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Aktuální velké stavby v Poličce
Plavecký bazén v Poličce – výstavba tobogánu
a whirlpoolu – celkové náklady ve výši 16,5 mil.
Kč. Začátkem srpna došlo k předání staveniště
vítězné firmě Berndorf Bäderbau s.r.o. Bystřice.
Cca od druhé poloviny září bude plavecký bazén
otevřen veřejnosti. Stavební práce budou za provozu pokračovat až do konce roku, kdy by měly
obě nové atrakce, tedy tobogán i whirlpool, začít
sloužit návštěvníkům bazénu.
Městský park – stavbu realizuje vítězná firma PP-GROUP.cz s.r.o., celkové náklady jsou ve
výši 6,9 mil. Kč. Stavební práce zahrnují novou
dřevěnou lávku z modřínu, mobiliář a osvětlení
na páteřní cestě parkem od velkého železného
mostu směrem k Tylovu domu. Na dřevěnou láv-

Bytové domy v lokalitě Bezručova

žulové dlažby. O aktuálních uzavírkách budou
občané informováni.
ČOV Polička – rekonstrukce technologického zařízení a výstavba nové dosazovací nádrže.
Celkové náklady jsou ve výši 49 mil. Kč. Realizace této velké investiční akce bude probíhat za
plného provozu čistírny odpadních vod od září
2017 do konce září 2019. Následovat bude rok
zkušebního provozu nového zařízení. Pro letošní rok by mělo být proinvestováno 12 mil. Kč.
Akci realizuje na základě výsledku výběrového
řízení Společnost ČOV Polička (KVIS Pardubice
a. s. a Strojírny a opravny Milenov spol. s.r.o.).
Inženýrské sítě – 2. etapa lokalita Bezručova – vybudování sítí v hodnotě 7 mil. Kč bylo
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Do Bořin po nové
cyklostezce
V nejbližších dnech město Polička oficiálně zprovozní zcela novou cyklostezku vedoucí z Poličky do
Bořin. V letošním roce se jedná již o druhou cyklostezku (na jaře – nový asfaltový koberec na cyklostezce Polička – Modřec). Na cyklostezku v hodnotě
6 mil. korun, o délce 2 201 m a šířce 2,5 m město
Polička úspěšně čerpalo dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, 85 % nákladů je hrazeno
právě díky této dotaci.
Město Polička plánuje výstavbu další důležité cyklostezky, ta povede z Poličky směr Borová
(k Masokombinátu). Zde se jedná o území, kde
město musí oslovit vlastníky cca 80 pozemků
a získat dílčí část těchto pozemků. Zároveň probíhají jednání s Českými drahami, protože tu vede
trať směr Žďárec u Skutče.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Inženýrské sítě – 2. etapa lokalita Bezručova

ku naváže nový chodník z velkoformátové betonové dlažby vedoucí po čelní hrázi Synského
rybníka až k železné lávce nad bezpečnostním
přelivem.
Rekonstrukce ulic Šaffova a Tylova – akci
realizuje Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. v hodnotě 13 mil. Kč. Stavební práce budou zahájeny
v průběhu září a dokončeny by měly být v polovině příštího roku. Stavba bude probíhat po
etapách a zahrnuje kromě rekonstrukce komunikací i opravu kanalizace bezvýkopovou technologií, nové osvětlení a výměnu vodovodu. Ulice Tylova – žulová dlažba bez chodníků, ulice
Šaffova – chodníky z betonové dlažby, silnice ze

dokončeno, nic nebrání zahájení výstavby dalších nových domků v této části města. Novým
komunikacím zatím chybí asfalt a obrubníky, to
vše bude dokončeno až po výstavbě rodinných
domů.
Bytové domy v Poličce – v červenci byla zahájena největší investiční akce roku – výstavba
dvou bytových domů v lokalitě Bezručova (celkem 48 bytů). Stavbu realizuje firma Prima spol.
s r.o. Hradec Králové, celkové náklady 59,5 mil.
Kč. Předpokládaný termín dokončení – červenec příštího roku.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Opětovné oslovení ministra dopravy
ve věci realizace obchvatu Poličky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi vás touto cestou informovat, že
naše město po několika letech opětovně oslovilo
ministra dopravy ČR ve věci vybudování silničního obchvatu na severní straně Poličky, který je
zanesen do Územního plánu města Poličky, tak
i do Územního plánu Pardubického kraje.
Odpovědí na naši iniciativu před několika lety
bylo, že je v naší zemi mnoho jiných měst, kde je
doprava násobně vyšší, než je tomu u nás a tak
je nezbytné realizaci této náročné stavby odložit.

Naším soudobým cílem je a musí být aktivním
přístupem docílit ze strany ministerstva dopravy
zadání studie tohoto záměru, která popíše celou
záležitost v širších souvislostech – zábor a vlastnictví pozemků, technická stránka, finanční rozměr apod.
Věřím, že naše již druhé oslovení nalezne pochopení a dojde k tolik toužebně očekávanému
pokroku. Slibuji, že budeme o reakci ministerstva a o vývoji této záležitosti i nadále průběžně
informovat.
Jaroslav Martinů, starosta města

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

Dny evropského
dědictví
Využijte svátku všech památek - Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD
v termínu 9. - 17. 9.
Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
9. - 10. 9. nabízí: Barokní radnice – vstup zdarma,
Centrum Bohuslava Martinů (CBM) – 50 % sleva
na vstupném, Rodná světnička Bohuslava Martinů – 25 % sleva na vstupném.
Ve dnech 16. - 17. 9. prohlídka gotického opevnění města – vstup zdarma.
Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů
A + B za cenu okruhu A.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. září
www.policka.org/jitrenka
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Nepřizpůsobiví
občané II.

Svojanov žije

Vážení spoluobčané,
dovolte mi navázat na článek z červnové Jitřenky
„Upozornění pro občany“ a informovat vás o průběžném stavu řešení situace týkající se pokračujícího
obtěžování nepřizpůsobivých osob v podobě žádání
drobných finančních obnosů od lidí v různých částech našeho města, především u nákupních středisek, nádraží apod.
Dobře vím a chápu, že tuto neutěšenou situaci celá
řada z vás oprávněně kritizuje, a to i na sociálních sítích. Chci vás ubezpečit, že celé záležitosti věnujeme
velkou pozornost a nehodláme pouze nečinně přihlížet. Považuji za lidsky správné nejen ukončit toto
nedůstojné a obtěžující žebrání, ale zároveň těmto
lidem v nouzi konkrétně pomoci. Je velmi politováníhodné, když člověk, který mnoho let pracoval
v zemědělství a má nárok na starobní důchod, žebrá,
a to jen z důvodu složité administrativy, s kterou si
dotyčná osoba pravděpodobně neví rady.
Snahou našeho města je, co nejrychleji zabránit
obtěžování našich občanů a souběžně pomoci obnovit vyplácení důchodu, a tím zabezpečit slušné žití
této osoby. Věřím, že i za pomoci pracovnic sociálního odboru města Poličky tohoto optimálního stavu
docílíme. Děkuji za pochopení.
Jaroslav Martinů, starosta města

Přehlídka
zaměstnavatelů
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách
pořádá za účasti vybraných zaměstnavatelů okresu Svitavy v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku zaměstnavatelů 2017.
Přehlídka se koná v úterý 19. září, pro veřejnost
v době od 10.00 do 17.00 hod. v přízemí Střediska
kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme uchazeče a zájemce o zaměstnání, žáky, rodiče a všechny, kteří chtějí získat
přehled o aktuální situaci na trhu práce a nabídce
zaměstnání v našem regionu.

Klubová výstava
vítězů německých
ovčáků
Kynologické cvičiště a fotbalový stadion.
Sobota 9. 9.
7.00-08.30 hod. přejímka psů
9.00-09.15 hod. slavnostní zahájení
9.15-11.30 hod. zkouška povahy pracovních psů
a pracovních fen
11.30-12.15 hod. odchovy po plemenících
12.15-13.00 hod. veteráni – statické posouzení,
zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků
13.00-14.00 hod. polední přestávka
od 14.00 hod. statické posouzení všech tříd dorosty – zkouška v pohybu a vyhlášení výsledků
od 20.00 hod. společenský večer KD Jordán
Neděle 10. 9.
9.00-12.00 hod. dokončení posuzování tříd mladých a dospívajících
12.00-13.00 hod. polední přestávka
13.00-15.00 hod. finále tříd pracovních psů
a pracovních fen
15.00-16.00 hod. soutěž chovatelských stanic
16.00 ukončení výstavy
Český kynologický svaz,
Základní kynologická organizace,Polička - 525
Spolek Český klub německých ovčáků
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Děti se zabaví na novém hřišti
Na hradě Svojanov nezapomínají ani na vyžití
nejmenších návštěvníků. U parkoviště před hradem je zbudované nové hřiště.
Správa hradu je umístila právě tam, kde bylo to
původní, které s léty dožilo a také nevyhovovalo
současným požadavkům na bezpečnost. „Snažili jsme se vyjít vstříc rodinám s dětmi. Děti se
zabaví, čímž se jejich návštěva hradu tak trochu

Připomeňte si svatého Václava na Svojanově
Návštěvníci hradu najdou pobavení v areálu
historického sídla i v podzimním období. Tradiční akcí tohoto období jsou svatováclavské slavnosti.
Správa hradu je naplánovala na 23. a 24. září.
Ukončují nejhlavnější návštěvnickou sezonu. „Je
to vlastně takové rozloučení s končícím létem.

odlehčí. Sami rodiče pak mohou v klidu posedět
v kiosku s občerstvením, který je v těsné blízkosti hřiště,“ uvedl Miloš Dempír. Když pracovníci
správy památky vybírali jednotlivé herní prvky,
snažili se, aby se zde vyžily všechny věkové kategorie dětí. Rodiče nejmenších ratolestí ocení
pružinová houpadla a houpačku. Pro větší děti nechybí ani velká sestava s věží, prolézačkou, skluzavkou, kreslící tabulí a počítadlem. Kluci a holky
určitě potěší i houpání v hnízdě.
Všechny součásti jsou opatřené certifikátem
a splňují normy pro bezpečnost a provoz dětských
hřišť. Správa hradu vybavení nezbytného koutku
pořídila za zhruba 160 tisíc korun. Použila na ně
výtěžek tržeb ze vstupného.

