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Pro poličské památky v roce 2017
Téměř 4 milióny korun půjdou v letošním roce
do opravy nejvýznamnějších památek v Poličce.
Jedná se jak o finanční prostředky z městské kasy,
tak o dotační příspěvky.
Díky opakovanému úspěchu při hodnocení
naší žádosti o dotaci z Programu regenerace
MPR a MPZ můžeme proinvestovat v tomto roce
2 015 000 Kč od Ministerstva kultury České republiky.
Nutno dodat, že jsme získali o 220 tis. korun
více než vloni a také to, že Polička získala ze
všech měst nejvyšší finanční podíl této dotace.
Hradby 2017
Po dokončených 2 etapách v r. 2015 a 2016, které se týkaly 2 částí hradebního okruhu – západní
– za ulicí Václavskou, východní – podél ulice Na
Bídě, se práce vrací do poličského parku, a to do
jihovýchodní části hradeb.
„Hradby Na Valech v tomto úseku dosahují
již havarijního stavu. Jedná se především o dožilé dřevěné zábradlí, práce zahrnují i výměnu
šindelové krytiny na střechách věží v rozsahu
zjištěného poškození. Stavební úpravy se dotknou i kamenného zdiva kurtin a bašt a dlažby
ochozů v podobě nového spárování narušených
ploch. Jedna střecha bašty zmíněného úseku je
již kompletně tesařsky dokončena. Dřevěný dvojitý šindel už čeká pouze na povrchovou úpravu
ochranným nátěrem. Jedná se o 3. úsek hradeb,
kde probíhají prohlídky. Regenerace uvedených
atraktivních úseků je tedy velmi důležitá pro jejich zpřístupnění,“ komentuje Ing. M. Mastná, vedoucí Odboru územního plánování, rozvoje a ŽP
MěÚ Polička.
Náklady představují částku 2,2 mil. Kč, z toho
dotace je ve výši 865 tis. Kč.

Morový sloup 2017
„Restaurátorské práce se v letošní sezóně odvíjejí zejména na první etáži sloupu – na schodišti
a na kamenných pilířích kolem sloupu. Zároveň
pokračují práce na kamenosochařských kopiích
vybraných soch světců. Dojde též k zahájení prací

na kopii sochy sv. Václava a dokončení kopií soch
sv. Šebestiána a sochy sv. Víta. Kopie sv. Karla
Boromejského je již dokončena, lze předpokládat,
že bude letos osazena na morový sloup. Jedná se
o velmi zdařilé umělecké dílo. Vzhledem k rozsahu prací na vytváření kamenosochařských kopií
je jejich úplné dokončení naplánované na sezónu
2018,“ informuje Ing. Mastná.
Celkové náklady restaurování – kompletní obnovy, pro roky 2015 – 2018, byly vysoutěženy ve
výši 5, 4 mil. Kč vč. DPH. Pro letošní rok bude
proinvestováno 1,5 mil. korun, z toho přes 1 mil.
korun je výše uvedená dotace Ministerstva kultury ČR, 150 tis. Kč připadá na dotaci z Pardubického kraje, zbylá částka jde z městského rozpočtu.
Nové projekty
„Aby si město Polička i do budoucna udrželo
prestižní postavení v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ mezi ostatními městy ČR, je nezbytné
intenzívně připravovat další projekty na obnovu
památek. Pro získání dvoumilionové částky je
nutná připravenost v rozsahu cca 10-12 mil. Kč.
Což není zanedbatelná částka. Proto se již v květnu „rozjely“ přípravné práce na spuštění dalších
projektů. Kromě stavebních a restaurátorských
zásahů na poličské radnici, dokončení morového
sloupu, lze uvést zmapování (analýzu) závad na
městských hradbách či nastartování obnovy kostela sv. Michaela,“ popisuje další plány Ing. Mastná.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Poděkování
hasičům
7 hasičů, kteří utrpěli zranění při zásahu v areálu Poličských strojíren, a. s. dne 23. února 2017, se
sešli v úterý 30. května v budově Městského úřadu
v Poličce s hejtmanem Pardubického kraje Marti-

nem Netolických, starostou Poličky Jaroslavem
Martinů a místostarostou Antonínem Kadlecem.
Vedení města Poličky spolu s hejtmanem vyjádřili
hasičům velké poděkování a ocenění za statečnost
a nasazení a předali symbolický finanční dar –
šeky v hodnotě 20 tis. korun, kdy Pardubický kraj
a město Polička věnovalo každému z hasičů symbolickou částku 10 tisíc korun.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Na sídliště
Hegerova nově
Cca 1 milion korun investovalo město Polička
do nového chodníku a mostu, které spojují sídliště
Hegerova a centrum města (směrem k tenisovým
kurtům). Obyvatelé sídliště využívali tuto cestu
již dlouho, město Polička vyšlapanou stezku zpevnilo, k úpravám patří i oplocení ochranného pásma vodních zdrojů a již zmíněná nová lávka přes
potok. „Jsem velmi rád, že jsme tuto frekventovanou stezku upravili a reagovali tak na požadavky
obyvatel sídliště. Oceňuji fakt, že občané nemusí
do svých domovů chodit podél hlavní silnice, ale
využívají velmi krásnou pěšinu v téměř parkové
úpravě,“ hodnotí starosta Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Protikuřácký zákon
Dne 31. května t. r. nabyl účinnosti zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek (dále jen „zákon“). Podnikatelům prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření
a elektronické cigarety a podnikatelům prodávající a podávající alkoholické nápoje spotřebitelům
doporučuji se seznámit se zněním tohoto zákona.

Dovolím si zdůraznit povinnost prodejce tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných
výrobků určených ke kouření nebo elektronických
cigaret zajistit, aby toto zboží nabízené k prodeji bylo umístěno na vyčleněném místě odděleně
od ostatního nabízeného sortimentu zboží. Tato
povinnost platila dosud pouze pro prodejny. Prodejce, který prodává tabákové (pokr. na str. 2)
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Mobilní Polička

Protikuřácký zákon

aneb využívejte naši mobilní aplikaci
Najdete zde tyto odkazy:
• O městě
• Prohlídkové okruhy
• Mapa
• Kalendář akcí
• Turistické cíle
• Ubytování
• Restaurace, občerstvení
• Sportoviště venkovní
• Sportoviště vnitřní
• Kulturní zařízení
• Zdraví a krása
• Doprava
• Důležitá telefonní čísla
Pro snadnou orientaci aplikace nabízí interaktivní mapu
města, kde jsou zaznačeny
nejvýznamnější
turistické
cíle s vyznačením Vaší aktuální polohy. Mapu lze zobrazit i u každého vyhledaného
objektu.
„Mobilní Polička“ souvisí s předpokládanou modernizací vzhledu a obsahu internetových stránek
města – www.policka.org. Aplikace odpovídá novému jednotnému vizuálnímu stylu města. Způsoby a možnosti komunikace s veřejností se dynamicky mění a město Polička se bude snažit v této
oblasti držet krok se současnými trendy.
Pro stáhnutí aplikace stačí otevřít http://m.
policka.org, tento web vám nabídne aplikace ke
stažení automaticky právě pro váš operační systém. Web můžete používat i jako průvodce, pokud
nechcete instalovat do svého mobilního telefonu.
Použít můžete i klasický postup – otevřít obchod
s aplikacemi (App store, Obchod Play, Windows
store) a tam vyhledat „Polička“.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

(pokr. ze str. 1) výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické
cigarety je povinen umístit pro spotřebitele zjevně
viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám
mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny
na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně
2 cm. Text podle nové právní úpravy musí zahrnovat výčet uvedeného zboží, které je na daném
místě prodáváno, a tedy nejen uvést „tabákové
výrobky“ jako dosud. Požadovaná velikost písma
je po konzultaci se zástupci podnikatelů snížena
z dřívějších 5 cm.
Prostor, kde je zakázáno používání elektronických cigaret je provozovatel u vstupu povinen
označit zjevně viditelným textem informujícím
o tom, že v tomto prostoru je používání elektronických cigaret zakázáno. Tento text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na
bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.
Zákon stanovuje místa, kde je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje. Prodejce
alkoholických nápojů je povinen na místech jejich
prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný
text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na
bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
Alkoholické nápoje lze s výjimkou lihovin podle
přímo použitelného předpisu EU upravujícího de-

finici a popis lihovin v rámci příležitostného prodeje prodávat na:
• ochutnávce vína,
• ochutnávce částečně zkvašených hroznových
moštů,
• farmářském a tradičním trhu,
• veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní taneční a jim podobné akci (poutě, lidové slavnosti); na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje
prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.
Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje
prodávat pouze na:
• ochutnávce lihovin,
• výročním, farmářském a tradičním trhu,
• veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.
V příloze zákona je uvedena zákazová grafická
značka „Kouření zakázáno“ a výstražná grafická
značka „Kouření povoleno“, na níž je text „kouření
povoleno“ uveden dvojnásobnou velikostí písma
než „kouření vážně škodí vám i lidem ve vašem
okolí“. Text je černými tiskacími písmeny.
Podle přechodných ustanovení zákona jsou prodejci nebo jiní provozovatelé povinni přizpůsobit
svou činnost podmínkám stanoveným zákonem
do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Cyklobus pro turisty opět vyjíždí
Již po dvanácté vyrazí 30. června cyklobus na
trasu propojující turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou
opět moci poznávat nejen krásy historických měst
regionu na pomezí Čech a Moravy. Cyklobus je zaveze i na řadu dalších zajímavých míst, jako jsou zámek
v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna
na Kozlovském kopci.
V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz
kol každý pátek, sobotu a neděli od 30. června do
3. září a dále ve sváteční dny 5. a 6. července.
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro převoz
kol z Poličky v 8.30 hod. a zaveze vás do Svitav, na
Hřebeč, do Moravské Třebové, Mladějova a dále do
České Třebové, na Kozlov a do Litomyšle. Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a Nové Hrady do Proseče. Zpět vyrazí cyklobus z Poličky po stejné trase
v 15.30 hod., vyrazit tedy můžete i na odpolední pěší
nebo cyklistický výlet třeba do Toulovcových maštalí.
V sobotu bude cyklobus opět vyjíždět v 8.30 hod.
z Poličky, odkud pojede do Borové, Proseče, Vysoké-

ho Mýta a Litomyšle. Odtud se můžete vydat na Kozlov, do České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové, na Hřebeč či do Svitav. V 15.30 hod. pak autobus
zamíří z Poličky po stejné trase v opačném směru.
O nedělích a také o svátcích 5. a 6. července bude
cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek.
Na lince bude platit jednotný tarif IREDO, který
nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním
řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou distribuovány do všech poličských domácností koncem
června a k dispozici budou také v informačních centrech.
I letošní provoz cyklobusu Českomoravským pomezím je realizován díky spolupráci měst Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto
a Česká Třebová za podpory Pardubického kraje.
Jiří Zámečník
marketingový manažer

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. července
Další uzávěrky v roce 2017:
17. 8., 17. 9., 17. 10., 17. 11., 16. 12.
(změna termínu vyhazena)
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Polička.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě Vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Hrad Svojanov
Prožijte červenec při kulturních
akcích na hradě Svojanov
Správa oblíbené památky připravila na turistickou sezonu celou řadu zajímavých akcí. První
prázdninový měsíc je nabitý pestrým programem.
První kulturní akcí o druhém červencovém
víkendu jsou královské slavnosti. Tradičně připomínají jednoho z nejvýznamnějších vlastníků
hradu – Přemysla Otakara II. S královnou Kunhutou a královskou družinou přijedou na koních. Nebudou chybět souboje šermířů, dobové tanečnice,
mistr kat, ani sokolník…
„Následovat bude perlička letošní sezony –
koncert Anety Langerové, a to 13. července
od 20.30 hodin. Zpěvačka společně s kapelou
a smyčcovým triem představí projekt Na Ra-

Aneta Langerová (foto Olga Špátová)
dosti v romantickém prostředí hlavního nádvoří.
„Koncert Anety Langerové jsme připravovali celý
rok. Termíny této známé zpěvačky jsou poměrně
obsazené. Čekali jsme, kdy bude moci u nás vystoupit,“ uvádí kastelán hradu Miloš Dempír. I pro
samotnou zpěvačku je vystoupení v prostorách
hradu výzvou. Kastelán věří, že její koncert přiláká i spoustu jejích fanoušků. „Doporučujeme proto zakoupení vstupenek v předprodeji. Vstupenky
jsou k dispozici v informačních centrech v Poličce,
ve Svitavách, ale také přímo v pokladně hradu
Svojanov, případně přes online prodej na www.
GoOut.cz,“ upřesňuje Miloš Dempír.
Od 15. července se na hradě zabydlí řezbáři.
„V průběhu celého týdne budou přímo na nádvoří
tvořit pohyblivý obraz s motivy samotného hradu, postav z pověstí a také kupecké stezky, která
vedla pod hradem údolím řeky Křetínky,“ popi-

suje svojanovský kastelán. Návštěvníci tak budou
mít jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči, jak
takové řezbářské dílo vzniká. Zájemci si také budou moci zkusit něco vyřezat. Na hradě už jsou
k vidění díla ze dřeva, která vznikla na Svojanově,
ale i na jiných místech. „Máme na hradě několik
exponátů. Nejzajímavější je patrně pohyblivý obraz, který vznikl na hradních řezbářských dnech
v loňském roce s motivem truhlářské dílny,“ podotýká Miloš Dempír.
Řezbářské dny vyvrcholí 22. července, kdy se
na hradě koná festival akustické hudby. Rovněž
patří k tradičním akcím. Představuje hudební
žánry jako folk, country nebo bluegrass, které
zapadají do prostředí historického hradu. Každý
posluchač si tak najde to své. Festival začíná ve
14 hodin.
Koncem měsíce, od 27. do 30. července, budou
mít návštěvníci možnost zhlédnout při práci kata.
„Vše se bude odehrávat v hradní mučírně. Letohradský spolek Honorata připravuje zpestření
prohlídek středověkého prohlídkového okruhu
o názorné ukázky výslechů, soudních procesů
a uplatňování útrpného práva,“ přibližuje kastelán. Speciální prohlídky návštěvníkům památky
přiblíží, jak se ve středověku a raném novověku
vyslýchalo. V tomto období bylo totiž používání
mučení zcela legální.
Když na hrad Svojanov, tak se zámkem
Kdo přichází hlavní branou ku hradu a má dobrý
zrak, může si povšimnout, že na samém vrcholu
hlásky plaje plamen. Nehoří tam věčný oheň, ale
budislavský výtvarník Martin Košňar opět tvořil.
„Ve věži jsme umístili dílo s názvem Plamínek, který představuje štěstí,“ vysvětluje výtvarník. Ná-

Na hrad se zámkem
vštěvníci mají také jedinečnou možnost si zde to
své štěstí uzamknout. „Postačí, když si pořídí visací zámek. Přímo pod plastikou je umístěný podstavec, na který si mohou svůj zámek připnout,“
vysvětluje Martin Košňar. Od loňského roku se
návštěvníci setkávají v areálu památky ještě s dalšími pracemi budislavského umělce. Na jedné ze
zdí opevnění vedoucího ke schodům do nádvoří
je umístěný kříž propojený se srdcem, který představuje lásku. Před několika dny hned pod tímto
dílem přibyla mříž. Podle Martina Košňara si na
ní mohou zamilované páry uzamknout svou lásku.
První zámky už ve věži i na mříži na opevnění
jsou. Lásku a štěstí si zde uzamkli Veronika a Antonín. Martin Košňar má spoustu představ, čím by
ještě zahrady doplnil. Do budoucna se tak třeba
můžeme těšit na další díla. „Mohla by tak vzniknout stezka, která by plastiky propojila. Návštěvníci by si ji prošli, zamysleli se na svým životem,
případně by si tam mohli uzamknout své sny, přání, či cokoliv jiného,“ dodává umělec.
Aby to nebylo líto dětem, čeká také na ně na vršku hlásky překvapení. Jaké? Přijeďte se podívat.
V červenci je hrad Svojanov otevřený každý den,
včetně pondělí, vždy od 9 do 18 hodin.

Blahopřání pro
pana Bohumila
Lopoura
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi touto cestou za náš všechny Poličáky
a občany sousedních obcí při příležitosti životního
jubilea 80 let pana Bohumila Lopoura poděkovat
za jeho obdivuhodnou celoživotní práci, kterou za

svoji téměř 65letou pracovní éru vykonal. Jeho tesařské mistrovství a umění umocněné jeho skromností a obrovskou snahou pomáhat ostatním je
bezprecedentní. Pan Lopour byl, stále je a navždy
bude velkým symbolem lidské pracovitosti a oddanosti zdejšímu kraji a snahy být prospěšný lidem.
Jsem hluboce přesvědčený, že celoživotní dílo
a přínos pana Bohouše Lopoura pro naše město
a okolní obce je tak zásadní, že si nezadá s přínosy
mnoha soudobých dotačních titulů, to jak národních, tak i evropských. Náš krásný poličský region
nese velkou stopu tohoto velkého a obětavého člověka.
Milý a vážený pane Bohouši Lopoure, za celé
naše město a zdejší kraj Ti velice děkujeme a do
dalších let Ti ze srdce přejeme hodně zdraví, lásky
a radosti, a to nejen z vnoučat.
Jaroslav Martinů, starosta města

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

Květa Korbářová
PR Hrad Svojanov
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

3

Z rady města Poličky

Koupaliště na
sezónu připraveno
Město Polička i v letošním roce zvelebilo areál
místního koupaliště. Celý vstup na koupaliště od
brány okolo pokladny je vydlážděn včetně prostoru pro ukládání kol. Celkové náklady jsou ve výši
600 tis. korun. Samozřejmostí jsou obnovené nátěry koupací vany včetně přiléhajícího chodníčku.
Koupaliště je připraveno na sezónu a těší se na své
návštěvníky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

