a nezvyklé množství stromů, které chrání obyvatele před ostrým sluncem letních dní.
Pro nás nezvyklé horko je vlastně i důvodem,
proč maďarští školáci dostávají vysvědčení již
15. června, déle by se totiž ve škole vydržet nedalo.
Nutno dodat, že do školy nastupují Maďaři stejně
jako my, tedy 1. září. Po tomto zjištění několik českých žáků začalo uvažovat o dopisu paní ministryni Valachové, ale vzhledem k našim klimatickým
podmínkám je jejich šance na úspěch nejspíše
mizivá.
Nejatraktivnějšími body programu byly pro
děti návštěvy dvou známých vodních světů, a to
krytého bazénu s tobogány Aquaticum Debrecen
Termal a venkovních termálních lázní v Hejd-

Přestože, nebo možná právě proto, že maďarským žákům začínaly v době naší návštěvy letní
prázdniny, měli naši žáci spoustu prostoru, aby
s nimi navázali kontakt. Nejenže si tedy prakticky
vyzkoušeli svoje znalosti angličtiny, ale viděli na
vlastní oči, jak vypadá konec školního roku o pár
set kilometrů dál. A že bylo na co se dívat! Pro celou školu uspořádala dramatická škola z Debrecenu divadelní vystoupení, které ač v maďarštině se
s trochou fantazie dalo pochopit, a osmáci (protože v Maďarsku končí děti základní školu osmým
ročníkem) se převlékli do legračních kostýmů,
procházeli celou školu a zpívali. Dá se říci, že to
bylo něco jako naše „poslední zvonění“.
Na závěr bych chtěla vyjádřit poděkování za
péči, které se našim žákům během celého pobytu
dostávalo, ať už se jedná o ubytování, stravování či
možnost sportovního vyžití v areálu školy.
A největší dík patří již tradičně paní Julii Nagy,
která nás po celou dobu pobytu doprovázela.
Mgr. Veronika Šimonová

„Genesis” - putovní vzdělávací výstava
Zeptali jste se už někdy: „Jak vznikl svět? Co
drží hmotu pohromadě? Odkud se vzal život a člověk? Proč umíráme? Odkud se vzalo na světě tolik
zkamenělin? či zda má vědecké poznání nějaké
hranice?” Zajímavé otázky, viďte? Jeden moudrý
muž kdysi řekl, že otázky, které nejsou správně
zodpovězeny, mají tendenci se neustále vracet…
Proto vznikla putovní výstava GENESIS, jejímž
cílem je „odtajnit” a zprostředkovat vám, odborníkům i laikům, lidem všech věkových kategorií,
nevšední, provokativní otázky… a fundované odpovědi týkající se původu a skutečné „neoficiální”
historie vesmíru, života a člověka, odpovědi podložené rozsáhlými výzkumy na poli přírodních
i historických věd.
Přijďte do muzea v Poličce do sálu v prvním patře, ul. Šaffova 112 v pracovních dnech od pondělí
5. září do čtvrtka 15. září mezi 9.00 a 19.00, kde se
na vás a vaše dotazy těší spoluautor výstavy a přednášející Mgr. Libor Votoček - absolvent oboru fyzika
na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha.
Kromě nekomerčních filmových představení
každý den vždy od 16.00 a večerních odborných
přednášek vždy od 17.00 je pro vás připraveno téměř 30 informačních panelů plných skvělých informací o geniálním uspořádání přírody a historie
světa, dále jedinečná sbírka více než 50 zkameně-

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

lin z celého světa, lebky tzv. předchůdců člověka
v životní velikosti a téměř 200 světově ojedinělých
knižních a DVD titulů z oblastí vědy, historie, ekologie, sociologie a náboženství vztahujících se k tématu výstavy. Pro děti je pak připravena expozice
unikátních obrazů puzzle a originálního pexesa
s možností zakoupení.
Každý návštěvník kterékoliv večerní přednášky
pak obdrží zdarma jako dárek 2 brožurky a 1 DVD.
Vstupné je dobrovolné, aby mohl přijít skutečně
každý! Jste srdečně zváni!

Kalendář akcí

Městská knihovna

srpen 2016

Přednášky v knihovně
Olomoucká vražda
Vražda je čin obecně velmi zavrženíhodný. Není
na ní nic pěkného a hlavně až posléze si každý rozumný člověk uvědomí, že takovýto nevratný čin
byl vlastně zbytečný, že vždycky existuje několik
mnohem lepších řešení. Ale už je pozdě a viník
musí být potrestán. Nebo nemusí? Jak kdy…
V případě, že obětí vraždy je panovník, potom
se jedná o katastrofu, a nejenom jeho, ale celé
země. Alespoň ve středověku tomu tak bylo. Jedna z takových katastrof se v našich dějinách udála
4. srpna 1306 v Olomouci. Obětí se stal poslední
příslušník domácí vládnoucí dynastie Přemyslovců, král Václav III. Vrazi, či jejich chlebodárci,
však zůstali bez trestu. A trůn českých králů osiřel, respektive se stal vítanou destinací pro mnoho tehdejších mocných.
I po staletích není olomoucká vražda spolehlivě
vyjasněna a pravý viník stále uniká spravedlnosti, podezřelých je mnoho, možná až příliš mnoho.
Kdo stál za vraždou posledního Přemyslovce? Byl
Václav obětí spiknutí mocných, nebo šlo o náhodu, resp. vyřizování si osobních účtů. Nevíme
a asi už to nikdy s jistotou nezjistíme. To však nic
nemění na skutečnosti, že tento temný okamžik
našich dějin nebývale změnil životy Čechů a nasměroval jejich osudy do víru vysoké evropské
politiky. Současníci olomoucké tragédie patrně
o takovýto překotný vývoj nestáli, ale nikdo se
jich na nic neptal, v tom se dějiny moc nemění.

PŘIJĎTE SI VYBRAT SVŮJ POHYBOVÝ KROUŽEK
a vyzkoušet si aktivitu, která by vás zajímala
5. a 6. září
do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2016/2017.

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ TYLOVA
DOMU

O olomoucké vraždě se bude mluvit 4. srpna
v 18.00 hod. v čítárně Městské knihovny v Poličce, tradičně se sklenkou čaje a beze zbraní.
Ivana Fridrichová Sýkorová
Tapisérie z Bayeux
Opakování je matkou moudrosti, a protože
jsme příslušníci lidského rodu dvakráte moudrého, nezbývá nám nic jiného, než tuto svojí vlastnost neustále rozvíjet a upevňovat.
K výše zmíněnému rozvíjení použijeme jednoho z nejslavnějších „komiksů“ 11. století, který
připomíná dobytí Anglie normandským vévodou
Vilémem Bastardem, který z tohoto svého činu
vytěžil nejenom královskou korunu, ale navíc
i nové jméno, Dobyvatel.
Až do památného 25. října 1066 žili na Britských ostrovech potomci Keltů a Germánů v blahé nezávislosti na dějích v ostatní Evropě. Měli
ostatně svoje každodenní starosti s utvářením
vlastních osudů, s hledáním způsobu spolužití
dvou etnik, která postupně splývala v jednotný
celek. Už se pomalu zdálo, že klid v zemi, který
byl v posledních letech vytrvale narušován bojovnými Dány, se opět obnovuje. A najednou se
objevili zlí Normané, nikoliv ti ze severu, ale ti
za kanálem.
Dějiny píšou vítězové, v případě tapiserie z Bayeux však vítězové svoji výhru vyšili na úctyhodný pruh látky. To však dobytí Anglie vůbec
neubralo na významu, by právě naopak, neboť
takto zachycený kousek dějin je i po dlouhých
staletích předmětem zájmu. Vilém Dobyvatel
„zatáhl“ obyvatele Britských ostrovů do proudu
kontinentálních dějin. Sice se mu v tom snažili
zabránit, avšak neúspěšně, ale o tom už tapiserie
nepodává žádné svědectví. Ovšem i tak vypráví
o dějích, které měnily osudy lidí na velmi dlouhou dobu. Jestli k lepšímu nebo horšímu, to je
velmi těžké přes propast věků soudit. Každopádně je však dobré vědět kdy a jak vznikala kulturní
jednota Evropy.
Tapisérii z Bayeux i s komentářem k jednotlivým zde zobrazeným dějům můžete vidět a slyšet
ve čtvrtek 25. srpna v Městské knihovně v Poličce
v 18.00 hod., průvodcem po dějinách normanského vítězství vám bude Dr. I. Fridrichová Sýkorová.

Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
pondělí 5. září
• 17.00 hod. Klub jógy
• 18.30 hod. Masáže pro volný čas
úterý 6. září
• 10.00 hod. Cvičení rodičů s dětmi
• 17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého
• 18.30 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 60
min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli
vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim
představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy. Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí. Při prezentaci Kurzu
masáží pro volný čas si můžete vyzkoušet masáž
šíje.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

Tylův dům v Poličce nabízí
Poslední volná místa v základním kurzu

tance a společenské
výchovy
podzim 2016
Kurz bude probíhat od 30. září do 16. 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.
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku a rautu činí 1 500 Kč za jednotlivce.
Přihlášky platbou - kancelář Tylova domu v Poličce. Páry mají při přihlašování přednost.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

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

Čtvrtek 4. 8. – čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Olomoucká vražda – přednáška Dr. I. Fridrichové Sýkorové
Co se stalo počátkem srpna r. 1306 v Olomouci, všichni dobře víme. Komu
překážel poslední přemyslovský král? Stáli za jeho
smrtí tehdejší mocní, nebo se tento mladík stal obětí soukromé msty? Vstupné volné.
Čtvrtek 25. 8. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Tapisérie z Bayeux – přednáška Dr. I. Fridrichové Sýkorové
Kde jedni vítězí, tam musí jiní prohrávat. Sobota
25. října r. 1066 se stala černým dnem pro Anglosasy v Británii. Nejenom, že prohráli ve velmi krvavé
bitvě, ale současně přišli o krále a samostatnost.
Potomci vítězů i poražených si tento výrazný mezník mohou připomínat díky kousku vyšité látky,
který vznikl jako doklad nezměrného hrdinství
normandského vévody Viléma Dobyvatele. Vstupné volné.
Srpnový tematický koutek – Cesta do neznáma
Jedete na dovolenou? My také, ale na místa, na
kterých nikdo z vás ještě nebyl. Přidejte se a podívejte se s námi třeba do Narnie, Fantázie, Zeměplochy nebo na Mars.

Tylův dům v Poličce otevírá

KURZ MASÁŽÍ PRO
VOLNÝ ČAS
Rádi se učíte něco nového? Naučte se základy
masáží pro rodinnou potřebu. Kurz je určen pro
širokou veřejnost - po 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 4. října
do 22. listopadu vždy v úterý od 19.00 do
21.00 hodin v rozsahu 8 lekcí po 2 hodinách
• kurz vede: Miroslava Synková
• cena: 1.200 Kč v ceně je zahrnut materiál
• přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce od
29. 8. do 15. 9.
• přihláška je závazná platbou nevratné zálohy
200 Kč
• počet účastníků je omezen
• možnost platby celého kurzovného přes účet
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených
dveří v Tylově domě v pondělí 5. září v 18.30 hodin,
kde si 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.
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Inspirace z měst
České inspirace

Program Centra Bohuslava Martinů

Hradec Králové
18. – 20. 8. – Hip Hop Kemp
Festivalpark Hradec Králové
Cheb
20.–21. 8. – Hradní slavnosti pro malé i velké
s gladiátory a římskými legionáři
Chebský hrad
Jindřichův Hradec
20. 8. – Opera na zámku
Bedřich Smetana Libuše – místo konání: III. nádvoří st. hradu a zámku J. Hradec
Kutná Hora
18. – 21. 8. – Letní multikulturní festival
Přehlídka autorských divadel malých forem,
hudební vystoupení, výstavy. Letos navíc v rámci
Ozvěn festivalů bude program obohacen o vystoupení hudebního a tanečního souboru Podjavořičan
z festivalu Folklór v máji z Telče.
Litomyšl
12.–14. 8. – Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Státní zámek Litomyšl
Výstava historických vozidel na zámeckých nádvořích. Bohatý doprovodný program.
Telč
19.–20. 8. – Karel IV. v Telči
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Divadlo T.E.J.P., průvod, slavnostní ceremonie, pohádka, historický šerm, kulinářská show
s CzechTourismem, dobový jarmark.
Třeboň
6. 8. – Lázeňská Třeboň
Celodenní program pro děti i dospělé, Maxim
Turbulenc, Šlapeto, Šlágr band a další, ochutnávka
lázeňských procedur.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Tylův dům v Poličce zve na

KURZ TANCE PRO
POKROČILÉ
Tento kurz je určen pro absolventy základního
Kurzu tance a společenské výchovy a pro všechny, kteří mají znalost základních tanečních kroků
jeho obsahem bude prohloubení získaných dovedností a rozšíření o nové taneční figury.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích - od 6. do 27. října
vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod. v Tylově domě
v Poličce.
Cena: 900 Kč za jednotlivce
vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu od 29. srpna. Přihlášky se
přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
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
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Výstavy:
7. 5. –28. 8.
Výstava: Městosvět - Město a jeho svět v ilustraci pro
děti
Městu se jako primárnímu
prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč
generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární struktury, celky prorůstající v městosvěty. Tematický
klíč výstavy dovolil propojit díla dvanácti autorů
různých skupin, generací, životních zkušeností
a přístupů k tvorbě. Přijďte zažít město jako dobrodružné a neprobádané prostředí. Kroky, které
vedou k objevování domů, parků, ulic a náměstí
nám zprostředkují obrazy těch nejlepších současných českých ilustrátorů dětské knihy. Vkročte
s námi za brány města a projděte se labyrintem
jeho ulic. Historickou Prahu jako dějiště známých
pověstí o Golemovi, Bruncvíkovi a Hanušovi si
prohlédneme prostřednictvím ilustrací Tři zlaté
klíče od Petra Síse. Obrázky Michaely Kukovičové z knihy To je Praha nám představí současnou
Prahu a zavedou nás na mosty, ostrovy, rozhledny,
do parků, do centra i na periferii. Překročíme hranice republiky a podíváme se na ilustrace ze světa
a světových metropolí. Prostřednictvím slavných
obrázkových průvodců, u nás teprve v nedávné
době objevovaného klasika ilustrace poloviny
dvacátého století Miroslava Šaška, se vydáme do
Hong Kongu a skrze hravé ilustrace Petra Nikla
budeme poznávat obyvatele New Yourku. Nejmenší děti se seznámí s pětiletým klukem Oskarem
a jeho věrným kocourem, je-jichž autorkou je Eva
Maceková a společně prožijí den plný drobných
událostí z obyčejného života. Společně s Dagmar
Urbánkovou se setkáme s legračními i vážnými
postavami z její autorské knihy Cirkus ulice.
14. 5. –31. 8.
Výstava: Poznávej se!
Věděli jste, že nejsilnější sval v těle je jazyk? Napadlo vás někdy, že nejde kýchat s otevřenýma očima nebo že si nikdy nestrčíte svoji pěst do svých
úst? Putovní výstava je kombinací hry, zábavy
a poučení. Na šedesáti exponátech zapůjčených
z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si
mohou návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské
tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat. Výstava navazuje na úspěšnou akci z r. 2014 –
Hry a klamy, taktéž z iQLANDIE Liberec. Chcete
si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit

Tylův dům v Poličce
informuje, že bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na novou společenskou
sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích v listopadu vždy
ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí cítit na tanečním parketě sebejistě.
Přihlášky se budou přijímat pouze v páru.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

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

zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu
svého stisku? Edukativní a interaktivní výstava
hledá nové formy vzdělávání a podněcuje zájem
o vědu, techniku a přírodní obory. Už jste někdy
viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si
vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na chůdách či
projet se na pedálu? Změřili si hlasitost výkřiku,
hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého těla či krevní tlak? To vše a mnoho dalšího je součástí putovní interaktivní výstavy Poznávej se. Prostor zde mají také různé hlavolamy,
kvízy, optické a jiné klamy. Návštěvníci si prověří
rychlost svých reakcí, ověří si, zda jejich čichové
buňky fungují dobře a vžijí se alespoň na pár okamžiků do života nevidomých. Dozvědí se, jestli
jejich tělo dokáže vyrobit elektrický proud, zkusí
si jeho pružnost a v neposlední řadě se seznámí
s jeho stavbou. Zjistěte nejrůznější údaje týkající
se vašeho těla, a to nejen ty tradiční, ale například
i kolik vody a krve máme v těle a na jednoduché
páce svoji sílu v paži, jak souvisí rozpětí našich
rukou či umístění pupíku s výškou těla a mnoho
dalších!
Akce:
9. 8. –14. 8.
Život na věži (kostýmové prohlídky)
Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými
vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička
bude oproti běžnému provozu více „zabydlená“,
návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen
o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek
Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila
tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala
rozešité šaty.
Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky
je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů
v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem
objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na
e-mailu muzeum@muzeum.policka.org.
Vstupné 60 Kč dospělí/30 Kč děti, studenti, důchodci/120 Kč rodinné vstupné.
Připravujeme:
Bohuslav Martinů a Brno
17. 9. – 6. 11.
Slavný poličský rodák Bohuslav Martinů sice
v Brně nikdy nežil, nicméně měl s moravskou
metropolí čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti. Jeho tvorba
je pravidelnou součástí repertoáru komorních
a symfonických koncertů či operních scén, jeho
osobnost je připomínáno několika sochařskými
díly ve veřejném prostranství města, a jeho jméno nese i jedna brněnská ulice. Nová výstava chce
připomenout nejzajímavější aktivity, které v Brně
v historii i zcela nedávné minulosti ve vztahu
k Bohuslavu Martinů proběhly. Výstava bude
zahájena 17. 9. ve 14 hodin vernisáží, na
které osudy skladatele a jeho vztah k Brnu
přiblíží doc. Monika Holá.
Věra Faberová – scénografie
24. září - 6. listopadu
Kostýmní výtvarnice a scénografka Věra Fáberová se narodila v Poličce r. 1946. Po skončení studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
byla o kostýmní výtvarnicí Státního divadla Ostrava. Od r. 1973 byla na volné noze a navrhovala scény pro Divadlo na Vinohradech a Divadlo
J. Wolkera v Praze.

Jazykové kurzy a zájmové kroužky v TD
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2016 – 2017 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Jazykové kurzy:
• Španělský jazyk: lektorka: Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý, začátek 11. října
• Japonský jazyk - začátečníci: lektorka:
Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý, začátek 11. října
• Německý jazyk: lektorka: Mgr. Petra Vinařová;vyučovací den – bude upřesněno, začátek
od října
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka
Hejtmánková;vyučovací den – středa, začátek
12. října
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše
Horáčková; vyučovací den – úterý, začátek
11. října
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková; vyučovací den – bude upřesněno, začátek
od října
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
-- začátečníci - pondělí od 16.00 hod., začátek
10. října
-- mírně pokročilí - pondělí od 17.45 hod., začátek 10. října
-- středně pokročilí - čtvrtek od 16.00 hod., začátek 13. října
-- pokročilí s konverzací - čtvrtek od 17.45 hod.,
začátek 13. října

Nabízíme:
• výuku v malých studijních skupinách za výhodných finančních podmínek
• možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka
dvou úrovní v jednom kurzu)
• tzv. “osvěžení“ jazyka, který jste dlouho nepoužívali
• individuální výuku
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se vzhledem
k nabízeným malým studijním skupinám domlouvá s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Cena kurzu se určuje podle počtu lekcí, délky
vyučující hodiny a počtu účastníků.
Výuka probíhá od října 2016 do dubna 2017.

Bystré
8.–13. 8. – Řezbářské sympozium – Woodart –
na téma „Lavičky a židličky, posaďte se lidičky“.
Celý týden budete mít opět možnost sledovat práci
řezbářů, v sobotu proběhne společenské odpoledne.
Akce se bude konat na hasičské zahradě, občerstvení zajištěno.
25. 8. – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Most do
země Therabithia. Akce se bude konat od 15.30 do
19.00 hod.
Dolní Újezd
13. 8. – II. Italská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ
od 20 hod.
Hraje KaM bít.
19. 8. – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 19 hod.
Ivo Jahelka, Proteď, Poutníci, Jaroslav Samson
Lenk, HB Country. Následuje Country bál.
Přeprodej vstupenek 150 Kč, na místě 180 Kč,
děti do 15 let a ZTP 70 Kč.
20. 8. – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 13 hod.
Lokálka, Flashback, Neřež, Žalman a spol., Kopyto,
Sova & Sláma, Věra Martinová, Choroš, Epydemye.
Předprodej vstupenek 240 Kč, na místě 280 Kč,
děti do 15 let a ZTP 100 Kč. Permanentka prodej
pouze v předprodeji 350 Kč.
Litomyšl
6. 8. , 10.00–22.00 hod., Toulovcovo náměstí, Litomyšl – Litomyšlský pivní festiválek
Soutěže, široké pivní portfolio a další skvělá zábava. Vystoupí kapely. The Night’s Joy, Nil, ZZ Top
revival, Lucky Joke a další. Vstup zdarma.

• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 4. října
16 lekcí á 1 hodi na, 640 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2017
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 5. října
15 lekcí á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz – do
konce ledna 2017

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
16 lekcí á 1 hodina/640 Kč/podzimní kurz – do
konce ledna 2017

Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.

• 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
16 lekcí á 1 hodina, 640 Kč, podzimní kurz – do
konce ledna 2017

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.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
5. 8. – Retrokino začátek
cca 21.00 hod. v areálu u sokolovny. Program bude upřesněn.

Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry, 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.

8.–11. 8. , Smetanovo náměstí, Litomyšl–Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.
14.–21. 8. , Různá místa v Litomyšli–Litomyšlské dny barokní tradice
Kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti.
Program. koncerty, přednášky, výstava, latinská mše, pobožnosti aj. Více na http.//baroknilitomysl.wz.cz/
27. 8. , 11.00–16.00 hod., Modelářské letiště, Vlkov u Litomyšle – Leteckomodelářský den
aneb Dnes létáme pro vás
Setkání nejlepších pilotů s dokonalými modely.
Předvedení letových a akrobatických ukázek. Pro
školáky hezká tečka za prázdninami. Komentovaný program od 13.00-16.00 hod. Občerstvení
zajištěno.
Oldřiš
6. 8. od 21.00 hod. Oldřišská večerní o pohár
starosty obce. Noční soutěž v požárním útoku.
Areál za Orlovnou.
28. 8. od 15.00 hod. – Běh na Lucký Vrch a zpět
+ pivní běh.
4. Ročník amatérského běhu pro děti a dospělé.
Hlavní závod 5,3 km a další kategorie pro děti +
pivní běh. Občerstvení zajištěno.

• Jógový klub - od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 3. října
16 lekcí á 2 hodiny, 1.280 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2017

• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže - od 16 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 5. října
15 lekcí á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz – do
konce ledna 2017
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.
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 od 29. 8. do 15. 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.

Pomezí
27. 8. – loučení s prázdninami – areál u ZŠ
horní
Sebranice
14. 8. Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
26. 8. Koncert na rozloučenou se sezónou –
v restauraci „Na koupališti“ od 18.00 hod. Zahraje kapela W.X.P. a UNOTRIO. Vstupné dobrovolné.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nabídka zájmových kroužků SVČ Mozaika 2016/2017
Zájmové kroužky
• Pletky s opletky
pro děti od 1. třídy; 850 Kč; pondělí 15.15 –
17.15 hod.; SVČ; Š. Navrátilová
• Jehlou a nití
pro děti od 1. třídy; 750 Kč; středa 14.00 –
16.00 hod.; SVČ; Z. Švecová
• Kutílci
pouze pokročilí; 750 Kč; pondělí 16.15 –
18.15 hod.; SVČ; Z. Švecová
• Kutílci
pro kluky od 1. třídy – začátečníci; 750 Kč; pondělí 14.00 – 16.00 hod.; SVČ; Z. Švecová
• Keramika
začátečníci; 800 Kč; úterý 13.30 – 15.00 hod.;
SVČ; D. Procházková
• Keramika
pokročilí od 5. třídy; 800 Kč; úterý 15. 15. –
17.15 hod.; SVČ; D. Procházková
• Keramika
2. – 5. třída; 800 Kč; čtvrtek 14.00 – 15.30 hod.;
SVČ; D. Procházková
• Výtvarka
3. – 6. třída; 750 Kč; středa; 14. 00. – 15.30 hod.;
SVČ; D. Procházková
• Picasso
1. – 4. třída; 750 Kč; úterý 14.00 – 16.00 hod.;
SVČ; A. Hejduková
• Malý šéfkuchař
začátečníci 1. – 5. třída; 200 Kč; úterý 13.30 –
15.00 hod.; SVČ; I. Chroustovská, DiS.
• Mistr kuchař
pokročilý 2. – 5. třída; 200 Kč; čtvrtek 14.00 –
15.30 hod.; SVČ; I. Chroustovská, DiS.
• Kytara
začátečníci od 4. třídy, pokročilí do 9. třídy;
950 Kč; pondělí 15.00 – 18.00 hod. – 3 skupiny, čtvrtek 18.00 – 19.00 hod. – 1 skupina; SVČ;
Mgr. J. Novotný
• Hrátky s flétničkou aneb zdravé dýchání
začátečníci 5 – 6 let; 750 Kč; pondělí 16.15 –
17.15 hod.; SVČ; V. Tmejová
• Zábavná hra na flétnu
pokročilí 7-11 let; 750 Kč; pondělí 17.15 – 18.15;
hod.; SVČ; V. Tmejová
• Zumba I.
1. – 5. třída; 750 Kč; středa 16.30 – 17.30 hod.;
SVČ; K. Sobolová
• Zumba II.
6. – 9. třída; 750 Kč; středa 17.30 – 18.30 hod.;
SVČ; K. Sobolová
• Streetdance/breakdance
holky a kluci 6 – 11 let; 750 Kč; úterý 15.00 –
16.00 hod., zrcadlový sál ZŠ TGM; Jan Novotný
• Street dance
dívky a chlapci 12 – 17 let; 750 Kč; úterý 16.00 –
17.00 hod., zrcadlový sál ZŠ TGM; Jan Novotný
• Break dance
dívky a chlapci 12 – 17 let; 750 Kč; úterý 17.00 –
18.00 hod., zrcadlový sál ZŠ TGM; Jan Novotný
• Hip hop
6. – 9. třída; 750 Kč; termín bude upřesněn
17. 15. – 18.15; hod., SVČ; Vendula a Lucie Fendrychovi
• Aerobic mini
1. – 5. třída; 750 Kč; termín bude upřesněn,
SVČ; Hana Obolecká
• Jumping kids mini
4 – 6 let; 800 Kč; úterý 14.30 – 15.30 a 15.30 –
16.30 hod., gymnastický sál hala gymnázia;
B. Faltýnková
• Jumping kids
1. stupeň ZŠ; 800 Kč; pondělí 15.00 – 16.00 h,;
gymnastický sál hala gymnázia; Z. Vykydalová
středa 14.30 – 15.30; gymnastický sál hala
gymnázia; B. Faltýnková
• Jumping teenager
2. stupeň ZŠ; 800 Kč; pondělí 16.30 –
17.30 hod., gymnastický sál hala gymnázia;
Z. Vykydalová
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• Sportovní gymnastika
od 5 let; 750 Kč; středa 16.00 – 17.30 hod., hala
gymnázia; Mgr. L. Králová, B. Faltýnková,
Mgr. M. Jakubcová, Mgr. E. Neudertová, L. Červená, DiS., V. Zvolenská, T. Jílková, O. Kotvová
• Karate
8 let – dospělí; 750/1600 Kč; středa 17.00 –
18.30 hod., malá tělocvična ZŠ TGM, pátek
17.00 – 18.30 hod., velká hala ZŠ TGM; Š. Kučerová, Š. Příhoda, J. Roušar, J. Král, P. Hromádka
• Florbal chlapci
mladší žáci; od 8 let; 750 Kč; pondělí 15.45 –
16.45h., ZŠ Na Lukáchod.; R. Dudek, DiS.,
Mgr. Zdeněk Přiklopil
• 1. FBC Polička
750 Kč; pondělí, středa 17.00 – 18.00; h., ZŠ Na
Lukáchod.; R. Dudek, DiS., J. Bouška
Začínáme 8. 8.
• Bowling
4. – 9. třída; termín bude upřesněn; Bowling
Polička; Jitka Teplá, DiS.
• Badminton
5. – 9. třída; 750 Kč; pátek 16.00 – 17.00 h,;
hala gymnázia; H. Knotková
• Kopaná – mladší přípravka
ročník 2008 – 2009; 750 Kč; R. Mlynář
úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00 hod., Stadion SK –
jaro, léto
úterý 17.00 – 18.00 hod., ZŠ Na Lukách – zima
čtvrtek 17.30 – 18.30 hod., hala gymnázia –
zima
• Kopaná – starší přípravka
ročník 2006 – 2007; 750 Kč; R. Lajžner
úterý a čtvrtek 16.30 – 18.30 hod., Stadion SK –
jaro, léto
pondělí 17.30 – 19.00 hod., hala gymnázia
čtvrtek 17.00 – 18.00 hod., ZŠ Na Lukách
Nábor od září proběhne každé úterý a čtvrtek
od 16.30 hod. na stadionu SK Masokombinát
Polička. Začínáme první úterý v září.
• Jezdecký klub Vraník
6 – 15 let; 750 Kč; úterý 15.00 – 16.00 hod.,
Společná teorie v SVČ; M. Pletichová
úterý nebo středa 15.00 – 18.00 hod., jezdecký
areál Stašov; SVČ; M. Pletichová
• Šachy I.
začátečníci od 1. třídy; 750 Kč; pátek 14.00 –
15.30 hod., SVČ; P. Feltl
• Šachy II.
pokročilí; 750 Kč; pátek 15.30 – 16.30 hod.,
SVČ; D. Schaffer
• Modelářský kroužek
pro děti od 10 let; 750 Kč; pátek 15.00 –
16.30 hod., SVČ, dopravní hřiště; J. Neudert
Zájmové kroužky pro nejmenší
• Klokánci – cvičení na míčích
3 – 5 let; 750 Kč; čtvrtek 16.00 – 17.00 hod.,
SVČ; K. Sokolová
• Veselé tanečky pro malé dětičky
4 – 6let; 750 Kč; úterý 16.15 – 17.15 hod., SVČ;
K. Grubhofferová
• Angličtina se zvířátky
3 – 4 let; 850 Kč; pondělí 15.00 – 15.30 hod., 5 –
6 let; pondělí 15.45 – 16.15 hod., SVČ; M. Šilarová, H. Richterová
• Kopaná – přípravka „školička
ročník 2010 a výběr 2011; 750 Kč; P. Bureš
úterý a čtvrtek 16.30 – 17.30 hod., Stadion SK –
podzim a jaro
úterý 16.00 – 17.00 hod., ZŠ Na Lukách – zima
čtvrtek 16.00 – 17.00 hod., ZŠ Na Lukách –
zima
Nábor od září každé úterý a čtvrtek od
16.00 hod. na stadionu SK Masokombinát Polička.
• Florbal školička
pokročilí 6 – 8 let; 750 Kč; středa 15.45 –
16.45 hod., ZŠ Na Lukáchod.; R. Dudek, DiS.