U této příležitosti si připomínáme svatého Václava, českého knížete a světce, který je považovaný
za hlavního patrona české země. Proto pořádáme
slavnosti, které jsme nazvali právě po něm,“ připomněl kastelán hradu Miloš Dempír. Na programu, jak už bývá zvykem, se podílí šermířský
spolek Honorata z Letohradu. Co výletníci na
hradě uvidí, je prozatím tajemstvím. Určitě ale
nebude chybět dobrá zábava pro děti i dospělé.
Hrad Svojanov má v září brány otevřené každý
den od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Tábor v evangelickém kostele
Evangelický kostel se i letos stal dějištěm příměstského tábora. Naši američtí přátelé, díky
nimž tradice táborů vznikla, tentokrát sice zůstali
doma, ale o zdárný průběh se postaral tým více
než dvaceti českých dobrovolníků. Téma „Kde
končí středověk?“ ukázalo, co se muselo na přelomu 15. a 16. století změnit, aby začala nová doba.
Řeč byla o Kolumbově odvaze k cestě neobvyklým
směrem, o Gutenbergově vynálezu knihtisku, jenž
zpřístupnil myšlenky širokým zástupům, o Koperníkově objevu pohybu Země, o rozmachu vynálezectví a přírodních věd i o Lutherově reformě víry

směrem od strachu k radosti. Pro padesát dětí byl
připraven program na stanovištích – sportování
v tělocvičně, angličtina vztažená k tématu a výtvarná dílna, kde si bylo možno vyzkoušet vlastní
tisk či vazbu knih. Tábor příjemně zakončilo setkání s rodiči a dětmi při zahradní party na prostranství před kostelem. Jsme vděčni všem, kdo
se do organizace tábora zapojili či jinak nás podpořili. Pro příští rok máme příslib, že opět dorazí
skupina dobrovolníků z USA.
Jiří Tengler, farář

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
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 Poličce.
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.

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

Školák Bohuslav Martinů
Do školy začal Bohouš Martinů chodit v šesti
letech, v září 1897. Jako vstupní den je v třídní
knize uvedeno datum 16. 9., což se dnes sice může
zdát divné, ale tehdejší praxe taková byla: začalo
se později a školní rok pak také později končil - až
v půli července. Podle základního školského zákonu z roku 1869, který stanovil osmiletou povinnou
školní docházku ve dvou stupních, navštěvoval
Bohuslav nejprve pětiletou obecnou školu, na niž
navázala tříletá docházka na školu měšťanskou.
Obecná škola i měšťanská škola měly dle tehdejších parametrů za úkol rozvíjet poznání dětí a vychovávat je k mravnosti a zbožnosti. Učilo se zde
náboženství, jazyk (dle školy český či německý),
počty, reálie (tedy přírodopis, zeměpis, dějepis),
psaní, kreslení, zpěv a tělocvik – a děvčata měla
navíc ještě předmět ženské práce a nauku o domácím hospodaření. Tehdejší chlapecká škola v Poličce se nacházela v prostorách dnešního muzea,
Bohouš to tedy měl z věže do školy jen malý kousek. I tak měl malý vyzáblý chlapec potíže s denním zdoláváním schodů domů na věž, jako malého
jej dokonce často nahoru nosíval otec na zádech.
Jeho křehká tělesná konstituce se projevovala i ve
škole: tělocvik byl jedním z předmětů, v němž měl
od první třídy pravidelně dvojky. Horší hodnocení měl vždycky také z psaní a kreslení a pak ještě
z předmětu, označeném na klasifikačním listě jako

Vnější úprava písemných prací – v něm to v roce
1905 dotáhl až na čtyřku! Jelikož byl chlapec neduživý, opakoval na přání rodičů třetí ročník měšťanské školy ještě jednou.
Školní docházka pro Bohouška neznamenala
„jen“ povinnost učení se. Vzhledem k jeho dosavadnímu životu, stráveném v izolaci výšky obydlí na
věži sv. Jakuba, bylo pro něj zcela novým momentem i to, že nyní tráví každé dopoledne pohromadě
s řadou dalších dětí. Trvalo dlouho, než si zvykl na
lidi a dětskou společnost, vždyť na věži mu společnost dělali jen tatínek s maminkou, sestra Marie
(a někdy bratr František, ten ale v té době putoval
na studia a v Poličce pobýval spíše jen o víkendech) a spřátelený děda Stodola, pomáhající otci
v řemesle i v domácnosti. I tak si Bohouš časem
našel několik kamarádů, kteří za ním chodívali na věž. Zejména spolužák Jarka Veselý za ním
často chodil, spolu rádi okukovali dědu, když se
holil a pro obveselení chlapců u toho dělal různé
pošklebky.
Kontakt s vrstevníky a denní návštěva školy malému Bohoušovi pomáhala částečně odstraňovat
jeho plachost a mlčenlivost – i když i v dospělosti
byl skladatel spíše málomluvný. Celý život měl rád
klid: typické pro něj byly brzké ranní procházky
zcela o samotě buď s knihou v ruce, nebo jen tak
zahloubán do svých myšlenek.
Doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Spojení přírody s tancem.
Ekocentrum Skřítek pořádá
workshop Ekosomatika - vnímání těla a krajiny pod vedením lektorky Reny Milgrom.
Kdy: v úterý 12. září od 15
do 18 hodin.
Kde: okolní příroda Pome-

zí  128.
Workshop bude zaměřen na vnímání těla ve
vztahu k okolní přírodě. Budeme se hýbat a tančit
venku a necháme se inspirovat vnějším prostorem,
jeho kvalitami, barvami, tvary. Dynamika prostoru ovlivní dynamiku pohybu.

Karel Cudlín - Václav Havel
a něco maličkého
Vernisáž 30. 9. sobota v 17 hod.
Galerie Kabinet Chaos - Chaos Box
Karel Cudlín, slavný český dokumentarista,
který je znám svým dokumentačním působením
v okolí Václava Havla v počátcích jeho prezidentského úřadu. 1987 absolvoval katedru umělecké
fotografie FAMU. V roce 1988 samostatně vystavoval v tehdy prestižní síni Fotochemy na pražském Jungmannově náměstí a byl přijat jako fo-

Na setkání s vámi se těší Karel Cudlín a za
Spolek Planeta Chaos z.s. Veronika Šrek Bromová.
P.S.: Během září by měla proběhnout ještě jedna akce, která je v jednání, a to přednáška -performance a projekce MgA. Janka Rouse, který se
ve své tvorbě dlouhodobě zabývá tématy současného venkova. Spolu s MgA. Janem Trejbalem
vyvinuli termín „Nová vesnickost“.
Sledujte web: www.planeta-chaos.cz, zde také
najdete dokumentaci posledního umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2017_5
Elementů.

toreportér do týdeníku Mladý svět. Od roku 1992
spolupracoval s deníkem Prostor a krátce také
působil v Lidových novinách. V letech 1994-96
pracoval pro agenturu ČTA. Vystavoval na mnoha
místech v zahraničí i u nás. Známý je jeho cyklus
o cikánech. Je zkušeným pedagogem, působil např.
na FAMU v Praze, nebo na letní škole při Západočeské Universitě v Plzni a v poslední době je vášnivým pejskařem.
Pořádá Spolek Planeta Chaos z.s. v rámci celoročního programu Galerie Kabinet Chaos, Stříte68, Polička, 572 01. Program je podpořen grantem MKČR, soukromými subjekty a snad i městem
Polička. Kontakt na verbrom@gmail.com, www.
planeta-chaos.cz, 602 315 215. Inzerujeme na
FB pod jménem Galerie Kabinet Střítež, nebo na
Artmap/www.artmap.cz. Otevřeno v neděli 13 –
18 h nebo po domluvě.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Rena Milgrom je tanečnice, lektorka, certifikovaná pohybová analytička, registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA),
taneční a pohybová terapeutka (TANTER). V oboru pracuje 15 let a žije v Praze.
Učí jak netanečníky, tedy širokou veřejnost ve
studiu DanceLAB, tak tanečníky na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech (www.dancelab.
cz).
Cena 360 Kč, studenti 200 Kč. Závazné přihlášky do 10. září, případně další informace, na telefonu 731 563 819. Kapacita omezena, tak neváhejte.
Workshop bude probíhat venku, proto se patřičně oblečte. V případě velké nepřízně počasí část
workshopu bude venku a část uvnitř.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

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

3

Skaut nebo
samuraj?