SDH Lezník má
nové vozidlo
V neděli 14. května byl leznickým hasičům z rukou místostarosty města Poličky Bc. Antonína Kadlece slavnostně předán klíč od nového vozidla. Dopravní automobil (DA) – L1Z Ford Transit Custom
byl pořízen z dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky a dále z prostředků města Poličky.
Zhotovila jej firma THT Polička, s. r. o. Ve výbavě
automobilu je například vozidlová radiostanice
Motorola, dvě ruční radiostanice, dvě ruční svítilny
Survivor LED, dvě světla s magnetickým držákem
na 12 V, zdravotnický batoh a hasicí přístroje. Na
střeše je umístěno výstražné zařízení a v zadní části vozu se nachází oranžová směrová alej. V přední masce jsou zabudována dvě záblesková světla.
Stejně jako světla pro osvětlení okolí vozu je vše
v technologii LED. Dobíjení akumulátoru vozidla
probíhá pomocí zásuvky Rettbox. Za tažné zařízení
nového vozidla je možné zapřáhnout požární přívěs, v němž je kromě přenosné motorové stříkačky
a hadic umístěno ještě další nářadí využívané při
zásazích.
V historii leznických hasičů se jedná již o čtvrté
vozidlo, ovšem toto je oproti předchozím zcela nové.
Až do padesátých let minulého století se k požárům
jezdilo s čtyřkolovou ruční stříkačkou taženou koňmi, která pocházela z roku 1919. V roce 1951 byla
ve Vysokém Mýtě zakoupena přenosná motorová
stříkačka PS 8 s přívěsným podvozkem a příslušenstvím, která byla k požárům dopravována pomocí
traktoru. Od sedmdesátých let minulého století používali požárníci z Lezníka opotřebovaný nákladní
automobil Praga V3S. Na konci roku 1982 bylo do
Lezníka přiděleno vozidlo rumunské výroby ARO
M 461 s plachtou. V tuto dobu mělo již najeto více
než 66 tisíc km, ale v užívání sboru setrvalo až do
roku 2004, kdy sbor oslavil 90. výročí své činnosti.
Na podzim roku 2003 se podařilo v jednom z autobazarů zakoupit starší devítimístný automobil Ford
Transit, který byl letos nahrazen svým zcela novým
„bráškou“. Stejně jako předchozí vozidla i toto bude
v případě potřeby sloužit k přepravě členů výjezdové jednotky na místa zásahů, jejichž akceschopnost
se jeho pořízením značně zvýšila. Lezničtí hasiči
děkují městu Poličce a MV – GŘ HZS ČR za zakoupení dopravního automobilu.
-jk-
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RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k ServisUsnesení přijatá na 10. schůzi
ní smlouvě prohlídky a dohledové služby ze dne
Rady města Poličky konané dne
1. 4. 2014, tepelných čerpadel GAHP v objektu DPS
29. května 2017
RM schvaluje pojistnou smlouvu – sdružené „Penzion“ Polička, se společností ROBUR, s. r. o.,
pojištění vozidla, s Českou pojišťovnou, a. s., Pra- Popůvky, jehož předmětem je prodloužení uvedené smlouvy na dobu určitou – do 31. 3. 2019, dle
ha 1, s platností ode dne 20. 6. 2017, dle důvodové
důvodové zprávy
zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava
RM schvaluje uzavření II. dodatku smlouvy
povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“
o dílo na akci „Zpracování Územní studie Polička
firmu EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice, dle důvo– lokalita Hegerova“ se společností Urbanistické
dové zprávy.
středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „PD rekonstruk- EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice, na zakázku „Oprava povrchu cesty v areálu předhradí hradu Svoce domu č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce pro
janov“ za podmínky, že bude schváleno navržené
účely sociálního bydlení“, společnost WHY ME
rozpočtové opatření.
Group, s. r. o., Praha 10, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o provedeRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společní záchranného archeologického výzkumu č. j.:
ností WHY ME Group, s. r. o., Praha 10, na akci
RML/478/17/Ne-361“ s Regionálním muzeem v Li„PD rekonstrukce domu č. p. 374, ul. Hegerova
tomyšli, Litomyšl, na akci „Svojanov, oprava povrv Poličce pro účely sociální bydlení“, dle důvodové
chu cesty v areálu předhradí hradu Svojanov“ za
zprávy.
podmínky, že bude schváleno navržené rozpočtové
RM schvaluje variantu č. 1 řešení rekonstrukce
domu č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce pro účely so- opatření.
RM schvaluje uzavření dohody o provedeciálního bydlení dle důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabíd- ní záchranného archeologického výzkumu č. j.:
RML/479/17/Ne-361“ s Regionálním muzeem
kami, hodnotící komisi a náhradníka komise na
v Litomyšli, Litomyšl, na akci „Hrad Svojanov, doakci „Chodník na ul. Střítežská v Poličce; Oprava
části chodníků na ul. Heydukova v Poličce – II. eta- končení sanace hradeb, – úsek pod odpočinkovou
pa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Polič- zónou“ za podmínky, že bude schváleno navržené
rozpočtové opatření.
ce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce;
RM schvaluje řešení zpevněné plochy u vstupu
Oprava části chodníků na ul. Tyršova v Poličce“,
v areálu koupaliště v Poličce dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „Zpevněná ploRM schvaluje užití městského znaku pro logo
cha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“, společVW Clubu Polička.
nost PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové
RM schvaluje zhotovitele akce „Parkoviště před
č. p. 570 – 571, ul. E. Beneše v Poličce; Rozšíře- zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společní parkoviště před č. p. 810 – 811, ul. M. Bureše
v Poličce; Rozšíření parkoviště před č. p. 872 – ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Zpevněná plocha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“,
873, ul. B. Němcové v Poličce“, společnost Ulehla
dle důvodové zprávy.
Ivan, s. r. o., Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí individuRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ulehla Ivan, s. r. o., Svitavy, na akci „Parkovi- ální účelové investiční dotace na nový dopravní
ště před č. p. 570 – 571, ul. E. Beneše v Poličce; Roz- automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámšíření parkoviště před č. p. 810 – 811, ul. M. Bureše
v Poličce, Rozšíření parkoviště před č. p. 872 – 873, ci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR v roce
2017 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvoul. B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BcA. Da- dové zprávy.
nielem Bartošem, Svitavy, na zakázku „RestauroUsnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
vání sochy sv. Jana Evangelisty na hřbitově sv. Mipřístupem obsahují text upravený tak, že jsou
chaela v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
Lukášem Novotným, Letovice, na zakázku „Hrad a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňoSvojanov – dokončení sanace hradeb – oprava ko- vat (tzv. anonymizovaný text); originální text
runy zdiva v severozápadní části hradeb“, dle dů- je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.
vodové zprávy.

Po městech České inspirace
Telč, Třešť + hrad Roštejn
Termín 23. 9. , cena 390 Kč
Orientační program:
Odjezd z Poličky v 6.00 hod. do Telče.
Telč (Unesco 1992) je historické město s kouzelným náměstím Zachariáše z Hradce. Jde o jedinečný architektonický komplex, posazený mezi
branami a rybníky. Bylo zde natočeno několik
desítek pohádek, filmů a TV pořadů.
Dále se zde nachází areál gotického hradu a renesančního zámku. (10.00 – 16.00 hod., 50 min.,
120 Kč/60 Kč; www.zamek-telc.eu/cs/ozamku/
historie)
Tradičně nás zde přivítá zástupce města a má
pro nás připravené velice zajímavé bonusy,
např. komentovaná prohlídka náměstí, telčské
podzemí a možná i další. V Telči se konají velké
Svatováclavské slavnosti s řemeslným trhem.

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

Pohádkový hrad Roštejn (Doupě 1) – (9.00 –
17.00 hod.) prohlídka pozdně-gotického hradu,
známého z pohádky „Z pekla štěstí“. Hrad má
volně přístupnou sedmibokou vyhlídkovou věž
(48 m).
Třešť – prohlídka historického jádra města a expozice betlémů.
Návrat ve večerních hodinách.
Cena obsahuje dopravu busem a technický doprovod. Cena neobsahuje vstupné.
Zájemci se mohou hlásit:
• Informační centrum Polička: Palackého nám.
160, tel. 461 724 326, ic@kotour.cz
• CK KO-TOUR Polička: Riegrova 52, 461 723 740,
policka@kotour.cz; www.kotour.cz
• MěÚ Polička: Ing. Šauerová Naďa, zástupkyně Poličky ve výkonném výboru ČI, tel.
468 001 710

Kalendář akcí
červenec 2017

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Dolní Újezd
1. 7. – Benátská noc
V bořkovském areálu od
20 hodin. Hraje Rytmik Jedlová, vstupné 60 Kč.
15. 7. – Italská noc
V bořkovském areálu od 20 hodin. Hraje Rock
Faktor
22. 7. – 8. ročník Memoriálu Bohouše Nováčka
Na fotbalovém hřišti pořádá od 11.30 hod. Sokol Dolní Újezd
2. 7. ve 14.00 hod., Růžový palouček u Újezdce –
Slavnost na Růžovém paloučku
Národopisná slavnost k uctění Českých bratří
v Újezdci. Růžový palouček je místem opředeným
mnoha pověstmi a legendami, je spojovaný s těžkými osudy našeho národa v dobách minulých. Je
památníkem českým bratřím, kulturní památkou, pietním místem.
Litomyšl
6. 7. – Odpoledne se Saint Gobain Adfors – finále 59. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl
16.30 hod., Klášterní zahrady, Litomyšl
Jiří Pavlica a Hradišťan, Vlasta Redl s kapelou
Vandrovali hudci. Od 19.30 hod. Velké finále –
přímý videopřenos závěrečného koncertu ze zámeckého nádvoří. Vstup zdarma. Koná se jen za
příznivého počasí.
7. 7.–28. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí od 18.00 hod. pohádka nejen pro
děti a od 19.30 hod. folkový koncert nejen pro
dospělé.
15. 7. – LiFe Litomyšl festival – II. ročník
12.30 hod., Primátorská hráz, Litomyšl
Kapely: Děda Mládek Illegal Band, Sto zvířat,
UDG, O5 & Radeček, Eddie Stoilow, Ready Kirken, Jakub Vaníček, Lola, Rufus, Pokáč, W.A.F.

Vstupné: 340 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, tel.
461 612 161), 430 Kč na místě
Lubná
5. 7. – Lubenská křídlovka – od 13.00 hod.
Letní areál – festival dechových hudeb – vystoupí – ZUŠ Bystré, Šeucovská Muzika, Astra
Svitavy, Krajanka
22. 7. – Pouťová zábava – od 20.00 hod.
letní areál, hraje Rock Faktor
29. 7. – pouťové dozvuky – od 20.00 hod.
letní areál, hraje Rytmik
Oldřiš
14.–16. 7. – Pouťové slavnosti v Oldřiši
14. 7. od 20.00 hod. diskotéka na parketu za
Orlovnou
15. 7. od 20.00hod. – taneční zábava za Orlovnou – hraje Kyvadlo
16. 7. od 15.00 hod. posezení se skupinou Countrymeni.
Sebranice
22. 7. – Cvičení kundalini jógy v kulturním
domě v Sebranicích
Nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice
a nese název „To je moje Cesta, Cesta Intuice“.
Dostaneme do rovnováhy a harmonie naše fyzické tělo, psychické zdraví a duševní pohodu.
Cvičení bude probíhat od 9.30 do 12.30 hod.
Cena: 300 Kč. Podrobnější informace na www.
kudlalinijoga.net nebo na telefonním čísle
603 342 345.
Svojanov
5.–9. 7. – Svojanovské oslavy 730 let od první
známé písemné zmínky
Bohatý kulturní program pro děti i dospělé, podrobné informace na www.mestyssvojanov.cz

Pohádkové odpoledne
v parku – čtenářský
workshop pro děti
Úterý 18. července od
14.00 hodin
Společné čtení, povídání,
naladění s pohádkovou hudbou, malování nebo
tvůrčí psaní. To vše a ještě více ve čtenářské dílně,
kterou povede autorka knih pro děti Alena Vorlíčková. Pohádková dílna se bude konat v městském
parku (mezi gymnáziem a restaurací Přístav), v případě nepříznivého počasí v knihovně. Vstupné
zdarma.
Výstava fotografií Radima Hromádky
– vestibul knihovny
Výstava fotografií Radima Hromádky bude k vidění ve vestibulu knihovny do poloviny září.
Poličské kulturní léto – multižánrový
letní festival
Startuje sedmý ročník multižánrového letního
festivalu Poličské kulturní léto, který do prázdninové Poličky přinese letní kino, tvořivé dílny, divadla,
hudební a jiné zážitky. Více o programu naleznete
na www.letopolicka.cz.
Žhavý červenec – knižní tematický koutek
O napínavou četbu nebude nouze. V rozpáleným
letních dnech vás zchladíme mrazivým čtením.

Polička 555
• 18. srpna: Apetitt • Poetika • Věžní hudba •
Michal Hrůza • Rock Faktor
• 19. srpna: V. Mišík a ETC • Tomáš Kočko
a Orchestr • Perutě Milan Peroutka • České
Srdce • Ohňostroj • Laura a Její Tygři •
Kapriola
• 20. srpna: Edita Adlerová • Folklórní Soubor
Podjavořičan a Telčská Dechovka • Honza,
Kytara a Písnička
Podrobný program zveřejníme v srpnovém čísle
Jitřenky.
Více informací naleznete již nyní
na www.tyluvdum.cz.

Pontopolis z. s.
Selský rozum
Český dokument, 73 minut,
režie Zuzana Piussi & Vít Janeček + debata s novinářem Jakubem Patočkou, sobota 15. 7. od 18.00 hod., Centrum Pontopolis (Riegrova 52), vstupné zdarma
Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Odpověď na otázku, co přesně si pod tímto heslem
představit, hledali tvůrci dokumentu přímo
tam, kde Babiš vládne již dnes, tedy v jeho firmách. Téměř tříletý sběr materiálu ukazuje styl
a důsledky podnikání Andreje Babiše i jeho politické aktivity, které se stávají jedním z nejvíce
určujících faktorů pro českou krajinu, podnikatelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát.
Film využívá i dlouhodobé práce řady novinářů
a sleduje autory nedávno vydané knihy Žlutý
baron Zuzanu Vlasatou a Jakuba Patočku. Jedním z hlavních protagonistů filmu je moravský
sedlák Bohumír Rada, který spoluzasvětil Andreje Babiše do zemědělského podnikání, a pak
se jejich cesty zásadně rozešly. Na film naváže
debata s šéfredaktorem Deníku Referendum Jakubem Patočkou.
Černá kavárna
V Centru Pontopolis si můžete od 1. července
připravit svou vlastní kávu nebo ochutnat tu

Městská knihovna

naši, dát si dort, který přinesl někdo před vámi,
nebo můžete i vy sami něco přinést. Zašijte se
u nás na dvorku, přečtěte si knihu, pracujte na
noťasu, přijďte se známými, vezměte děti, zkrátka využijte dvorek a naše prostory v podstatě
kdykoliv a zdarma.
Fotbal pro rozvoj
Kopat za lepší svět budeme opět v Rohozné, letos i za účasti týmu z Keni!
V sobotu 1. července od 10.00 hod. proběhne
férové utkání dětských týmů a od 13 hodin nastoupí dospělé týmy. Čeká vás celodenní akce
s doprovodným programem (výtvarné workshopy pro děti, koncert aj.). Vstupné zdarma. Akce
se koná díky podpoře města Poličky a České rozvojové agentury.
Pronájem Centra Pontopolis
Nabízíme k pronájmu prostory Centra Pontopolis (Riegrova 52) na školení, kurzy, semináře,
besedy nebo oslavy.
K dispozici je sál s kapacitou pro cca 30 lidí,
uzavřený dvorek s posezením, plně vybavená kuchyň i s profesionálním kávovarem, hygienické
zázemí, dataprojektor a WiFi.
Bližší informace na pontopolis@google.com
nebo na 604 860 036 (Marie Jílková).

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

Kino Polička
Poličské kino v červenci nehraje. V srpnu promítáme pouze premiérový film pánů Svěráků Po
strništi bos (neděle 20. a pondělí 21. 8. ). V plném programu se na své nové diváky budeme
těšit opět od září.

Prázdniny v TD
Vážení a milí příznivci Tylova domu,
pro mnohé z nás nastává nejkrásnější část roku –
léto. Pro děti milovaná doba prázdnin, pro dospělé
pak doba odpočinku a načerpání nových sil. I my
plánujeme červencové a srpnové uzavření Tylova
domu.
Přejeme všem návštěvníkům a příznivcům Tylova domu krásné léto a vydařenou dovolenou.
Na viděnou v prostorách Tylova domu se s vámi
bude opět od září těšit tým Tylova domu.
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Jubilejní dvacátý ročník Martinů festu (2. část)
Festival skončil a je snadné o něm psát, protože byl úspěšný. Na festivalu vystoupili přední
umělci, koncertující v celém světě v renomovaných koncertních síních a co je potěšitelné, rádi
do Poličky přijeli i pro její spjatost s Bohuslavem
Martinů. Někteří zde vystupovali už dříve.
O zahajovacím dni jsem psal minule. Druhý
večer se jmenoval výstižně Vivat Tango. Zvláštní

J. Edlman vytvořit jen podle komentáře originální kopie a při plném jeho zachování dodržet
synchronizaci s obrazem. Zdá se neuvěřitelné, že
sedmiměsíční příprava akce Music of Exile byla
úspěšně završena českou premiérou tohoto filmu
v Tylově domě s takřka dvouhodinovou besedou
s tvůrci filmu a herci Jiřího Navrátila v roli tehdy
mladičkého B., M.A. Josefa Váši v roli dospíva-

při oficiálních i neformálních schůzkách. Oba
pánové po 50 letech opět vystoupali na věž chrámu sv. Jakuba a oživili si vzpomínky na natáčení
v rodné světničce B., M.A. složili hold jeho géniu
u hrobu na místním hřbitově. Na výletě s členy
Spolku navštívili na Českomoravské vysočině
některá místa spojená s Bohuslavem Martinů.
Při loučení neustále zdůrazňovali svou vděčnost

A. B. Wilkinson, Fr. Kocourek, B. Large,
J. Edlman
sestava violoncella Petra Nouzovského a akordeonu Ladislava Horáka nám přinesla hudbu
J. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka i novodobých
skladatelů V. Trojana či A. Skoumala.
Žánrově obtížně zařaditelný argentinský autor
A. Piazolla napsal několik skladeb pro violoncello a akordeon a ty tvořily, jak název večera říká,
jádro produkce. Téma Ave Maria je pro skladatele stále výzvou a musím říct, že jeho Ave zněla
silně podmanivě. K úspěšnosti uvedených skladeb přispěla nepochybně i aranžérská dovednost
Ladislava Horáka.
Libor Nováček patří k umělcům firmy Steinway,
je nositelem mnoha významných cen, vystoupil
na mnoha festivalech ve Velké Británii a koncertoval v USA, Mexiku, Argentině, Brazílii, Španělsku, Francii, Itálii a Německu a řadě dalších
zemí. Stačí? A teď jsme jej nikoliv poprvé slyšeli v Poličce. Ozvláštněním koncertu byly jeho
krátké poznámky k jednotlivým dílům, k nimž
jsme pak získali důvěrnější vhled. Slyšeli jsme
L. Janáčka, F. Chopina, C. Debussyho, B. Martinů a závěrem Franze Liszta Mefistův valčík,
spíš ďáblův tanec, plný barev i jemných odstínů,
ale především vášně. Vracím se k C. Debussymu
vzpomínkou na jeden zážitek. Byli jsme v Montpellieru, v jednom z nejstarších univerzitních
měst Evropy a koupali se v klidném moři. Byl
časný podvečer a nad mořem vyšel měsíc. Snad
náhodou, snad úmyslně se z baru na molu ozvala
Debussyho skladba Clair de lune Svit luny a my
vzpomínali na poslední okamžiky, které tu spolu
prožili B. Martinů a Vitka Kaprálová. Zde byla
také pohřbena. Litinový kříž z jejího hrobu byl
po válce odvezen do vily Kaprálových ve Třech
studních.
Film BBC Music of Exile, který čekal 50 let na
uvedení, se stal událostí. Na začátku však bylo
zjištění člena spolku Náš Martinů Jana Edlmana, že nikdo neví o tom, že v roce 1966 televize
BBC natáčela hraný dokument o životě B. M. On
tehdy jako vysokoškolák se štábem BBC spolupracoval jako tlumočník. Dokončené dílo nebylo
v Čechách nikdy uvedeno a o jeho osudu začal po
tomto zjištění před sedmi měsíci Jan Edlman pátrat. Zkrátím tu zajímavou a doslova historicky
vědeckou sondu a uvedu jen závěrečná fakta: podařilo se mu vypátrat adresy dvou hlavních tvůrců, režiséra filmu Anthony Wilkinsona a světově
významného muzikologa Briana Large. Spojil se
s nimi a oni byli nadšeni jeho myšlenkou uvést
film v místě rodiště B. M. Poskytli mu kopii filmu a souhlasili s jeho doplněním titulky. To byla
další namáhavá složitá práce. Titulky musel
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U světničky B. M

Po premiéře filmu
jícího B. M. Tuším, že z půltisícovky diváků ve
zcela zaplněném sále byli mnozí, kteří si poprvé
uvědomili, že Bohuslav Martinů není jen kytičkou na poličském záhonku. Večer se stal velkým
zážitkem nejen pro přítomné, ale i pro oba tvůrce. Světový režisér filmu Anthony Wilkinson
spolu s hudebním poradcem a významným muzikologem Brianem Largem neskrývali své dojetí
nad ovacemi, kterých se jim dostalo po skončení
promítání od diváků, kteří zaplnili divadlo doslova až pod střechu.
Vzácní hosté, kteří přijeli na pozvání Spolku
Náš Martinů, strávili v Poličce tři dny a setkali
se s představiteli města a pracovníky Centra BM

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

a poděkování za pozvání a za to, že byl jejich film
konečně uveden ve městě, kde se Bohuslav Martinů narodil a prožil tam své dětství.
A. Wilkinson:
„Z celého srdce děkuji, že jste nás pozvali nazpět na promítnutí filmu Music of Exile, který
byl uveden po celém světě, ale až do dnešního
dne ho neviděli zdejší diváci!“
B. Large:
„Návrat do krajiny Martinů po padesáti letech byl nejen nádherným zážitkem, ale i velmi
dojemným návratem domů, a slova nedokážou
vyjádřit poděkování za přivítání a za možnost
potkat nové přátele… Navždy si uchovám v pa-

MartiNoviny
měti vzpomínky na reakci diváků po zhlédnutí
filmu Music of Exile.“
Více na: http://www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu/905-akce-ceska-premiera-filmu-bbc-o-b-martinu-music-of-exile
„Jsem nadšen!“ komentuje den s tvůrci filmu
starosta města Jaroslav Martinů. „Skutečnost
předčila má očekávání a dle mého názoru může-

korespondující s dvaadvacetičlenným dívčím
sborem. Vytvořily dokonalý souzvuk s děním na
jevišti.
Kdo má rád příliš expresivnosti a je snad dokonce nadšen hrdelním křečovitým nesrozumitelným křikem Radoka či jakoby prostříhávaným
textem stejně nesrozumitelné manželky Radokové, budiž. Kdo to nemá rád, a já k nim patřím,

A. B. Wilkinson s chotí, B. Large, J. Novotný

Radokovy Studánky

P. Nouzovský a L. Horák

Originální rukopisy B. M.