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

• Florbal školička
začátečníci 5 – 6 let; 750 Kč; středa 15.45 –
16.45 hod., ZŠ Na Lukáchod.; Mgr. Z. Přiklopil
• Rarášek – cvičení rodičů s dětmi
3 – 5 let; 750 Kč; úterý 17.00 – 18.00 hod., malá
tělocvična ZŠ TGM; M. Lajžnerová
• Tvořivé ručičky
5 – 7 let; 750 Kč; pondělí 15.00 – 16.00 hod.,
SVČ; I. Chroustovská, DiS.
• Tvoření pro malá stvoření
2, 5 – 5 let; 750 Kč; středa 16.00 – 18.00 hod.,
SVČ; I. Chroustovská, DiS.
Zájmové kroužky pro
studenty a dospěláky
• Busy bags
pro šikovné maminky nebo babičky malých
dětí; 800 Kč čtvrtek 15.00 – 16.30 hod., SVČ;
Z. Švecová
• Jóga
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; pondělí
18.00 – 19.30 hod., SVČ; M. Hegrová
• Jóga
pro dospělé a studenty 1600 Kč; úterý 18.30 –
20.00 hod., SVČ; Ing. J. Střílková
• Pilates
pro dospělé a studenty; 800/1600 Kč; liché týdny: čtvrtek 10.00 – 11.00 hod., (začátek 13. 10. ),
sudé týdny: čtvrtek 18.00 – 19.00 hod., (začátek 6. 10. ), SVČ; R. Tomešová
• Fitbox
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; středa 19.00 –
20.00 hod., SVČ; M. Jirečková
• Muzikoterapie
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; pátek 18.00 –
19.00 hod., SVČ; MVDr. V. Poutník
• Tai-chi „24-forem“
pro dospělé a studenty; 1600 Kč; pátek 16.30 –
18.00 hod., SVČ; MVDr. V. Poutník
• Keramika pro dospělé
pro dospělé a studenty; 1500 Kč; + hlína; úterý
17.30 – 19.30 hod., SVČ; A. Hejduková
• Pletení z papíru
pro dospělé a studenty; 800 Kč; od ledna 2017,
SVČ; Pondělíčková
• Dámský klub
Pro dospělé; 550 Kč; každé první úterý v měsíci
14.30 – 18.30; SVČ; D. Pachovská
• Kurzy:
• Kurz černého drátování
pro dospělé a studenty začátečníci; 700 Kč, říjen-listopad čtvrtek 14.45 – 16.45 hod., SVČ;
Ing. Ivan Šouta
• Kurz černého drátování
pro dospělé a studenty pokročilí; 700 Kč;, říjen-listopad čtvrtek 17.00 – 19.00 hod., SVČ;
Ing. Ivan Šouta
• Kurz malby
pro dospělé a studenty; 1500 Kč; úterý 17.00 –
20.00 hod., SVČ; D. Němcová
• Hravá škola bruslení
pro děti od 4 do 10 let; 20 lekcí – 450 Kč říjen –
listopad, termín bude upřesněn v září, zimní
stadion; M. Grubhoffer
• Kurz in-linebruslení
děti od 6 let; 10 lekcí; 250 Kč; květen – červen;
zimní stadion
• Kurz reflexní terapie
Pro dospělé a studenty; 2000 Kč; 17.00 –
19.00 hod., termín bude upřesněn, Masáže Paprsek; D. Ostatková
Veškeré chybějící informace budou doplněny během měsíce září.
Do zájmových kroužků se můžete přihlásit na
www.mozaika-policka.cz od 29. 8.
V novém školním roce přecházíme na nový přihlašovací systém. Rádi vám, v případě nejasností,
poradíme na telefonním čísle: 736 761 281.

5. Umělecko-eko-sociologické
symposium Chaos Start 2016
Krajina duše – Duše krajiny –
Emocionální krajina
8.–14. 8.
Kde: Střítež 68, 4 km od Poličky, usedlost Chaos.
Symposium je určeno pro studenty či absolventy vysokých uměleckých škol. Otevřené veřejnosti.
Materiálově je zacílené na práci v přírodě s přírodními či recyklovatelnými materiály. V jeho průběhu může veřejnost navštívit odborné přednášky
vztahující se k tématu symposia, dílnu či vernisáž,
kterou je symposium zakončeno, děti se mohou
zúčastnit dvoudenní kreativní dílny zakončené
vernisáží pro rodiče a veřejnost.
Vernisáž symposia v sobotu 13. 8. v 18 h
Předběžný program:
Uskuteční se mezi 8.–14. 8. , předtím víkend
5.–6. 8. proběhne kreativní ekologicky a výtvarně zaměřená dílna pro děti 3-15 let, především
pro místní děti, které můžete předběžně přihlásit,
kapacita je omezena na 10 dětí. Přihlášky na kontaktech dole.
V pátek 5. 8. od cca 13 do 17 h, v sobotu od 10 do
13 h. Dětskou kreativní dílnu povede Mgr. Štěpánka Nikodýmová, která má ukončené pedagogické
vzdělání, její diplomová práce “Umění z odpadů”
skvěle rezonuje s našimi tématy. Je zkušenou lektorkou pro práci s dětmi a dílnu povede již potřetí.
Téma letošního Symposia Chaos Start 2016:
Krajina duše – Duše krajiny – Emocionální krajina. Přesahy k absurdnu, mýtům, tradicím, strachům, zkušenostem, rituálům, fauně a floře, slunci,
měsíci a hvězdám, snům, mezním situacím, mikrosvětu a makrosvětu, vnitřnímu a vnějšímu, humoru, tělu, potravě, vědomí a ochranně.
Profil účastníka: student nebo poměrně čerstvý absolvent vysoké umělecky orientované školy.
V minulosti se zúčastnili i sociologové nebo architekti, pokud vás zajímá tvořit v částečně punkovém, alternativním prostředí vesnické usedlosti
a 4 ha přilehlého lesa a louky, případně po domluvě ve vsi Střítež u Poličky nebo v Poličce.
Zájem o účast je třeba projevit co nejdříve na
na kontaktech dole. Vybráni budete na základě
osobního rozhovoru a po zaplacení účastnického
poplatku 500 Kč (č. účtu: 215772569/0600), který

Trasy kočování
Kola budou promazána, žebřiny budou oprášeny, oj bude osahána a kozlík bude zahřát. V srpnu
poličtí ochotníci opět vyjedou do nedalekých vsí
hrát divadlo. Na programu jsou dvě hry. Nejdříve
uvidíte obnovenou premiéru popraskdovské hry
Čerti na Karštejně, o týden později pak novinku
mladších kočovníků s názvem Ani ryba, ani rak.
Čerti na Karštejně
8. 8. Oldřiš
9. 8. Borová
10. 8. Pustá Rybná
11. 8. Krásné
12. 8. Březiny
13. 8. Milovy
Ani ryba, ani rak
15. 8. Oldřiš
16. 8. Borová
17. 8. Pustá Rybná
18. 8. Krásné
19. 8. Březiny
20. 8. Polička (začátek 23.00 hod. v DK)
Výstupné dobrovolné. Začátek od 20.00 hod.
-pe-

pokryje částečně náklady spojené s vaším týdenním stravováním. Předtím budeme chtít vidět
stručnou dokumentaci vaší předešlé práce či aktivit. Pracujeme s přírodními či recyklovatelnými
materiály v médiích, kresba, malba, objekt, performance, video, zvuk, atd.
Domluvené přednášky a workshopy pro účastníky, přednášky otevřené veřejnosti. V případně
zájmu o workshopy je třeba se předběžně přihlásit
na kontaktech dole.
Přednáška – workshop: úterý 9. 8. podvečer.
MgA. Michal Kindernay, je autorem videoinstalací, videoperformancí, a interaktivních aplikací, využívajících senzorické vstupy. Michal patří
k předním českým tvůrcům interaktivního videa.
Narozen 1978 v Hradci Králové, absolvoval bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění
VUT v Brně (2004-08) v ateliéru Video u Petra
Rónaie, absolvoval na FAMU v Centru audiovizuálních studií M. Vojtěchovského. V součastnosti
na FAMU sám učí. Společně s Mgr. Lenkou Dolanovou, PhD., založil mapu venkovských a periferních kulturních center RurArtMap a společné
také působí ještě společně Guy Van Bellem v Yo-Yo,
občanském sdružení, působícím na hranici Železných hor a Vysočiny v původním kravíně, kde
realizují workshopy, výstavy, rezidenční programy,
a jsou nám po všech stránkách blízcí. (www. yo-yo-yo.org).
Přednáška - workshop: Asol, místní tvůrkyně
a znalkyně nás seznámí s historií labyrintů a i s jejím vlastním.
Přednáška – workshop: středa 10. 8. půldenní
po obědě. Jan Burian, Ph.D. Mindfulness. Všímavost je schopnost plně prožívat přítomnost,
zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od
posuzujících myšlenek., Psychoterapeut a lektor
povede workshop o vnímání emocí v těle, výtvarné
vyjádření tělesných projevů emocí, dialog s emocemi. Více na www.praveted.cz.
Přednáška: čtvrtek 11. 8. podvečer: Mgr. Zdeňka
Sůvová, členka Egyptologického ústavu Akademie
věd ČR, Zabývá se archeozoologií a paleoekologií
souborů nejen ze střední Evropy, ale i z Blízkého
východu (Egypt, Súdán, Kurdistán).
Přednáška – prezentace: čtvrtek 11. 8. večer.
MgA. Tomáš Hrůza, fotograf pracující s dalšími
médii, videem a zvukem, představitel nastupující
umělecké generace, zakladel portálu artmap, pomáhá na svět RurArtMap, zakládající člen sdružení Pilgrim, atd. (www.pilgrim.cz, www.artmap.cz).
Přednáška – malá pouť: pátek nebo sobota. Jiří
Zemánek, historik umění, publicista a kulturní
aktivista. Vystudoval dějiny umění na filosofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako kurátor působil v několik státních galeriích, naposledy ve sbírce moderního umění Národní galerie
v Praze. Zabývá se přesahy umělecké tvorby do
oblasti ekologie a spirituality, otázkou proměny
paradigmatu a formováním nové integrální kultury. Člen Budapešťského klubu, zakladatel sdružení
Pilgrim, poutnictví přírodou, v rámci kterého realizují Máchovské cesty.
Změna programu vyhrazena. Aktuální situaci
sleduje na Facebooku na veřejné stránce Galerie
Kabinet Střítež.
Dokumentace minulého sympozia na stránkách
www.planeta-chaos.cz, Galerie Kabinet Střítež na
FB. Dotazy případně směřujte na kontakty dole.
Pořádá Spolek Planeta Chaos. Jde nám o propojování lidí, přírody a umění, o ekologické a kulturní
povědomí společnosti, rádi se bavíme a sdílíme radost s ostatními. Toto bude již 5. ročník Symposia
a 6. rok fungování Galerie Kabinet Chaos, jejíž
celoroční výstavní program je částečně podpořen
granty na kulturu města Polička a MKČR.
Kontakty: verbrom@gmail.com,
mobil: 602 315 215.

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

Učebny Veroniky
Šrek Bromové
V pořadí čtvrté Učebny spolku Artedu, do
kterých se zapojilo Gymnázium Polička, završila 23. června 2016 vernisáž dalšího výtvarného díla, jež je společným počinem studentů
středních neuměleckých škol a renomovaných
českých výtvarníků. Projekt vedla přední česká
intermediální umělkyně, fotograf ka a performerka Veronika Šrek Bromová, která s gymnazisty vytvořila monumentální objekt inspirovaný schématem mandaly. Práce navazuje na
aktuální tvorbu umělkyně a její „sukňové“ performance, zároveň však ref lektuje i osobní prožitky studentů a jejich kreativní zaujetí.