Z rady a zastupitelstva města Poličky

Se začátkem léta jsme se začali všichni těšit na
vyvrcholení našeho skautského roku – letní tábor.
Již po dvacáté nás uvítalo naše tábořiště u potoka Nedvědička. Přenesli jsme se do Japonska, do

doby samurajů. Naše klany mezi sebou bojovaly
o nadvládu nad Japonskem. Chránili jsme zemědělce před lupiči, zápasili v sumo, získávali jsme
shogunův meč, dobývali jsme hlavní město a dělali spoustu jiných věcí. Vyrobili jsme si kimona a samurajské masky. Pro nás - čerstvé skauty a skautky - byla připravena dvoudenní výprava a výsadek.
Vedoucí odvedli na programu skvělou práci a my si
tak užili skvělých 14 dní skautského tábora.
Anežka Vargová

Zprávy z poličské
farnosti
Změna
administrátora
římskokatolické
farnosti
v Poličce
Milí spoluobčané,
jak mnozí víte, odcházím
v září z Poličky studovat do
Říma, kde bych měl být dva roky. Poté bych se
měl vrátit zpátky do královéhradecké diecéze, ale
zatím vůbec netuším kam. S novým školním rokem přijde do Poličky nový římskokatolický kněz,
P. Tomáš Enderle z Hradce Králové.
S těmi, se kterými jsem neměl možnost se rozloučit osobně, se aspoň takto loučím. Děkuji za
společně strávený čas tady v Poličce, těch šest let
zde beru jako velký dar od Pána Boha. Zároveň se
omlouvám, pokud jsem se k někomu z vás nezachoval tak, jak jste předpokládali.
Přeji vám všem spoustu dalších pěkných let
v tomto krásném městě. Budu na vás v modlitbě
myslet.
P. Miloslav Brhel

ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře
Usnesení přijatá na 17. schůzi
a osvětlení - etapa 1A a 1B“, dle důvodové zprávy.
Rady města Poličky konané dne
RM schvaluje dodavatele akce „Intenzifikace
31. července 2017
RM schvaluje dodavatele veřejné zakázky „In- ČOV Polička – TDI“ firmu Ing. Milan Štrup, se
tenzifikace ČOV Polička“ Společnost pro ČOV Po- sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořená spolizaci akce „Intenzifikace ČOV Polička – TDI“ s firlečníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice
- Rosice, a STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV mou Ing. Milan Štrup, Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.
spol. s r.o., se sídlem Milenov a pořadí dalších
účastníků zadávacího řízení je dle předložené
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
zprávy o hodnocení nabídek.
města Poličky konané dne 7. srpna 2017
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veRM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Polička“ s dořízení k veřejné zakázce „Realizace úspor enerdavatelem Společnost pro ČOV Polička, se sídlem
Pardubice - Rosice, tvořená společníky KVIS Par- gie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“
dubice a.s., se sídlem Pardubice – Rosice, a STRO- (1. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodaJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., se síd- vatelem je fa Kurštejn stavební a obchodní firma
s.r.o., se sídlem Pardubice, a pořadí dalších účastlem Milenov.
níků zadávacího řízení je dle předložené zprávy
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
o hodnocení nabídek.
s nabídkami pro posouzení a hodnocení nabídek
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejna veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Šaffova
a Tylova v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy. nou zakázku „Realizace úspor energie - Městský
úřad Polička, Palackého nám. 160“ (1. část veřejné
RM ruší své usnesení č. 258/b ze dne 3. 7. 2017.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spo- zakázky) s dodavatelem Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Pardubice, dle důlečností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akce
„Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Polič- vodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
ce - II. etapa“, „Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce“, „Oprava části chodníků na ul. řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor enerV. Hálka v Poličce“, „Oprava části chodníků na ul. gie - Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“
(2. část veřejné zakázky) takto: vybraným dodaTyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
vatelem je firma INSTAV Hlinsko a.s, se sídlem
RM schvaluje smlouvu na havarijní pojištění
požárního dopravního automobilu FORD TRAN- Hlinsko, dle důvodové zprávy.
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
SIT SDH Lezník s Hasičskou pojišťovnou a.s., se
zakázku „Realizace úspor energie - Městský úřad
sídlem Praha 2, IČO 46973451, dle důvodové
Polička, Palackého nám. 160“ (2. část veřejné zazprávy.
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o za- kázky) mezi městem Polička a dodavatelem INjištění požární ochrany ve městě Polička dle dů- STAV Hlinsko a.s, se sídlem Hlinsko, dle důvodové zprávy.
vodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Projektová doRM schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2017 do 1. 5. 2018 dle dů- kumentace na rekonstrukci domu č. p. 68 v Poličce Lezníku“, Ing. Petra Klusoně, se sídlem Polička,
vodové zprávy.
RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání sta- dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing.
novenou řediteli škol a školských zařízení zřízePetrem Klusoněm, se sídlem Polička, IČO na akci
ných městem Polička pro školní rok 2017/2018 dle
„Projektová dokumentace na rekonstrukci domu
důvodové zprávy.
č. p. 68 v Poličce Lezníku“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
RM schvaluje dodavatele akce „Nákup dopravo dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavře- ního automobilu“ firmu THT Polička s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
né dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR s.r.o., se
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou
sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
THT Polička s.r.o., Polička, na „Nákup dopravníRM schvaluje uzavření pojistné smlouvy
ho automobilu“ dle důvodové zprávy.
č. 52233763-17 o pojištění majetku, vč. přílohy
č. 1, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1,
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
s platností od 1. 8. 2017.
RM schvaluje užití loga města Polička na pla- přístupem obsahují text   upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
káty pro každoroční pořádání festivalu „Bitva na
políčkách“ spolku Aldeigjuborg z. s, se sídlem Po- a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
lička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pro- je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.
stor - místnosti č. V05 nacházející se v I. NP domu
č.p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem
Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné
péče Svitavska, se sídlem Květná, jako vypůjčitelem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
realizaci akce „Svojanov, hrad, dokončení sanace
Děkuji skvělému týmu zdravotníků LDN odd.
hradeb“ č. OKSCR/17/23395 s Pardubickým kraA3 v Poličské nemocnici, vedenému panem primájem, dle důvodové zprávy.
řem MUDr. Provazníkem, za péči, ochotu, trpěliRM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 245/1
vost a profesionální přístup při dlouhodobé léčbě
o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena
činí 70 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré ná- mojí maminky Boženy Novotné. Je s podivem, že
klady spojené s převodem nemovitosti.
při tak náročné a odpovědné práci mají při kontakRM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpra- tu s pacienty vždy dobrou náladu a na tváři úsměv.
vy komunikací a zpevněných ploch v městském
Po dobu maminčiny léčby jsem se vždy u všech separku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení - etapa
tkala s citlivým, lidským, svědomitým přístupem
a ochotou pomoci.
1A a 1B“, společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem
Přeji jim všem pevné zdraví a co nejlepší podProseč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spo- mínky k jejich práci.
lečností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na
akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných
Jménem celé rodiny Božena Tocháčková

Poděkování
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Kalendář akcí
září 2017

Tylův dům
Pondělí 4. září od 17.00 hod.
Den otevřených dveří
Připravena je prezentace v kroužcích Zdravotního cvičení pro každého a Líčení – můj
styl.

Kino Polička
Pondělí 4. září v 18.00 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum
Animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko,
85 min, přístupný, vstupné 130 Kč
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh nabízí zcela nové, původní dobrodružství.
Středa 6. září v 19.00 hod.
Křižáček
Historický/drama, ČR/SK/Italie, 90 min,
přístupný, vstupné 90 Kč
Děj filmu nás přenese do doby vrcholného
středověku a je inspirovaný romantickou
básní Jaroslava Vrchlického. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se
jednoho letního dne obléká do dětského brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté
země.
Neděle 18. září v 18.00 hod.
Hurvínek a kouzelné muzeum/3D
3D animovaná komedie, ČR/Belgie/Rusko,
85 min, přístupný, vstupné 150 Kč
Hurvínka čeká největší dobrodružství v životě, při němž musí prokázat chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil taťuldu, ale i kouzelné muzeum a celé
město z nadvlády zločinného Pána loutek.
Pondělí 18. září v 19.00 hod.
Terminátor 2: Den zúčtování/3D
Akční/sci-fi/thriller, USA/Francie, 137 min,
titulky, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Arnold Schwarzenegger se vrátí na plátna kin
ve své nejikoničtější roli Terminátora v digitálně remasterované 3D verzi.

Divadelní abonmá
Prodej divadelního abonmá v Tylově domě zahajujeme od září.
Od 4. září si mohou abonenti uplynulé jarní sezóny vyměnit svá místa pro novou podzimní sezónu, ve které nabízíme tyto představení:
Lutz Hübner: Úča musí pryč! (2. 11.)
Divadlo Verze
Hrají: Igor Chmela, Jana Janěková ml., Linda
Rybová, David Prachař, Kateřina Winterová, Petra Špalková
Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní
školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich
třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se
známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě
je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové
zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky
nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka!
Jakub Nvota: Jako Thelma a Louise (6. 12.)
Divadelní spolek Frída
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková,
Václav Trnavský, Radim Novák a Martin Trnavský
Dvě ženy procházejí na cestě autem téměř mužským světem. Prožívají při tom všechny zážitky
a emoce, které jim tato cesta poskytuje. Přátelství,
krásu, ponížení, strach, lásku, touhu, smrt, svobodu a vášeň. Thelma a Louise utíkají na malý výlet,
aby se alespoň na chvíli uvolnily ze svého stereotypního života. Ovšem z malého výletu se stává
skutečné putování díky nahodilým událostem,

Středa 20. září v 19.00 hod.
Barry Seal: Nebeský gauner
Akční drama, USA, 114 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Barry Seal (Tom Cruise) pracuje jako pilot
dopravního letadla a rutina amerických vnitrostátních letů ho čím dále víc ubíjí. I proto
nadšeně skočí po nabídce agenta CIA, aby pilotoval pod záštitou tajných služeb.
Neděle 24. září v 18.00 hod.
Emoji ve filmu
Animovaný, USA, 91 min, dabing, přístupný,
vstupné 100 Kč
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do
tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis,
bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení
Emoji v naději, že se jednou dostanou do
zprávy. Předfilm Mazlíček.
Pondělí 25. září v 19.00 hod.
Španělská královna
Komedie/drama, Španělsko, 128 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Ve snímku představuje Penélope Cruz hollywoodskou hvězdu, která se vrací po skončení
války do rodného Španělska, aby zde natočila
velkofilm o španělské královně Isabele I.
Středa 27. září v 19.00 hod.
Temná věž
Akční/dobrodružný/fantasy, USA, 91 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších
světových autorů, se konečně dostává na filmová plátna.