L. Novák

Jos. Váša, J. Navrátil

me celou událost označit za historický zázrak –
vynikající kvalita filmu, cit, s jakým přistoupili
tvůrci k jeho natočení, rekordní účast návštěvníků v sále Tylova domu, atmosféra besedy, úžasná vitalita a myšlenková hbitost pana Large
a Wilkinsona. Tento den bude patřit k nezapomenutelným. Pak, že se zázraky nedějí…“ vyjadřuje své pocity Jaroslav Martinů.
Po celý festival nás v přísálí provázelo 28 velkoformátových panelů O neobyčejném putování
Alfréda Radoka. Byla to výstava o složité a umělecké dráze světového režiséra spjatého s Laternou Magikou. Vernisáže se zúčastnila při zahájení festivalu její kurátorka Bohumila Plesniková.

bych byl vděčen za srozumitelný a neexaltovaný
uměřený projev – jasná slova, snad i s jasným
smyslem – i tak budiž.
Pro mladší generaci je asi těžko pochopitelné,
jaké věci se mohly stát v té době existenčně nebezpečné. Neustálé prověřování a svévolná kritika dohnala citlivou duši umělce až na pokraj
životních sil.
V druhé části už zněly Studánky ve své čistotě
zbaveny poněkud prvoplánově průhledně sentimentu, to když dovádějící mládež vyvádí s vodními hračičkami. Přesto však to byl náš Martinů
se svými klíči rodného kraje. Tam se nikdo za své
dojetí stydět nemusí.

Tečkou za festivalem pak byla inscenace Otvírání studánek Alfréda Radoka. Hru Martina
Sládečka uvádí Národní divadlo v Brně v režii
Antonína Pitínského. Náročná scéna zaměstnala 16 brněnských techniků a naše dva osvědčené
a zkušené mistry J. Tomana a J. Švece, aby se
scéna zaskvěla v plné parádě a mohla obdařit
diváka svou funkční působivostí. O totéž se staral malý orchestr tří houslí a klavíru bezchybně

Pouhých 23 dnů po tom, co jsme byli u vytržení nad vystoupením Mistra Jiřího Bělohlávka na
našem festivalu, zůstali jsme ohromeni smutnou
zprávou o jeho smrti. Bohužel, poličským koncertem navždy zakončil své výjimečné dirigentské působení. Jméno Jiřího Bělohlávka zůstane
vždy spjato s naším městem. Měl ho rád.

Poličská bydliště
Bohuslava Martinů
Všeobecně známým místem v Poličce, spojeným s osobností Bohuslava Martinů, je jeho rodná věž. Přesně řečeno prostor nejvyšší části věže
kostela sv. Jakuba v Poličce. Zde se skladatel narodil a prožil prvních jedenáct let života. A protože byl neduživým dítětem, byl pro něj stísněný
prostor domova ve věži doslova celým světem:
sestupoval totiž dolů zprvu jen výjimečně, neboť jeho křehká tělesná konstituce znesnadňovala návrat nahoru po vlastních nohou a často
jej proto musel vynášet na zádech tatínek.
O životě na věži pojednával minulý text MartiNovin, proto dnes jen pár doplňujících informací, které se do minulého článku nevešly. Zmiňovali jsme, že v prostoru žilo pět osob (rodiče a tři
děti, z nichž nejstarší František v době Bohoušova dětství domů jezdil spíše jen na víkendy)
a navíc tu vypomáhal (a v přidruženém prostoru
u hodin i přespával) tovaryš, pomáhající otci
Ferdinandovi s ševcovskými pracemi.
Dle vzpomínek matky a sestry skladatele se
zde ale sešlo a leckdy společně obědvalo u jednoho stolu až osm osob. Asi nejpalčivější praktický
problém mívala rodina s vodou. Užitkovou chytala při dešti ze střechy, ale pro pitnou se muselo
chodit dolů přes ulici do domu U růže a ručně
pak vynášet nahoru.
Tatínek Ferdinand na věži choval také andulky a papoušky korely. Míval jich někdy více jak
deset. A ochočil si dokonce i špačka, kterého prý
naučil pískat hasičský pochod. Když mu jednou
mu špaček ulétl, chodil tatínek tak dlouho po
venku a pískal neustále ten jejich pochod, až mu
špaček slétl na rameno. Otec Ferdinand byl také
nadšeným pěstitelem květin, takže okna věže
bývala plná květináčů. Pokud se dobře dařilo,
bohaté květy zářily z oken věže do dálky.
6. června 1902 se rodina Martinů stěhovala z věže dolů do města. Otec totiž získal nové
zaměstnání jako sluha ve starostenském úřadě
a k němu dostal i služební byt v budově starostenského úřadu (dnešního městského úřadu).
Tam prožil Bohouš zbývající čtyři roky života
v Poličce, než se dostal na studia na pražskou
konzervatoř. Pak již do Poličky dojížděl víceméně jen na prázdniny.
Rodina se mezitím opět přestěhovala, tentokráte do vlastního domku v ulici Svépomoc
č. p. 182. Ulice byla pojmenovaná podle bytového družstva (mimochodem existujícího až do
r. 2010), které od roku 1919 na Dolním předměstí vystavělo řadu rodinných domků pro obyvatele střední vrstvy.
Zděný domek měl celkem tři obytné místnosti:
dvě v přízemních prostorách a jednu v podkroví;
ta byla vyhrazena pro Bohouše, jenž sem jezdil
až do roku 1938 trávit letní měsíce. Zde komponoval např. proslulou orchestrální skladbu Half-time, či svůj první klavírní koncert. V přízemí
provozovala Bohoušova sestra Marie svůj módní
salón.
Po vpádu německých vojsk na československé
území na jaře 1939 a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, vyzdobil skladatelův bratr František – akademický malíř – domek na protest
freskami s postavami a symboly české státnosti. Touto výzdobou se domek pyšnil bohužel jen
krátkou dobu – v obavách před následky vyzdvihování českých symbolů v období německé okupace byly fresky odstraněny; dnes jsou zachovány pouze dobové fotografické snímky. Bohuslav
Martinů však ani tuto krátkou éru zdobeného
domku na vlastní oči nespatřil, neboť souběh
historických a politických událostí mu již nikdy
nedovolil rodnou zemi a rodné město Poličku
osobně navštívit.

A. Klein, foto P. Klein, Spolek Náš Martinů

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

doc. Monika Holá,
muzikolog CBM
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Kroužky a kurzy v TD

Kouzelné putování
Pokud rádi soutěžíte, je tu pro vás opět Kouzelné putování Českomoravským pomezím, které
vás provede po nejzajímavějších místech regionu
podél historické hranice mezi Čechami a Moravou.
Při návštěvě vybraných turistických atraktivit obdržíte samolepku se soutěžním kupónem, který
následně nalepíte do hrací karty. Nasbíráte-li stanovený počet kupónů, můžete získat dárek a vyhrát některou z hlavních cen. Soutěžíme o mobilní
telefony, tablet, víkendové pobyty, vstupenky na
kulturní akce, do památek či muzeí a mnoho hodnotných věcných cen. Na vaši návštěvu se těší řada
atraktivních míst, mezi kterými nechybí zámky
v Litomyšli, Nových Hradech a Moravské Třebové,
hrad Svojanov, muzea v Poličce, Svitavách, Vysokém Mýtě či Proseči, barokní areál na Vraclavi,
rozhledny nebo úzkokolejka v Mladějově.
Domů si s sebou můžete odnést také zajímavou
stolní hru, která vás blíže seznámí se všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu
zábavy a možná si i naplánujete výlet na místa,
která jste zatím nestihli navštívit.
Pravidla soutěže a informace o všech turistických atraktivitách najdete na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem „Kouzelné
putování“. Již dnes se zde můžete zaregistrovat,
vytisknout si svoji hrací kartu a začít soutěžit o některou ze super cen. Hrací karty jsou k dispozici
také na všech soutěžních místech a v informačních centrech Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník, marketingový manažer
Kouzelné putování Českomoravským
pomezím – přehled soutěžních míst
1. Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2. Muzeum esperanta Svitavy
3. Historické centrum ve Svitavách
4. Průmyslové muzeum/úzkokolejka v Mladějově
5. Zámek Moravská Třebová
6. Muzeum egyptské princezny Moravská Třebová
7. Cesta od renesance k baroku v Moravské
Třebové
8. Rozhledna Járy Cimrmana Březová nad
Svitavou
9. Hrad Svojanov
10. Rodná světnička Bohuslava Martinů
11. Historické centrum v Poličce
12. Centrum Bohuslava Martinů
13. Městské hradby v Poličce
14. Muzeum dýmek Proseč
15. Toulovcovy maštale – Toulovcova rozhledna
16. Zámek Nové Hrady
17. Barokní areál Vraclav
18. Historické centrum ve Vysokém Mýtě
19. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
20. Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto
21. Andělé na návrší – Piaristický kostel v Litomyšli
22. Zámek Litomyšl
23. Zámecké sklepení se sochami Olbrama
Zoubka v Litomyšli
24. Portmoneum – Museum Josefa Váchala
25. Regionální muzeum Litomyšl

8

Najděte si svůj pohybový kroužek, taneční,
vzdělávací nebo jazykový kurz v Tylově domě v Poličce pod vedením zkušených lektorů a v příjemném prostředí.
Od října pro vás připravujeme:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci: lektorka MgA. Hana Malíková, pro děti 1,5 – 2,5 let,
den bude upřesněn, 9.00 – 10.00 hod.
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí: lektorka
MgA. Hana Malíková, pro děti 2,5 – 3 roky,
den bude upřesněn, 10.00 – 11.00
• Jógový klub: lektorka Marie Hrstková, od
16 let, pondělí 17.30 – 19.30 hod.
• Zdravotní cvičení pro každého: lektorka
Jana Suchá, pro ženy i muže od 16 let, středa
18.45 – 19.45 hod.
Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete
vyzkoušet na Dni otevřených dveří – prezentace
zájmové činnosti, který se bude konat v pondělí
4. a v úterý 5. září.
Taneční kurzy:
– vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy – Jiří
Jedlička a Veronika Doležalová
• Základní kurz tance a společenské výchovy:
kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let,
13 lekcí vždy v pátek 19.00 – 22.00 hodin
od 22. 9. do 8. 12. , k dispozici jsou poslední
volná místa
• Zdokonalovací kurz tance: pro dospělé, čtyři
lekce vždy ve čtvrtek 19.00 – 22.00 hodin od
5. do 26. 10.
• Kurz tance pro pokročilé: kurz je určen pro
absolventy Základního kurzu tance a společenské výchovy a absolventy Zdokonalovacího kurzu tance pro dospělé, 4 lekce vždy

ve čtvrtek 19.00 – 22.00 hodin od 23. 11. do
14. 12.
Vzdělávací kurzy:
• Líčení – můj styl: lektorka Bc. Miroslava
Synková, kurz líčení pro ženy a pro dívky od
15 let, úterý 19.00 – 21.00 hod. Tento kurz
bude prezentován na Dni otevřených dveří
v Tylově domě v pondělí 4. září v 18.30 hodin,
kde se dozvíte podrobnosti.
Jazykové kurzy:
• Německý jazyk:lektorka Mgr. Petra Vinařová,
vyučovací den a hodina budou upřesněny
• Francouzský jazyk: lektorka Mgr. Lenka
Hejtmánková, vyučovací den a hodina budou
upřesněny
• Italský jazyk: lektorka PharmDr. Danuše
Horáčková, vyučovací den a hodina budou
upřesněny
• Ruský jazyk: lektorka Mgr. Romana Jelínková, vyučovací den a hodina budou upřesněny
• Anglický jazyk: lektorka Mgr. Veronika Šimonová, pondělí – začátečníci, mírně pokročilí,
čtvrtek – středně pokročilí, pokročilí se
zaměřením na konverzaci, hodina pro výuku
bude upřesněna
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se domlouvá
s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Výuka probíhá od října 2017 v odpoledních/večerních hodinách.
Více informací: www.tyluvdum.cz nebo v srpnové Jitřence.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Nová expozice galerie: Tradiční
a moderní umění na Poličsku
(20. a 21. století)
Městské muzeum a galerie Polička na začátku
sezóny představilo upravenou expozici v druhém patře radnice. Expozice je zaměřena na
autory, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili
nebo zde žili, a kteří svým významem překročili
hranice regionu.
První prostor je věnován tradičním krajinářům Vysočiny od 10. do 60. let 20. století.
František Bukáček svoji pozornost zaměřil na
portrét, krajinomalbu a hlavně zátiší a květiny.
Rudolf Hanych napětí v krajině rád vyjadřoval
vysokým nebem s mraky. Jan Honsa náležel
k předním českým krajinářům. Josef Jambor
maloval na Českomoravské vysočině. František
Cína Jelínek působil na Křižánkách. František
Kaván maloval v Železných horách i na Vysočině a o jeho tvorbu byl velký zájem, který mezi
sběrateli trvá dodnes. Kavánova první manželka
má na centrálním hřbitově náhrobek Děvče s liliemi od sochaře Františka Úprky. Karel Kupka
maloval v jižních Čechách, na Šumavě a Vysočině. Obrazy má mj. v městském úřadu a bývalé
městské spořitelně v Poličce. Gustav Porš se
usadil ve Skutči ve vile projektované poličským
stavitelem Bohuslavem Šmídem. Ve své době byl
oblíbeným autorem a jeho díla zakupovala řada
institucí – mimo jiné městský úřad a spořitelna
v Poličce. Josef Václav Síla se skrze malbu přírody snažil zobrazit vyšší kosmický řád, hlubší
vztahy mezi věcmi, věčné, stálé, neměnné, vždy
platné, vztah mezi prostorem a časem. Vladimír
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Šindler měl nejoblíbenější techniku dřevoryt
a později litografii.
Rudolf Vejrych rád pobýval v Kozlově u České
Třebové, kam do domku Maxe Švabinského zajížděl i Bohuslav Martinů.
V další místnosti představuje Eva Vlasáková
instalaci Julietta aneb Snář – Pocta Bohuslavu
Martinů. Při vzniku byla použita zrcadla k rozšíření prostoru, ale i tradiční metoda fresky malované na zeď a klenbu.
Ve třetím sálu je moderní umění (abstraktní
tvorba a návrat figurace, 60. léta 20. století až
současnost). Bořivoj Borovský je inspirován
oblaky Vysočiny, Veronika Šrek Bromová představuje velkoformátové fotografie, Pavel Herynek plastiky, Ludmila Jandová obraz vtahující
diváka do magického středu, Vladimír Kopecký
velkoformátovou strukturu, Jan Lichtág realistickou a abstraktní podobu letícího času (jezdce), Martin Pawera obyčejné – nám všem známé
téma, Marek Rejent kameny, nejznámější poličský malíř Zbyšek Sion abstraktní i groteskně
figurální obrazy, Jiří Šindler hlaholské písmo
a Miroslava Zychová vymykající se dobovým
proudům.
Samostatný prostor je upraven jako grafický
kabinet k tematickým výstavám ze sbírek galerie. Otevřeno je do konce října od úterý do neděle, průvodce má stanoviště v Centru Bohuslava
Martinů, odkud s návštěvníky odchází.
MMG

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Koloniál Karla Baizy aneb
z historie obchodu a obchodování
6. května – 3. září
Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodování
v minulosti. Spolupracovalo s Moravským zemským muzeem v Brně a dalšími organizacemi i jednotlivci. Inspirací ke vzniku putovní verze výstavy
byla knížka Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Poličská
podoba navíc využívá skutečnosti, že zde v 1. třetině
20. století působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza. Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval
v místním časopise Jitřenka.
Výstava vám představí místní výrobky a plodiny,
české i koloniální – dovozové zboží. Zpoza pultu
vás úsměvem uvítají úslužní prvorepublikoví obchodníci. Poznáte vybavení a sortiment dobového
koloniálu, cukrárny, řeznictví a obchodu střižním
zbožím. Navštívíte také výroční trh. V „trafice“
a „hokynářství“ budete mít možnost zahrát si na
prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání
o ceně, vyzdvihnout novinky a senzace v tisku apod.
U dobových fotografií živností z náměstí v Poličce porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář
obchodování proměnlivá.
Pohádkový svět Zdeňka Smetany
20. května – 3. září ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám. Vstupenky
je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka
Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou
fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně
vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník,
scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj život
vytvořil mnoho postaviček a podílel se na tvorbě
oblíbených českých večerníčků. Výstava představí
nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých jehel a kresby
přísloví a pranostik. Výstava je doplněna hravými
a tvořivými aktivitami, které dětem představí bohatý pohádkový svět Zdeňka Smetany. Těšit se můžete i na promítání Pohádek z mechu a kapradí.
LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
1. června – 10. září ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět
hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit
svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí stavebnice LEGO, která je současně
označována „hračkou století“. Téměř každý z nás
měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mnohé se tato
chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili
ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli
jsou i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb,
kteří na výstavu do poličského muzea zapůjčili
své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO
Star Wars a dílčí sety LEGO Technic, Pirates nebo
LEGO Space. Součástí instalace budou hravé koutky, kde si děti mohou ze sady kostek postavit dle
vlastní fantazie nejrůznější modely.
AKCE:
Život na věži – kostýmové prohlídky
11. – 16. července
182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů
až do výšky 36 m, vám bude odměnou netradiční
oživená prohlídka rodné světničky světoznámého
hudebního skladatele, jenž se nachází ve věži kostela sv. Jakuba, kterou vás provedou sourozenci Marie a Bohuslav Martinů.
Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle rodinných fotografií Martinů