V projektu Učebny, na němž se v předchozích
realizacích podíleli umělci Jiří David, Michael
Rittstein a Kurt Gebauer, se spolek Artedu zabývá hledáním způsobů, jak přiblížit současné
umění mladým lidem skrze neopakovatelný
osobní zážitek, zprostředkovaný neformálním
a intenzivním kontaktem s uznávaným umělcem
a jak propojit zdánlivě nepropojitelné světy –
svět vysokého umění a prostředí střední školy.
„Je skvělé, že Artedu přichází s tímto novým
konceptem vzdělávání skrze umění. Nadchlo mě
to a zapojuji se s nápadem na vytvoření mandaly z vyřazených oděvů. Studenti i já jsme přispěli vlastním šatstvem a tento poměrně obří
objekt z lidských šatů symbolizuje naší propojenost, bratrskost a sesterskost. Ráda bych tak
podpořila téma lidské jednoty. Všichni přicházíme ze stejného zdroje a jsme na sobě závislí,
pomáhejme si sobě navzájem i naší krásné planetě Zemi,“ popisuje svoji výtvarnou koncepci
Bromová.
Autorka koncepce Učeben Zdenka Švadlenková dodává: „Každé výtvarné dílo, jež dosud
vzniklo v rámci Učeben, je zcela jedinečné, stejně jako zapojení umělci, z jejichž přístupu k projektu a vedení studentů je vždy silně patrná
jejich individualita. Společným jmenovatelem
všech dosavadních realizací jsou pak velmi pozoruhodná díla zřetelně odrážející rukopis ‚mistra‘ a rovněž nadšení a tvůrčí atmosféra, která
propojí všechny účastníky a potažmo i celou
komunitu školy.“
Vystavující: Veronika Šrek Bromová & Tereza
Přívětivá, Johanna Raaschová, Sára Vykypělová, Anežka Zezulová, Michal Simon, Nikola
Glänznerová, Vendula Grubhofferová, Michaela
Lopourová, Anežka Korábová, Veronika Kysilková, Karolína Erbesová, Iva Machová, Petr Klimeš, Barbora Tůmová, Marie Doležalová, Tereza
Plšková, Lucie Jirušová.
Pedagog: Ilona Kozáková
Artedu je nezisková organizace podporující
projekty na pomezí umění a vzdělávání. Dlouhodobě se snaží pomáhat překonávat bariéry v chápání současného umění a umělců, které jsou pro
české prostředí stále tak typické a to právě skrze
projekty přibližující veřejnosti tento svět neformální cestou.
Eva Šmerdová
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Z deníku
staromilce…

Program RC MaTami

aneb rozmarné léto
Léto je časem, jenž dělí poličské občany na dvě
části. Zdaleka to není způsobeno pouze počasím,
přechody front a stavem srážek. Léto je časem, kdy
téměř všichni, kdo produkují nějaký způsob „zábavy“, pocítí naléhavou potřebu pobavit i ty, kteří o to
vůbec nestojí. Dopadá to obvykle tak, že část občanů
se raduje ze sportovních, hudebních, kulinářských,
pivních a jiných zážitků, a druhá polovina rezignovaně trpí, cpe sebe a domácí mazlíčky hypnotiky
a toužebně vyhlíží první symptomy podzimu. Občas
se nějaký nezkušený jedinec sesype a ohradí se proti hluku, problematickému koncertu, absurdnímu
zacházení s pojmem „noční klid“… Nakonec to zase
všichni nějak přežijeme a, budeme-li mít štěstí, třeba
se nám některá z produkcí bude i zamlouvat. Velká
očekávání vzbuzuje letošní program Colour Meetingu, „555“, jak se zdá, nevzbuzuje vůbec nic. O to
milejší může být překvapení… Je třeba se předem
nesesypat a hlavně si nepřipomínat ideály zakladatelů tohoto festivalu a atmosféru prvních ročníků…
Poličské léto má letos dvě nové hollywoodské kulisy. Obě jsou bláznivě modré, obě mají sloužit k vylepšení relaxace občanů a turistů. Je mezi nimi ovšem
jeden ne nepodstatný rozdíl. Zatímco bistro v městském parku je výsledkem soukromého podnikání,
a tedy i odvahy a rizika, skluzavku na koupališti
zaplatil jeden každý z občanů města. A opět dochází
k určité schizofrenii. Část občanů je modrým monstrem nadšena, část pragmaticky počítá. Jeden milion
sedm set tisíc korun českých – to je cena skluzavky.
Šedesát dnů v roce je v provozu koupaliště. Tedy,
když se léto vydaří. Lze vyčíslit náklady na povýšení
početního stavu městských strážníků a provoz městské policie i v noci a o víkendech? Nejspíš jde o úplně
jednoduché počty, stejně tak jednoduché jako myšlenka, že pro potenciálního voliče je vodní atrakce
důležitější než pocit klidu a bezpečí. V souvislosti
s násilnostmi, které nedávno v Poličce proběhly, otevřel jeden z poličských FB profilů debatu na téma
„bezpečnost“. Výživné, doporučuji všem diskutujícím,
aby buď začali být aktivní, nebo se šli sklouznout!
Poličské léto bude mít i nového, velmi důležitého,
muže. Tedy, jsou-li poslední dostupné informace
pravdivé. Část občanů vývoj událostí kolem nástupu
tajemníka MěÚ dost prožívá, části je naprosto lhostejný. Je přece léto a děje se spousta zábavnějších
věcí…
-kaz-

Prázdniny pokračují a v našem programu se objevují úterní
dílny pro šikovné ručičky našich
dětí a čtvrteční výlety pro jejich
neposedné nožičky. Připomínáme, že v době tábora
bude centrum zavřené. V září proběhne opět oblíbený Bazárek, na který se nezapomeňte přihlásit již
nyní. Ani Dana o prázdninách nelení a 3x týdně si
s ní můžete přijít zacvičit. A na závěr bychom rádi
upozornili na Světový týden kojení, který proběhne
od 1. do 7. srpna. Všem maminkám, které dopřejí
svým dětem mateřské mléko, patří velký obdiv.
Tímto vám dáváme najevo svoji podporu a velké
díky za vaše děti.
Program o prázdninách
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé pondělí 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. v RC
MaTami
každou středu od 19.00 do 20.00 hod. v RC
MaTami
• Body and mind – „tělo a mysl“
Každé pondělí od 19.05 hod. v RC MaTami
Hlídáček
kapacita 10 dětí
každou středu 8.00–12.00 hod
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Letní hrátky, dílny a výlety:
Vázy a lampy ze sklenic
út 2. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Super designovka na balkon či terasu.
Hrátky na zahradě u Mlýna
čt 4. 8. od 9.00 do 12.00 hod
Náramky z korálků
út 16. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Rychle než se všechny rozkutálí! Přijďte si vyrobit veselé náramky.
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Výlet vláčkem do Borové
na minifarmu Falbgery
čt 18. 8. odjezd vlakem v 8.51 hod. (není potřeba
se přihlásit dopředu, sraz na nádraží)
Děti si mohou pohladit kobylku českého sportovního pony s hříbátkem, holandské zakrslé kozy,
göttingenská miniprasátka, králíky, morčátka, pejsky, kočičku, indické běžce, kachny pižmové, slepice, andulky, zebřičky.
Vstupné na farmu: 30 Kč/osobu, děti do 1 roku
zdarma.
Výlet autobusem do Svitav do herny
a kavárny Rarášek
čt 25. 8. odjezd autobusu v 9.10 hod. (není potřeba se přihlásit dopředu, sraz na nádraží)
Děti se mohou vyřádit v hracím koutku na ploše
150 m2, kde je skluzavka, bazénky s míčky, trampolína a jiné atrakce. Rodiče si mohou odpočinout
v příjemném prostředí a vychutnat kvalitní kávu,
čaj.
Mandaly z barevného písku
út 30. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Pro velký úspěch opakujeme tvoření mandal
s pomocí písků v barvách duhy.
Letní příměstský tábor
8. 8. –12. 8.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej 21. 9. (středa 9.00–17.00 h.) a 22. 9. (čtvrtek 9.00–16.00 h.). 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. Příjem věcí: 19. 9. (pondělí) 9.00–17.00 h. (Jordán). Výdej věcí 23. 9. (pátek)
9.00–16.00 h. (Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
(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 Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

2. 8.

3. 8.
4. 8.
6. 8.
7. 8.
9. 8.
10. 8.
13. 8.
14. 8.
16. 8.

17. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
23. 8.

24. 8.
25. 8.
27. 8.

28. 8.

30. 8.
31. 8.

Čas
9.00
9.00
13.30
19.00
13.30
18.00
21.00
16.00
14.00
14.00
13.00
21.00
18.00
9.00
9.00
13.30
14.00
18.00
14.00
10.30
13.00
14.00

Název akce – popis
Dílna - vázy a lampy ze sklenic - Super designovka na balkon či terasu
Dílnička pro děti: Vázy a lampy ze sklenic - Super designovka na balkon či terasu.
Šikovné ručičky - batikování
Koncert Mezinárodních smyčcových kurzů
Šikovné ručičky - batikování
Olomoucká vražda - přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Revenant/ Zmrtvýchvstání - Oskarový film v letním kině
Divadlo pro děti - O červené Karkulce
Dílnička pro děti: Cirkus ulice
Trénování paměti
Polička - procházka - Výstava, přístav
Letní kino - Tajemství hardu v Karaptech - 16 mm projekce
Hudba - Michal Moravec - kytara a zpěv / David Paša - bicí
Výroba náramků z korálků - Rychle než se všechny rozkutálí!
Dílnička pro děti: Náramky z korálků - Dílnička pro děti.
Šikovné ručičky
Letní grilování
Polička*555 - multižánrový festival
Polička*555 - multižánrový festival
Polička*555 - multižánrový festival
Šikovné ručičky
Dílna: Kresby klasicistních vrat jako relaxační omalovánky nejen pro dospělé
- Přijďte se do muzea odreagovat barvami.
19.00 Strašidla - česká komedie
19.00 Strašidla - Komedie, ČR, 113 minut, přístupný
14.00 Narozeninové zpívání
18.00 Tapisérie z Bayeux - přednáška Dr. I. Fridrichové -Sýkorové
9.00 Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi - Celodenní zábavný program pro děti
i dospěláky plný hravých úkolů a her.
14.00 Dílnička pro děti: Mimoni - Vyrobte si postavičku malého Mimoně.
16.00 Divadlo pro děti: Cirkusová pohádka
- Jak to dopadne s namyšleným tygrem Miloušem?
21.00 Letní kino pro děti - Mimoni - Zamysleli jste se někdy nad tím, odkud pocházejí?
14.00 Hudba: Posezení s harmonikou - Místní harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne v atriu muzea.
15.00 Dětský den princů a princezen. - Rodinné odpoledne plné her a soutěží.
9.00 Mandaly z barevných písků - Vytvořte s pomocí písku mandaly v barvách duhy.
14.00 Když jsme chodili do školy - kavárnička

7. 5.–28. 8.
14. 5.–31. 8.

#

4. 6.–30. 9.
2. 8.–30. 8.
9. 8.–14. 8.

Název akce – popis
Výstava: Městosvět - Město a jeho svět v ilustraci pro děti
- Zveme vás na výstavu Městosvět, jenž kolektivní výstavou současných ilustrátorů.
Výstava: Poznávej se! - Na šedesáti exponátech si mohou návštěvníci vyzkoušet,
jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat.
Polička včera a dnes - výstava fotografií historické a současné Poličky
Poličské kulturní léto - Prázdninový multižánrový festival
Život na věži (kostýmové prohlídky) - Prohlídky rodné světničky
Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů.

srpen 2016

Místo konání
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička
Velký sál Tylova domu
DPS Polička
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
Palackého náměstí
Palackého náměstí
Palackého náměstí
DPS Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami
matami.webnode.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.letopolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
MaTami
matami.webnode.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Městské muzeum a galerie (CBM)
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Polička
Městská knihovna

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)
Zahrada u mlýna
MaTami (CBM)
DPS Polička

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Svatojosefská jednota Polička
pajasimon@seznam.cz
MaTami
matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Místo konání

Pořadatel akce

Radnice

CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

Rodná světnička Bohuslava Martinů CBM (Muzeum)

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

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org

muzeum@muzeum.policka.org

Vendelín a Josefína

Mime Fest
Polička
Mezinárodní festival pantomimy
Program
Pondělí 12. 9.
• 19.30 hod. In memoriam Boris Hybner
(Promítání vzpomínek, divadelních představení a filmů s komentářem)
Divadelní klub, vstupné: zdarma
Úterý 13. 9.
• 19.30 hod. Ateliér fyzického divadla JAMU
(CZ): Chaos srdce
Tylův dům, vstupné: 80/60 Kč
• 21.00 hod. Katedra pantomimy HAMU (CZ):
Ňáká pantomima
Divadelní klub, vstupné: 80/60 Kč
Vstupné na obě večerní představení:
100/80 Kč
Středa 14. 9.
• 9.00 a 11.00 hod. Václav Strasser (CZ): Duhové bubliny (Představení pro mateřinky)
Divadelní klub, vstupné: 50 Kč
• 19.30 hod. Nimmy Raphel (IND): Nitrawathwam
Tylův dům, vstupné: 100/80 Kč
• 21.00 hod. Red Bastard (USA)
Divadelní klub, vstupné: 150/120 Kč
Vstupné na obě večerní představení
150/120 Kč *

Do tmy noční kdosi bručí,
až mi strachy vlasy trčí!
Nestraší tu, už to vím –
to jen trošku v bříšku kručí
mým medvědům plyšovým.
Poličský rodák Josef Soukal představí svoji knihu veršů pro děti Vendelín a Josefína 29. srpna
v knihkupectví Dolejš na neformální autogramiádě.
Josef Soukal se narodil roku 1961 v Poličce, absolvoval místní gymnázium a následně FF dnešní
Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 1995 učí na
Gymnáziu Ústavní v Praze-Bohnicích. Vydal řadu
čítanek a učebnic literatury pro ZŠ a všechny typy
středních škol (více na www.spn.cz). Příležitostně
publikoval odborné či publicistické texty (Slovník
české prózy, časopis Český jazyk a literatura - zde
je členem redakční rady, aj.). Je předsedou Asociace češtinářů.
Vždycky mě mile překvapí, když seriózní literární badatelé, učitelé, teoretici, editoři atp. zabývající se literaturou v sobě objeví básnický nerv a do-

Čtvrtek 15. 9.
• 11.00 hod. Radim Vizváry (Cz): Solo
(Představení pro základní školy)
Tylův dům, vstupné: 50 Kč
• 19.30 hod. Radim Vizváry (Cz): Solo
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč
• 21.00 hod. Bandart (Hu): Dancing Graffiti & You-Topia
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč
Vstupné na obě večerní představení:
150/120 Kč *
Pátek 16. 9.
• 11.00 hod. Losers Cirque Company (CZ): The
Losers
(Představení pro střední školy), Tylův dům,
vstupné: 50 Kč
• 16.00 hod. Filip Hajduk (SK): Šaško
(Pouliční rodinné představení), Palackého
náměstí
• 19.30 hod. Losers Cirque Company (CZ):
Walls & Handbags
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč
• 21.00 hod. Spitfire Company (CZ): Antiwords
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč
Vstupné na obě večerní představení:
150/120 Kč *
Sobota 17. 9.
• 16.00 hod. Enano (P):
(Pouliční rodinné představení), Palackého
náměstí
• 19.30 hod. Mime Evening in memoriam Boris
Hybner
(Slavnostní finále festivalu), Tylův dům,
vstupné: 150/120 Kč
Účinkující: Vanda Hybnerová (CZ), Nimmy
Raphel (IND), Loosers Cirque Company (CZ),
Enano (P), Pantomima S.I. (CZ), Radim Vizváry (CZ)a další
Permanentka na všechna představení
699/499 Kč *
* plná cena/snížená cena
Školní představení je možné rezervovat na
e-mailu: mimefest@gmail.com nebo tel. čísle731 462 824.
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kážou sami sobě i svým bližním, že umějí napsat
svébytnou báseň, nebo (což je ještě zřídkavější)
dětsky milou, užaslou, veselou či rozvernou básničku pro nejmenší čtenáře (či nečtenáře). Což je
právě tento případ a básniček je celá sbírka. Vyzařuje z ní radost z tvořivého vymýšlení a také radost
z toho, že ty verše potěší či potěšily někoho blízkého. Ať těší i další malé i velké čtenáře! Průvodní
slovo Jiřího Žáčka
-ij-