Úterý 5. září od 10.00 hod.
Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu v připravovaných kroužcích Cvičení
rodičů s dětmi, Cvičení pro zdraví a krásu
a Klubu jógy.
12. – 16. září
Mime Fest 2017
Čtvrtek 21. září v 16.30 hod., malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva
Pátek 22. září v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy 2017
„Zadejte se, prosím“ bude opět po roce znít
z velkého sálu Tylova domu. Nepřístupno veřejnosti.
Pátek 29. září v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy 2017
Nepřístupno veřejnosti
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Abonentní cyklus
KPH 2017-2018

Předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby při
Tylově domě má po divadelním abonentním cyklu
nejdelší tradici v našem divadle.
Patříme do celorepublikového společenství Kruhů přátel hudby, jejichž programem je propagace
kvalitní komorní hudby ve špičkové interpretaci
pod patronací Nadace Českého hudebního fondu.
Poličský Kruh přátel hudby nabízí v sezoně celkem 5 koncertů. Z toho je několik ryze komorních
s nabídkou českých sólistů či komorních ansámblů.
Zvlášť bychom chtěli upozornit na březnový konkteré se jim při výletu přihodí a které je navždy
cert poličské rodačky Heleny Hozové – Tamelové.
změní a spojí.
Vedle renomovaných mistrů vybíráme z prestižní
Listiny mladých umělců, kterou každoročně doplEric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění
ňuje Nadace ČHF o nové talenty, jejichž kvality jsou
(leden 2018)
prověřeny ve významných mezinárodních interpreDivadlo Na Jezerce
tačních soutěžích.
Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
Říjen – Kristina Stepasjuková, klavír
Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde
Listopad – Five Star Clarinet Quartet
o život. Komedie s mrazením v zádech o jednom
Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Venyš, Jan
manželském souboji, ve kterém jde o život. Líza
Mach
a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je vyvedla
Prosinec – Musica Dolce Vita
z labyrintu malých i velkých manželských zločinů.
Zbyňka Šolcová – harfa, Žofie Vokálková – flétna,
„Důvod? Vždyť se přece kdysi brali z lásky!“
Daniela Demuthová – zpěv
Únor – Janáčkovo Kvarteto
Ceny abonentních vstupenek:
Miloš Vacek – 1. housle, Richard Kružík –
• I. cenové pásmo 810 Kč (1. – 6. řada)
2. housle, Jan Řezníček – viola, Břetislav Vybíral
• II. cenové pásmo 720 Kč (7. – 11. řada)
– violoncello
• III. cenové pásmo 630 Kč (12. a 13. řada + čelBřezen – Duo Nana
ní balkón)
Helena Hozová – Tamelová – soprán, Irena Babáčková – kytara
Abonentní legitimace budou pro abonenty z jarní sezóny v prodeji od 4. září do 21. září v kanceláři
Tylova domu.
• Pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
• Úterý a čtvrtek 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30 hod.
Abonentům z jarní sezóny rezervujeme jejich
místa do 21. 9. Poté dojde k uvolnění nevyzvednutých míst novým zájemcům. Noví zájemci si
mohou abonentky zakoupit od 25. září v kanceláři
Tylova domu Polička.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tylův dům v Poličce připravuje
kreativní vzdělávací kurz

„LÍČENÍ – MŮJ STYL“
Neorientujete se v jednotlivých stylech líčení
a rádi byste se to naučili? Nabízíme vám kurz se
základy líčení pro denní, večerní i slavnostní příležitost, který je určen pro ženy a dívky od 15 let.
Po ukončení obdržíte certifikát. Samozřejmostí je
individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu: typologie pleti, korekce pleti, druhy
přípravků a jejich použití, základy techniky líčení,
postupy při denním, večerním a slavnostním
líčení
Malý sál Tylova domu v Poličce
od 3. října do 14. listopadu, vždy v úterý
od 19.00 do 21.00 hodin v rozsahu 7 lekcí po
2 hodinách.
Kurz vede: Bc. Miroslava Synková
Cena: 1.500 Kč v ceně jsou zahrnuty náklady na
materiál
Přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce
od 4. do 14. 9., přihláška je závazná platbou
nevratné zálohy 200 Kč
počet účastníků je omezen, možnost platby
celého kurzovného přes účet.
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených dveří v Tylově domě v pondělí 4. září 2017
v 18.30 hodin, kde se dozvíte podrobnosti.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Tylův dům v Poličce pořádá

KURZ TANCE
PRO POKROČILÉ
Tento kurz je určen pro absolventy Základního
kurzu tance a společenské výchovy a absolventy
Zdokonalovacího kurzu tance pro dospělé.
Jeho obsahem bude prohloubení získaných
dovedností a rozšíření o nové taneční figury.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – od 23. 11. do
14. 12. vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod. ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Cena: 900 Kč za jednotlivce:
Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po zaslání podkladů, možnost platby přes účet od 4. 9.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

6

Zahájení školního roku v ZUŠ
Vážení rodiče, dovolte mi
několik informací k zahájení
školního roku. Domluva rozvrhů bude probíhat 4. 9. od 13
do 16 hodin v budově ZUŠ, Čsl.
armády 347, a to pro všechny
obory. Další informace a rozpis tříd jednotlivých pedagogů naleznete na www.zusbmpolicka.cz. Stejně
jako v minulém roce je také letos zpřístupněna
možnost výběru skupiny předmětu „hudební nauka“ online, a to po přihlášení do „elektronické
žákovské knížky“.
Zároveň mi dovolte na tomto místě informovat o možnostech předškolního vzdělávání v ZUŠ
B. Martinů Polička. Pro děti od 4 let máme připraven dopolední projekt s názvem „Hrátky s uměním“, který si klade za cíl seznámit nejmladší děti

hravou formou s jednotlivými uměleckými odvětvími. Připravuje tak dětem snazší rozhodování při
vstupu do přípravného studia v naší škole, které
je na základě Vyhlášky o ZUŠ, vydané MŠMT ČR,
určeno pro děti 5leté a starší. Vrozené dispozice
dětí se díky tomuto projektu snažíme rozvíjet dříve, než je nám umožněno naším vzdělávacím systémem.
Pro školní rok 2017/2018 ještě zbývá několik
volných míst, a proto byl vypsán ještě jeden termín přijímacího řízení pro tento projekt. Pokud
máte doma ratolest ve věku 4 - 5 let a rádi byste
podpořili jeho talent, neváhejte nás navštívit dne
6. 9. v 16 hod v sále ZUŠ B. Martinů Polička. Těšíme se na vás!
Všem žákům, jejich rodičům, ale i pedagogům
přeji klidný start do dalšího školního roku.
Tomáš Jandl

Klub zdraví zve na zářijovou přednášku
Připravte se, pozor, začínáme! Je to tak, začal nový
školní rok a s ním i nový ročník klubových setkávání.
S některými z vás se známe už hodně dlouho, chodíte do naší podvečerní školy už patnáctý rok. Doufám,
že jste všichni pilně pracovali na svém zdravém životním stylu, navštívili jste v srpnu akci „Den zdraví“
a měřením hodnot zjistili podrobnosti o své fyzické
kondici a těšíte se na ty další.
Gabriela Slezáková pracuje jako zdravotní sestra
a na 13. září si pro vás připravila téma „Jak jednat
s onkologicky nemocným člověkem.“ Zveme vás
na její přednášku do horní místnosti SVČ Mozaika
od 18.00 hodin. Téma je to citlivé a důležité a vy se
můžete stát užitečnými pomocníky jak pro zdravotní personál, tak pro nemocného člověka, pokud
taková situace nastane. Informace o nemoci a léčbě
podá nemocnému lékař a zdravotníci, ale pomocnou
rukou, přátelskou osobou, která trpělivě vyslechne
a projeví opravdový zájem sdílet obavy a jiné emoce,
které toto onemocnění pravidelně provázejí, můžete
být právě vy. Neboť lidé s rakovinou někdy svádějí
boj nejen s nemocí a časem, ale hlavně se svojí psy-

chikou. A navíc, v této době je moc důležité zachovávat zdravý životní styl, o němž vy už víte, jehož
součástí je i schopnost uplatnit smysl pro pozitivní
myšlení.
Moudrý německo-americký fyzik, autor teorie relativity, Albert Einstein řekl:
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“ Učme se být
přátelskými bytostmi, rakovinou závisti, nenávisti,
strachu, xenofóbie atd. trpí celá planeta a pokud my
ve svém čase nebudeme schopni navazovat přátelské
vztahy s lidmi kolem nás, pak kdo? Neboť, jak zpívá
i píseň „Everybody needs somebody“ (znáte možná
v podání Modern Talking nebo naší skupiny Chinaski), každý někoho potřebuje. Jsme bytosti společenské, i když občas jsme možná rádi sami.
Přejeme vám, abyste měli krásné babí (indiánské)
léto a vstup do podzimního období byl pro vás krásně
barevný a harmonický. Těšíme se na setkání s vámi
a přejeme vám, abyste vy i vaši milí byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Zákrejsova Polička 2017
Opět po roce se budeme v Tylově domě s některými z vás setkávat o říjnových víkendech při
8. ročníku nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů. V letošním roce zatím přislíbili účast ochotnické soubory a spolky z Víru, Holic,
Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a ZUŠ Bystré.
sobota 7. 10. Ochotnický divadelní spolek Vířina
Kazimir Lupinec & Sonya Štemberová: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Že vám ten název něco říká? No jistě. Tak jako
kdysi známý televizní kuchař je i náš ústřední
hrdina, dentista Svatopluk Novák, poněkud nerozhodný a řešení některých situací rád přenechá
druhým, v tomto případě divákům v hledišti.
neděle 8. 10. ZUŠ Bystré
Pod křídlem
Představení Pod křídlem, vzniklo ve spolupráci
tanečního, hudebního a výtvarného oboru v ZUŠ
v Bystrém. „Pod křídlem“ je slovní hříčkou, neboť
se jedná o klavírní křídlo, ale také křídlo andělské.
Jde o zamyšlení nad filozofií andělů světla a stínu, a také nad tím, jakým způsobem ovlivňují nás
lidi a potažmo náš svět. Nahlédneme do lidských
duší a emocí. Představení je provázeno mluveným
slovem, které nabádá k zamyšlení se nad stavem
věcí, které nás (ať jedince, nebo celou společnost)
obklopují.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