a malého chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě
dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám
povypráví o svých životních osudech a příbězích
a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.
Časové prohlídky budou probíhat od úterý do
soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hod., a v neděli ve 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici,
zároveň je vhodné se předem objednat.
Netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Svítání na věži
Pro velký zájem se v sobotu 22. července ve
4.40 hod. uskuteční historicky již druhé pozorování svítání z ochozu kostelní věže. Z výšky 36 m zažijete, jak se město pod vámi probouzí
do svého každodenního spěchu. Povídání o životě
na věži kostela sv. Jakuba vás vrátí do časů, kdy
malý Bohoušek z ochozu pozoroval východ slunce nad Poličkou. Tak neváhejte a nařiďte si budík
a vzhůru do výšek za nezapomenutelným zážitkem. Těšit se můžete i na lahodnou snídani s čajem a kávou.
Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji nejpozději do 21. července v Centru
B. Martinů denně od 9.00 do 17.00 hod.
Cena 150 Kč. Počet míst omezen na 20
osob. Setkání pod věží kostela sv. Jakuba
ve 4.40 hod.
so 29. 7. Skřítkování – festival pro rodiny
s dětmi
Celodenní zábavný program pro zvídavé děti
i dospěláky plný hravých úkolů a her pod širým
nebem, v expozicích nebo výstavách centra je opět
tady. Nabídne kvalitní kulturní program i možnost
kreativního vyžití a aktivit. Na své si jistě přijdou
všichni.
Akce se koná za podpory Pardubického Kraje.
9.00 – 12.00 hod. – Putování muzeem za
skřítky expozicemi muzea
14.00 – 16.00 hod. – Dílnička pro děti –
Bubble party – společně si vyrobíme bublifuk,
popustíme uzdu fantazii malováním pomocí barevných bublin a užijeme si zábavu vytvářením megabublin.
16.00 hod. – Divadélko pro děti – kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého
kohoutka. Není právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i dnešního světa?
Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Dá se
z něj poučit? Na to zkusí odpovědět naše představení. Účinkuje Malé divadélko Praha.
17.00 hod. – Tanec a bubnování – přijďte si
s námi zatančit a zabubnovat pod vedením Joseline
Amutuhaire a Tomáše Ondrůška. Hrát na buben
a tančit mohou přijít všichni, na věku a fyzické kondici nezáleží.
so 29. 7. od 21.30 hod. Letní kino pro děti –
Anděl Páně 2
Anděl Petronel pracuje u Nebeské brány, ale je
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš, jej začne ponoukat.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude
vědět to, co ví jen Bůh. Poznání ale skončí neslavně.
Oba musí šupem na svět jablko poznání najít a přinést zpátky. Ale než se jim to podaří, zažijí velké
dobrodružství. Pohádka/Česko, 2016, 99 min.
Poličské kulturní léto 2017
červenec
Program se koná v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn
náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz.
Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami
z. s. Vstupné na akce: 40 Kč.
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ne 2. 7. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
Vyprávění z pralesa – v pohádce se děti mohou těšit na opice, slona, chameleona, hrocha, tarantuli, malého pralesního ducha Bumbacila a loupežníky. Účinkuje divadlo JOJO.
út 4. 7. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička pro
děti v muzeu
Květinové čelenky – léto začíná. Ráj pro
všechny parádnice. Přijďte a vytvořte si s námi originální doplněk – květinovou čelenku do vlasů.
ne 9. 7. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
O kůzlátkách – barevná pohádka o nezbedných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém
vlkovi, který se pro svoji večeři stane strýčkem,
pirátem a nakonec i uklízečkou. Kůzlátka jej ale
prokouknou a i tentokrát všechno dobře dopadne.
Třeba i vámi namalovaný vlk rozšíří naši galerii.
Účinkuje Divadlo Kejkle.
út 11. 7. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička pro
děti v MaTami
Sněžítka – mohou mít mnoho podob, nejen tu
vánoční. Může to být i podmořský svět s mušlemi.
Lego postavičky a spousta dalších ‚‘pokladů‘‘ z Kinder vajíček se dají použít na výrobu originálních
sněžítek. Přijďte si to k nám zkusit.
st 12. 7. od 21.30 hod. Letní kino
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Nejnovější fantasy podívaná filmového mága
Tima Burtona odhaluje tajemství jiných světů
a doby, zvláště pak opuštěného sirotčince pro podivné děti. Jake v tomto kouzelném místě objevuje svoji vlastní “podivnost” a zjišťuje, že on jediný
může zachránit své nové přátele. Dobrodružný/
Fantasy, USA 2016, 128 min.
pá 14. – so 15. 7. Colour Meeting – Festival
v parku u hradeb
Festival pro celou rodinu, na který vyrazíte objevit nové muzikanty, s chutí si poslechnout své
oblíbence a užít přátelskou atmosféru. Vystoupí
například hudebníci z Austrálie, Ameriky, Tunisu,
Holandska i české legendy Vladimír 518 či První
hoře. Chybět nebudou ani divadla, bubnování, dobrá kuchyně a nové zážitky. www.colourmeeting.cz
ne 16. 7. od 15.00 hod. Hudba
Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní
odpoledne.
út 18. 7. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička
pro děti v muzeu
Náš koloniál – na výstavě Koloniál K. Baizy se staneme na chvilku obchodníkem: navrhneme a vytvoříme barevné obaly na zboží a naučíme
se je ozdobně zabalit. Vymyslíme reklamní slogany
a namalujeme reklamy, díky kterým o nás bude vědět celé město.
so 22. 7. od 18.00 hod. Hudba
Michal Moravec – kytara a zpěv, David
Paša – bicí
Přijďte příjemně posedět a poslechnout si známé
popové písně českého éteru. V akustickém podání
zazní písně od Tomáše Kluse, skupin Jelen, Chinaski a mnoha dalších.
út 25. 7. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička
pro děti v MaTami
Vázičky – do čeho jiného dát čerstvě natrhané
luční kvítí než do ručně zdobené vázičky.
so 29. 7. Skřítkování – festival pro rodiny
s dětmi
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky
plný hravých úkolů a her.
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Program RC MaTami

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
4. – 6. 7. – Rock for people
Festivalpark Hradec Králové
Jeden z největších a nejstarších
letních hudebních open-air festivalů – známé hvězdy i objevy mezinárodní a tuzemské hudební scény z rockových hudebních vod. Bohatý doprovodný program s workshopy, diskusemi
či divadelními představeními. Tři dny skvělé zábavy
a výjimečných zážitků.
Cheb
21. – 22. 7. – Letní bláznění – cirkus v Krajince
Jindřichův Hradec
22. 7. – Hradozámecké slavnosti
Historické tržiště, ukázky řemesel, život v táboře,
ukázky zbrojí a zbraní, turnaj, dětské hry, netradiční
noční prohlídky. Místo konání: st. hrad a zámek Jindřichův Hradec.
Kutná Hora
červenec a srpen – Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival plný
zážitků.
Litomyšl
7. 7. – 28. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky
18.00 a 19.30 hod.
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově
náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert
nejen pro dospělé.
Telč
28. 7. – 13. 8. – Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem.
Expozice historie železniční dopravy.
Třeboň
10. – 15. 7. – Třeboňská nocturna
letní festival klasické hudby na atraktivních místech města Třeboně.
Bližší informace na www.ceskainspirace.cz

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1.–2. 7.

5. 7.
6. 7.

8.–9. 7.
15.–16. 7.
22.–23. 7.
29.–30. 7.
5.–6. 8.

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
383, 461 631 126
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Pravidelný prázdninový
program pro rodiče,
prarodiče s dětmi
•
•
•
•
•
•

Pondělí: Klubík (0-3 roky) 9.00–12.00 hod.
Úterý: Dílničky 9.00–12.00 hod.
Středa: Hlídáček 9.00–12.00 hod.
Čtvrtek: Výlety
Pátek: Klubík (0-3 roky) 9.00–12.00 hod.
Cvičení s Danou:
veškeré cvičení přes prázdniny bude probíhat
v Matami
–– Pondělí, Power jóga: 18.30–19.30 hod.
–– Úterý, Metabolic training:
18.30–19.30 hod.
–– Čtvrtek, Interval training:
18.30–19.30 hod.
–– Neděle, Interval training:
19.00–20.00 hod.
Nutné hlásit se přes http://danamatejskova.
webnode.cz/kontakt, přes FB instruktorka
dana matejsková nebo na čísle 732 343 877.

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každé pondělí
a 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.

Hřiště Hegerovka
13. 7. od 9.00 do 12.00 hod
Sbalte si hračky na písek a přijďte si pohrát.
Vázičky
25. 7. od 9.00 do 12.00 hod
V programu CBM
Výlet vláčkem na hřiště v Borové
27. 7. sraz na nádraží, vlak odjíždí v 8.51 hod. Na
hřišti u sokolovny v Borové jsou houpačky, prolézačky, minigolf a kiosek s občerstvením. Můžeme
vyzkoušet i novou lanovou dráhu za Roubenkou.
Skřítkování
29. 7. ve spolupráci s CBM
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč

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

(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné 
50 Kč
• Odborné poradny 
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou
a CBM“.

Letní příměstské tábory
17.–21. července a 31. července – 4. srpna
Centrum bude v tyto týdny uzavřeno.

Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.

Sněžítka
11. 7. od 9.00 do 12.00 hod. V programu CBM.

Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM

Poličská univerzita třetího věku
Čtrnáctý ročník Poličské univerzity je ve své
polovině. Zdárně byl ukončen letní semestr, ve
kterém jsme putovali s vařečkou či zkoumali neduhy našich předků. Obě témata si našla
své posluchače a doufáme, že se při nich nikdo
nenudil. Minimálně snad se bavili přednášející, Mgr. Blanka Řehulková, RNDr. Stanislav
Adamec a PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D. Ačkoliv ohlasy posluchačů tento minimalismus alespoň částečně usvědčují z nepravdy. Každopádně nám spolu bylo dobře, někdy
lépe, někdy hůře, ale dobře. Přízeň a laskavost
posluchačů, vstřícnost, se kterou každé úterý zasedají do „školních škamen“ zavazuje. Nic není
hezčího než vnímat úspěch svého konání, vědět,
že čas strávený na „univerzitě“ není časem promarněným.
Protože je nám na univerzitě dobře, z většiny
účastníků sálá spokojenost, snad proto, že se na
konci semestru nezkouší, čímž odpadají i opravné termíny a všeliká jiná příkoří s tím spojená,
rozhodli jsme se, že budeme pokračovat i v zimním semestru, který začneme hned v září. Opět
jsme si připravili dvě témata. PaedDr. Zdeněk
Trnka bude hovořit o našich nejnovějších dějinách, o tématech a lidech téměř současných, a to
v kurzu nazvaném „Deset prvních dam Československa“. Zájemci o téměř žhavou současnost
si při jeho přednáškách určitě přijdou na své
a možná v mnoha případech přispějí i vlastními
vzpomínkami na dobu nedávnou, která je určitě
z hlediska historie velmi zajímavá, ale žít v ní
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

nebylo vždy zcela jednoduché. Ale která doba je
k životu jednoduchá… I druhé téma se obrací do
minulosti, sice poněkud vzdálenější a z jiného
koutu Evropy, ale to mu na zajímavosti vůbec
neubírá. Dr. I. Fridrichová-Sýkorová se společně s posluchači bude věnovat dějinám zvláštního
souostroví na západě našeho kontinentu v kurzu, jež jsme nazvali „Gesta Anglorum“, tedy činy
Angličanů. Ve skutečnosti půjde o činy středověkých anglických králů.
Po letech fungování Poličské univerzity třetího věku už i každé malé dítě v Poličce a okolí ví,
že přednášky zde konané může navštěvovat každý zájemce seniorského věku, bez omezení daném vzděláním, pohlavím či vyznáním. Vítáme
každého, kdo o naše pravidelná setkávání bude
mít zájem, kdo chce potkávat zajímavé lidi nebo
myšlenky, naše univerzita je prostě pro každého zvídavého a zvědavého člověka. Budeme rádi,
pokud nám přízeň zachovají stálí posluchači, ale
naše radost se neumenší, pokud k nám najdou
cestu i nováčci. Všichni budou srdečně vítáni.
Budete-li tedy chtít navštěvovat Poličskou univerzitu třetího věku, zastavte se v recepci Domu
s pečovatelskou službou „Penzionu“ v Poličce,
kde pro vás budou od července 2017 připraveny
přihlášky do jednotlivých kurzů, ty stačí jen vyplnit a v září zaplatit školné.
Takže, v září na shledanou…
I. Fridrichová-Sýkorová,
I. Smolková

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2017

Čas
10.00
16.00
14.00
16.00
9.00
13.30
12. 7. 14.00
21.30
15. 7. 18.00
1. 7.
2. 7.
4. 7.
9. 7.
11. 7.

16. 7. 15.00
18. 7. 13.30
14.00

19. 7.
22. 7.
25. 7.
27. 7.
29. 7.

14.00
14.00
4.40
18.00
9.00
13.30
8.51
14.00
9.00
21.30

#

6. 5. –3. 9.
20. 5. –3. 9.
1. 6. –10. 9.
3. 6. –17. 9.
11. 7. –16. 7.

Název akce – popis
Místo konání
Fotbal pro Rozvoj – Rohozná
Rohozná
Divadélko pro děti – Vyprávění z pralesa
Městské muzeum a galerie (CBM)
Dílnička pro děti v muzeu Květinové čelenky
Městské muzeum a galerie (CBM)
Divadélko pro děti – O kůzlátkách
Městské muzeum a galerie (CBM)
Sněžítka – Přijďte si vyrobit neobvyklá sněžítka
MaTami (CBM)
Keramická dílna
DPS Polička
Letní atriové hry
DPS Polička
Letní kino – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Městské muzeum a galerie (CBM)
Selský rozum – Český dokument, 73 minut, režie Zuzana Piussi & Vít Janeček
+ debata s novinářem Jakubem Patočkou
Centrum Pontopolis
Hudba – Posezení s harmonikou
Městské muzeum a galerie (CBM)
Šikovné ručičky
DPS Polička
Pohádková dílna – výtvarný workshop pro děti – Pohádkové odpoledne s knihami,
hudbou a tvořením
Park
Dílnička pro děti v muzeu Náš koloniál
Městské muzeum a galerie (CBM)
Trénování paměti
DPS Polička
Svítání na věži – netradiční prohlídky rodné světničce Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie (CBM)
Hudba Michal Moravec – kytara a zpěv, David Paša – bicí
Městské muzeum a galerie (CBM)
Vázičky – Zdobení váziček na luční kvítí
MaTami (CBM)
Šikovné ručičky
DPS Polička
Výlet vláčkem na hřiště v Borové – Výlet vláčkem pro děti
Borová
Narozeninové zpívání
DPS Polička
Skřítkování – Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her. Městské muzeum a galerie (CBM)
Letní kino pro děti – Anděl Páně 2
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
Pontopolis
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
MaTami
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)

Kontakt, informace, rezervace
www.pontopolis.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Pontopolis
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička

www.pontopolis.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz

Městská knihovna Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
MaTami
DPS Penzion Polička
MaTami
DPS Penzion Polička
MaTami
CBM (Muzeum)

www.knihovna.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Název akce – popis
Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
Pohádkový svět Zdeňka Smetany
LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
Výstava fotografií Radima Hromádky
Život na věži – kostýmové prohlídky

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

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

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Děkujeme všem našim externistům za skvělou
práci v zájmových kroužcích. Velké díky patří
také všem dobrovolníkům a našim příznivcům
za podporu a pomoc při akcích. Přejeme všem
krásné prázdniny plné odpočinku, sluníčka, her
a nevšedních zážitků. Nový školní rok v Mozaice
zahájíme 28. 8. Od tohoto pondělí se můžete hlásit do našich zájmových kroužků na www.mozaika-policka.cz, nebo přímo v Mozaice.
Táborové informace:
Příměstský tábor se sportovní
gymnastikou
Soustředění pro účastnice ZK
Sportovní gymnastika.
Termín: 10. – 14. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
hala gymnázia
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor kouzla a čáry
Termín: 10. – 14. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281

Věk:
Termín:
Čas:
Místo:
Info:

sebeobrana a bojová umění, tenis,
turistika.
3. – 7. třída
24.–28. 7.
každý den od 8.00 do 16.00 hod
sportoviště v Poličce
Mgr. Lída Haraštová,
tel.: 731 180 433

Příměstský tábor s kopanou
Pouze pro účastníky ZK Kopaná
Věk:
1. – 5. třída
Termín: 17. – 21. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
fotbalový stadion, hala Na Lukách
(dle počasí)
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Sportovní příměstský tábor
Dopolední a odpolední sportovní
bloky: atletika, plavání, míčové hry,

Petr Špaček (*1963) – autor, jemuž snad žádné zákoutí výtvarné tvorby není cizí. Takový
v pravdě renesanční člověk. Rád experimentuje,
objevuje a nalézá nové, netušené, skryté – krajiny, tvary, rozměry, hranice, možnosti. Jeho stěžejní tvorba se v současné době ustálila na olejomalbě a grafice, rád však „uteče“ k akvarelu,
ke keramice, skleněnému šperku, dřevořezbě…

Letní tábor Maděra
Cesta za pohádkou
Termín: 15. – 22. 7.
Ubytování: Maděra Telecí – stany s podsadou
Info:
Milan Matouš, tel: 606 716 447
Dámy v sedle
Pobyt u koní v JS Jitřenka Stašov
Věk:
1 – 9. třída
Termíny: 2. – 11. 7. , 23. – 28. 7. , 6. – 11. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
(2.–11. 7.) 5000 Kč, (23. – 28. 7. ,
6. – 11. 8.) 3000 Kč
Info:
Irena Chroustovská,
tel: 605 431 034
Posázaví 2017
Letní pětidenní turistický zájezd
pro dospělé
Termín: 8. – 12. 8.
Ubytování: Benešov (DM ISŠT – turistické
ubytování).
Info:
Milan Matouš, tel: 606 716 447

Příměstský tábor
Termín: 17. – 21. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Dáša Procházková tel.: 461 725 352,
736 761 281

Petr Špaček
v Galerii Vysočina

Vodácký tábor I.
Tradiční letní pobyt na vodě, tentokrát na řece Oravě na Slovensku
a řece Dunajec v Polsku
Termín: 22. – 29. 7.
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282
Jesle na vodě
Polsko řeky Kwisa a Bóbr
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 6. – 12. 8.
Místo:
vodácké putování po řekách Kwisa
a Bóbr
Info:
Zdeňka Kadlecová, tel: 739 667 760

a také k muzice, to když se ve chvíli výtvarného volna posadí za svou oblíbenou bicí soupravu. Ve výtvarné tvorbě je samoukem, který však
svoje „samoučení“ podpořil i soukromým studiem u malířů J. Minaříka a R. Němce. Jako
každý umělec si však postupem času osvojil
vlasní, svébytné a originální výtvarné vyjádření,
v němž neskrývá také inspiraci ve svém oblíbeném Janu Zrzavém.
Technikou kontrastů jemných odstínů barev
a ostrých kontur maluje poeticky laděná venkovská stavení, vysočinskou krajinu i městskou
architekturu a nabádá sebe i diváka k hledání
harmonie a vnitřního klidu.
Vernisáž výstavy autorových obrazů se uskuteční v prostorách Galerie Vysočina v sobotu
8. července ve 14 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni.
Výstava potrvá do 21. července.

Psychohrátky očima začínající preventistky
To, že se na naší škole konají Psychohrátky, mé
pozornosti samozřejmě neuniklo. Ale letos jsem poprvé mohla nakouknout pod pokličku, jelikož jsem
se zúčastnila této dvoudenní akce jako pedagogický
dozor a zároveň jako nově jmenovaný školní metodik
prevence sociálně nežádoucích jevů.
Psychohrátky jsou určené pro naše sekundány
a není to jen takový výlet plný her a zábavy. Studenti absolvují intenzivní interaktivní program, při
němž by si měli uvědomit, nejen jaké nástrahy na ně
v životě číhají, ale dozví se i rozumné důvody, proč
těmto nástrahám nepodlehnout, a zejména se seznámí s různými technikami, například jak říci ne
nabídnutým omamným látkám. Nejvíce mě ale zaujalo, že tyto informace dostanou od svých starších
„kamarádů“, studentů vyšších ročníků, kteří absolvovali několikastupňové školení. Překvapená dotazem
„Paní učitelko, mohla byste jít na chvíli pryč?“ jsem
si uvědomila výhody malého věkového rozdílu mezi

účastníky Psychohrátek a lektory, kteří program
vedou. Všimla jsem si, že mladší studenti důvěřují
svým starším kamarádům a jsou jim ochotni říct víc,
než by třeba řekli dospělým učitelům. Bez ostychu
s nimi mohli diskutovat na téma alkohol, drogy, cigarety atp.
Jelikož naši lektoři s ukončením studia na gymnáziu ukončí i vedení Psychohrátek a dalších podobných akcí (např. „adapťáků“), je potřeba vyškolit si
nové lektory – A proč ne rovnou „na místě činu“?!
Proto současně s konáním Psychohrátek proběhlo
i odborné školení našich nových zájemců o lektorství.
Chtěla bych poděkovat studentům sekundy za jejich aktivní přístup, zájemcům o lektorství z kvinty
a 1. A za vzorné absolvování intenzivního školení,
lektorům ze sexty, septimy a 3. A za milé a zodpovědné vedení programu. Všem bývalým lektorům, kteří už opustili naši školu, děkuji za to, že inspirovali
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mladší studenty stát se také lektory. Paní Mgr. Vlastě
Tvrdíkové děkuji za odborné školení našich lektorů.
Děkuji městu Polička za dlouhodobou finanční podporu, díky níž jsou Psychohrátky finančně dostupné
pro všechny studenty. Zejména pak díky RNDr. Martě Najbertové za to, že vše už 19 let výborně funguje
a snad bude fungovat i dál.
Mgr. E. Jiroušová, Gymnázium Polička
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Muzeum kuriozit
otevírá

Zprávy z poličské farnosti

Muzeum kuriozit a fotografií v Lezníku ještě letos otevírá svoje dveře návštěvníkům. Jak to bude
příští rok? Uvidíme, jak nám bude zdraví sloužit.
Letos zrekapitulujeme naše cestování po 80 zemích naší matičky Země. Aneb nejlepší fotky a zajímavé kuriozity budou vystaveny v sále pro 500
lidí v bývalém kulturním domě v Lezníku 109.
Otevřeno bude denně mimo pondělí 10 – 18 hod.
Vstupné bývalo 20 Kč celá léta, ale nyní bude dobrovolné. (Na pokladnu jsme si za ty roky nevydělali.)
Zvou Jitka Hollová a Marius van Donk
P. S. Pro děti je připravená pohádková půda.