Poděkování
11. května tohoto roku se při poličském „květinovém dni“ prodalo 482 kytiček za 11 847 Kč.
Výtěžek byl odeslán na konto Ligy proti rakovině.
Děkujeme dárcům, dobrovolníkům (studentky
místní obchodní školy) a organizátorům.
-zk-

Poličské kulturní léto
út 2. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti v MaTami
Vázy a lampy ze sklenic – super designovka
na balkon či terasu.
so 6. 8. od 21.00 hod. Letní kino
Revenant/Zmrtvýchvstání
Americký západ, Jižní Dakota, rok
1823. Ohromující herecký výkon Leonarada
DiCapria v roli lovce Hugha Glasse a jeho
syrový příběh o naději a vůli k přežití byl
oceněn Oscarem za režii, mužský herecký
výkon a překrásnou kameru. Drama/Thriller/Western, USA 2015, 156 min.
ne 7. 8. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
O Červené Karkulce
Loutkovou pohádku (a jednu krabičkovou
navíc k tomu) pro děti od 0 do 111 let sehraje na dvorečku Centra Bohuslava Martinů
Malé Divadélko Praha.
út 9. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti v radnici
Cirkus ulice - Výtvarná dílna na téma knihy mnoha tváří Cirkus ulice spisovatelky
a ilustrátorky Dagmar Urbánkové. Vstupte
do Cirkusu ulice! Ten kdo vstoupí, neprohloupí! Ulice je krajinou lidí radostných,
nafoukaných, rozverných, upovídaných, tichých, tlustých, mlsných, smutných. Přijďte skládat, kombinovat, kreslit a vytvořit si
vlastní uličníky. Součástí dílny je prohlídka
výstavy Městosvět.
so 13. 8. od 21.00 hod. Letní kino
Tajemství hradu v Karpatech
16 mm projekce
Vzhůru do Vyšných Vlkodlaků! Kultovní český film bude promítán na historickém 16 mm
projektoru. Součástí představení je krátké
seznámení s historickou promítací technikou.
Komedie/Československo, 1981, 97 min.
Vstupné zdarma
ne 14. 8. od 18.00 hod.
Hudba
Michal Moravec - kytara a zpěv, David Paša
- bicí
Přijďte si příjemně posedět a poslechnout
známe popové písně českého éteru a akustickém podání Machala Moravce, zazní písně od
skupiny Kryštof, Jelen, Slza a mnoha dalších.
út 16. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti v MaTami
Náramky z korálků – Rychle než se všechny
rozkutálí! V rodinném centru si vyrobíte
veselé náramky.
út od 23. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti v muzeu
Kresby klasicistních vrat jako relaxační
omalovánky nejen pro dospělé - Přijďte se

do muzea odreagovat barvami. Prohlédnete si pečlivé kresby vyřezávaných vrat
v nové publikaci Klasicistní vrata v Poličce
v kresbách Stanislavy Cafourkové, které
přímo lákají k vybarvení.
Protože mnohobarevnost není pro vrata
a dveře typická – byly natírány jednobarevně, bude vámi vybarvený obrázek vždy
jedinečným originálem.
so 27. 8.
Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi
9.00 – 17.00 hod.
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her.
9.00 – 12.00 hod. – Putování muzeem za
skřítky
14.00 – 16.00 hod. - Dílnička pro děti
Mimoni – Vyrobte si postavičku malého
Stuarta, Kevina nebo Boba, kterého si můžete večer vzít na promítání filmu, ve kterém se o nich dozvíte vše.
16.00 hod. – Divadlo pro děti – Cirkusová
pohádka
Jak to dopadne s namyšleným tygrem
Miloušem? Zachrání růžové prasátko, papoušek Laura i ostatní kamarádi z cirkusu
představení, nebo snad budou muset vrátit
divákům vstupenky?
so 27. 8. od 21.00 hod. Letní kino pro děti
Mimoni
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni
dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď vám přináší animovaná
rodinná komedie. Animovaný/Komedie/
Rodinný, USA 2015, 91 min.
ne 28. 8. od 14.00 hod.
Posezení s harmonikou
Místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne v atriu
muzea.
út 30. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti v MaTami
Mandaly z barevného písku – Vytvořte
s pomocí písku mandaly v barvách duhy.
so 3. 9. od 11.00 do 19.00 hod. v parku u hradeb
Bitva na políčkách – Boj o čest
Druhý ročník historického festivalu, při kterém v parku vyroste středověké ležení a v Poličce se setkají skupiny živé historie z několika zemí.
Těšit se můžete na historické tržiště, dobová
řemesla, středověkou kapelu z Polska, bojové
duely a velkolepou finální bitvu.
Pořádá spolek Aldeigjuborg z.s. ve spolupráci s městskou knihovnou.
Vstup zdarma, koná se za každého počasí.
Více na www.letopolicka.cz.

Z činnosti
DPS Penzion
Než začaly prázdniny, sešli se senioři se studenty
z Gymnázia Polička při společenských hrách. Veselo bylo u karet, Člověče nezlob se a senioři si také
vyzkoušeli i hry pro ně neznámé. Obyvatelé v DPS
Penzion ví, že je důležité být fyzicky v kondici a tím
zůstat co nejdéle soběstačným, stejně důležité je udržet si v kondici i mozek. Proto tak rádi navštěvují pravidelné cvičení na židlích a trénování paměti. Stalo
se již tradicí, že prázdninový čas otevírají senioři návštěvou přehrady. Procházka kolem vodní plochy, setkání s přáteli z Domova důchodců z Poličky, zpívání
písní, poslech muziky… každý si našel to, co má rád.
Nechyběla samozřejmě ani grilovaná uzenina. Celé
odpoledne výletníky doprovázelo příjemné sluníčko.

Pozvánka DPS
Penzion
2. 8. Šikovné ručičky –
batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
3. 8. Šikovné ručičky – batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
9. 8. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
10. 8. Polička – procházka, výstava, přístav. Vycházíme ve 13.00 hod. od DPS Penzion.
16. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
17. 8. Letní grilování od 14.00 hod. Atrium Penzionu.
23. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
25. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
31. 8. Když jsme chodili do školy – kavárnička od
14.00 hod. ve společenské místnosti.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

6.–7. 8.
13.–14. 8.
20.–21. 8.
27.–28. 8.

3.–4. 9.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Na programu
byli bohové

Zprávy z Charity

Jako každoročně proběhl ve dnech od 3. do 16. července na základně poličské organizace Pionýra na
Damašku u Pusté Rybné letní tábor. Tentokrát tu
bylo obzvláště živo, protože přijelo na 140 dětí nejen
z oblasti Poličska, ale i z dalekých krajů republiky,
kam život zavál jejich rodiče, někdejší pravidelné
účastníky táborů. Připočteme-li k tomu 30 dospělých, kteří zabezpečují chod kuchyně, plnění denních
plánů činnosti, zdravotnickou službu, pořádek a disciplínu, je to pořádný chumel lidí…

Hlavní osobou, která má vždy na starosti úplně
všechno, byl už tradičně Petr Erbes, kterému jsem
položil pár otázek. Zajímalo mne například, jak hodnotí první dny pobytu.
„Vidím to poměrně optimisticky. Zatím se, bohudík, nevyskytly žádné větší problémy. Je tu jen pár
trochu nachlazených děcek, což je důsledkem velkých veder a toho, že jeden parný den jsme strávili
koupáním na Milovech.“
Bývá pravidlem, že každý tábor je zaměřen na
nějakou neobvyklou problematiku, pokaždé je jaksi
„prodchnut zajímavým duchem.“
„Máš pravdu, a to úplně doslova, protože máme
tábor plný duchů. Tentokrát jsme totiž jako náplň
zvolili světová náboženství. Takže už tady byli na
návštěvě Buddha, Alláh, Ježíš, nechyběli Satan, Šaman, čekáme i Ufony…Nejde o to, že bychom nějaké
náboženství propagovali nebo zavrhovali, ale chceme dětem poodhalit jejich podstatu, základy, obyčeje, pravidla, vztah k okolnímu světu… Takže náš
den začíná tím, že se třeba přečte příběh nějakého
proroka či známé liturgické osobnosti a na základě
toho se pak vybírají soutěže a sportovní aktivity.“
Jaké je věkové rozpětí účastníků tábora?
„Jsou tady děti od 6 do 18 let (to už vlastně ani
nejsou děti). Většina je z Poličska, ale také známá
a početná „letovická diaspora“, několik Pražanů,
Brňanů a z dalších koutů republiky, kam osud zavál jejich rodiče, kteří sem kdysi pravidelně jezdili.
Všichni účastníci si pochvalují dobrou stravu a tak
„kuchyňákům“ vyjadřuji touto cestou pochvalu.“
Jak probíhají denní plány činnosti?
„Vymyslet program a jeho naplnění není vůbec
jednoduché. V zásadě čtyři oblasti činnosti, a to
sport, dále soutěže motivované náboženskými tématy jak jsem se zmínil, nechybí procvičování manuální zručnosti (např. výroba totemů, amuletů)
a konečně večerní posezení s kulturní náplní (divadélka, výstupy, skeče).“
Text a foto: L. Vrabec

Blahopřejeme
Srdečně blahopřejeme našim rodičům, Jiřímu a Květoslavě Vomáčkovým, ke zlaté
svatbě, kterou spolu oslavili
30. 7. 2016.
Přejeme ještě mnoho krásných dalších společných let.
Květa a Jirka
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Poličská charita
má nové „fáro“
Oblastní charita Polička splnila další účel Tříkrálové sbírky
2016. V Poličce a okolních obcích si
od června můžete všimnout automobilu značky Renault Clio v bílé barvě, označeného charitním logem.
Nové vozidlo slouží k zabezpečení terénní sociální služby pro seniory. Střediska Osobní asistence
a Charitní pečovatelská služba tak obdržely k služebně nejstaršímu charitnímu „autostařečkovi“
(Škoda Fabia z roku 2003) mladého parťáka, o kterého se budou dělit. Stará Škoda Fabia již potřebuje
opravy, které spolykají nemálo peněz a chybí i čas,
kdy stojí v opravně a nemůže sloužit k zabezpečení služby. Nové vozidlo bude spolehlivé, zrychlí
a usnadní pomoc potřebným, a tím vyváží nedostatky starého. Starý vůz však bude sloužit dál. Na
jeho vyřazení ještě nenastal správný čas, protože pro rozrůstající se terénní služby by, i přes své
„mouchy“ chyběl.
Důvodem koupě nového automobilu do Charity
je nárůst počtu klientů. Jedna třetina péče připadá
na seniory v Poličce, ale k většině klientů z okolních
obcí se charitní pečovatelky nebo osobní asistentky, které poskytující péči 7 dnů v týdnu, musí nějak
dopravit.
Renault Clio je v pořadí již devátý charitní automobil pořízený z výnosů Tříkrálových sbírek. Vy,
přispěvatelé, ale i vy, vedoucí skupinek, koledníci
a ostatní, kdo organizačně s tříkrálovou sbírkou pomáháte, máte u nás v regionu velký podíl na pomoci
lidem, kteří ji potřebují. Za tuto nezištnou a velkorysou pomoc naší „Charitě na čtyřech kolech“ vám
upřímně děkujeme.
Jitka Balášová
Duševní choroby se často snoubí s izolací
Být zavřený doma, takřka bez kontaktu s okolním světem a společností – pro většinu z nás těžko
představitelná situace, pro jiné tvrdá realita. Někoho v izolaci drží tělesný handicap, jiného mezi čtyřmi stěnami „vězní“ potíže duševní. Pomoc duševně
nemocným nabízí Otevřené dveře, jak ilustruje příběh jednoho z klientů:
Pan Jan má 28 let, vystudoval stavební průmyslovku, ale během studia na vysoké škole se u něj roz-

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení poličští důchodci, členové MO SDCR. Mám
pro vás jednu dobrou zprávu. Na společném jednání
výboru, předsedů komisí a vlaštovek 12. 7. byl vypracován a schválen náš tematický a časový plán zájezdů, vycházek a dalších akcí. Tento dokument mají
v tištěné formě vaše vlaštovky. Prosím, seznamte se
s ním. Protože o naše akce je velký zájem a na jednotlivé zájezdy vysíláme jen jeden autobus, je třeba se
hlásit předem u svých vlaštovek podle naší normy:
Kdo se včas přihlásí a zaplatí spoluúčast, ten jede.
A co pro nás připravujeme na srpen? Tak hezky
postupně. 5. 8. v 9 hodin se sejdou v parku na souběžné cestě vpravo od náměstí ke gymnáziu u tří laviček příznivci petanque. Proběhne společný trénink
a registrace nových hráčů. Dále zveme naše členy na
tradiční festival 555 od 19. do 21. srpna. 26. srpna
připravujeme autobusový zájezd do Českých Budějovic na tradiční výstavu Země živitelka. Spoluúčast
je 300 Kč. Hlaste se. Garantem akce jsou Korábovi.
Ještě jedna akce se připravuje - 16. srpna od 13 hod.
na poličském koupališti proběhne setkání důchodců.
Budeme se koupat, hrát různé hry a radovat se spolu. Pravidelná kondiční vycházka na přehradu bude
8. a 22. srpna od 9 hod. Do té doby se mějte pohádkově.
Ivan Chudý
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vinulo psychotické onemocnění. Žije s rodiči v domku na malém městě a pobírá invalidní důchod. Rád
by si našel přítelkyni a nějaké přátele, ale tyto plány
znemožňuje fakt, že prakticky není schopen vyjít
z domu. Jeho choroba se totiž projevuje mj. zvýšenou podezřívavostí a oslabenou vůlí. Veškerý čas
tráví doma s rodiči, starobními důchodci. I oni, ve
snaze synovi pomoci, čím dál víc omezují svůj kontakt s okolím. Když už neví, jak dál, obrací se na
charitní službu Otevřené dveře, která lidem s duševními chorobami a jejich blízkým nabízí podporu.
Během první schůzky v prostorách služby rodiče nastíní celou situaci sociální pracovnici Martině a ona
jim představí své možnosti pomoci. Příští kontakt
už probíhá v jejich domácnosti. Jan o žádnou službu
zájem nemá, ale k setkání se připojí. Další schůzku
však odmítá. Rodiče přesto chtějí ve spolupráci pokračovat. Jan si zachovává nedůvěřivý postoj, ale
zúčastní se i následující návštěvy Martiny. Vcelku
náhodou vyjde najevo, že Jan i Martina mají podobný hudební vkus. Martina navrhne Janovi, že
příště přiveze nějaké CD, které by si mohli společně
poslechnout. Jan její návrh neodmítne. Tím je položen základní kámen pro vybudování podpůrného
vztahu. Martina se postupně dozvídá více o Janovi, jeho potížích i přáních. Jednou z oblastí, které
Janovi komplikují život, je, že nedokáže cestovat
hromadnými dopravními prostředky. Objevuje
se první cíl spolupráce – Janova samostatná jízda
vlakem. S Martinou připravují a postupně nacvičují
jednotlivé kroky, jak tohoto cíle dosáhnout. Něco se
daří lépe, něco hůře. Své hranice ale Jan krůček po
krůčku posunuje a spolu s nimi pozvolna vymaňuje
z izolace sebe i svou rodinu.
„Za těch 10 let, co Otevřené dveře fungují, jsme se
naučili trpělivosti. Ať už klientovi pomáháme dostat
se více mezi lidi nebo si najít vlastní bydlení, vždy
je to dlouhodobá práce zahrnující postupné seznamování, budování vzájemného vztahu a společné
hledání cest ke změně. Každý člověk je jiný a u každého funguje něco jiného. Nikdy dopředu nevíme,
co může být onou hybnou silou, která klienta znovu
nastartuje a posune dál. Na viditelné pokroky si ale
obvykle musíme počkat spíš roky než týdny nebo
měsíce. O to víc nás pak jakýkoliv úspěch, kterého
s klienty dosáhneme, těší“, přibližuje vedoucí služby
Štěpán Plecháček práci svou a svých kolegyň.
Jana Dobrovolná