sobota 14. 10. Divadelní soubor KD Holice
Robin Hawdon: Dokonalá svatba
Svatební obřad a chvíle před ním jsou obvykle situací, kdy se lámou životní osudy. Tak je to
i v jedné z nejlépe napsaných komedií současnosti.
Bill s Ráchel se budou brát. Jenže ráno před svatbou se Bill probudí v posteli po noci s dívkou, kterou si nepamatuje…
sobota 21. 10. Vicena Ústí nad Orlicí
Isabelle de Toledo: V rytmu tanga
Hra „V rytmu tanga“ je hrou o životě, je hrou
o touze žít, hrou o lásce a věrnosti až za hrob, ale
i o nevěře a zklamání. Je to hra něžná i hořká, která vás strhne svým silným příběhem nebo mine
vaši představu, se kterou jste na představení přišli,
Tak to v životě chodí.
sobota 28. 10. Divadelní spolek Šembera Vysoké
Mýto
Ray a Michael Cooney: Nájemníci Pana Swana
Komedie od žijících anglických dramatiků Raye
a Michaela Cooney (otce a syna). V rodné Anglii
jsou nazýváni „mistry frašky“. V současné době
tato hra rozesmává diváky na všech profesionálních scénách světa.
Podrobnější informace o jednotlivých hrách naleznete na webu Tylova domu www.tyluvdum.cz

Kurzy a kroužky v TD
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2017 – 2018 tyto jazykové kurzy a zájmové kroužky
Jazykové kurzy:
• Německý jazyk: lektorka: Mgr. Petra Vinařová,
vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek
od října
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková, vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek od října
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková, vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek od října
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková,
vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek
od října
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
–– začátečníci – pondělí – hodina bude upřesněna, začátek 9. října
–– mírně pokročilí – pondělí – hodina bude
upřesněna, začátek 9. října
–– středně pokročilí – čtvrtek – hodina bude
upřesněna, začátek 12. října
–– pokročilí se zaměřením na konverzaci – čtvrtek – hodina bude upřesněna, začátek 12. října
Nabízíme:
• výuku v malých studijních skupinách za výhodných finančních podmínek
• možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka
dvou úrovní v jednom kurzu)
• tzv. “osvěžení“ jazyka, který jste dlouho nepoužívali
• individuální výuku
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se vzhledem
k nabízeným malým studijním skupinám domlouvá
s účastníky kurzu na úvodní schůzce. Cena kurzu
se určuje podle počtu lekcí, délky vyučující hodiny a počtu účastníků. Výuka bude probíhat od října 2017 do dubna 2018 v odpoledních/večerních
hodinách.
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5 až
2,5 let – dopolední cvičení. Lektorka: MgA. Hana
Malíková, den bude upřesněn, 9.00 – 10.00 hod.,
začátek – říjen, 11 lekcí á 1 hodina, 440 Kč, podzimní kurz – do prosince
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení. Lektorka: MgA. Hana
Malíková, den bude upřesněn, 10.00 – 11.00
hod., začátek – říjen, 11 lekcí á 1 hodina, 440 Kč,
podzimní kurz – do prosince
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na
pohybové hry, na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.

• Jógový klub – od 16 let. Lektorka: Marie Hrstková, pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 2. října,
15 lekcí á 2 hodiny, 1.200 Kč, podzimní kurz – do
konce ledna 2018
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná,
dechová a mentální cvičení a další doprovodné
techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním a stresujícím vlivům dnešního života
a vede k celkové harmonizaci.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže – od 16 let. Lektorka Jana Suchá, středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 4. října, 15 lekcí
á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz – do konce
ledna 2018
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla,
udržení tělesné kondice, protažení a posílení
problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu a únavy.
• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky od
16 let. Lektorka: Dagmar Melšová,
–– úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 3. října,
15 lekcí á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2018
–– středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 3. října,
15 lekcí á 1 hodina 600 Kč, podzimní kurz –
do konce ledna 2018
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč v hotovosti v Tylově domě od 4. do 14. 9.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
• pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
• úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
• polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Tylův dům v Poličce otevírá

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE

pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
s možností pokračování v následném Kurzu tance
pro pokročilé
Oba kurzy jsou určeny pro páry, které se chtějí
v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě
sebejistě.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – od 5. do 26. října, vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po zaslání podkladů možnost platby přes účet od 4. do 14. 9.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

PŘIJĎTE SI VYBRAT A VYZKOUŠET AKTIVITU,
KTERÁ BY VÁS ZAJÍMALA

4. a 5. září
do Tylova domu v Poličce, kde pro vás bude připravena prezentace zájmové činnosti pro nový
školní rok 2017/2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích
a dozvíte se více o novém kreativním kurzu líčení.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
pondělí 4. září
17.00 hod. Zdravotní cvičení pro každého;
18.30 hod. Líčení – můj styl
úterý 5. září
10.00 hod. Cvičení rodičů s dětmi
17.00 hod. Klub jógy
18.30 hod. Cvičení pro zdraví a krásu
Všechny ukázkové hodiny budou trvat
cca 60 min. a budou koncipovány tak, abyste si
mohli vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim tělesným a pohybovým
možnostem. Při prezentaci kurzu líčení se dozvíte
podrobnosti ohledně jeho průběhu a výuky.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné
dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

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

Program Centra Bohuslava Martinů

Středa 6. září – čítárna
knihovny od 17.30 hod.
Bitva u Hattínu – den, kdy
padlo jeruzalémské království
Byl počátek července 1187,
vedro k zalknutí. Na vojsko
rozhádaných křižáků čekal na břehu Genezaretského jezera sultán Saladin, věděl, že křižákům
schází voda…
Středa 20. září – čítárna knihovny od 17.30 hod.
Bitva u Bouvines – den, kdy se zrodila Francie
Neděle 27. července 1214 vstoupila do francouzských dějin jako den bitvy, přestože každý
správný křesťan tento den světí a hlavně neválčí.
I nejkřesťanštější panovníci středověké Evropy se
řídili pravidly, která měla svoje výjimky.
Výstava fotografií Radima Hromádka – vestibul knihovny
Výstava fotografií Radima Hromádka bude k vidění ve vestibulu knihovny do poloviny září.
Výstava prací žáků ZŠ Oldřiš – Dům pro myšku Elišku – první patro knihovny
Výstava obrázků světoznámých staveb, které
navštívila myška Eliška, bude k vidění v prvním
patře knihovny do 30. září. Autory výtvarných
prací jsou žáci prvního stupně Základní školy Oldřiš.
Zářijový tematický koutek – Dějiny českých
zemí
Chcete se procvičit v českých dějinách? Zastavte se v knihovně, začtěte se do dějin českých zemí
a oslavte výročí české státnosti s knihou!

Počítačový kurz
pro seniory

e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Slyšet pohyb
Výstava velkoformátových fotografií Roberta Vana Slyšet pohyb se koná v rámci festivalu
MIME FEST 2017. Vernisáž proběhne v úterý
12. 9. v 18.00 hod. ve velkém výstavním sále
Centra Bohuslava Martinů za účasti autora
Roberta Vana. Výstava potrvá do 24. 9.
„Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži.“ Cestování Bohuslava Martinů.
23. 9. – 5. 11.
Aniž to vlastně tak úplně plánoval, byl celý život
skladatele Bohuslava Martinů prodchnut různými cestami a změnami pobytu. Začalo to nevinně
výjezdními koncerty s Českou filharmonií, kdy se
jako její řadový hráč zúčastnil zahraničních zájezdů. Pokračovalo to jeho volbou studia v Paříži,

která jej uchvátila a přitáhla natolik, že se zde oženil a usadil natrvalo. Další plány přetrhal nucený
exil do USA v době druhé světové války a po jejím
skončení pak následovala opět cesta zpět do Evropy, v níž pobýval nejčastěji ve Švýcarsku a Francii. Z mladíka, pocházejícího z malého českého
městečka Poličky se, ne zcela vlastní vinou stal
doživotní světoběžník, jemuž ovšem bylo vzhledem k politickým okolnostem odepřeno se vrátit
do vlasti. Zmiňované okolnosti se snaží výstava
zachytit.
Vernisáž výstavy se bude konat v sobotu 23. září ve 14.00 hod. v muzeu. Osudy
skladatele spojené s cestováním budou podrobněji přiblíženy krátkou přednáškou
a umocněny hudebním doprovodem klavíristky K. Znamenáčkové, laureátky soutěže
B. Martinů.
Akce:
Cesty za uměním – Panteon v Malé Skále
– romantický přírodní park s památníky ve
skalách
sobota 16. září
Chcete zažít atmosféru doby romantismu? V přírodním parku na skalách a pomnících ožijí zaniklé
nápisy a mezi šuměním stromů uslyšíte verše o hrdinských činech, ušlechtilých skutcích a blahodárnosti putování přírodou. Dvě staletí staré stezky
i nápisy nás znovu zvou.
Zcela ojedinělý přírodní park zahrnuje údolí
Jizery i skalnatý hřeben s pozůstatky hradu Vranov. Mnoho tajuplných nápisů připomíná bájné
postavy Rukopisu královédvorského, historické
osobnosti středověku i hrdiny protinapoleonských
válek.
Zájezd je třeba uhradit předem v muzeu
(dle pořadí úhrady se obsazují místa v autobusu). Bližší informace v muzeu.