Neobyčejný
zážitek
Jako většina zážitkůmilovných Poličáků se těší
na první sobotu v měsíci červnu, tak i já jsem se
letos vypravil ze zahrádky na své invalidní tříkolce na Michalský hřbitov, abych zhlédl pro návštěvníky přichystaný neobyčejný zážitek. A byl to
vskutku zážitek. Už oznámení, aby farníci donesli
nevyhořelé svíčky, vzbudilo pozornost a hlavně
zvědavost, cože to ta Štěpánka Dvořáková z poličské Charity pro účastníky noční prohlídky chystá.
Dojem byl úžasný. Na tisíc svíček usazených
v malých sklenicích ozářilo zvonici, cestu k márnici a Michalskému kostelu. Moje kroky směřovaly
nejprve ke zvonici, kde jsem již před několika lety
chtěl vidět cechovní máry. Nebylo to možné, protože toto místo sloužilo jako sklad materiálu pro
zednické práce. K tomu, aby mohly být vystaveny,
bylo zapotřebí pracovitých rukou. Do úklidu a instalace se zapojilo kolem dvaceti dobrovolníků.
Historické máry jednotlivých cechů pěkně urovnané na sobě, osvětlené světly svíček, vryly do
myslí návštěvníků vzpomínky na jejich slavnostní
používání v pohřebních průvodech. Rád bych se
dočkal výstavy těchto historických relikvií společně s cechovními prapory, umístěnými v depozitáři
městského muzea.
Kromě már je tady v patře usazen i zvon, na který se zvonilo v podvečer. Ohlašoval klekání a tím
ukončení pracovního dne.
Odtud vedly moje kroky svíčkami označenou
cestou do kostnice. Pohled do odkrytého sklepení
s položenou rakví a textem vytvořeným ze světel
„Co jsme my, budete i vy“ vybídl k myšlenkám na
věčnost.
Poslední zastávka mi umožnila klidné posezení
v lavici kostela sv. Michaela. Při světle svíček a papírových dekorací podobných lampionům jsem
mohl chvíli rozjímat a užít si kostela i „neobyčejně“. Šikovný fotograf výzdobu zdokumentoval
a umístil na webu poličské farnosti.
Do ulic města jsem se vrátil zklidněný a natěšený na pohárek vína v městské knihovně a účinkování hudební miniskupiny. Netrpělivě budu očekávat, co zajímavého se bude prezentovat v příštím
ročníku „Času pro neobyčejné zážitky“.
Ing. Jan Matouš, senior

Neobyčejné zážitky
na hřbitově
Nadpis ani zdaleka nevystihuje večerní atmosféru, kterou
se podařilo navodit v sobotu
3. června na hřbitově u kostela
sv. Michaela. Poličská farnost se rozhodla podělit
se s obyvateli města Poličky o skutečně netradiční zážitek v podobě procházky po nočním hřbitově s nahlédnutím do obvykle uzavřených staveb
kostnice a zvonice. Symbolickou pouť, pojatou
jako cestu od smrti, vzkříšení až po nanebevstoupení, mohli poličští poutníci podniknout od
20.00 do 23.00 hodin.
Zpřístupněné objekty a vytyčenou trasu osvětlovala světla stovek svící, která navozovala atmosféru přímo magickou. První zastavení v kostnici
mělo návštěvníkům připomenout Memento mori.
V průhledu do podzemí byla instalována na vyvýšeném katafalku rakev a vedle ní vytvořen nápis
z dvou set hořících svící: „Co jsme my, budete i vy.“
Ponurou atmosféru dotvářely tóny requiem a při
odchodu (ne)povzbudivé rozloučení nashledanou.
Další zastávkou byl kostel sv. Michaela, jehož
interiér působil daleko přívětivěji. Stěny chrámu byly nasvíceny papírovými vystřihovanými
lampiony a úryvky biblických citátů. Doplňující
texty k biblickým citátům obdrželi poutníci před
vchodem do kostela. Na oltáři byl nasvícen obraz

Pouť v kostele sv. Jakuba
V neděli 30. 7. od 9.30 hod. v kostele sv. Jakuba
proběhne slavnostní poutní mše sv., kterou bude
sloužit Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský. Na konci mše sv. přednese poličský Chrámový sbor Hymnus ke sv. Jakubu od
Bohuslava Martinů. Všichni jsou srdečně zváni.

Aby nikdo nebyl sám
Vážení důchodci, senioři, členové svazu důchodců Polička. Čas ubíhá rychlým tempem,
máme tu léto v plném proudu. Mimo uvedených
akcí v měsíci květnu, jsme pokračovali v květnu
a červnu dalšími exkurzemi v Ponasu a THT. Velmi zdařilý byl výlet do Květné, kde nás provázela
p. Švecová společně se starostou p. Škvařilem,
kteří nás seznámili s děním v obci Květná, o jejich akcích a životě obyvatel. Zajímavá byla návštěva Domu na půli cesty, kde v současné době
pobývá 26 mladých lidí, pro které vedení domova
p. Radičem připravují potřebné návyky do života
s využitím vlastních zájmů těchto mladých lidí.
V týdnu od 22. do 26. května se více jak 50 našich členů zúčastnilo ozdravného zájezdu do termálních lázní Velký Meder na Slovensku. Již tradičně naši účastníci v námořnických uniformách
byli přivítáni informačním centrem, které si naši
skupinu fotografovalo. Novinkou našeho pobytu
bylo cvičení přímo v bazénech, což většina účastníků přivítala a všem to bylo k posílení zdraví.
Zdařilý výlet byl po Vysočině na Devět skal
s plným autobusem. Krásné výhledy do kraje je
potěšením pro každého z nás. I ostatní akce, pro-

Poděkování
Velice děkuji panu MUDr. Lubomíru Jílkovi za
psychickou podporu a příkladnou péči o mého
manžela MUDr. Jiřího Beitla, zvláště v posledním
období jeho života.
Dagmar Beitlová
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podoby Kristovy tváře podle Turínského plátna
a před ním lampion s krásným úryvkem z evangelia sv. Jana: „Já jsem cesta, pravda i život…“ Vše
doplněno zpěvy Taize.
Nakonec mohli návštěvníci vystoupat do patra
hřbitovní zvonice. Cesta ke zvonu byla logisticky
trochu náročnější, protože schodiště a interiér
zvonice nenabízely příliš mnoho prostoru a proto byli lidé pouštěni nahoru po menších skupinkách. Ti, kteří trpělivě vystáli frontu na zvonici,
si mohli v přízemí prohlédnout kolekci dřevěných
malovaných pohřebních már z 19. století a nahoře pak vkusně nazdobený zvon a střešní krovy.
Krásnou podívanou nabízely také výhledy z otevřených okenic na hřbitov plný světel.
Soudě podle četných kladných ohlasů mělo
zpřístupnění hřbitovní trojice velký úspěch a myslím, že pro mnohé se návštěva hřbitova stala
opravdu neobyčejným zážitkem. Moc děkujeme
všem, kdo nám pomohli s jeho uskutečněním…
Hana Vondrová
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cházka po naučné stezce Polička, vycházka na
Kamenec, ale především 3. sportovní hry naší
organizace byly naplněny. Budeme informovat
v příštím čísle, stejně tak o závěrech krajské konference svazu důchodců v Pardubicích.
Nyní přichází nejkrásnější období léta, věříme,
že bude příznivé počasí, abychom si nejen my důchodci, ale i ostatní užili tento čas v pohodě a ve
zdraví. Co nás čeká v měsíci červenci, jednání výboru a rozšířeného pléna k přípravě programu organizace na 2. pololetí letošního roku. 11. července se uskuteční turistický výlet po kraji Vysočiny,
odjezd v 8.00 hod. z parkoviště u Tylova domu,
organizuje p. Korábová. 15. července navštívíme
poličské letiště, sraz účastníků v 8.30 hod. u nádraží, možné vzít děti s sebou. Částečné občerstvení zajištěno.
18. července se sejdeme na kolech u mlýna na
cyklostezce v 10 hod., projedeme se okolím Poličky.
Přejeme všem hodně zdraví, krásné počasí a hodně zážitků v tomto období.
Za výbor MO SD Polička
př. Jar. Koráb

Speciální základní škola v Poličce
Duben
Měsíc duben byl přímo nabitý akcemi. V rámci
programu Recyklohraní měla třída paní učitelky
Petrželkové za úkol zjistit možné zdroje energie,
jak se vyrábí a k čemu slouží, vyrobit větrník
a koláž na téma: recyklace elektrospotřebičů.
O tom, jak se jim podařilo úkol splnit, se můžete
přesvědčit na webových stránkách školy.
Žáci II. stupně se zúčastnili festivalu dokumentárních filmů s tématikou lidských práv na
světě. Po zhlédnutí tří filmů následovalo povídání s moderátorem. Největší úspěch měl dokument Holka z Instagramu. Zřejmě proto, že nová
média a sociální sítě mají u dnešní mládeže zelenou.
Před Velikonocemi byla uspořádána již tradiční soutěž v házení šipek na terč. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 soutěžících, kteří za mohutného povzbuzování svých spolužáků bojovali ve
třech kategoriích. Nejlepšího výsledku dosáhla
Šárka Burešová, která ve druhé sérii hodila neuvěřitelných 351 bodů.
Dne 11. 4. se konalo školní kolo recitační soutěže. Básničku k přednesu si připravilo přes dvacet žáků. Po recitaci všichni zúčastnění dostali
pochvalu za snahu a obdrželi drobný dárek. Ti
nejlepší se dne 26. 4. zúčastnili již 20. ročníku
krajské recitační soutěže v Moravské Třebové.
Ve velké konkurenci deseti škol si vedli opravdu
velmi dobře. Žák Daniel Šudoma získal 1. místo
ve své kategorii (4. – 6. roč.), a to poutavým, procítěným přednesem básně
„Na schovávanou“. Za reprezentaci školy také
děkujeme Elišce Novákové a Renatě a Richardovi Pacákovým.
A ještě jedna akce na závěr měsíce dubna. Tím
byl sběr papíru. Ten na naší škole proběhl od
18. do 21. 4. Někteří žáci se snažili více, někteří
méně, ale tak už to bývá. Nejlepší sběrač ze speciálních tříd byl Marek Vajs, který odevzdal 254 kg,
z praktických tříd Vojtěch Fiala – 123 kg. Celkem
bylo za školu vybráno 1 208,5 kg papíru. Která
třída jako celek zvítězila, zjistíte na našich webových stránkách, které dostaly „nový kabát“.
Květen
Ve středu 3. 5. jsme díky Divadelnímu klubu
v Poličce mohli uspořádat letos již 13. meziškolní
Soutěž speciálních škol ve zpěvu. Zúčastnily se jí
tři školy, a to z Jevíčka, Svitav a pořádající Speciální základní školy Bystré. Děti zpívaly formou
karaoke. Soutěžící se snažili, museli bojovat nejen mezi sebou, ale i s nervozitou a trémou. Protože se publikum nenechalo zahanbit a všichni
všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila.
Ani o přestávce nezavládla nuda, protože si děti
z přípravné třídy p. uč. Vondrové z Poličky připravily krásné hudebně-pohybové pásmo. A teď
ještě výsledky – ty najdete na našich webových
stránkách. Poděkování patří všem, kdo se po-

díleli na přípravě této soutěže, samotným účinkujícím a v neposlední řadě lidem z Divadelního
klubu, kteří nám umožnili v takovém perfektním
prostředí soutěž uskutečnit.
Na setkání s pohádkou přišly do poličské tělocvičny děti z přípravného stupně a speciálních
tříd. Vykouzlily si prožitkové dopoledne – Jak si
pejsek s kočičkou dělali dort.
Děj pohádky se stal průvodcem, pomohl plnit
různé úkoly. Žáci si hráli na pejsky a kočičky za
doprovodu písničky, s nákupními košíky vybírali
potraviny, ze kterých se tato sladká pochoutka
připraví, dělali dort z písku a z pet víček a jako
správní číšníci v restauraci jej nosili. Obratnost
obou zvířátek si vyzkoušeli za pomocí kouzelné
šňůrky, kterou všichni přelézali nebo podlézali. Nakonec si ve své třídě mohli vyrobit pejska
nebo kočičku z papíru. Velkou, převelikou pochvalu si zasloužily všechny děti.
V pátek 19. 5. se první stupeň praktické školy
a III. třída speciální školy zúčastnily Dne bez
úrazů, který pořádali profesionální hasiči z Poličky na hasičské zahradě. Žáci měli možnost
seznámit se s vybavením hasičského zásahového auta, prohlédnout si obleky i vybavení hasičů,
které používají při různých událostech. Vyzkoušeli si první pomoc při zranění. Někteří po splnění testů získali dětský řidičský průkaz na kolo.
Vzhledem k dřívějšímu nevhodnému počasí se
na naší škole Den Země konal až 18. 5. Ráno si
žáci s vyučujícími vzali pytle na odpadky, pracovní rukavice a po skupinách vyrazili do několika
lokalit našeho města. K našemu velkému a příjemnému překvapení bylo letos odpadků mnohem méně než jiné roky. Neznamená to však, že
se můžeme přestat o prostředí, ve kterém žijeme,
starat. Po práci přišla zasloužená odměna – opékání buřtů. V matematické hádance měli žáci zjistit, kolik let mají některé stromy na naší zahradě.
Zajímavé, poučné i zábavné dopoledne zažili
žáci 7. – 9. r. praktické školy v pátek 19. května v městské knihovně. Díky slečně Kašparové
se všichni ponořili do práce s knihami. Sedmáci se věnovali knize Tajemný hrad Svojanov,
8. a 9. r. zase knize Lovci mamutů. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i po skupinách.
Při různých činnostech se zdokonalili v práci
s knihou, při použití pracovních listů a komiksů
si zopakovali obsahy rozpracovaných kapitol. Na
závěr čtenářské dílny si prošli oddělení knihovny,
prolistovali knihy, které je zaujaly, a seznámili se
se systémem řazení knih. Někteří žáci se rozhodli, že budou knihovnu navštěvovat pravidelně,
a to je jeden z cílů čtenářských dílen.
Tradiční projektový den – Den Evropy – začal u nás letos netradičně. V tělocvičně se ráno
24. 5. nesešli žáci školy, ale občané vybraných
evropských států, kteří mezi sebou započali
sportovní čtyřboj (skok z místa, běh po obvodu
hranic ČR, hod medicinbalem, skok přes švihadlo). Protože jsme všichni součástí Evropské
unie, nesoutěžily státy mezi sebou, ale o první
místo bojovali sportovci z jednotlivých států.
Po sportovní bitvě se každý stát odebral do své
části Evropy, kde připravoval prezentaci o svém
domově s tím, že se zaměřil na jednu významnou
osobnost.
I. třída společně s dalšími třídami navštívila
Centrum B. Martinů, kde probíhala poutavá výstava Koloniál K. Bajzy. Po krátkém výkladu si
žáci vyzkoušeli, jak se dříve nakupovalo. Žáci se
také vypravili na multifunkční hřiště Na Mlýně.
Vlakem si zajeli do Borové, kde si zkusili zahrát
minigolf. Na oslavu Mezinárodního dne dětí si
zašli do cukrárny na dortík.
Poslední den v měsíci se uskutečnil školní výlet do Brna. Zahájen byl návštěvou společnosti
„Podané ruce“, kde si žáci měli možnost popovídat o kyberšikaně. Pak všichni odjeli do ZOO. Byl
to krásný, poučný výlet se spoustou zajímavých
informací i zážitků.
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Aktivní kardiaci
Dne 13. 5. jsme pro naše členy zorganizovali zájezd do Laškova a Náměště na Hané. Prošli jsme
historickými místy, po naučné stezce jsme Terezským údolím došli do Náměště. Po obědě jsme
navštívili zámek v Náměšti s prohlídkou arcibiskupských kočárů. Zájezd s nenáročnou vycházkou
všichni účastníci chválili a vyjadřujeme díky našim obětavým organizátorům.
Další zájezd pro členy byl 27. 5. do Orlických hor.
Začátek vycházky byl pod Šerlichem, kolem Masarykovy chaty, kolem hranic s Polskem na Šerlišský
mlýn, kde jsme poobědvali. Zdatnější členové absolvovali delší náročnější vycházku. Při zpáteční
cestě jsme se stavili na Orlické tvrzi – muzeum,
procházka hezkou přírodou, kolem rybníka. Jako
vždy nám počasí přálo, spokojenost účastníků, děkujeme organizátorům i řidičům obou zájezdů za
bezpečný návrat.
Všem našim členům nabízíme 15. 7. procházku
Poličkou s návštěvou poličského polního letiště.
Sraz v 8.30 hod. na vlakovém nádraží po příjezdu
svitavských členů Kardio.
Za ZO Kardio Svitavy 
A. M.
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z Masarykovy základní školy

11. 7. Keramická dílna od
13.30 hod. v pracovní místnosti
12. 7. Letní atriové hry
– Hod podkovou na cíl, motání klubíčka, rybolov
a další soutěže na vás čekají od 14.00 hod. v atriu
Penzionu. Samozřejmě nebude chybět ani grilování.
Zájemci se nahlásí do úterý 11. 7. na recepci, zaplatí
25 Kč na občerstvení (buřt, chleba, hořčice, pití).
18. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
19. 7. Trénování paměti od 14.00 hod. za pěkného
počasí v altánku na zahradě, jinak ve společenské
místnosti.
25. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
27. 7. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
Rok uběhl jako voda a nastalo loučení s dobrovolníky z Gymnázia Polička, kteří přispěli velkou
pomocí při organizaci akcí, při činnostech výtvarných a společenských, ale i tvorbou svých vlastních
programů. Nastalo rozlučkové společné zpívání,
doprovázené předáváním malých dárků a velkým

poděkováním Lence Korečkové, Anežce Stodolové, Ladě Halvové, Jiřímu Konvalinkovi a Vojtěchovi Stodolovi za jejich dobrovolnictví plné úsměvů
a dobré nálady. Na tradičním Odemykání atria letos
vystoupil, pod vedením p. Jindry, soubor ZUŠ v Poličce Small band. Pro seniory to byl krásný zážitek,
který jim připomínal odpočinkový čas v lázních.
Také se grilovalo a společně zpívalo s Poupaty a panem Hladíkem a Čermákem. Zámky na Loiře navštívili senioři s panem MVDr. Sládkem. Výletníci
navštívili místa, kde odpočívali francouzští králové.
Viděli nádherné stavby a úžasné zahrady, například
na zámku Villandry, kde je zelenina vysázená do geometrických tvarů a doplněná bylinkami. Relaxační
chvilka s pastelkou byla pro seniory výbornou příležitostí zapomenout na starosti, nabrat sílu a zklidnit
mysl. Pastelka, hudba a vlastní fantazie – krásné
odpočinkové odpoledne. Šikovné ručičky tkaly mandaly a koberečky, které budou vystaveny na podzimní výstavě v DPS „Penzion“. A nastal čas vítání léta.
Tradiční posezení v hospůdce v Pomezí, doprovázené zpěvem, to byl dobrý začátek teplého, slunečného
a ničím nerušené léta.