Předškolní
vzdělávání v ZUŠ
Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás informoval o možnostech předškolního
vzdělávání v Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů Polička.
Hudba, výtvarné umění a tanec –
to vše v jednom dopoledni je připraveno pro děti
od 4 let, a to pod vedením kvalifikovaných pedagogů naší školy. Projekt s názvem „Hrátky s uměním“ si klade za cíl seznámit nejmladší děti hravou
formou s jednotlivými uměleckými odvětvími,
odkrývá krásný a trochu tajemný svět umění a připravuje tak dětem snazší rozhodování při vstupu
do přípravného studia v naší škole, které je na základě Vyhlášky o ZUŠ, vydané MŠMT ČR, určeno
pro děti 5leté a starší. Vrozené dispozice dětí se
díky tomuto projektu snažíme rozvíjet dříve, než
je nám umožněno naším vzdělávacím systémem.
Pro školní rok 2016/2017 ještě zbývá několik volných míst, a proto byl vypsán ještě jeden termín
přijímacího řízení pro tento projekt. Pokud máte
doma ratolest ve věku 4 -5 let a rádi byste podpořili jeho talent, neváhejte nás navštívit 6. 9. v 16 hod
v sále ZUŠ B. Martinů Polička. Těšíme se na vás!
Tomáš Jandl, zastupující ředitel

Fotbal pro rozvoj 2016
Dne 25. června pořádal spolek Pontopolis v obci
Rohozná již 7. ročník projektu Fotbal pro rozvoj,
fotbalového turnaje, kde vítězem není tým, který
vstřelí nejvíce branek, nýbrž ten, který po celou
dobu hraje nejvíce fair play. V dopoledních hodinách změřily své síly dětské týmy. Finálovou přestřelku sice vyhrálo místní mužstvo nazvané netradičně Hermelíni, ale vítězem celého dopoledne
se stal tým s názvem Sparta-Kočičky. Právě tento
„mančaft“ si mezi sebou malí fotbalisti a fotbalistky zvolili jako nejférovější a Kočičky tak mohly nad
svou hlavu pozvednout pohár pro vítěze.

diska v Kostelci nad Orlicí. Právě s kosteleckým
pobytovým střediskem spolupracoval spolek Pontopolis na Fotbale již potřetí, kromě hry středisko
pomáhá s doprovodným programem a občerstvením, letos mohli návštěvníci ochutnat především
arménské slané a sladké speciality. Již klasickou
kulturní vsuvkou bylo vystoupení taneční skupiny
Ugandan Dancers Band.
Fotbal pro rozvoj pořádalo již po dvanácté
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Projekt
vychází ze skutečnosti, že právě fotbal je u mladých lidí ve velké oblibě. Díky tomu může hrát

Odpoledne patřilo bezesporu na nejkrásnějším
hřišti, kde se fotbal kdy hrál, dospělým hráčům.
Šest týmů potilo krev při hraní na sluníčku, kdy
sobotní teploty dosahovaly až 30 stupňů Celsia ve
stínu (specialitou „poličského“ Fotbalu pro rozvoj
je počasí, které turnaji velice přeje, ať se koná kdykoli!). Finálový zápas mezi dvěma rohozeneckými
družstvy rozhodly po nervydrásajícím vyrovnání 3 minuty před koncem základní hrací doby až
penalty. Mužstvo Kříže, které většinu zápasu prohrávalo, dokázalo penalty využít ve svůj prospěch
a celý turnaj vyhrálo. Ale i zde hrálo nejdůležitější
roli fair play, pohár za nejférovější hru si odnesl
tým All Stars složený z obyvatel Pobytového stře-

aktivní roli v boji proti diskriminaci, nesnášenlivosti, xenofobii a násilí. Inex spolupracuje s celosvětovou platformou Streetfootballworld, využívá
nástroje s názvem Fotbal3 - tento koncept je postaven na principu, kde hodnoty fair play, inkluze
a vzájemný respekt hrají minimálně stejně důležitou roli jako sportovní koncept.
Velké díky patří spolupořadateli akce obci Rohozná, panu starostovi Vladimírovi Židkovi a fotografovi Radimovi Hromádkovi, za finanční podporu děkujeme České rozvojové agentuře, MŠMT
a firmě Botas.
Text: Eliška Doubková,
foto: Radim Hromádko

Blahopřání k významnému jubileu
S radostí v duši si dovolujeme popřát k 50. narozeninám významnému poličskému občanovi (ač
rodákovi z Nového Města na Moravě) panu Tomáši Kubátovi. Tento poličský patriot se dožívá svého
jubilea dne 18. září 2016. Tomek (jak mu my blízcí
familiérně přezdíváme) je vášnivým fanouškem
fotbalového týmu Bohemians 1905 a svému fandovství věnuje veškerý volný čas.
Mezi zasvěcenými není tajemstvím, že se mimo
jiné také aktivně věnuje coachingu fotbalového
týmu obce Rohozná, který díky jeho kvalitám zažívá raketový vzestup a kdoví jestli také nepomýšlí
na druhou ligu jako jeho tolik milovaní Boheminas 1905. No uvidíme, však nám jistě pan Tomáš
dá brzy jasnou odpověď a na Rohozenských ještě
zapracuje tak, jak je zvyklý. Ne nadarmo má mezi
fotbalisty záviděníhodnou přezdívku „Muríňo“.

Ke konci našeho přání si dovolím neopomenout
jeho další vášnivý koníček a tím je aktivní účast
ve Spolku poličských kardiaků, se kterými tak rád
navštěvuje různá zákoutí malebného okolí města
Poličky. Pravda, procházky to nebývají dlouhé, ale
Tomášově zdraví jistě prospívají a tak jen houšť
a větší kapky, Ríšo (promiň, neudržel jsem se, musím Tě takto kamarádsky oslovit).
A co zbývá říci závěrem? Tomku, v plné síle
a zdraví do další padesátky, ty jeden hodný lumpíku, máme Tě rádi.
Za spolek Patriot
-w-

Kardiaci zvou
V sobotu 20. srpna kondiční vycházka v délce
8 km do oblasti Vysočiny. Odjezd linkovým autobusem v 8.35 hod. od bus nádraží ke Kučerovu
mlýnu. Pěšky: údolím řeky Svratky. Krásnou přírodou k nově opravené studánce s léčivou vodou.
Zájemci mohou načerpat do vlastních nádob. Na
vycházku zveme všechny, co chtějí pro své zdraví něco udělat. Vycházku připravili: Pavel Brokl
a Eva Navrátilová.
Na sobotu 3. září připravujeme poznávací zájezd
s pěší vycházkou Boskovice. Židovské město, hrad
+ zámek, zahradnictví Šmelcovna.
Tel., přihlášky Mlynářová Hana 724 290 229
Za kardio Jan Pokorný

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

ZŠ Na Lukách
slaví
Je tomu již 30 let, co své brány žákům otevřela
ZŠ Na Lukách. Při této příležitosti si vás dovoluje
Spolek přátel ZŠ Na Lukách a kolektiv učitelů pozvat na den otevřených dveří, který bude spojen se
zahradní slavností.
Zveme všechny rodiče, děti, absolventy a přátele
školy, aby si přišli zavzpomínat a vrátit se alespoň
na chvíli v čase zpět do školních lavic. Chceme tím
společně nabídnout unikátní možnost si prohlédnout školu i její zázemí a propojit svět rodičů, žáků,
učitelů a všech, kteří mají k naší škole pozitivní
vztah.
Akce se bude konat v pátek 9. 9. od 12.30 hod. do
odpoledních hodin v prostorách školy. Děti i dospělí se mohou těšit na soutěže a zajímavý odpolední program.
Akce se bude konat za každého počasí. Bližší
program bude zveřejněn na webových stránkách
školy na konci srpna.
-mk-

Vzpomínáme
20. července 2016 tomu
bylo 5 let, co nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček Josef Bednář. Vzpomínku na něj máme stále
hluboko ve svých srdcích.
S láskou
Zdeňka Bednářová
s rodinou
Dne 7. srpna uplyne 5 let,
co nás opustila naše drahá
manželka, maminka a babička, Paní Dana Dittrichová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a synové
s rodinami
31. 8. uplyne 40 let od úmrtí našeho drahého tatínka
a manžela, pana Josefa Dvořáka.
Stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Dne 31. 8. 2016 uplyne
již 1 rok od úmrtí našeho
tatínka a dědečka, pana Jaroslava Sokola. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
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Turisté zvou
Středa 10. srpna – Svojanovsko. Na první srpnovou odjedeme
linkovým autobusem směr Olešnice z autobus. nádraží v 9.33 hod,
zast. Polička most 9.35 hod. na zastávku Kněževes. Trasa do 12 km.
Na vycházku zve Josef Brokl.
Sobota 13. srpna – Přes Ameriku a Karlštejn na
Svatý Jan pod Skalou – autobusový výlet. Vycházka začíná u lomu Velká Amerika a přes Mexiko
a Malou Ameriku ke hradu Karlštejn. Jako poslední navštívíme poutní místo Svatý Jan pod Skalou.
Pěší trasy od 5 do 13 km. Vedoucí akce Jiří Andrle.
Středa 24. srpna – Přes Karlštejn do Pusté
Rybné. Na druhou srpnovou vycházku pojedeme
vlakem s odjezdem 8.51 hod do Pusté Kamenice.
Odtud přes Rudu k zámečku Karlštejn a kolem
Malých Perníčků do Pusté Rybné. Návrat do Poličky linkovým autobusem. Trasa 12 km. Vycházku
vede Jiří Andrle.
Středa 31. srpna – Hřebečské důlní stezky II.
Pokračování vycházky do oblasti Hřebče. Odjezd
vlakem z Poličky 7.30 hod do Svitav, ze Svitav
autobusem na Hřebeč k tunelu. Pokračování po
trasách, které jsme neprošli v červenci. Pěšky asi
10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

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.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické, opravy a natírání střech. Práce na střechách.
Tel: 731 506 249.
•
Provádíme zednické, zámečnické a svářečské práce, pokládku zámkové dlažby,
montáže potrubí (např. vodovodních a kanalizačních přípojek), malířské a natěračské práce.
Zdeněk Zaoral, tel.: 722 565 765, Pavel Molek, tel.:
704 432 860,
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Běh naděje 2016
Letní nedělní odpoledne 26. června patřilo
účastníkům již 9. ročníku Běhu naděje, který navázal na předchozí tradici ročníků Běhu Terryho
Foxe odstartovaných od barokní radnice na Palackého náměstí v Poličce. Předchozí ročníky startoval starosta města pan Jaroslav Martinů, který se
letos omluvil a všem účastníkům poslal pozdrav
a poděkování za účast.
Slavnostního zahájení Běhu naděje se letos ujal
host odborně erudovaný. MUDr. Vít Ulrych ze soukromého onkologického centra Multiscan, s. r. o.,
v Pardubicích několika větami promluvil o rakovině nejvíce postihující ledviny, játra, ženské orgány.
A poté již přistoupil k odpočítávání startovních
vteřin. To očekávané slovo „start“ uvedlo do pohybu letos celou stovku účastníků na kolech, koleč-

kových bruslích, koloběžkách, dětských kočárcích,
běžců a pěších.
V cíli, opět před radnicí, byli odměněni diplomem a igelitkou s drobnými dárkovými předměty
i počasím, které přispělo k dobré náladě. Potom
následovalo občerstvení a již tradiční losování
o ceny, kterého se ujal MUDr. Ulrych společně
s místostarostou Chrudimi panem Romanem Málkem jako dalším hostem.
Kromě připravených výherních předmětů si
účastníci podle výše finančního příspěvku do zapečetěných kasiček mohli vybrat tričko s popisem,
čepici, pravítko s tužkami a ořezávátkem a jiné
další upomínkové předměty.
Letošní rok předčil očekávání v počtu účastníků
i ve výši příspěvků na onkologickou léčbu. Přesně sto účastníků vložilo do pokladniček 7 289 Kč.
Oproti loňskému roku došlo k navýšení o 4 263 Kč.
Poděkování za dobrou organizaci zaslouží kolektiv
v čele s Miloslavem Zezulou a Michalem Popelkou.
Zvláštní poděkování patří sponzorům celé
akce - jmenovitě Pardubickému kraji, městu Polička, T.E.S., s. r. o. Polička, Svatojosefské jednotě,
KDU-ČSL, Bonaparte a Dobrovolnickému programu A4.
S podporou starosty města Poličky se organizátoři rozhodli pokračovat v 10. ročníku
v roce 2017. Znovu se sejdeme 25. června 2017.
Postřehy z letošního ročníku zaznamenal
Ing. Jan Matouš, senior

Cyklistická
Vysočina
V pátek 5. srpna bude na ulici E. Beneše odstartována 2. etapa jubilejního 20. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina
2016. Pořadatelé závodu letos museli z důvodu stavebních prací v okolí Palackého náměstí najít nejen
jinou lokalitu pro start a cíl etapy, ale změnit i příjezd
do Poličky.
Pátek 5. srpna, Polička – ul. E. Beneše
2. etapa – 139,2 km, start: 12.00 hod., cíl:
cca 15.40 hod. Trasa: Polička – Korouhev – Lačnov –
Borovnice + (8 x okruh Borovnice – Javorek – Nový
Jimramov – Jimramov – Borovnice) a zpět do Poličky.
Od 12 do cca 16 hodin bude okruh pro silniční
provoz zjednosměrněn (provoz jen ve směru jízdy
cyklistů).
Ve stoupání nad obcí Borovnice bude ve 2., 4.,
6. a 8. okruhu vrchařská prémie.
Další etapová města jsou Přibyslav (1. etapa)
a Bystřice nad Pernštejnem (3. a 4. etapa).
Další informace o závodě na www.vysocinatour.
sweb.cz.