T.E.S. s.r.o. Polička
vypisuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU

Od 21. 9. začíná opět další kurz výuky základních
prací na počítačích v Domě s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička.
Kurz je určen pro seniory a je zaměřen na běžné
a jednoduché ovládání počítačů v každodenní praxi.
Jde o to, aby se senioři nebáli pracovat na počítači
a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace prostřednictvím webových stránek, jak si založit a ovládat svou
e-mailovou adresu, napsat dopis a spoustu dalších
užitečných rad, které se hodí pro současný praktický
běžný život. Rozhodně není důvod mít z toho strach,
mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali
a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit
ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 21. 9. do 30. 11., vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce jsou vždy dva
zájemci, které vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si může vzít případně
i svůj notebook. Kurz obsahuje 10 výukových hodin
a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený,
proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž
je nutný určitý počet uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.

Výstavy:
70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
9. 9. – 5. 11., výstavní sály
Městské galerie v radnici, Palackého nám.
Představen bude výběr děl autorů zastoupených na uplynulých ročnících, tedy
v širším rozpětí tradičního krajinářství (Bukáček, Hanych, Jambor, Síla, Vl. Šindler...), moderní
tvorby 60. let (Balcar, Borovský, Fremund, Hajn,
Malich, Matal...) a současné tvorby (Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler, Zychová...). Poličské salony
byly zahájeny v roce 1941. V posledních letech se
zaměřují na představování aktuální tvorby absolventů AVU Praha a FaVU VUT Brno.
Vernisáž proběhne v sobotu 9. září ve
14.00 hod. ve výstavních sálech Městské
galerie v radnici, na Palackého nám.

A SOUVISEJÍCÍCH PROVOZŮ

(koupaliště, ubytovací zařízení „Balaton“, kašny).

Požadujeme:

• VŠ/SŠ vzdělání technického, ekonomického nebo
pedagogického směru
• znalost práce na PC (MS Office aj.)
• výborné organizační a komunikační dovednosti
• základní znalost technologických zařízení na úpravu vody
• orientaci v manažerské ekonomice
• základní orientaci v hygienických předpisech
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

• práci ve stabilní společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dobré platové ohodnocení
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění
• předpokládaný nástup od 1. 1. 2018
Adresa pro podání přihlášek:
T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, 57201 Polička

Kontakt:

Ing. Cobe Ivanovski – 605 246 744, e-mail:
ivanovski@tespolicka.cz
Zuzana Čáslavská – 739 451 218, e-mail: tes@comacomp.cz
Přihlášku do výběrového řízení je možné stáhnout na
webových stránkách společnosti T.E.S. s.r.o. http://www.tespolicka.cz/novinky
K přihlášce je nezbytné přiložit:
1) Strukturovaný životopis
2) Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání formou kopie
3) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4) Stručnou koncepci rozvoje plaveckého bazénu a
souvisejících provozů (koupaliště, ubytovací zařízení
„Balaton“, kašny) – rozsah cca 1 x A4.
Uzávěrka výběrového řízení je 20. září 2017 v 10:00 hodin.
Následně budou přihlášení uchazeči kontaktováni a pozváni
k osobním pohovorům.

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

Netradiční prohlídky rodné světničky
Bohuslava Martinů
Pozorování noční oblohy
Přijměte pozvání na historicky první pozorování večerní oblohy z ochozu věže kostela sv.
Jakuba, které pro vás ve spolupráci s poličským
muzeem připravili členové Klubu amatérských
astronomů Zdeňka Kopala z Litomyšle. Nenechte
si ujít tuto neobyčejnou podívanou. Objekty noční
oblohy, které bude možné pozorovat, jsou – planeta Saturn (viditelná nejdéle do 21. hod.), planetární mlhovina M27 v souhvězdí Lištička, galaxie
M31 v souhvězdí Andromeda, kulová hvězdokupa
M13 v souhvězdí Herkules, dvojhvězda Alcor a Mizar v souhvězdí Velká medvědice a dvojhvězda Albireo A, Albireo B v souhvězdí Labutě.
Akce se uskuteční v pátek 15. 9. ve
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
hod. V případě nepříznivého počasí bude
náhradní termín v pátek 22. 9. Vstupenky je
nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava
Martinů v Šaffově ulici denně od 9.00 do
17.00 hod. Cena 100 Kč/osoba. Počet míst
omezen na 60 osob (10 osob ve skupině.)
Důležité informace o konání akce s ohledem na aktuální meteorologické podmínky
sledujte na našem webu www.cbmpolicka.
cz či facebookových stránkách.
Připravujeme:
O včelách a lidech
Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala smrt
hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které návštěvníkům poličského muzea zodpoví včelí průvodkyně
Medulka. O životě včel se návštěvníci dozvědí
nejen z textů zpracovaných komiksovou formou,
ale i prostřednictvím interaktivních prvků. Práci
člověka ve včelíně představí sbírkové předměty
používané od dávné minulosti až dodnes.

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
Investujte a zhodnocujte své peníze
Přednáška pro bohaté i chudé ve
věku od 18 do 121 let.
Základy investování, jednotlivé
investiční nástroje – co byste udělali,
kdyby?, Investice a emoce – máte
rádi čokoládu? Investiční horizont.
Zajistit se fakt na důchod. Co nám
říkají v TV a rádiu. Proč a jak investovat – příběh pěti kamarádů. Co
nám o investování říkají slavní? Co
se opravdu vyplatí?
Termín a čas bude upřesněn.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Jan Smejkal

kos a banán, aquazorbing, aquaspace,
vodní válec a kostka)
– doporučujeme děti do 10 let s doprovodem rodičů
– kvůli omezené kapacitě přihlášky
předem na určitou hodinu – čas se
může změnit – budete včas informováni
Termín: pátek 6. 10.
Čas:
14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00, 16.00 –
17.00 hod.
Místo:
Plavecký bazén Polička
Cena:
35 Kč /hod./osoba
Přihlášky: do 27. 9.
Informace: Alena Hejduková, 736 761 281,
739 510 295
Akci podporuje město Polička, TESPolička.

Škola jako radost nebo stres
Beseda pro rodiče prvňáčků a předškoláčků. Desatero pro rodiče prvňáčků a předškoláčků – jak udělat,
aby naše dítě chodilo rádo do školy.
Termín: čtvrtek 21. 9.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Cena:
50 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: psycholožka Jitka Bukáčková

Připravujeme na
podzimní prázdniny
Lasergame
Aktivita pro děti od 2. třídy, která vás
nepřestane bavit.
– odjezd vlakem do Brna, poté pěšky
do lasergamu a tam každá skupinka
dvě hry. Poté opět odjezd do Poličky
vlakem.
Termín: čtvrtek 26. 10.
Cena:
400 Kč (v ceně jsou dvě hry v lasergame, jízdné)
Přihlášky: do 20. 10.
Informace: Alena Hejduková, 736 761 281,
739 510 295

Aquashow
Netradičně společně oslavíme
40. výročí založení plaveckého bazénu v Poličce – na krytém plaveckém
bazéně v Poličce bude umístěno 7
velkých atrakcí pro malé i velké (vodní trampolíny, vodní houpačka – ko-

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
2. 9. – 120 let výročí dráhy Polička – Žďárec u Skutče.
Bohatý celodenní doprovodný
program na vlakovém nádraží
v Borové a výstava o historii železnice v obřadní
síni u ZŠ.
24. 9. – Formanský den – 19. ročník. Slavnostní zahájení v 10 hod. Připraven je bohatý
program: westernová soutěž, vozatajský parkur,
soutěž v kládě, těžký tah, dostihy, aj.
Bystré
2. 9. – Zámecké slavnosti – v prostorách historického zámeckého nádvoří i parku Domova na
zámku od 13.00 hod. Připraven je bohatý program.
Dolní Újezd
9. 9. – Tradiční vinobraní. V přírodním areálu
v Bořkově od 20 hod. Hraje Mix, vstupné 60 Kč.
17. 9. – Jízda zručnosti. Na parkovišti před nákupním střediskem pořádá od 14 hod. kulturní
klub.
Litomyšl
9. 9., 12.00 hod., Sportovní areál za sokolovnou,
Litomyšl – 12. Fish fest
Oblíbené rybí hody a hudební festival.
22. 9., 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
– Monkey Business
Koncert. Vstupné: 300 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a knihkupectví Paseka) a 350 Kč na místě.
23. 9., 8.00-17.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl – Starodávný jarmark