Blíží se konec školního roku
a s ním i zpětná vazba a klidné
plánování věcí příštích – tedy
nového školního roku. Učitelům běží čas mnohem rychleji,
než pracovníkům v jiných profesích. My učitelé na konci školního roku prožíváme, možná
trochu otřelé, ale pravdivé: „A jsme o rok starší.“
Stále máme před očima, jak se z malých prcků
postupně stávají slečny a mladí muži, kteří na
konci deváté třídy opouštějí lavice školy. Jako by
to bylo včera, kdy současní deváťáci byli vyjukanými šesťáky.
Na konci školního roku se vždy hodnotí výsledky práce žáků ve škole. Ne všichni jsou se svými
výsledky 100 % spokojeni. Někteří si odnesou
i ocenění nejlepší žák školy, pochvaly, diplomy,
knižní odměny, ale především mají po letech na
co vzpomínat. Na milé, ale i přísné učitele, na legrácky, které plánovali a prožívali, hlavně na adaptační kurz, exkurze a výlety, na přespání ve škole,
olympiády, soutěže, programy, prostě na společně strávené chvíle.
Závěrečným symbolickým předáváním klíčů se
uzavřela i kapitola současných devátých ročníků.
Toto předávání bylo spojeno s akademií, kde žáci
II. stupně předvedli svůj nacvičený program.
Slavnostně také 29. června převzali na poličské
radnici vysvědčení.
Vysvědčení dostali žáci, kteří zvládli úkoly vyučování, dostali se na své zvolené střední školy,
obstáli při organizaci školních akcí, obstáli jako
patroni prvňáčků, stali se běhen plynoucího času
dobrým kolektivem a dokázali si poslední rok na
základní škole náležitě vychutnat.
Všichni jim přejeme do života jen to nejlepší,
správné vykročení ze záklaďáckých školních lavic,
držte se a věřte, život nemá zábradlí.
-harJaro na I. stupni Masarykovy ZŠ
Na aktivity spojené s posledním čtvrtletím
školního roku 2016/2017 v Masarykově ZŠ se
žáci a učitelé připravovali v průběhu celého roku.
K zápisu do 1. tříd, který proběhl 7. dubna, učitelé
připravovali zábavné úkoly pro budoucí prvňáky,
aby děti mohly předvést, co už dovedou a prožily
při své první návštěvě ve škole příjemné zážitky.
Dárečky pro ně na památku vyrobily děti ze školních družin. Žáci 4. tříd nacvičili pro děti i rodiče
hudební pohádku O červené Karkulce.
Ještě v dubnu následovala další část Vrstevnického programu 1. a 9. tříd. Po zářijovém Pasování
na prvňáky, Slavnosti Slabikáře a Vánočních dílnách se sešli malí i velcí žáci při společné výrobě velikonočních dekorací. Deváťáci se projevili
opět jako zdatní pomocníci a prvňáčci se s nimi
nechtěli ani rozloučit. Ke Dni Země byla ukončen

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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školní projekt Šetříme přírodu, při kterém bylo
odevzdáno k recyklaci neuvěřitelných16 447 kg
papíru.
Hned první květnový týden proběhlo ve spolkovém domě Jordán představení Pohlazení pro
maminky, které je každoročním vyvrcholením
celoročního projektu. V časově náročném programu vystoupili před zaplněným hledištěm nejlepší zpěváci a recitátoři školy a děti s flétničkami
z kroužku Zdravé pískání. Program byl zakončen
pohádkou našich čtvrťáků.
Ve dnech 23. – 25. května proběhl na pavilonu
naší školy přípravný program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Škola nanečisto. Během tří
odpolední se scházely děti ve třídách se svými
budoucími spolužáky a učily se jako školáci. Žáčci
hledali svoje písmenko, počítali zvířátka, zpívali
písničky, cvičili, vystřihovali i vybarvovali. Budoucí učitelky 1. tříd Šafářová, Junková a Vaňáková pro děti připravily tematický program a děti už
vědí, zda od 1. září patří mezi Sovičky, Sluníčka
či Včelky a na které kamarády ve třídě se mohou
těšit. Zatímco se děti učily, rodiče se dozvěděli
všechny potřebné informace o průběhu nového
školního roku. Akce se zúčastnili téměř všichni
budoucí prvňáčci a domů si odnesli na památku
drobné výrobky, které sami vytvořili.
V červnu proběhly na novém sportovním hřišti
naší školy závody atletické všestrannosti. V prvních třídách si děti poprvé zazávodily a soutěžily s velkým nadšením. Vrstevnický program
1. a 9. tříd zakončilo společné Branné cvičení.
Deváťáci připravili pro prvňáky stopovací hru
s pokladem, při které děti plnily různé zábavné
i didaktické úkoly.
Školní rok je již každoročně završen Školní
olympiádou ve stylu řecké kalokaghatie – ideálu
vyváženosti tělesné i duševní krásy, ctnosti a statečnosti. Žáci 1. – 5. tříd změřili své síly v disciplínách sportovních, jazykových, uměleckých
a vědomostních. Odměnou všem soutěžícím jsou
nejen putovní poháry a medaile, ale především
radost ze soutěžení a společně prožitého času.
-sm-

Základní škola Na Lukách buduje
Na Lukách máme nové šatny…
Naše škola stojí už více než 30 let a dá se říci, že
téměř po celou tuto dobu vypadaly šatny stejně –
šedé drátěné kóje, na kterých byl každý rok provozu čím dál více znát. O novém uspořádání šaten se
mluvilo již delší dobu, ale teprve letos nám finanční situace umožnila jej na přelomu května a června
uskutečnit.
Drátěné kóje odstranili zkušení zámečníci pod
vedením pana Františka Beneše. Následně byl
celý prostor vymalován a bylo do něj umístěno
72 trojdílných kovových skříněk modré, červené,
oranžové a žluté barvy. Každý žák od 4. do 9. třídy
„vyfasoval“ jednu skříňku a jediné, co musel udělat,
bylo opatřit ji vlastním zámkem. Nutno ale říci, že
chlapci z vyšších ročníků se inspirovali americkými seriály a skříňky si patřičně vyzdobili i uvnitř.
Celkovou částku za toto nové vybavení,
294.587 Kč, poskytlo město Polička, dodavatelem
je firma Novatronic, s. r. o. ze Šumperka. Poděková-

ní patří také mnohým žákům z 8. a 9. třídy, kteří se
velmi aktivně na instalaci nových skříněk podíleli.
Za největší výhodu považují děti to, že každé
z nich má své věci uložené v bezpečí před případnými nenechavci. My můžeme doufat, že jim toto
nadšení vydrží, budou si nových skříněk vážit
a udržovat je v pořádku a čistotě.
… a nový umělý trávník
Díky městu Polička, které poskytlo částku
693.669 Kč, jsme mohli zmodernizovat i umělý
multifunkční trávník na hřišti za školou. Odstranění toho starého se chopili pracovníci a žáci školy,
veliké díky patří také panu Sokolovi, který se postaral o jeho přesun mimo hřiště.
Nový
umělý
povrch
zhotovila
firma
JUTA, a. s. ze Dvora Králové nad Labem a instalován byl od 18. do 25. května.
Mgr. Veronika Šimonová
ZŠ Na Lukách

Dotace na zateplení
Podmínky dotací na zateplení bytových domů
jsou v současné době velmi výhodné.
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co
uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň
hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–
40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení
žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky
přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je
nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces
hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla,
informuje náměstek pro řízení sekce evropských
programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn
nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům
je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je
možné říci, že podpora je výhodná pro všechny
typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na
velké panelové domy, dodává náměstek Semorád.

Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím
jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském
kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu
v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální
výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že vás tyto informace zaujaly nebo
byste se rádi dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).

Řádková inzerce

Obchodka slaví 70
Srdečně zveme současné i bývalé žáky a studenty, rodiče, přátele školy, bývalé zaměstnance
a všechny další zájemce na oslavu výročí založení
Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách.
Oslava se koná v sobotu 23. září 2017. Od 11.00
do 15.00 hod. budou pro všechny zájemce otevřené prostory celé školy. Chybět nebude výstava dobových materiálů a fotografií.
Od 16.00 hod. je připraven kulturní program
v multifunkčním centru Fabrika. K tanci a poslechu nám zahrají skupiny Moka Band a The Pink
Panters. Slosovatelné místenky lze zakoupit na
sekretariátu školy nebo objednat elektronicky na
adrese fr@oa.svitavy.cz v předprodeji za 92 Kč.
Další informace naleznete na našich webových
stránkách www.oa.svitavy.cz nebo na Facebooku.
Těšíme se na naše společné setkání.
Libor Pavlík, ředitel

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.
•
Hledám byt v Poličce, 2+1 nebo větší. Peníze
nachystané. Cena dle stavu, může být i k rekonstrukci. Děkuji. Bližší info na tel: 774 765 437
•
Hledám domek (chalupu) v okolí Poličky, klidně k rekonstrukci a s větší zahradou. Tel:
773 463 891
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Vzpomínáme
Vážení přátelé,
děkujeme vám, že jste se přišli 26. května
2017 rozloučit s naším milovaným panem
MUDr. Jiřím Beitlem, který nás opustil
19. května 2017.
Děkujeme panu Mgr. Vítkovi Chadimovi,
jenž pronesl procítěná slova o jeho naplněném životě, která všem přítomným přiblížila
velkou osobnost našeho drahého.
Děkujeme též za květinové dary, za osobní
i písemné projevy soustrasti.
Dagmar Beitlová s rodinou

Odešla jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.
Dne 3. července uplyne již
deset let od úmrtí naší maminky a babičky, paní Edeltrudy Petrásové.
S úctou a láskou vzpomínáme. Děkujeme všem, kteří
vzpomenu společně s námi.
Dcera Lenka s rodinou
Dne 6. července 2017 vzpomeneme smutné dvacáté výročí úmrtí manžela, tatínka
a dědečka, pana Petra Otcovského. Děkujeme všem za
vzpomínku.
Manželka Vlasta a děti
s rodinami
S láskou vzpomínáme na
pana Jindřicha Báču, který
zemřel 4. 7. 2016.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka Jarmila, děti,
vnoučata, ostatní příbuzní
a známí.
Když z domova jste odcházeli, veselí jste byli, že
Vás čeká na cestě smrt, jste
netušili.
Bez Vás se milí těžko životem kráčí, při vzpomínce na
Vás, slzy tvář smáčí.
Dne 5. července 2017 uplyne rok, co nás navždy opustili
naši nejdražší Lenka Pavlišová, její syn Dominiček a dcera Barunka z Korouhve.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.
S láskou a velkou bolestí
stále vzpomínají
manžel, tatínek Petr
a nejbližší rodina.

Zprávy z charity
Ocenění pro vedoucí Fimfára
V Poličce známá, temperamentní
a vždy ochotná vedoucí terapeutického obchodu Fimfárum Jana
Poliačiková, byla v pátek 2. června
za svoji práci v Oblastní charitě
Polička oceněna Stříbrným křížem

obsadila Soňa Jožáková (35:17) a třetí Kateřina Šuterová (35:48).
První příčku v kategorii mužů získal, jak jinak,
výborný poličský závodník Josef Šutera s časem
25:25, v závěsu za ním doběhl Tomáš Fliedr (25:50)
a Milan Beneš (26:40).
V dětských kategoriích bylo pořadí následující:
mladší dívky: Adélka Fliedrová (3:55), Natálka
Zelendová (4:12) a Kateřina Stodolová (4:31); starší dívky: Eva Šlosrová (3:07), Barbora Schafferová

Charity.
Stalo se tak před třemi stovkami charitních pracovníků z celého pardubického a královéhradecké-

Jana Poliačiková přebírá od plzeňského
biskupa Radkovského Stříbrný kříž Charity.
Foto: Pavel Vondřejc
ho kraje, při příležitosti oslav 25. výročí obnovení
činnosti Diecézní katolické charity Hradec Králové
v poutním Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Ocenění převzala z rukou Mons. Františka
Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, za
přítomnosti vícehejtmana Pardubického kraje Romana Línka a ředitele Diecézní katolické charity
Hradec Králové Jiřího Stejskala.
Upřímně Janě blahopřejeme a děkujeme za její
práci pro Charitu.
Běžíme s Charitou poprvé?
Během, tímto netradičním způsobem, se rozhodli pracovníci AC dílen Oblastní charity Polička
oslavit desáté výročí jejich vzniku. A symbolicky –
přesně desátého června odpoledne – se jejich sen
uskutečnil.
V areálu Domova mládeže Střední školy obchodní se na start postavilo 50 závodníků – pětadvacet
v dětské kategorii a stejný počet v dospělé. Děti
běžely úsek 800 m, zatím co dospělí zdolávali šestikilometrovou trať v kopcovitém terénu kolem Jelínku. Ve startovním poli byli četní sportovci, což
dokládaly výsledné časy v cíli, i „neobyčejní přátelé
Charity“, kteří, ač nesportovci, se po bok atletů statečně postavili.
A jaké jsou výsledky? V kategorii žen, s časem
35:04 zvítězila Ivana Rokosová, přítelkyně a bývalá
zaměstnankyně Oblastní charity Polička a zároveň
spoluorganizátorka Běhu s Charitou. Druhé místo

(3:13) a Zuzana Macháčková (3:50). V kategorii
mladších chlapců do cíle nejrychleji doběhl Mikuláš Boštík (3:32), Jan Schaffer (4:17) a Kryštof
Rokos (4:56). Starší chlapci zdolali cíl v pořadí Štěpán Šafář (3:10), Matěj Boštík (3:12) a Adam Šlosr
(3:20).
Z hobbíků – přátel Charity připomeneme urputný souboj v cíli, svedený mezi účetní poličské
Charity Petrou Zahradníkovou (42:08 – čtvrté
místo) a dlouholetým přítelem Charity Jiřím Coufalem (42:08), doběh pana faráře Brhela ve skvělém
čase 33:07, obdivuhodný výkon jediného zástupce
AC dílen Josefa Popelky (51:05) a nadšený vítězný
příchod Marie Staňkové a Jiřiny Coufalové hodinu
a pět minut po startu.
Zdravě rozehřátí sportovci a jejich četní fanoušci
využívali veškerý servis, který jim pořadatelská organizace poskytla, především občerstvení ve stánku. Děti si zasoutěžily ve „Hře o poklad“ anebo trávily čas v „Rukodělných dílničkách“. Třešničkou na
dortu byl slavnostní příjezd pelotonu Retrokol, aby
„prozvonil“ slavící poličskou Charitu i její závodníky.
„Shodli jsme se, že Běh s Charitou se mimořádně povedl, a to díky pracovníkům Charity i všem
dobrovolníkům, kteří nám s jeho uspořádáním
nadšeně pomáhali. Zvlášť poděkovat bych chtěla
především panu učiteli Petru Schafferovi a Ivaně
Rokosové,“ řekla Jaroslava Trmačová, vedoucí AC
dílen a autorka Běhu s Charitou. Už při vyřčení
těchto slov je zřejmé, že myšlenka na opakování
v její hlavě klíčí… Budeme se těšit.
Více informací najdete na: www.policka.charita.
cz.
Štěpánka Dvořáková

5. 7. tom bude 5 let, co navždy odešel.
Dožil by se 70 let milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Sobola. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery
s rodinami
Dne 8. 6. 2017 uplynulo 10
let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, paní Jana
Mazalová.
Stále vzpomínají
synové Jaroslav a Zdeněk.
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Z deníku staromilce
Letošní ročník Martinů festu byl v mnoha ohle- a absolventská představení. Na rybníku, kde, kdydech pozoruhodný. Ti, kdo se nemohli produkcí
si dávno, poličští synci plavili koně, hladinu čeřilo
účastnit, oceňují novinku vzešlou především z ini- vodní ptactvo a dřevěné loďky, je živo. Snad až příciativy studentů septimy a kvarty místního gym- liš (z pohledu kachen, třeba…). Knihovna se dala
názia, jejich učitelky hudby a muzikoložky Centra
na nakladatelskou dráhu. Neptám se, kdo platil
B. Martinů. Studentské noviny (v tištěné i Face- prezentaci na prestižním pražském knižním vebookové formě) sice nejsou dokonalé – mladým
letrhu, a roztomilou gramatickou chybu beru jako
autorům by prospělo pár hodin teorie publicistiky, přehlédnutí korektora. Stane se. Básně (J T(Ť)ěsale pro spoustu lidí se staly cenným zdrojem infor- nohlídek ml.) jsou sice drsné, ale dobré. Po delší
mací a přenašečem atmosféry. Skvělý nápad, díky!
odmlce se konalo setkání majitelů starých bicyklů.
V kulturní nabídce ovšem nechyběly ani „od- Dámy byly půvabné, pánové styloví, většina strojů
lehčenější“ záležitosti. Tancovačka na „hasičár- unikátní. Přes výhradu k organizačním kolapsům
ně“, Rockoupání, Čas pro neobyčejné zážitky… Už
oceňuji, že se najdou lidé, ochotní věnovat čas
i občan „pohodář“ seznal, že nemá smysl doufat
a úsilí akci, kterou potěší sousedy a známé.
v pochopení svých potřeb ohledně klidu, bezpečí,
Oslím můstkem k závěru budiž kauza „vylepšespánku… a dovolávat se empatie u vrchnosti. Před
ná cyklistická stezka“. Nesportovec až žasne nad
námi je Poličské kulturní léto, Polička 555, nevím, půtkami mezi cyklisty, bruslaři, pejskaři, chodci…
co chystají vyznavači prkének a další zájmové
Nebylo to tak, že zbyly nějaké peníze a bylo by škoskupiny, o milovnících soukromých ohňostrojů
da je někam nezabetonovat? Zvědavost budí roznemluvě. Nevím ani, na koho se obrátit s žádostí
hodnutí města zmodernizovat své „webovky“. Ne,
o nastavení pravidel, která by byla většinově ak- že by to nebylo třeba. Cením si názoru (červnová
ceptovatelná.
JI) pana Klusoně, který, aniž to možná bylo jeho
K novinkám (vesměs pozitivním)! Oční ambu- cílem, zcela přesně popsal onu atmosféru tajemna
lance se přestěhovala do vcelku lehce přístupné- a kutilství, kterou město s oblibou zahaluje své
ho přízemí polikliniky. V centru se otevřely dvě
projekty. Na okraj: správci profilu „Perličky z Po(jedna staronová) příjemné prodejny ovoce a ze- ličky“ chválím klid a šalamounské řešení situace,
leniny. Provoz zahájila (částečně staronová) ka- kterou by ani Cimrman nevymyslel (viz rubrika
várna. Dobrá kavárna přímo v centru však stále „ptejte se starosty“ na městském webu).
chybí. Nejživějším místem na náměstí tak v neděli
Komentáře k „Penzionu U hrobníka“? Seriózně,
bývá jednoznačně herna Queen. Přestěhovalo se
prosím. Facebookový „vtip“ o poukazu pro tchyni
vyhlášené bylinkářství a také notářská kancelář. je za hranou jakéhokoliv vkusu. Obávám se, že celý
V rámci Českého dne proti rakovině prodali dob- úmysl (stále se zdráhám uvěřit, že je myšlen vážrovolníci (studenti místní obchodní školy) 400
ně) je na pomezí dobrých mravů. Při veškeré úctě
kytiček, výtěžek činí 9.923 Kč. Internetovou aukci
k podnikatelské odvaze majitelů objektu a invenci
k podpoře svých aktivit zahájila místní Charita. architektů, nemám dobrý pocit. Navíc se obávám,
Konal se Běh naděje (dříve Běh T. Foxe). Městský
že, na základě archeologického průzkumu, někopark po zásahu zahradníků prokoukl, doufejme, ho napadne přitvrdit a navrhnout název „Penzion
že okolí Masarykovy školy časem přestane připo- U kostlivce“. Po rozhovoru s odborníkem na zážitmínat tankodrom a vyloupne se do krásy. Pokra- kovou turistiku je mi ještě smutněji – Polička prý
čuje rekonstrukce morového sloupu. Připravuje
konečně získá velký „hit“. S nostalgií vzpomínám
se generální oprava interiéru chrámu sv. Jakuba. na skromný domek se starosvětskou zahrádkou –
V péči majitelů rozkvetlo pár měšťanských domů, vlídný přechod mezi vzpomínkami a realitou.
v (ne)péči majitelů pár domů dál vesele chátrá. Ob- Kousek po kousku ztrácíme svůj klíč, klíč od dolíbená restaurace na náměstí změnila jméno, na
mova…
prodej je legendární „Moťák“. Proběhly maturity
-kaz-

Vzpomínáme
Dne 20. července uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan František Zdvořilý. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Anna,
děti Vladislav a Lenka s rodinami
a ostatní příbuzní.
Čas běží, vzpomínky zůstávají.
Prosíme o tichou vzpomínku – 27. 7. uplyne rok,
kdy nás nečekaně opustila
paní Marie Kosková.
Syn Miroslav, snacha
Monika, vnuk Petr,
kamarádka Hana

Blahopřejeme
Dne 4. 7. 2017 se dožívá
95 let naše milá maminka,
babička prababička a praprababička, paní Josefa Macháčková. Všechno nejlepší,
hlavně zdraví, pohodu a sílu
do dalších let přeje za celou
rodinu
dcera Marie s manželem
Dne 9. 7. 2017 se dožívá
krásných 75 let pan Josef
Trávníček ze Stříteže. Přejeme do dalších let zdraví, spokojenost a Boží požehnání.
S láskou
manželka, děti a vnoučata
Tomášek, Magdalenka,
Rozárka, Karolínka a Vítek.
S manželkou Marií oslavili
v dubnu zlatou svatbu. Blahopřejeme.
Dne 11. 7. 2017 oslaví
75. narozeniny pan Václav Flídr. Do dalších let mu
z celého srdce přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, životního elánu a optimismu.
Manželka a děti
s rodinami
Dne 12. 7. se dožívá krásných 80 let naše maminka,
babička a prababička, paní
Jiřinka Bednářová. Do dalších let Ti přejí pevné zdraví,
pohody a spoustu lásky
všichni Tvoji blízcí.
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Volejbalové zprávy
Přípravka chlapci
Posledními dvěma koly skončila tato krajská
soutěž pro chlapce našeho oddílu. Jejich první
účinkování v krajské soutěži lze hodnotit kladně,
byť celkové magické umístění 13. místo je na hranici B a C finálových skupin.
Celkově chlapci prošli všemi výkonnostními
skupinami: 1 x A, 3 x B, 4 x C skupina. K třem
nejstarším se postupně do hry zapojili i chlapci
5. a 4. tříd.
Chlapci v příští sezóně opět obsadí tuto soutěž
a zahrají si i šestkový volejbal v mladších žácích.