Fotbalový
turnaj mladších
přípravek
Za krásného počasí, ale pro hráče velmi vysilujícího vedra, jsme se 18. 6. zúčastnili skvěle obsazeného
turnaje ve Žďáru n. S. Turnaje se účastnilo 16 týmů
velmi zvučných jmen - jak tuzemských, tak i zahraničních. V takové konkurenci jsme chtěli hlavně předvést naše fotbalové umění bez přehnaných
ambicí. Celkové 8. místo v nabité konkurenci je na
náš klub skvělé. Nebýt smolně prohraných utkání
o umístění, mohlo být ještě radostněji. Rozhodně
jsme skvěle reprezentovali nejen klub, ale i samotné
město.
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
kteří nás podporovali celou sezonu. Nesmím zapomenout na rodiče a všechny naše fanoušky, kteří nás
podporovali na turnajích. Za vše velký dík.
Sestava na turnaji: Jandera, Paclík - Báča, Husák,
Král, Pavlík V. - Šedajová, Trnka, Karlík, Pavlík J.
Trenéři: Pavlík, Mlynář
Výsledky:
Trnava (Slovensko) – SK Polička
FC Hradec Králové – SK Polička
- Báča, Pavlík V.
FC Vysočina Jihlava – SK Polička
- Král 2 x, Báča
Hlinsko – SK Polička
- Pavlík V.
MFK Chrudim – SK Polička
- Pavlík J., Karlík
Bohemians Praha – SK Polička
- Pavlík V., Král, Šedajová
AC Sparta Praha – SK Polička
Ve skupině jsme obsadili 4. místo.
Zápasy o 5. - 8. místo:
Žďár nad Sázavou – SK Polička
- Karlík, Trnka
Jablonec – SK Polička
- Karlík, Pavlík J.

3:0
0:2
1:3
0:1
4:2
6:3
7:0
3:2
5:2
-jm-

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

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

17

Rotmistr Milan Stelzl a další úspěšní veslaři
Nejúspěšnějším veslařem z řad návštěvníků fitcentra na plaveckém bazénu za období duben, květen a červen 2016 se stal profesionální voják Milan
Stelzl (45). Rotmistr, zástupce velitele čety, držitel
vyznamenání Kříže za zásluhy, který mu byl udělen
společně s válečnými veterány, za přítomnosti prezidentského páru.
Rotmistr Milan Stelz má za sebou 12 let příkladné služby. Je absolventem řady odborných kurzů,
včetně zdravotních, v nepřítomnosti lékaře je jeho
hlavním zástupcem. Milan je také jeden z nejlepších
účastníků vojenských fyzických testů, v kterých pravidelně poráží naprostou většinu podstatně mladších kolegů. Při nedávných testech dosáhl dokonce
nejlepšího výsledku, byl první a porazil celou řadu
o generaci mladších vojáků.
Milan posiluje mnoho let, na veslařský rekord se
připravoval 4 měsíce. Dosáhl velmi pěkného zlepšení z 234 na 467 opakování. Tímto výkonem získal
hodnocení železná kondice a docílil významného
posunu ve veslařském žebříčku ze 46. na 16. místo,
tedy do prestižní TOP 20, v současné konkurenci
290 mužů.
Dalším mužem, který velmi překvapil je Petr
Štejdíř (46). Tento kondičně posilující tenista, cyklista a borec provozující na letišti sport zvaný kiting,
dosáhl po čtyřměsíční veslařské přípravě vysokého
zlepšení z 134 na 306 opakování. To mu následně
potom zajistilo výrazný posun v tabulce veslařů ze
118. na 33. místo a tak kiter-rider Petr, může být maximálně spokojen.
Na zlepšení zapracoval i kondičně posilující cyklista Zdeněk Roušar (38). Po tříměsíční přípravě se
zlepšil sice méně, než očekával, ale přesto z 224 na
258 opakování, tzn. z 51. na 45. místo.
Další překvapení přinesl startovní výkon Milana
Hurného (37), který předvedl kvalitních 204 opa-

kování, čili vstup hned mezi elitu a dobré 64. místo
v soutěži.
Hrdinou tohoto období se nepochybně stal i paralympionik Fanda Serbus z Prahy (31), který loni porazil 2, letos již 26 zdravých mužů! Fanda se dokázal
po přípravě zlepšit z 38 na 63 opakování.
V kategorii žen bodovaly J. Trmačová, L. Poulová
a S. Vislocká. Paní učitelka Mgr. Jaroslava Trmačová
předvedla díky svým genetickým dispozicím hned
na startu vstup mezi elitu ženského žebříčku, kvalitním výkonem 84 opakování a krásným 14. místem
v soutěži.
Pěkné zlepšení se povedlo kondiční cvičence Lence Poulové a to z 66 na 83 opakování, respektive
z 21. na výborné 15. místo.
Další úspěšnou paní učitelkou se stala Mgr. Silvia
Vislocká. Silvia – kondiční cvičenka a běžkyně ze
slovenské kulturistické rodiny, zabodovala vstupním výkonem 68 opakování, což ji řadí hned v úvodu

soutěže na velmi pěkné 23. místo v současné konkurenci 71 žen.
Zajímavostí veslařské soutěže, která bude mít
v těchto letních měsících své 5 leté výročí je skutečnost, že prvních 15 borců, mezi sebe již rok a půl nikoho jiného nepustilo. Výkony kolem 500 opakování
s 40 kg závažím, jsou pro většinu i pravidelně veslařsky trénovaných cvičenců již příliš tvrdým oříškem!
A tak se nabízí otázka. Kdy a komu se to jako prvnímu podaří? Bude to právě výše zmíněnému rotmistrovi Stelzlovi, nebo Martinu Kastnerovi, či Pavlu
Mlejnu Mlynářovi, nebo snad Jarmilu Cikovi? Na
tuto otázku nám dá odpověď až čas.
Závěrem dnešního příspěvku chci ještě poděkovat
všem rozhodčím. Děkuji vám všem za počítání, měření času a fotografování. Děkuji vám za trpělivost,
kterou se mnou při mých dlouhých, časově náročných rekordech máte.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Rybářský potěr o pohár starosty
V sobotu 25. 6. se na přehradě Pod Kopcem uskutečnil už VI. ročník dětských závodů O pohár starosty. Uspořádalo jej RS Vysočina Polička, organizaci
zabezpečil spolu s kamarády Vlastík Melezínek. Starosta Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Do závodu se za krásného a teplého rána přihlásil rekordní počet 80 dětí, které svedly zajímavé
rybářské souboje. Ulovily mnoho druhů ryb - kapry, amury, plotice, cejny, okouny. Nejdelší rybou
byl amur 50 cm. Myslím, že dnešní den byl nejen
důkazem, ale současně i nadějí, že naše generace
nebude tou poslední, která má v sobě zakódovanou
rybářskou vášeň. Je to cenné zjištění, neboť v dnešní přetechnizované době dává většina dětí přednost
počítačům a jiným technickým vymoženostem
před pobytem v přírodě. Jsem moc rád a velice si
toho vážím, že my v Poličce máme stále dost síly
tyto krásné rybářské a společenské akce pořádat.
Upřímně děkuji všem, kteří svou pomocí a aktivitou přispěli k úspěšnému průběhu a zdaru závodu.
Především Vlastíku Melezínkovi a F. Zinkovi, dále
všem rozhodčím a Petru Fejtovi za zpracování výsledků. Pochopitelně děkuji i dětem a jejich rodičům,
babičkám a dědečkům, že své děti vedou k rybařině
a že je přivedli i na tyto pěkné závody. Neváhám
říci, že dnešní den byl velkou rybářskou oslavou.
Ujistili jsme se, že jdeme správným směrem a že
nás neopouští nadšení a odhodlání táhnout i nadále tu naši rybářskou káru dál. Bylo mi velkou ctí

být součástí sobotního dění. Dodatečně, s velkou
úctou, děkuji paní Mirce Strejčkové, která pro malé
účastníky závodu upekla, jako každoročně, obrovský, nádherný a chuťově skvělý dort. Moc děkujeme
i sponzorům. Vážíme si vaší obětavé pomoci, bez
které by naše akce neměly tu skvělou atmosféru.“
Konečné výsledky: 1. Barborka Borská, 2. Saša
Moravec, 3. Marcela Škrabalová, 4. Alena Poliačiková, 5. Terezka Jílková atd. Nejdelší ulovené ryby:
Pepík Adámek - amur 50 cm, Natálka Dittichová –
kapr 49 cm, Rozárka Skřipská – kapr 48 cm, Tadeáš
Rys – amur 46 cm. Nejmladší závodník: Vítek Škrabal, narozen 20. ledna 2014.
Text: L. Vrabec, foto: Eva Křivková

Za Stašovského okouna Hatalův kapřík
V sobotu 9. července se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem uskutečnil první ročník závodu Hatalův kapřík. Jenže ten
den se měl podle letošního sportovního kalendáře
sdružení konat 3. ročník závodu Stašovský okoun.
Na důvod změny jsme se zeptali hospodáře Jaroslava Martinů.
„Je to tak. Ten hlavní důvod spočívá v tom, že
revíry našeho sdružení sice jsou široce roztroušeny po celém okrese, ale bohužel právě ve Stašově a okolí je aktivita našich členů poměrně malá,
skoro žádná. Za druhé jistě není těžké pochopit, že
uspořádání závodu tak, aby měl náležitou úroveň,
vyžaduje hodně organizátorské práce, vytvoření
zázemí pro účastníky, jejich občerstvení, dovoz
ryb a jejich vypuštění do revíru, zajištění rozhodčích, zpracování úlovků a vyhlášení výsledků atd.
Po zralé úvaze jsme dospěli k názoru, že nejlepší
podmínky k tomu jsou tady na přehradě, protože
tu je vše při ruce, už předem jaksi nachystáno. Tak
došlo ke změně.
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Museli jsme, pochopitelně, vymyslet novému
závodu jiný název. Já jsem navrhl, aby byl na počest všech starých členů sdružení, kteří celý svůj
život věnovali rybařině a vykonali pro ni ve svém
volném čase obrovský kus práce, nazván Hatalův
kapřík, neboť shodou okolností slavil přítel Michal Hatala v těchto dnech své 72. narozeniny. To
byla naše filosofie, naše uvažování. A ukazuje se,
že to bylo moudré, správné rozhodnutí - do závodu se přihlásilo 56 rybářů z celé republiky, což je
v tomto čase docela uspokojivé číslo. Potěšilo nás,
že jsme se tu setkali se všemi nejznámějšími, nejmilejšími tvářemi, kterých si vážíme. Ještě dodám,
že včera jsme ke stávající obsádce dosadili dalších
500 kaprů a že ryby jsou docela při chuti. Závodí
se ve dvou kategoriích, a to Kapr a Ostatní.“
Konečné výsledky: kategorie Kapr: 1. Mirek
Hlásenský, 2. Petr Jirásek, 3. Petr Musílek atd.
Kategorie Ostatní: 1. Míra Moravec, 2. Jan Zavřel,
3. Petr Beneš.
Text a foto: L. Vrabec

ÚOOZ zaútočilo v Plzni!
Je to tak – Útvar Organizovaných Odhodlaných
Závodníků z SK8 Slalom Polička zaútočil na nejlepší umístění v závodu mistrovství České republiky
ve skateslalomu. Oficiální název Czech skate slalom
cup – Pilsen open 2016 se všem závodníkům zaryl
do mysli již na začátku roku, kdy byl vyhlášen. Samotné klání probíhalo 25. a 26. června. V sobotu
byly naplánovány dva závody, a to Hybrid a Giant.
V neděli už zbývalo pouze odjet závod Straight a vyhlásit ty nejlepší z nejlepších. Většina závodníků se
dostavila již během pátku, aby nabrala sil. Ti starší
u nějakého regionálního zlatavého moku a ti mladší
alespoň u kofoly.
Sobota se probudila do slunečné nálady a sk8toví závodníci se začali hemžit po celé Plzni. Všichni
však měli nasměrováno k dálnici, kousek od vesničky Útušice. Starosta zmíněné vesnice dal již po
několikáté svolení k využití místní komunikace,
která je těsně souběžná s dálnicí. Kopec na tomto
místě má také ten správný sklon, a je tudíž jasné,
že se bude jezdit rychle. Jako první přišla na řadu
dětská kategorie, a to v závodu Hybrid. Tato kategorie byla plně zastoupená našimi dětmi. Tak to
nemohlo dopadnout jinak než dobře. Na sedmém
místě skončila Maruška Maděrová, šesté místo patřilo Tomáši Machovi, o něco rychlejší byla Anička
Šafránková, čtvrté místo Emily Martinů, třetí Honza Vázler, druhý byl Lukáš Martinů a se skvělými
výkony z minulého roku se do této sezóny, a tedy
na první místo, vyšvihla Karolína Machová. Petr
Martinů v kategorii dorostu, kam přestoupil v této
sezóně, dal jasně najevo, že před sebe v Hybrid slalomu nikoho nepustí. První místo mu patřilo zcela
zaslouženě. Kategorie mužů dopadla následovně.
Na pátém místě Petr Matouš, kousíček nad ním na
místě čtvrtém Zdeněk Mach a skvělou druhou pozici vybojoval Standa Nožka. Všechny pro nás zajímavé kategorie byly odjety a slalom se začal přestavovat na Giant. S tím si většina osazenstva nemohla
nevšimnout, že se za Plzní začínala černat obloha.
Všichni jen tajně doufali, že se stihnou závody odjet, než se k nám bouřka dostane. Závod dětí byl na
prvním místě a času nebylo nazbyt. Pořadí se od
minulého závodu změnilo jen neznatelně. Sedmá
byla Maruška Maděrová, šestá Anička Šafránková,
pátý Tomáš Mach, čtvrtá Emily Martinů, třetí Honza Vázler, druhý Lukáš Martinů a na prvním místě
Karolína Machová. Rozdíl mezi první a poslední
závodnicí byl přesně tři vteřiny. Tedy velmi vyrovnané časy, které po tréninku mohou zamotat s pořadím v dalších závodech. Kategorii dorostu v Giant
závodu opět ovládl Petr Martinů, a to s vteřinovým
odstupem od druhého jezdce. Perfektně dopadl
i závod pro naše muže, kde na třetím místě skončil
Zdeněk Mach, druhý Standa Nožka a první místo si