Tradiční řemeslné trhy a hudební doprovodný
program na pódiu. Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět stará řemesla.
Lubná
9. 9. – Lubenská šťopička – ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
1. – 2. 9. – Slavnosti královny
Elišky
ulice města
Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej komediantů, kejklířů a jiných
kumštýřů. Chybět nebude lidově-řemeslný jarmark. Oslavy budou zakončeny večerním koncertem a ohňovou show s pyroefekty.
Cheb
9. 9. – Babí léto
tradiční festival folkové a country hudby na
chebském hradě
Jindřichův Hradec
23. 9.–Svatováclavské slavnosti
Řemesla, víno, trhy, bohatý hudební program.
Místo konání: náměstí Míru.
Kutná Hora
9. 9. – Vinobraní na Kačině
Tradiční akce věnovaná regionálním produktům a ochutnávce vín, bohatý kulturní program.
Litomyšl
30. 9. – 3. 10 – ArchiMyšl 2017
oslava Světového dne architektury
Telč
8.–10. 9. – Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty, prohlédnout
výstavy i expozice.
10. 9. – Cesta do Orientu – kouzlo tajemství, orchestr Lebanese Philharmonic Orchestra
Třeboň
16. 9. – Jihočeský festival zdraví
Den plný sportovních, tanečních i hudebních
vystoupení, poradny, zdravý trh na Masarykově
náměstí, doprovodný program.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Oldřiš
3. 9. – Běh na Lucký vrch a zpět + pivní běh, začátek je od 14.00 hod. v areálu za Orlovnou. Pro
všechny věkové kategorie a všichni jsou zváni.
Sebranice
2. 9. – Setkání zlatých obcí roku 2016 v areálu
koupaliště v Sebranicích. Prezence obcí: 13.00
hod. Začátek programu: 15.00 hod. Program: zahájení, představení obcí, vystoupení jednotlivých
obcí. Dobrá nálada, hudba, občerstvení zajištěny.
16. 9. – Cvičení Kundalini jógy – nový cyklus
je zaměřen na posílení Intuice „To je moje cesta,
cesta intuice“. Dostaneme do rovnováhy a harmonie naše fyzické tělo, psychické zdraví a duševní
pohodu. Od 9.30 do 12.30 hod. na sále kulturního
domu. Cena: 300 Kč. Podrobnější informace na
www.kundalinijoga.net nebo na telefonním čísle
603 342 345.
17. 9. – Prodej vyřazených knih – od 8 do 12 hod.
proběhne na sále kulturního domu prodej vyřazených knih z místní knihovny. Cena: 5 Kč/kniha.
28. 9. – 10. ročník Živých obrazů u kolejí na
Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou. Začátek ve
14 hodin. Pořádá SAN. Přijďte v dobovém oblečení, vlak už snad konečně pojede.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová):
12. 9. (úterý) 10.00-12.00 hod.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová):
12. 9. (úterý) 17.00-19.00 hod. (pouze na objednání). Rezervace na tel.: 737 964 913
• Psychologická poradna (Mgr. Dominika
Křenková): 15. 9. (pátek) 10.00-12.00 hod.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
18. 9. (pondělí) 16.00-18.00 hod.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 23. 9. (sobota)
14.00-16.00 hod.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
25. 9. (pondělí) 16.00-18.00 hod.
• Homeopatická poradna: 27. 9. (středa) 17.00 –
19.00 hod. Poradnu vede: Mgr. Dagmar Klusoňová. Homeopatické poradenství zaměřené na
matku a dítě – prevence a léčba obtíží během
těhotenství, porodu a kojení, využití homeopatických léků při léčbě a rekonvalescenci
běžných dětských onemocnění, tipy pro domácí homeopatickou lékárničku a možné využití
vybraných léků, homeopatie pro školáky či
studenty, homeopatické rady na cesty apod.

Vážení, 1. září bude rodinné
centrum uzavřeno. Od 4. září se
můžete opět těšit na pravidelný
program, poradny, bazárek aj.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí 9.00–12.00
hod.
• Drobínci s Lenkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00-12.00 hod.
• Co-working: každou středu 12.30-15.30 hod.
• Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 hod.
• Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek 9.0012.00 hod.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power joga – ZŠ TGM zrcadlový
sál 19.00-20.00 hod.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 19.00-20.00
hod. Do zrcadlového sálu je nutné si vzít
cvičební podložku!
–– Pátek: Jemná joga 18.00-19.00 hod. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 hod. v MaTami
–– Dětská joga v MaTami – pro více informací,
který den a v jakém čase bude joga pro děti
probíhat, sledujte naše webové stránky
nebo Facebook.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00-12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý 9.00-12.00 hod.
čtvrtek 9.00-12.00 hod.
pátek 9.00-12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den). 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.
Odborné poradny:
Poradny v RC MaTami jsou vedeny odborníky,
jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně
předem objednávat (krom laktační poradny).
Od září jsme pro vás nově připravili homeopatickou poradnu.
Poradnu a klub pro těhotné nahradí předporodní povídání, které proběhne v měsících říjen/
listopad.
Více o poradnách, lektorech na našem webu.
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 5. 9. (úterý) 13.00-15.00 hod.

10

Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tam také proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 20. 9. (středa 9.00-17.00 hod.)
a 21. 9. (čtvrtek 9.00-16.00 hod.)
Příjem věcí: 18. 9. (pondělí) 9.00-17.00 hod.
(Jordán)
Výdej věcí: 22. 9. (pátek) 9.00-16.00 hod. (Jordán)
Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého oblečení, dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, oblečení pro těhotné, hračky aj.
Přihlašovat se můžete až do odvolání na emailové adrese: bazarek.matami@email.cz
Bleší trh aneb Car boot sale
Kdy: 30. 9. (sobota) 9.00-12.00 hod.
Kde: Parkoviště naproti Divadelnímu klubu, Polička
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá,
za cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají své
hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např. oblečení, knihy, nářadí aj. Prodávat může přijít kdokoliv, není třeba se registrovat dopředu. V den
konání Blešáku se pouze zapíšete do evidenční listiny a uhradíte poplatek ve výši 20 Kč, dítě uhradí
poplatek ve výši 10 Kč. Více informací na webu.
Besedy – Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně, říjen/listopad
Předporodní povídání je sestaveno ze 7 samostatných besed, které jsou věnované tématům souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče
a jejich blízké.
• 12. 10. (čtvrtek) 16.00-18.00 hod.: povídání
s porodní asistentkou Mgr. Zuzanou Vocáskovou. Beseda o období kolem porodu i o porodu
samotném.
• 19. 10. (čtvrtek) 16.00-18.00 hod.: povídání
s porodní asistentkou Mgr. Zuzanou Vocáskovou. Beseda o šestinedělí – jak probíhá, co
očekávat, a proč jsou první týdny s miminkem
tak důležité.
• 26. 10. (čtvrtek) 17.00-19.00 hod.: povídání
s fyzioterapeutkou Soňou Kováčovou, DiS.,
která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným
držením těla a skoliózou. Beseda o správném
držení těla a skolióze – jak těmto problémům
možno předejít správnou manipulací s miminkem.
• 2. 11. (čtvrtek) 16.00-18.00 hod.: povídání
s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Žáčkovou.
Beseda na téma “Moje pánevní dno” – předporodní a poporodní péče o pánevní dno,
vysvětlení péče o jizvy po porodním poranění