Přípravka dívky
I děvčata měla před sebou poslední kolo této
soutěže. Ovšem jejich závěrečné účinkování mělo
velmi dramatický podtext. V soutěži, která měla 11
kol, v této chvíli vedeme. Vedeme, protože předposlední turnaj naše holky vyhrály. Vedeme se
stejným počtem bodů, jako má druhý Dolní Újezd.

stabilně oba dva dny a 8. místo (19 družstev) bylo
úspěchem. Kadetky své deváté místo vybojovaly
v neděli, kdy ani jednou neprohrály.

Hrajeme až v dalekých Pardubicích, jak bude působit ranní vstávání, úmorné vedro, které nakonec
bylo…
Los k nám nebyl příliš příznivý. Rozhodující zápas se měl hrát ve čtvrtém kole, tedy v úmorném
popoledním parnu. Holky byly nervózní, což bylo
vidět na výkonu. V rozhodujícím zápase se misky vah přelévaly z jedné strany na druhou. Naše
hráčky udržely nervy na uzdě a méně chybovaly.
Vítězství 2:0 a obrovská radost z titulu Přebornice
Pardubického kraje.
V soutěži startovalo 36 družstev, bilance A týmu
v celé soutěži: 5 x 2. místo, 6 x 1. místo.
B tým obsadil 5. místo, C tým 15., D tým 23.,
E tým 27. místo.
Přebornicemi se staly: Aneta Mlynářová, Kateřina Pešavová, Veronika Jiráňová, Zuzana Macháčková a Adéla Krušinová.

dou hrát poprvé mladší žákyně nebo žáky. Celkem
startovalo 12 družstev. Polička A – děvčata, která poprvé hrála šestky, mile překvapila, v Lanškrouně se dokonce probojovala do druhé finálové
skupiny. Celkové 6. místo je povzbudilo do další
volejbalové práce. Druhý tým Polička B – mix, kde
hráli i dva chlapci, dosáhl v celkovém účtování na
bronzové medaile.
Na každém turnaji pořadatelé udělovali cenu
hráči z každého družstva. A tak se stalo, že našimi
žirafami se staly Aneta Mlynářová a Bára Šimonová a lvicemi družstva Bára Otcovská a Matěj Bulva
(tedy lvem).

Pohár žactva – pohár mladších týmů
Pardubický kraj zorganizoval dvě kola Poháru
žactva, a to týmů, které v nadcházející sezóně bu-

Úspěchy
sportovních
gymnastek
Již tradičně byl v tomto školním roce 2016/2017
o sportovní gymnastiku, vedenou pod SVČ Mozaika Polička, velký zájem. Naše základna se rozrostla
o dalších 18 dívek, což znamená, že v současnosti
navštěvuje náš kroužek 53 dětí. Proto k tréninkům ve středu a v pátek přibyl ještě čtvrteční.
30. 3. se ve Svitavách uskutečnily okresní závody ČASPV (České asociace sportu pro všechny) ve
sportovní gymnastice. Z našeho oddílu se závodu
zúčastnilo 10 dívek ve 4 kategoriích.
Mladší žákyně I. (08 – mladší): Tereza Dvořáková, Kateřina Hájková. Jana Luňáčková, Magdalena Andrlíková, Barbora Kleinová
Mladší žákyně II. (07-06): Rozálie Jánová
Starší žákyně III.(05-04): Sára Sedláková, Michaela Cihlářová
Starší žákyně IV.(03-02): Lucie Kysilková, Marie Mourová
Všechny bojovaly statečně, ale do krajského
kola, které se konalo hned příští víkend opět ve
Svitavách, postoupilo pouze 6 dívek. V konkurenci
gymnastek z celého Pardubického kraje si nejlépe
vedly Rozárka Jánová (4. místo) a Maruška Mourová (1. místo). Obě dívky si svými skvělými výkony opět zajistily postup do republikové soutěže ve
sportovní gymnastice ČASPV.
Tato soutěž se konala 12. – 14. května v Doubí
u Třeboně. Maruška se republikového finále zúčastnila již počtvrté za sebou a Rozárka podruhé.
Obě děvčata se po zdařilých výkonech umístila
v půlce startovního pole, Maruška na 21. místě
a Rozárka byla 25.
K těmto úspěchům bezesporu přispěl i fakt, že
jsme díky příspěvku města Polička a SVČ Mozaika
Polička mohli zakoupit gymnastický akrobatický
pás, který dívkám umožnil provádět náročnější
cviky a akrobatické řady. Poděkování patří rovněž
firmě Autoplachty Laštovička (z Jedlové), která
bezplatně zapůjčila přívěs na dopravu všech součástí gymnastického pásu až ze Zlína.
Všem našim gymnastkám přejeme mnoho dalších úspěchů a doufáme, že jim radost ze cvičení
vydrží co nejdéle.
Za všechny trenérky oddílu SG Lenka Králová

Zmrzlinový turnaj Lupenice
Plný autobus odjížděl na dvoudenní volejbalový
turnaj, jehož tradice se datuje už od roku 1997. Od
naší první účasti v roce 2000 jsme ani jednou
nechyběli. Letos hájila děvčata barvy Poličky ve
všech kategoriích. Mladší žákyně vyhrály sobotní
skupinu, ale již se jim nedařilo v neděli a skončily na 6. místě (24 družstev). Starší žákyně hrály

sety

míče

body

1. VO TJ Lanškroun B

72:28

2338:1938

69

2. VK Litomyšl B

66:34

2210:2021

59

3. TJ Spartak Polička A

68:35

2327:2007

59

družstvo

-har-

Olympijské přípravy
V plném proudu jsou přípravy Her VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže (ZODM 2018), které
bude na přelomu ledna a února příštího roku hostit Pardubický kraj. Školáci z celé republiky se pod
patronací jednotlivých krajů v šesti dnech utkají
o 117 sad medailí v 11 sportovních disciplínách.
Pro mladé sportovce a jejich doprovod už je zajištěno ubytování i stravování, finalizují také jednání
o pronájmu sportovišť.
„Na olympiádu se jakožto pořadatel velice těšíme a organizační výbor přistupuje k přípravám
s velkou důkladností. Nemůžeme ovlivnit, jestli se
závodníkům bude dařit po sportovní stránce, ale
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Muži
I dospělci posledním smečem sezóny dohráli.
Našim chlapům se tradičně velmi daří. Letos opět
brali medaile, skončili na 3. místě.
Skupina PA-M2 (PA-M-2)
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uděláme všechno proto, aby pro ně olympiáda
v Pardubickém kraji byla celoživotním zážitkem,“
řekl předseda organizačního výboru Her a krajský
radní pro sport René Živný.
Jeho tým má napilno, ačkoliv samotná olympiáda startuje až za necelých osm měsíců. „Už
jsme vyřešili ubytování a stravování pro všechny účastníky, což je dohromady takřka 2000
lidí. Nyní finalizujeme jednání s provozovateli
sportovních areálů a zimních stadionů. V některých případech je to složitější proces, protože se
snažíme, aby olympiáda byla z hlediska financí co
nejméně nákladná,“ informoval Živný.

Virus SK8 v Poličce
Přátelé a příznivci SK8u a SK8 slalomu. Nemohl jsem si nevšimnout, že po Poličce se pohybuje
hromada mladých, starších a pokročilých, kteří
propadli nemoci čtyř koleček a přestali tak používat od přírody dané nohy k jejich primárnímu
účelu. Polička jako SK8ová velmoc je za to samo-

zřejmě velice ráda a je pyšná, že virus SK8 se tak
nezadržitelně šíří mezi spoluobčany. Rádi bychom
ale upozornili, že někteří tito „SK8áci“ nosí prkno
v levém, anebo v pravém podpaží a to velmi často.
Podle jednoho uznávaného amerického výzkumu
způsobuje takovéto nošení SK8u v podpaží chůzi.

Tenis
20. 5.
Starší žactvo – Havlíčkův Brod – Polička 8:1
Body: Válková Simča
Babytenis – Svitavy: Polička 6:0

Body: Fučík Dan, Jelínek Honza, Toman Jirka, Fučík – Jelínek, Toman – Vodák Matěj
Babytenis – Polička – Žamberk B 0:6

21. 5.
Mladší žactvo – Svitavy B – Polička 2:7
Body: Zahradníček Duša, Šafář Sam, Slezák Páťa,
Uhlířová Verča, Zahradníček – Šafář, Sedlatý Honza – Slezák, Kotvová Lucka – Navrátilová Žanda
Dorost – Chrudim B – Polička 3:6
Body: Jílek Zdenda, Fučík Dan, Bezdíček Boďa,
Pečenková Adéla, Uhlířová Šárka, Jílek – Bezdíček
Minitenis A – Polička – Svitavy A 2:6, Polička –
Skuteč 8:0, Polička – Česká Třebová A 7:1
Body: Chalupník Marťa 5, Švejda Filda 4, Zahradníčková Anežka 4, Baláš Martin 4,
Minitenis B – Polička – Vysoké Mýto 7:1, Polička
– Dolní Dobrouč 5:3, Polička – Světlá n. Sázavou 5:3
Body: Halamka Renda 1, Kössler Míša 5, Kavanová Julinka 5, Vodehnalová Štěpánka 6
27. 5.
Starší žactvo Polička – Východočeská tenisová
Pardubice 6:3
Body: Fučík Dan, Jelínek Štěpán, Vodák Matěj,
Válková Simča, Jelínek Honza – Vodák, Fučík – Jelínek Š., Válková – Uhlířová Šárka
Babytenis – Polička – Tesla Pardubice C 0:6
28. 5.
Dorost – Polička – Chvaletice 8:1
Body: Jílek Zdenda, Fučík Dan, Hnát Radim, Vodák Matěj, Pečenková Adéla, Uhlířová, Šárka, Jílek
– Fučík, Pečenková – Uhlířová
Mladší žactvo – Polička – Žamberk 4:5
Body: Zahradníček Duša, Šafář Sam, Uhlířová
Verča, Zahradníček – Šafář
Senioři – Moravská Třebová – Polička 4:5
Body: Češka Roman, Cik Jarmil, Pazlarová Alena,
Hrubý Zdeněk – Teplý Ivo, Češka – Cik, Teplá – Pazlarová
Minitenis A – Polička – Svitavy A 1:7, Polička –
Skuteč 7:1, Polička – Česká Třebová A 8:0
Body: Chalupník Marťa 2, Švejda Filda 3, Zahradníčková Anežka 5, Baláš Marťa 3, Vodehnalová Štěpánka 3
Minitenis B – Polička – Vysoké Mýto 2:6, Polička
– Dolní Dobrouč 4:4, Polička – Světlá n. Sázavou 5:3
Body: Kössler Míša 3, Mach Fanda 2, Kavanová
Julinka 5, Kössler Matěj 1
3. 6.
Východočeský přebor starších žákyň v Hradci
Králové. Naše dvě nejlepší hráčky Kačka Kotvová
a Simča Válková, vyrazily za sběrem dalších bodů.
Bohužel los je svedl proti sobě hned v prvním kole.
Po pěkném zápasu se z výhry radovala Simča, která
nakonec obsadila 5.-8. místo. Ve čtyřhře spolu holky
vyhrály jeden zápas a poté neuspěly s prvním nasazeným párem.
4. 6.
Minitenisový turnaj ve Skutči. Filda Švejda obsadil 5. místo a Štěpánka Vodehnalová vyhrála útěchu
a celkově obsadila 9. místo.
10. 6.
Starší žactvo – Žamberk B – Polička 4:5

11. 6.
Dorost – Polička – Hlinsko 8:1
Body: Jílek Zdenda, Bezdíček Boďa, Hnát Radim,
Pečenková Adéla, Kotvová Kačka, Jílek – Bezdíček,
Hnát – Fučík Dan, Pečenková – Kotvová
Mladší žactvo – Polička – Moravská Třebová 5:4
Body: Zahradníček Duša, Kotvová Lucka, Uhlířová Verča, Zahradníček – Chalupník Martin, Kotvová – Uhlířová
Senioři – Jevíčko – Polička 3:6
Body: Cik Jarmil, Češka Roman, Teplá Lída, Pazlarová Alena, Cik – Češka, Teplá – Pazlarová
Minitenis A – Polička – Moravská Třebová 8:0,
Polička – Svitavy A 3:5, Polička – Hlinsko 2:6
Body: Zahradníčková Anežka 5, Švejda Filda 3,
Baláš Marťa 3, Chalupník Marťa 2
Minitenis B – Polička – Česká Třebová B 5:3, Polička – Vysoké Mýto 6:2, Polička – Svitavy B 5:3
Body: Vodehnalová Štěpánka 6, Kössler Míša 5,
Halamka Renda 5

Když tedy máte SK8, tak ho využívejte a jezděte
na něm. Ochráníte se tak proti chůzi, ulevíte svým
kloubům a v neposlední řadě ušetříte za prošlapanou obuv. Pokud máte zájem se podívat, jak
se jezdí na SK8u, tak za dobrého počasí (sucho
a nejlépe slunko) každé úterý a čtvrtek probíhá od
17.00 hod. trénink našich SK8áků a to na odbočce
ke Troubňákům z hlavní silnice na Modřec, anebo
kousek blíže k Poličce u obalovny na nové cyklostezce. Podrobnější informace se dozvíte na www.
sk8.banda.cz/diskuze, kde se tréninky vypisují.
Tak se přijďte se svým miláčkem (SK8em) podívat.
No, ale dále něco z našeho světa. Dne 3. 6. proběhly malé závody v Plzni s názvem Spring Skateslalom
Ride Pilsen 2017. Bylo to takové první jarní svezení
na manipulační komunikaci u Utušic, kterou mají
po domluvě s panem starostou Útušic plzeňští organizátoři vždy k dispozici. Stejně jako na velké
závody, které se tam budou konat 24.–25. 6. Ale to
trochu předbíháme, vrátíme se raději k výsledkům,

13. 6.
Turnaj mladších žákyň nejvyšší kategorie A v tenisovém areálu Véska u Olomouce. Této prestižní
akce se zúčastnila Simča Válková, které se podařilo
získat velký počet bodů za jednu výhru ve dvouhře
i ve čtyřhře.
17. 6.
Starší žactvo – Polička – Perštýn Pardubice B 7:2
Body: Fučík Dan, Jelínek Honza, Válková Simča,
Uhlířová Šárka, Fučík – Vodák Matěj, Jelínek – Toman Jirka, Válková – Uhlířová
18. 6.
Dorost – Ledeč nad Sázavou – Polička 3:6
Body: Fučík Dan, Bezdíček Boďa, Pečenková Adéla, Kotvová Kačka, Fučík – Bezdíček, Pečenková –
Kotvová
Mladší žactvo – Litomyšl – Polička 4:5
Body: Chalupník Martin, Kotvová Lucka, Uhlířová Verča, Kotvová – Uhlířová
Senioři – Polička – Vysoké Mýto 4:5
Body: Cik Jarmil, Teplá Lída, Pazlarová Alena,
Teplá – Pazlarová
Minitenis A – Polička – Moravská Třebová 5:3, Polička – Svitavy A 0:8, Polička – Hlinsko 1:7
Body: Chalupník Marťa 2, Švejda Filda 2, Vodehnalová Štěpánka 2
Minitenis B – Polička – Česká Třebová B 3:5, Polička – Vysoké Mýto 1:7, Polička – Svitavy B 4:4
Body: Halamka Renda 4, Kössler Míša 4
-zjFanda Cup
20. 5. jsem uspořádal již 10. ročník F. C. ve čtyřhře. Tenisového turnaje se zúčastnilo 8 dvojic z Brna,
Prahy, Pomezí, Sádku, Jimramova a Poličky. Zvítězila dvojice O. Pospíšil – B. Slyný z Poličky, druzí
byli M. Hegr (Pol.) – T. Lopour (Pom.), třetí J. Cik
(Jimram.) – F. Svoboda (Pol.). Turnaj se vydařil, počasí nám přálo. Děkuji sponzorům – firmě Agricol
Polička a Petru Klimešovi.
Fr. Sv.
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kterých dosáhli naši jezdci v Plzni. V hybrid slalomu,
za kategorii nejmenších, skončil na prvním místě
Lukáš Martinů, na místě druhém pak Tomáš Mach
a v těsném závěsu pak Emily Martinů. V kategorii
mladistvých se odehrál souboj o první místo mezi
Petrem Martinů a Karolínou Machovou, ze kterého
lépe vyšel Petr. Kategorie žen měla za nás jediné
zastoupení a to Annu Tehza, která skončila na třetí příčce. Poslední kategorii mužů ovládl v hybrid
slalomu Petr Matouš, na třetím místě pak Zdeněk
Mach a pátý Standa Nožka. Dalším závodem jednodenního klání byl giant. Začneme od kategorie dětí,
kde první místo obhájil Lukáš Martinů, na druhé
místo vyskočila Emily Martinů a třetí dojel Tomáš
Mach. Petr Martinů je z kopce nezastavitelný a byl
tak na první příčce. Zajímavostí je, že pokud by se
jeho čas počítal mezi mužskou kategorii, tak by dojel na desátém místě. Druhá v mladistvých byla Karolína Machová. Kája bude muset více jíst, aby jí to
z kopce jelo rychleji. Anička Tehza obsadila znovu
třetí příčku a odnesla si tak celkově třetí místo v kategorii žen z obou závodů. Naprosto skvěle dopadla
kategorie mužů, kde naši závodníci obsadili všechny tři první místa. Časy mezi nimi byly velmi těsné,
ale nakonec byl první Petr Matouš, druhý Stanislav
Nožka a třetí Zdeněk Mach. Velká gratulace všem
závodníkům.
Jen aby řeč nestála, tak vás přátelé SK8u pozvu
na závody v Poličce, které se budou konat 5.–6. 8. ,
a to první den od Ponasu pod Tylák a druhý den
v ulici Husova tedy od Pošty ke kruháči. Tento rok
musíme vynechat nábřeží, protože asfalt je technicky nezpůsobilý. Ale nebojte se, až ho opraví, tak
se tam zase sejdeme.
-jt-
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Fotbalová přípravka
Fotbalová starší přípravka SK Polička
ukončila sezonu domácím představením
Před domácím publikem odehrála v sobotu
20. 5. starší přípravka poslední kolo Krajské soutěže přípravek sezony 2016 – 2017. A představení
to bylo velice povedené. Předvedené hře našich
svěřenců netleskalo pouze domácí publikum, ale
často uznale i fanoušci soupeře. Navíc jsme k tomu

Po krátké pauze jsme přidali poslední potřebný
bod k postupu, ale herně šel náš výkon rapidně
dolů, a výsledek jsme ubojovali silou vůle, protože
soupeř nás přehrával.
Poslední zápas měl být odměnou pro naše
dnes zamlklé fanoušky. Bohužel. Hráči pojali tento duel až příliš laxně. Fotbal bez pohybu
a nasazení nemohl na soupeře stačit. Dohánět

terénu po předchozí průtrži, ale i přes porážku
se nemáme za co stydět, výborný výkon týmu,
ale soupeř byl o branku šťastnější.
Zápas o 3. místo
• Polička – Ústí 1:7 (Branka: Karlík) Těžký terén,
únava z předchozích zápasů a hlavně smolná
prohra v semifinále v hlavách hráčů, tento zápas se nepovedl.