vydřel Petr Matouš. Rozdíl mezi našimi závodníky
byl opravdu v desetinách vteřiny. Po odjetí poslední, tedy mužské kategorie, a po vyslyšeném přání,
aby počasí vydrželo, se mohly závody pro tento den
ukončit. Je nutné ovšem zmínit, že si pořadatel pro
nejmenší závodníky, a vůbec pro přítomné děti, připravil jednu tajnou atrakci. Okolo poledne na louce
vedle závodu (ne na dálnici) přistál čtyřmístný soukromý vrtulník. Dětem málem vypadly oči z důlků.
Když se však dozvěděly, že s nimi udělá pilot i pár
koleček ve vzduchu, byly štěstím bez sebe. Vrtulník se vznesl celkem pětkrát a všechna drobotina
se tak podělila o skvělý zážitek. Tato atrakce byla
pomyslnou třešničkou na dortu sobotních závodů.
Okolo desáté hodiny v noci si příroda řekla, že čekání stačilo. Nad Plzní se srazily dva bouřkové mraky,
které zaplavily podle zpravodajství několik ulic se
zaparkovanými auty. Tohle jsme již naštěstí všichni
sledovali z oken našich pokojů či hospůdek.
Naprší a uschne. To beze zbytku platilo v neděli,
kdy po průtrži mračen byly ráno suché silnice. Plzeň začala opět ožívat a my jsme už měli namířeno
do Škoda Sportparku. Zde se měl totiž odjet Straight – poslední závod mistrovství České republiky
ve skateslalomu 2016. Jedná se o závod na rovince,
a je tedy důležité, jak jsou jednotliví závodníci fyzicky vybaveni. Opět se začínalo s dětskou kategorií,
kde se pořadí přeci jen trochu proházelo. Sedmá
byla Maruška Maděrová, šestý Tomáš Mach, pátá
Anička Šafránková, čtvrtá Emily Martinů, třetí
Lukáš Martinů, druhý Honza Vázler a první místo
neotřesitelně zůstalo v podání Karolíny Machové.
Karolínka si tím vybojovala mistrovský titul za
rok 2016. Stejně suverénně si počínal Petr Martinů v kategorii dorostu, když dosáhl znovu na první
místo, a završil tím svůj hattrick na plzeňských závodech. Stal se z něho zaslouženě mistr republiky
ve své skupině. Poslední kategorie, ve které byli
naši závodníci, byla kategorie mužů. Zde bylo velmi zajímavé sledovat jak kvalifikaci, tak vyřazovací
klání. To nakonec ovládl německý závodník před
Petrem Matoušem, a to po jeho zaváhání, a shození několika kuželů (přesně pět) v poslední finálové
jízdě. Přesto si Petr Matouš v součtu bodů všech
tří závodů odnesl mistrovský titul za rok 2016. Na
druhém místě v závodu Straight i v celkovém pořadí skončil Standa Nožka. Celkově pátou příčku pak
obsadil Zdeněk Mach.
Závody v Plzni se vydařily všem našim jezdcům
a zpět do Poličky jsme se vraceli se třemi mistrovskými tituly – celkově z pěti kategorií. Všem závodníkům patří velké poděkování a velké díky i organizačnímu týmu z Plzně, který připravil dva skvělé
dny věnované skateslalomu.
-jt-

Horské terénní tříkolky v Poličce!
Využijte svůj volný čas, vezměte děti, své blízké
a kamarády a přijďte se pobavit jízdou na terénní
tříkolce na poličské sjezdovce každou neděli od
13.00 hodin, nejméně celé prázdniny. Nedělní
program si můžete zpestřit vycházkou Libohájem
a pod sjezdovkou posedět třeba u dobré kávy. Občerstvení zajištěno.

• Tříkolka je stabilní a bezpečná, opatřená kotoučovými brzdami. Pro jízdu budete vybaveni přilbou a brýlemi.
• Na vrchol sjezdovky budete vytaženi lyžařským vlekem
• Tříkolka je dvoumístná – děti do 10 let mohou
jezdit s doprovodem
• Účastník se řídí provozním řádem a jízda je na
vlastní riziko
• Za příznivého počasí každou neděli od
13.00 hodin.
• 5 jízd 100 Kč

Tenis
V sobotu 18. 6. se v Poličce uskutečnilo Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů.
Nastala ideální kombinace - pěkné počasí, parta
osmnácti výborných tenistů, z nichž někteří měli
svůj den a jiní zase ne. Hrálo se ve čtyřech skupinách o dvě postupová místa znamenající možnost
získat titul Přeborníka PU kraje. Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedené výkony, někdy znamenající zdravotní komplikaci. V dramatickém
finále, ve kterém došlo i k nepatrnému nedorozumění mezi hráči, se utkali Tomáš Pikula a poměrně nečekaně Martin Kubát. Martin po celodenních
vyrovnaných výkonech opanoval i finále v poměru
6:4.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Kubát Martin
2. Pikula Tomáš
3. Havlíček Pepa a Pešout Michal
5. - 8. Nudera Pepa, Sveřepa Filip, Stříteský Pavel a Dobrev Michal
9. Havlíček Lukáš
10. Kolář Michal
11. - 12. Šmakal Radek a Trojan David
13. - 16. Žaloudek Patrik, Němec Jindra, Dočekal
Milan a zraněný Vláďa Vltavský
17. Beneš Martin
18. Hanyk Miloš
Sobota 18. 6.
Babytenis - Svitavy B - Polička 5:1
Body: Novák Adam
Starší žactvo - Česká Třebová B - Polička 3:6
Body: Fučík Daniel, Jelínek Honza, Válková
Simča, Kotvová Kačka, Fučík – Toman Jirka, Válková - Kotvová
Neděle 19. 6.
Dorost A - Moravská Třebová - Polička A 3:6
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Pečenková
Adéla, Uhlířová Šárka, Jílek – Hnát, Pečenková Uhlířová
Dorost B - Polička B - Ledeč nad Sázavou 0:9
Senioři - Jevíčko - Polička 7:2
Body: Hegr Petr, Pazlarová Alena
Sobota 25. 6.
Starší žactvo - Vysoké Mýto - Polička 4:5
Body: Fučík Dan, Zahradníček Důša, Válková
Simča, Kotvová Kačka, Válková – Kotvová
Neděle 26. 6.
Dorost A - Polička A - Česká Třebová B 4:5
Body: Sotona Petr, Fučík Dan, Pečenková Adéla,
Pečenková – Hrubá Eliška
Dorost B - Havlíčkův Brod - Polička B 9:0
Mladší žactvo - Česká Třebová - Polička 3:6
Body: Zahradníček Důša, Jelínek Honza, Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Jelínek Honza –
Zahradníček, Uhlířová – Matoušková Klaudie
2. 7. turnaj mladšího žactva v Poličce. Mezi 12
chlapci vybojoval Důša Zahradníček 3. místo ve
dvouhře. Do turnaje také zasáhl Štěpa Jelínek.
Mezi 15 děvčaty jsme měli pět našich a všem se podařilo připsat body do žebříčku. Kája Vendolská,
Klaudie Matoušková a Šárka Uhlířová obsadily
3. místa ve čtyřhře a Šárka ještě vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
Své první body si připsala Lucka Kotvová, když
spolu se sestrou Kačkou získaly 2. místo ve čtyřhře a nejlepšího výsledku dosáhla Kačka Kotvová,
když po výborných výkonech získala 1. místo ve
dvouhře.
-zj-

Jízdy zajišťuje oddíl lyžování TJ Spartak Polička.
Objednávky pro skupiny mimo provozní dobu
i ve všední den na tel. 739 051 644, 732 919 100. V případě pronájmu chaty možnost využití tříkolek pro
zábavu. Aktuální informace na: www.sjezdovky.cz.
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Koupaliště

Plavecký bazén

Provozní doba koupaliště je od 10 do 19 hod.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého
bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www stránkách město Polička a T.E.S.s.r. o. V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště povolen v doprovodu s osobou straší 18 let.
Vstupné na koupaliště:
děti od 3 do 15 let	
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP	
10 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP/P
a jejich průvodci
10 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí	
30 Kč, po 17 hod. 15 Kč
držitelé dospělí ZTP
15 Kč, po 17 hod. 10 Kč
držitelé dospělí ZTP/P
a jejich průvodci	
15 Kč, po 17 hod.10 Kč
Půjčovné se hradí v pokladně
u vstupu do areálu:
rukávky/pár
5 Kč/hod.
plavecký pás
5 Kč/hod.
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks 
10 Kč/2 hod.
slunečník
10 Kč/ den
hřiště	
100 Kč na 2 hod.

stůl, dřevěná odpočívadla, lehátka, slunečníky, sprchy, sezení pro bistro.
Čistá voda na koupališti
v nádrži ke koupání a v brouzdališti je zajišťována každodenním čištěním dna a doplňováním vody,
nežádoucí voda odtéká do přelivového žlábku, tím
se zajišťuje čistá hladina. Nánosy listí a větviček
převážně po dešti a silném větru se vybírají manuálně několikrát denně. Čištění dna se provádí mimo
provozní dobu. Čistou vodu v nádrži ke koupání
a v brouzdališti si mohou návštěvníci udržovat také
svým chováním. K základní osobní hygieně patří důkladné osprchování. Sprchy slouží nejen k otužení
před vstupem do vody, ale mají především zajišťovat
základní hygienické návyky. Osprchováním před
vstupem do vodní nádrže a do brouzdaliště se z těla
smyje pot a kosmetické přípravky, tím se také lépe
udrží kvalita čisté vody. Děkujeme návštěvníkům, že
dodržují návštěvní řád koupaliště.

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku
www.tespolicka.cz) a rodinné pasy (sleva 5%).
Kontakt: koupaliště 731 020 030 v době od 9.30 do
19.30 hod., bazen@tespolicka.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště s ohřevem vody, tryskající vodou a skluzavkou pro nejmenší, skluzavka 20 m a 7 m, plážové hřiště, tenisový

Polička mistrem 1. ligy
Čtvrtá sezóna inline hokeje dopadla pro poličský
tým nad očekávání dobře. Stanovený cíl, postoupit
na turnaj osmi nejlepších týmů, se nám podařilo splnit, když v základní části divize střed jsme se umístili na druhém místě hned za chrudimským Eagles
a v baráži jsme porazili IHC Chrudim.
1. liga inline hokeje se hraje ve čtyřech divizích
a z každé z nich postupují dva nejlepší na závěrečný turnaj, který se za poslední čtyři roky konal podruhé v Poličce v termínu 25.–26. 6. Turnaje Final
8 jak se závěrečnému turnaji přezdívá, se paradoxně
zúčastnilo jen sedm týmů, když Karviná svoji účast
na poslední chvíli zrušila. Turnaj byl rozdělený na
dvě skupiny, v té naší byly IHC Roller Storm Praha
a BK Nová Paka. V parném sobotním odpoledni jsme
nastoupili k prvnímu utkání proti týmu BK Nová
Paka, které se nám nadmíru povedlo a i díky tomu,
že Nová Paka porazila v předchozím zápase Prahu,
jsme měli do finále výborně našlápnuto.
IHC Spartak Polička – BK Nová Paka 12:3 (Pleva 4,
Beneš 3, Vápeník D. 2, Hron, Šedý, Zobač)

V druhém utkání jsme se utkali s obhájcem titulu
IHC Roller Storm Praha. V opatrném utkání jsme
v posledních minutách neuhájili vedení 3:2, ale konečný výsledek 3:3 nám k postupu do finále stačil.
IHC Spartak Polička – IHC Roller Storm Praha 3:3
(Pleva 2, Havlíček)
Sobota byla za námi a my netrpělivě očekávali
odpoledne, kdy jsme se utkali proti vítězi naší divize a zároveň druhé skupiny, což byl tým IHC Eagles
Chrudim. Se slušnou kulisou poličských fanoušků
v zádech jsme bojovali o kov nejcennější. Po polovině
zápasu byl stav vyrovnaný 4:4, poté jsme inkasovali branku, ale to bylo poslední, co chrudimští hráči
převedli, protože Petr Beneš třemi brankami a jednou asistencí ve druhé polovině zápasu otočil výsledek a my mohli slavit.
IHC Spartak Polička – IHC Eagles Chrudim 8:5
(Beneš 4, Pleva, Švejda, Zobač)
Sestava IHC Spartak Polička: Vašátko D., Kučera,
Vápeník D., Vápeník E., Vápeník V., Boháček, Šedý,
Švejda, Havlíček, Hron, Pleva, Beneš, Vašátko L.,
Zobač

Ubytování „Balaton“
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.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková, bazen@tespolicka.cz,
tel: 737 867 342, 461 725 631

Bazén a sauna: zavřeno
Posilovna:
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.
Provoz zimního stadionu
V provozu je in-line plocha
Bruslení pro veřejnost zdarma:
úterý 17.15–18.15 hod., neděle 14.00–15.00 hod.
Bruslení pro kolektivy po dohodě s vedoucím ZS.
Kontakt Miloš Grubhoffer: tel: 605 246 743 vedoucí ZS Polička, zimnistadion@tespolicka.cz,
tel: 461 725 427.

Mistrovství ČR
v atletice
Závěr prvního pololetí roku je nabit desítkami
důležitých závodů pro Atletiku Polička. Na samé
špici je však MČR.
Koncem května je otevřely soutěže ve vícebojích.
Tam se kvalifikoval mladší žák Matouš Budig.
Tabulkově patnáctý mezi třináctiletými si na
pražské Slavii vylepšil všechny výkony v pětiboji
a doskočil až do sympatické desítky – na devátou
příčku. Opět potvrdil svůj talent, bojovnost i závodnickou inteligenci. Je radost ho sledovat v soutěžích.
Žactvo na dráze má MČR až na podzim. Poslední
víkend v červnu však soutěžilo o tituly mistrů dorost a juniorstvo v Třinci. Z Atpol se kvalifikovali,
tak jako loni v dorostu, již letos mezi juniory, sprintér Jirka Machek a překážkář Honza Tomšů. Oba
dva si odvezli dvanácté příčky, Jirka za dvoustovku a Honza za 400 př. Jirka pak byl 16. na stovce
a Honza o stupínek níž na 110 m př. Zajímavé počasí nedovolilo jim vylepšit již tak špičkové výkony.
Účast na veteránském Mistrovství je určena
hlavně zdravotní stránkou jedince. V letošním
roce, vzhledem také k blízkému místu pořádání
(Svitavy) se na startu objevil také Standa Nožka.
Ve své věkové kategorii patřil mezi nejlepší (v oštěpu zvítězil a v dálce a na 110 m př. byl vždy druhý).
V tabulkových přepočtech ti mladší mají přece jen malou výhodu. Celkově mu tak patřilo na
110 m př. místo šesté, v dálce deváté a v oštěpu
třinácté.
Miloslav Červ

Kamenecké
podání
V sobotu 16. 7. se konal na
antukových hřištích areálu Pod
Lípou v Kamenci 17. ročník volejbalového turnaje Kamenecké
podání, kterého se zúčastnilo
šest družstev nejen od nás, ale
také přespolní z Nového Města n. M., Bystřice n. P.,
Bechyně a Brna.
Vyhráli Brufeni před Jitrnicemi. Třetí skončil Kamenec následovaný Smajlíky, Sešlostí a Lachtany.
Děkujeme obci Kamenec za záštitu celé akce
a poskytnuté zázemí k jejímu uskutečnění.
Náš dík patří též sponzorům: Bartosh, s. r. o. – reklama, Kovoslužba Bulva, Elektro Franc, Chr.Hansen, MZ Liberec, MIRO Borová a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
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