Finále PKFS mladších přípravek
všemu tentokrát přidali i přesnou koncovku a spojením těchto všech věcí se zrodil výkon, na který
museli být pyšní nejen trenéři, ale i přítomní rodiče našich borců a další fanoušci Poličského fotbalu.
• Polička – Třemošnice 12:1 (Olšán 3, Šícha, Jelínek 2, vlastní, Mitáš, Kučera 2, Libra 2)
• Polička – Holice 12:1 (Kučera 4, vlastní, Jelínek
2, Šícha 2, Olšán 2, Jílek)
• Polička – Skuteč 10: (Jelínek 3, Libra 2, Šícha
2, Olšán 3)
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Otcovská,
Vraspír, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Libra, Šícha,
Mitáš
Trenéři: Lajžner, Král
Fotbalová starší přípravka SK Polička
po dvou letech opět ve finále
V sobotu 27. 5. proběhla ve Svitavách za účasti
6 mužstev kvalifikace o postup do finále Poháru
Pardubického KFS. Jedním ze zúčastněných byla
i naše starší přípravka. Ta se v konkurenci některých týmů z vyšší soutěže rozhodně neztratila
a třetím místem na turnaji si zajistila postup do
finálového klání, kde se utká s dalšími postupujícími nejen z této skupiny, ale i s dalších dvou, které
se hrály v Ústí n. O. a v L. Bohdaneč.
Výsledky:
• Svitavy – Polička 1:1 (Šícha)
• M. Třebová – Polička 1:7 (Jelínek 2, Olšán 3,
Šícha, Kučera)
• Lanškroun – Polička 3:0
• Libchavy – Polička 1:1 (Olšán)
• D. Újezd – Polička 0:3 (Olšán, Šícha, vlastní)
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Otcovská,
Vraspír, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Šícha, Libra,
Mitáš, Krištof
Trenéři: Král, Lajžner
Kvalifikační turnaj krajské ligy
přípravek Polička 28. 5.
Tak se to konečně podařilo, ale… Polička hostila
jednu z kvalifikačních skupin o postup do finále
krajské ligy přípravek. Vzhledem ke kvalitám našeho týmu a nalosování této kvalifikační skupiny,
jsme se netajili cílem postoupit. Plány hezké, ale
raději jsme o nich moc nemluvili. Kolikrát se toto
už vymstilo a bylo po snech.
Za krásného počasí jsme za tímto snem vstoupili
duelem s M. Třebovou, kterou jsme považovali za
velkého favorita. Sice jsme hned na začátku zápasu dostali facku v podobě vlastního gólu, ale jinak
nás hosté ohrožovali střelbou z vlastní půle a to
bylo na náš tým málo. Další dva duely jsme předvedli docela slušnou kombinační hru a za potlesku
přítomných diváků za hezké akce směřujeme za
postupem.
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Benjamin cup Žďár nad Sázavou
vše v posledních minutách zápasu nezvládne sebelepší tým.
Přesto doufáme, že to byl jen momentální herní
výpadek, a to nej jsme si schovali pro naše soupeře
ve finále krajské ligy.
Závěrem děkujeme za podporu našim fanouškům, a zároveň je tímto zveme na finálový turnaj
do Ústí nad Orlicí. Gratulace patří také týmu st.
přípravky, rovněž k postupu do finále.
Výsledky:
• Polička – M. Třebová 3:2 Karlík 2, Báča
• Polička – L. Bohdaneč 7:0 Karlík 3, Šedajová,
Trnka 2, Pavlík V.
• Polička – Nemošice 3:1 Karlík, Šedajová, Trnka
• Polička – Třemošnice 2:2 Karlík, Pavlík V.
• Polička – Přelouč 1:2 Báča
Sestava: Jandera – Král, Husák, Pavlík V., Pavlík J. – Karlík, Báča, Šedajová, Mužík, Trnka
Trenéři: Karlík, Pavlík, Mlynář
Finále PKFS mladších přípravek
– 10. 6. Ústí nad Orlicí
Základní skupina:
• Polička – Ústí nad Orlicí 2:2 (Karlík 2) Velmi
šťastná remíza v úvodním zápase, soupeř byl
hodně důrazný a mnoho nám toho nedovolil,
i tak solidní vstup do turnaje.
• Polička – Přelouč 7:1 (Karlík 4, Mužík, Trnka,
Šedajová). Povedený zápas, rychlé góly v úvodu
zápasu určily tempo zápasu a hráči předvedli
spoustu hezkých akcí.
• Polička – Svitavy 5:1 (Karlík 2, Báča, Král, Mužík). Fantastický zápas hraný ve vysokém tempu, obrovském nasazení, se skvělou diváckou
kulisou, o kterou se postarali fanoušci obou
týmů
• Polička – Třemošnice 3:1 (Trnka 2, Báča). Vydřené, ale zasloužené vítězství se stále se zlepšujícím soupeřem
Semifinále:
• Polička – Pardubice 5:6 (Karlík 2, Báča, Pavlík V., Trnka) Tento zápas se odehrál na těžkém
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Sestava: Jandera, Paclík-Král, Pavlík V., Pavlík
J., Báča-Karlík, Trnka, Šedajová, Mužík
Trenéři: Karlík, Pavlík, Mlynář
Skvělý výkon týmu na tomto turnaji, hráči předvedli parádní vystoupení. Toto umístění věnujeme
našim skvělým fanouškům, kteří pro nás byli hnacím motorem po celou sezonu.
Děkujeme.
Benjamin cup Žďár nad Sázavou 17. 6.
Předposlední turnaj našeho týmu v sezoně s mezinárodní účastí se konal za chladného a větrného
počasí. Naši hráči potvrdili to, že po posvícení
bývá půst. Na skvěle odehrané finále PKFS jsme
nedokázali navázat. A tak konečné 9. místo v turnaji je pro nás vzhledem k předvedené hře skoro
vítězstvím. V základní skupině snad jen úvodní
duel a závěrečný zápas hráči odjezdili, jak se patří.
Zbylé zápasy jsme hráli ve velké křeči a předvedená hra totmu odpovídala. Spíše jsme se prali sami
se sebou.
6. místo v základní skupině nás poslalo do zápasů o 9. – 12. místo. I když ani tyto zápasy nepřinesly velké zlepšení, přeci jen hráči více bojovali a nakonec jsme uhráli pro nás velice lichotivé
9. místo.
Hráčům i prokřehlým fanouškům patří poděkování za reprezentaci oddílu a slušné povzbuzování.
Sestava: Jandera – Král, Hájek, Pavlík J., Pavlík V. – Báča, Karlík – Mužík, Šedajová, Šimek,
Trnka
Výsledky:
• Polička – Senica 2:4 (Mužík, Šedajová)
• Polička – Radonice 0:1
• Polička – Líšeň 1:0 (Báča)
• Polička – Jihlava 1:2 (Šedajová)
• Polička – Znojmo 2:1 (Král, Mužík)
• Polička – Vyškov 0:9!
• Polička – Žďár 0:1
o 9. – 12. místo
• Polička – Prostějov 3:1 (Pavlík V., Trnka 2)
• Polička – Třebíč 3:1 (Karlík 2, Král)
• Trenéři: Pavlík, Karlík, Mlynář

Zprvu Peklo, později ráj
V sobotu 10. června uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na rybníku Peklo závod,
jehož tradice sahá do čtyřicátých let minulého
století.
Letos mu předcházel silný noční déšť, který trval až do začátku závodu. Pak se začalo vyjasňovat, až nakonec vykouklo sluníčko, nicméně ten
liják odradil od účasti mnohé zájemce.

ale – jak už to bývá – na některých postech líp,
na jiných hůř.
Pokud jde o naše sdružení, hodláme tradici tohoto závodu držet, už jen z piety k našim předchůdcům, kteří ji založili. Jisté je, že časy se mění,
jak se říká. Týká se to i rybařiny. Někdejší obrovský zájem o kaprařské závody je ten tam, dnes
prožívá boom zimní rybolov, lov dravců (pstru-

Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Je to nejstarší kaprařský závod, který pořádáme, jeho tradice byla založena někdy před
70 lety. Přesné záznamy nejsou k dispozici. Jeho
termín jsme museli z technických důvodů přeložit o týden na dnešek, ale počasí nás totálně zradilo – ráno v 6 hodin jsem si dokonce myslel, že
nepřijede vůbec nikdo. Původně bylo přihlášeno
60 zájemců, přijelo jich 51, což považuji za malý
zázrak. Svědčí to o tom, že rybáři jsou chlapi, jak
se patří a trochy vody se nezaleknou. Od osmé
hodiny je už pěkný den. Důležité je, že ryby berou,

zi, štiky, candáti, okouni). Tomu se snažíme jít
vstříc. Připomenu jen, že dnešní závod je letos už
jedenáctý, což nevyžaduje jakékoliv komentáře.
Není divu, že jsme spokojení a o přízeň rybářů
z celé republiky, dokonce i ze zahraničí, se budeme ucházet dál.“
Konečné výsledky: 1. Ondřej Šťastný, 2. Vlastík Melezínek, 3. Mirďa Hegr, 4. Radek Šudoma,
5. Luděk Častulík atd. Závodníci do 15 let: 1. Jakub Novotný, 2. Jan Pleskač ml., 3. Vojta Harašta.
Největší rybu ulovil Honza Harašta (amur 62 cm).
Text a foto: L. Vrabec

Kamenický losos se vydařil
V sobotu 20. května se na rybníku v Pusté Kamenici konal další (šestý) závod z kalendáře akcí
Rybářského sdružení Vysočina Polička (letos jich
je celkem šestnáct) – Kamenický losos. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„V tuto chvíli je letošní 4. ročník závodu již krásnou rybářskou historií. Jaký byl? Počasí nám,
přes počáteční obavy dobře vyšlo. Ryby v prvním
kole skvěle braly, bylo jich uloveno 200, v následujících dvou kolech po padesáti. Nicméně 300
ulovených ryb za pouhých 270 minut je velmi dob-

Roušar, Hermon
a Staněk bronzoví
Tři borci bodovali v průběhu jara na různých soutěžích v odlišných odvětvích silových sportů. Spojuje
je ale výsledek v podobě bronzových medailí.
Před časem jsem psal o Milanu Hermonovi, který
má již blízko k medailovému umístění. Prognóza mi
vyšla, Milan bodoval v dubnu na silově vytrvalost-

ním trojboji v Hluku u Uherského Hradiště. S 80 kg
činkou na ramenou dokázal udělat 51 dřepů, dále
zvládl 60 opakování v mrtvém tahu také s 80 kg
a v benchpressu to bylo 34 opakování s 60 kg činkou.
Profesionální hasič Milan Hermon posiluje již 20 let,
z toho se 3 roky specializuje na silově vytrvalostní
závody. Na stejné soutěži v minulém roce skončil na
8. místě, zlepšení o 5 míst je pro Milana velký úspěch.
V květnu se prosadil náš bývalý cvičenec, dnes
úspěšný trenér a výživový poradce Štěpán Staněk.
Štěpán trénuje své klienty v Brně, odkud si odskočil
v květnu do Příbrami na mezinárodní pohár v naturální kulturistice. Zde startoval v kategorii juniorů.
Přes svůj nízký věk 21 let, cvičí již sedmým rokem,
je solidně vypracovaným borcem. Podařilo se mu
docílit výborné soutěžní formy a tak mohl obdobně jako Milan Hermon, zaznamenat značný posun
z loňských 7. a 8. míst až na stupně vítězů.
Začátkem června přišla doba Jana Roušara.
Honza trénuje 17 let, z toho je 7 let specialistou na
armwrestring. V páce čekal dlouho na úspěchy, vydržel a první významnější se dostavily před 4 roky.
Ten zatím největší byl loni na mistrovství České republiky v podobě dvou bronzů, pravou i levou rukou.
Letos v Dolním Bousově u Jičína dokázal Honza svůj
úspěch zopakovat v klání na levou ruku. Pravou rukou se seřizovači firmy Ravensburger dařilo méně,
zde se musel spokojit se 6. místem, což je ovšem na
mistrovství České republiky dobrý výsledek.
Všem třem borcům gratuluji k jejich pěkným výsledkům v podobě bronzových medailí a přeji jim
mnoho dalších tréninků bez zranění a sportovní
úspěchy v dalších letech.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

rý, téměř neuvěřitelný výsledek. Připomínám, že
jsme do rybníka dosadili 1000 nových ryb.
Přátelé, chci vám všem poděkovat. Jednomu
každému za účast, rozhodčím za výkon funkce,
našim členům z Pusté Kamenice v čele se Zdeňkem Petrem, kteří se postarali o zázemí závodu.
Děkuji též vedení obce Pustá Kamenice v čele s panem starostou za podporu akce a uhrazení pohárů pro vítěze.
Byli jsme svědky krásné Kamenické pohádky
a potvrzení našeho vzájemného, nejen rybářského,
přátelství. Co víc si můžeme, milí rybářští přátelé,
v dnešní době přát? Zde platí odvěká pravda, že
čas strávený na rybách se do délky života nepočítá. Musím položit otázku: Kdo z nás by nechtěl
mít v 80 letech takové zdraví, které mu umožní
s velkou chutí a radostí se zúčastňovat takovýchto akcí, jako například nejstaršímu účastníkovi
závodu Mirkovi Kaštánkovi? Pro úplnost dodám,
že ulovil i nejdelší rybu, a to sumce 72 cm. (Ondřej Malinský chytil kapra 71 cm). Nejmladším
účastníkem byl Libor Ondráček – 11 let. Závodu
se zúčastnilo 70 rybářů.“
Celkové výsledky: 1. Martin Schauer, 2. Jan
Škraňka, 3. Mirek Popelka, 4. Petr Jílek, 5. Petr
Ztratili jste své kolo? Všechna nalezená kola naDvořáček atd.
jdete zde: http://www.policka.org/info/MestskaText L. Vrabec, foto E. Křivková -policie/nalezena-kola

Najděte své kolo
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Turisté zvou

Plavecký bazén
Bazén 		Zavřeno
Sauna		Zavřeno
Posilovna: pondělí, středa a pátek
10-12 hod. a 14-20 hod.
úterý a čtvrtek 14-20 hod.
sobotní provozní doba je
17.00-19.00 hod.
neděle zavřeno
Koupaliště
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: děti do tří let zdarma, děti od 3 do
15 let 20 Kč, dospělí 40 Kč, ZTP a ZTP/P děti a jejich průvodci 10 Kč, ZTP a ZTP/P dospělí a jejich
průvodci 20 Kč. Po 17 hodině vstupné 50 %.
Půjčovné: rukávky/pár 5 Kč/hod., plavecký pás
5 Kč/hod., pálka na stolní tenis 2 ks a míček 1 ks
10 Kč/2hod., slunečník 1 ks 10 Kč/den, plážové
hřiště 100 Kč/2 hod.
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu, návštěvníci kiosku dle platného
ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky SODEXO a Rodinné pasy
(sleva 5 %).

Informace: Návštěvníci koupaliště si mohou
po dobu plavání své cennosti uložit do trezoru
v pokladně.
Masáže-duo na koupališti od 5. 7., dále
6. 7., a následně každou sobotu, neděli a pondělí vždy od 15 hod. Možnost objednání na tel.
č. 605 438 691 Květa Wlotzková.
Kontakt: koupaliště 731 020 030 v době od
10.00 do 19.00 hod., bazen@tespolicka.
Pro návštěvníky letošní sezony 2017 je připravena novinka: dvě vodní šlapadla pro děti do 4 let
a čtyři pro juniory.
V areálu koupaliště se nachází brouzdaliště
s ohřevem vody, tryskající vodou a skluzavkou
pro nejmenší, 7m skluzavka a skluzavka 20 m pro
děti od 10 let, plážové hřiště, tenisový stůl, dřevěná odpočívadla, lehátka, slunečníky, sprchy,
sezení pro bistro.
Kiosek na koupališti je otevřen vždy po dobu
provozní doby.
Provoz zimního stadionu
Inline plocha na zimním stadionu otevřena:
bruslení pro veřejnost:
Úterý 17.30-18.30 hod.
pátek 16.30-17.30 hod.
Bruslení pro kolektivy je možné v úterý a pátek.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost objednat inline plochu pro kolektivy u pana
Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

Italský bronz pro Poličku
Fotbalisté VPS Novabrik Polička vybojovali třetí místo v nejprestižnější soutěži sálové kopané
v italském Rimini! Bronzovým chlapcům poděkoval i starosta města Jaroslav Martinů.
„Kluci předvedli v týdenním náročném klání
výborné výkony a odměnou všem je náš největší
úspěch na mezinárodním poli. Cesta k místu na
bedně však nebyla vůbec jednoduchá, zápasy byly
hodně dramatické a i kvalita protivníků byla na
vysoké úrovni. Svoji výkonnost potvrdily opět
týmy z Ruska, výbornou sálovku předváděl jak

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

kazašský zástupce z Alma Aty, tak domácí Italové z Novary. Jsem rád, že mezi elitou se neztratilo ani naše mužstvo, a i když někdy i s notnou
dávkou štěstí, prošlo turnajem až do závěrečných
bojů. Klíčovým hráčem našeho mužstva byl brankář Ondra Slaný, který v brance předváděl po celý
turnaj neskutečné věci. V obraně patřil k nejlepším Roman Netolický, který byl také vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. Střelecky se tentokrát
dařilo více hráčům a je dobře, že na gólech má podíl celý kolektiv (pomyslnou korunu krále střelců
našeho družstva získal Miroslav Kovář ml.). Co
však bylo nejvíce viditelné na našem týmu, to byla
bojovnost a touha se poprat o co nejlepší výsledek,
což se projevilo hlavně ve čtvrtfinále a v boji o třetí místo, kdy se nám podařilo zvrátit nepříznivý
výsledek až v závěrečných vteřinách obou zápasů.
Proto musím všem hráčům poděkovat za přístup k utkání a za dobrou reprezentaci města
a české sálovky v Evropě. Myslím si, že celý týden našeho pobytu v Rimini se vydařil, za to také
patří velké poděkování všem našim sponzorům,
partnerům a městu Polička, kteří nás podporovali
a bez kterých bychom nemohli tento krásný sport
na takové úrovni provozovat,“ hodnotí vystoupení
svých svěřenců trenér František Švec.
Liga mistrů v sálovém fotbale se letos konala
v italském letovisku v Rimini (15.–20. 5.). Z České republiky se účastnily celky VPS Novabrik Polička a SMR Plus Zlín (celkový počet – 12 týmů),
týmy z Ruska, Itálie, Kazachstánu, Norska, Švýcarska, Izraele, Francie.
Sestava: Slaný Ondřej, Vondra Miroslav, Mužík
Jiří, Netolický Roman, Jílek Tomáš, Švec Tomáš,
Kovář Miroslav ml., Navrátil Petr, Stejskal Miroslav, Poul Tomáš, Slováček Jakub, trenéři Švec
František, Kovář Miroslav st.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Středa 12. července – Odpoledne v Maštalích. Odjezd autobusem do Zderaze ve 12.00 hod.
Odtud pěšky kolem skalních
obydlí a po žluté značce do Boru
u Skutče. Dále po červené kolem
Dudychovy jeskyně, Mojžíšovy
studánky do Vranic. Dále kolem Setonovy studánky a studánky Džberka do Toulovcových Maštalí.
Po zelené a modré značce přijdeme do Proseče.
Délka vycházky asi 10 km. Návrat z Proseče autobusem v 16.57 hod. Na vycházku zvou Broklovi.
Sobota 15. července – Výlet na kole. Cyklobusem přes Vysoké Mýto do Leštiny a odtud na kole
a Luži a Rosice k soutoku Žebra s Novohradkou.
Dále přes Chrast, Skuteč a Proseč do Poličky. Trasa asi 65 km, na vyjížďku zve Josef Škorpík.
Středa 19. července – Přes Rudu na Karlštejn.
Odjezd vlakem v 8.31 hod. do Pusté Kamenice
a odtud přes Rudu, Karlštejn a Malé Perničky do
Pusté Rybné. Návrat autobusem z Pusté Rybné do
Poličky s odjezdem v 12.54 hod. Trasa 12 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Středa 26. července – K pramenu Chrudimky.
Odjezd vlakem v 8.31 hod do Čachnova a odtud
po zelené k prameni Chrudimky a přes Paseky
a Chlumětín do Svratky. Návrat autobusem ze
Svratky s odjezdem v 14.55 hod., příjezd do Poličky v 15.54 hod. Trasa 11 km. Vycházku vede Jiří
Andrle.
Neděle 30. července – Ratibořice a Babiččino
údolí. Autobusový výlet. Pěší procházka kolem
známých míst popisovaných v románu Babička
spisovatelky Bož. Němcové. Vedoucí výletu Jiří
Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Poličský bagr
Dne 5. 8. se uskuteční na plážovém hřišti v areálu koupaliště
v Sebranicích XVII. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský bagr. Přihlášky
přijímáme do 30. 7. Počet družstev je omezen na šestnáct.
Za TJ Spartak Polička – RS/volejbal
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz

SKI areál v Liboháji nabízí:

Provoz tříkolek
každou neděli od 13.00 do 17.00 hod.
Jízdné 5 jízd 100 Kč
Občerstvení zajištěno pro širokou veřejnost
v oáze klidu. Rodiče dopřejte dětem pěkně
strávené odpoledne v příjemném prostředí.
Parkoviště v místě zdarma
Aktuální informace na www.sjezdovky.cz
Současně trvá nabídka na pronájem chaty pro
rodinné oslavy a současně možnost překvapit
hosty – využít tříkolky pro zábavu.
Zve SKI areál Polička – Liboháj
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