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

či císařském řezu, instruktáž základních cviků
na posílení svalů pánevního dna, prevence
inkontinence moči.
• 9. 11. (čtvrtek) 16.00-18.00 hod.: povídání
s lékařkou MUDr. Martinou Findejsovou,
která pracuje na Gynekologicko-porodnickém
odd. ve Svitavách. Beseda o posledním měsíci
před porodem – na co se připravit a co vše vás
může potkat.
• 16. 11. (středa) 17.00-19.00 hod.: povídání
s lékařkou MUDr. Danielou Juklovou. Beseda:
Péče o novorozence – výbavička pro novorozence, základní péče o miminko v porodnici
a doma (koupel, oblékání, první vycházka,
očkovací kalendář), spánek, syndrom náhlého
úmrtí kojence, jaká „trápení“ mohou v prvních
týdnech po narození nastat (ublinkávání,
bolení bříška aj.)
• 21. 11. (úterý) 17.00-19.00 hod.: povídání s laktační poradkyní Lenkou Tulisovou. Beseda
o správném kojení – příprava na kojení, vliv
porodu na kojení (po přirozeném porodu nebo
po císařském řezu), význam kontaktu kůže
na kůži, samopřisátí, první dny po porodu,
správná technika kojení.
Cena celého kurzu: 400 Kč (os.), 500 Kč (pár).
Cena za jednotlivé besedy: 80 Kč (os.), 90 Kč
(pár). Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.
cz.
Kurz emoční inteligence
5 setkání, říjen/listopad (každé pondělí) 17.0020.00 hod.
termíny: 2. 10. , 16. 10. , 23. 10. , 13. 11. a 27. 11.
Srdečně vás zveme na nový běh úspěšného
kurzu emoční inteligence. V rámci 5 setkání porozumíte svým emocím, dozvíte se, co udělat pro
vaše sebevědomí, sebeúctu, radost. Naučíte se, jak
zvládat strach, hněv, vztek a na co zaměřit vaši
pozornost. Naučíte se, jak pracovat s pozitivním
i negativním emočním prožíváním či s prokrastinací. Nezapomeneme také upozornit na negativní
emoce našich blízkých, dětí, partnerů a naučíme
vás, jak si s nimi poradit.
V kurzu vnímáme emoční inteligenci jako soulad mezi srdcem, hlavou, tělem a budeme hledat
cesty porozumění sobě i druhým. Budeme hodně
interaktivní a praktičtí, takže nás čeká krásná
společná práce i změny.
Lektor kurzu: Mgr. Monika Čuhelová – psycholožka zabývající se individuální i skupinovou prací
s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat
s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat
k jeho rozvoji a poznání.
Cena celého kurzu: 600 Kč (os.), 800 Kč (pár)
Možnost hlídání dětí v době konání kurzu. Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
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)
• 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“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM
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Čas Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
15.00 Indiánské odpoledne
Zahrada u mlýna
Svatojosefská jednota Polička
pajasimon@seznam.cz
17.00 Den otevřených dveří - Připravena je prezentace v kroužcích Zdravotního
cvičení pro každého a Líčení – můj styl.
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18.00 Hurvínek a kouzelné muzeum - Rošťák s dobrým srdcem, který provádí lotroviny,
neposlouchá taťuldu…
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
10.00 Den otevřených dveří - Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou aktivitu v kroužcích
Cvičení rodičů s dětmi, Cvičení pro zdraví a krásu a Klubu jógy.
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
13.00 Výlet Balda - Posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv, opékání.
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.30 Bitva u Hattínu – den, kdy padlo jeruzalémské království
- přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové - Přednáška o konci jeruzalémského království. Městská knihovna
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
19.00 Křižáček - Historický snímek s Karlem Rodenem v hlavní roli.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14.00 70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
Radnice
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
18.00 Hurvínek a kouzelné muzeum / 3D - Legendární hrdinové, které dobře znáte,
přicházejí v animované 3D komedii pro celou rodinu.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21.00 MIME FEST Robo Erectus (SK) - „Nekouřím, nepiju, nestárnu, nevyžaduji pozornost,
nemám city. Jsem robot. A nukleární bomba mi změnila život…“
Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
15.00 Ekosomatika - vnímání těla a krajiny, Rena Milgrom
Ekocentrum Skřítek		
www.ekocentrumskritek.cz
18.00 Slyšet pohyb
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
19.30 MIME FEST Bodecker & Neander (D_FR): Follow Light - nejnovější produkce slavného
dua Bodecker & Neander, spolupracovníků Marcela Marceaua.
Velký sál Tylova domu
Pontopolis
www.pontopolis.cz
21.00 MIME FEST Imelda (CZ) - Představení založeném na street dance, pantomimě,
živé hudbě a silném vizuálním zážitku.
Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.30 MIME FEST Umbilical Brothers (AUS): The Best of the Worst of the Best! - Dva bratři,
kteří byli odborníky zařazeni mezi stovku nejzábavnějších osobností na světě.
Hráli pro anglickou královnu, ve středu zahrají pro Poličku.
Velký sál Tylova domu
Pontopolis
www.pontopolis.cz
14.00 Poupata slaví narozeniny
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.30 MIME FEST Reetta Honkakoski (FIN): Duet For One - Sólové představení o dvou
partnerech v jediném soužití. Magický, tklivý, čistě tělesný příběh schopný člověka
hluboce zasáhnout.
Velký sál Tylova domu
Pontopolis
www.pontopolis.cz
21.00 Mime Open Stage (International) - Nevšední večer od nadějných mladých mimů
a klaunů Vám představí odvážlivce, profesionály i adepty oboru.
Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.30 MIME FEST_Miřenka Čechová (CZ): S/He Is Nancy Joe - Narodil jsem se jako holka.
Ale jistě vím, že jde o omyl. Taneční a vizuální performance.
Velký sál Tylova domu
Pontopolis
www.pontopolis.cz
20.00 Pozorování noční oblohy - Netradiční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
Rodná světnička Bohuslava Martinů CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
21.00 MIME FEST Pink on the Inside - V Pink on the Inside David Eriksson plně využívá
svých jevištních dovedností – jako špičkový cirkusový artista, komediant i herec.
Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
06.00 Cesty za uměním - Panteon v Malé Skále - romantický přírodní park s památníky
ve skalách - Chcete zažít atmosféru doby romantismu?
Vranov
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
15.00 MIME FEST Squadra Sua (CZ): Bomberos (Rodinné představení) - Dobrovolní hasiči
v pohotovosti. Dokážou, že ještě umí hasit oheň? Že umí vylézt do nebezpečných výšek,
aby zachránili život kočce… nebo vám?
Palackého náměstí
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.30 MIME Evening - Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních mimů
z jednotlivých zemí, zastoupených na festivalu.
Velký sál Tylova domu
Pontopolis
www.pontopolis.cz
21.30 MIME FEST Allstar Refjúdží Band - Skupina míchá kurdský folk a pop, čínskou operu,
švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, dixieland, brass, rap…
Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.00 Terminátor 2: Den zúčtování / 3D - Pokud jste druhého Terminátora nikdy neviděli,
tak tohle je verze, kterou byste měli vidět jako první a zapamatovat si ji.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Čas Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
20. 9. 14.00 Zamykání atria - Opékání, zpěv, seznámení s lamaterapií.
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.30 Bitva u Bouvines - přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové - Jak se zrodila Francie
se dozvíte v přednášce Dr. I. Fridrichové - Sýkorové.
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
19.00 Barry Seal: Nebeský gauner - Barry Seal je špatností prolezlý hazardér s vlastním
i cizími životy, dělá to s takovým nadhledem, že mu musíte fandit.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21. 9. 17.00 Škola jako radost nebo stres - Beseda pro rodiče prvňáčků a předškoláčků. Desatero
pro rodiče prvňáčků a předškoláčků- jak udělat, aby naše dítě chodilo rádo do školy. SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
23. 9. 14.00 „Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži. „ cestování Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
24. 9. 18.00 Emoji ve filmu - Emoji vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
25. 9. 19.00 Španělská královna - Penélope Cruz v titulní roli nového filmu.
Kino O Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
27. 9. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Temná věž - Akční drama podle stejnojmenné knižní série Stephena Kinga.
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
30. 9. 09.00 Bleší trh aneb car boot sale - Přijďte si sami prodat to co vám doma přebývá, za cenu,
kterou si sami určíte
Parkoviště naproti Divadelnímu klubu.MaTami
matami@email.cz

Název akce – popis
Turistické prohlídky Poličky - Procházka starým městem
Procházka za moderní architekturou
Poličkou po stopách Bohuslava Martinů
Vernisáž: 70. výroční umělecký salon v Poličce 2017
Mime Fest
Slyšet pohyb
Vernisáž: „Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži. „ cestování Bohuslava Martinů

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Radnice
Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
Pontopolis
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

ZO ČSCH Borová a svaz chovatelů ČMBK
pořádají

FORMANSKÝ DEN
XIX. ročník

24. září v Borové u Poličky
od 8 hodin zápis koní,
v 10 hodin slavnostní zahájení
Připravený je bohatý program:
vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah,
westernová soutěž, dostihy
a spousta dalších soutěží
i ukázek dovedností koní a jezdců.
Zváni jsou všichni majitelé, chovatelé
a milovníci koní.
Vstupné dobrovolné.

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

#

1. 4.–31. 10.
1. 4.–31. 10.
1. 4.–31. 10.
9. 9.–5. 11.
11. 9.–16. 9.
12. 9.–24. 9.
23. 9.–5. 11.

MIME FEST Polička 11. - 16. 9.
21.00 hod. Imelda (CZ)
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč *
O čem to vlastně mluví ženy, když hovoří nohama? Každá hledá tu správnou velikost, výšku,
barvu, tvar, ale stále to není ono. Každý chceme
víc přátel, likeů, triček, mikin, tašek, bot, protože
v každém z nás se skrývá jedna malá Imelda.
Imelda byla skutečně existující žena, první
dáma na Filipínách a její sbírka bot dosáhla tří tisíc párů. Tanečnice a mimka Michaela Stará téma
hromadění a konzumu zpracovala do představení
založeném na street dance, pantomimě, živé hudbě a silném vizuálním zážitku.

Pořádá Pontopolis z. s. a Mime Prague z. s.

Pondělí 11. 9.
21.00 hod. Robo Erectus (SK)
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč *
„Nekouřím, nepiju, nestárnu, nevyžaduji pozornost, nemám city. Jsem robot. A nukleární
bomba mi změnila život…“
Všude jen prach, trosky a holá krajina. Okolí
nejeví žádné známky života. V továrně na roboty jsou dva poslední přeživší, které čeká dlouhá
cesta bez cíle. Vydávají se na místa, kde nikdy nebyli, a jejich putování je nutí k objevům, poznání
i přemýšlení.
Robo Erectus je komická pantomima o dvou
robotech, kteří už nemůžou nikomu posloužit,
a tak radši baví sami sebe.
Námět, režie a hrají: Anton Eliáš, Lukáš Šimon
Light design: Karel Šimek
Úterý 12. 9.
11.00 hod. Bodecker & Neander (D, FR):
Déjà-vu?
(Představení pro střední školy), Tylův dům,
vstupné: 60 Kč
Bodecker&Neander byli studenti a později
asistenti legendárního mima Marcela Marceaua.
V úzké spolupráci jej doprovodili až do pádu jeho
poslední opony. Svým elegantním způsobem
a s vysokou uměleckou kvalitou dodnes udržují
pantomimické umění a odkaz M. Marceaua při
životě. Vystupovali ve více než třiceti zemí v Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky.
Představení Déjà-vu? představuje zcela nové
epizody dvou tragikomických postav, které diváka určitě potěší nejen vizuální stránkou, zábavou a emocemi, ale zažije skutečné mistrovství
v oboru současné pantomimy.
Hrají: Wolfram von Bodecker a Alexander Neander
Režie: Lionel Ménard
Light design: Werner Wallner
Kostýmy: Sigrid Herfurth
Asistent: Lukas Besuch
19.30 hod. Bodecker & Neander (D, FR):
Follow Light
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč
Follow Light je nejnovější produkce slavného
dua Bodecker & Neander, spolupracovníků Marcela Marceaua.
V tomto představení nás mimové uvedou do
světa snů a splněných přání. S pomocí vizuálních efektů, poezie, vytříbeného humoru, iluze,
emocí a hudby rozvíří představivost i nadšení.
V roli dvou světoběžníků procestují celý svět
a pokouší se najít světlo, ze kterého jsou stvořeny sny.
Jejich dobrodružství jsou komická i tklivá.
Oslní vás virtuozní pantomimou stejně jako magií své jevištní přítomnosti. Jak napsala kritika:
“Pantomima nejvyšší kvality” – rozhodně si nenechte ujít!
Hrají: Wolfram von Bodecker a Alexander Neander
Režie: Lionel Ménard

Námět a hraje: Michaela Stará
Režie: Radim Vizváry
Hudba: Petr Kolman, Vojtěch Bor
Light design: Karel Šimek
Kostýmy: Simona Drábová
Scénografie a rekvizity: Jakub Fistung
Vstupné na obě večerní představení: 190/150 Kč *
Středa 13. 9.
9.00 a 11.00 hod. Divadlo Minor (CZ):
Koukej svět!
(Představení pro mateřinky), Divadelní klub,
vstupné: 60 Kč
Voda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. Zvířata.
Člověk. Ale jak to spolu souvisí? Zorientovat se ve
světě kolem nás není jednoduché ani pro dospělé a co teprve pro ty nejmenší! Co se stane, když
z mraku prší, jak spolu rostliny rostou, jaký je
vztah čápa, žáby a chameleona a spoustu dalších
pozoruhodností se dětem hravě, pohybově a beze
slov pokusí přiblížit tři mimové.
Mimochodem jedním z nich a režisérem inscenace je mim v současné době jeden z nejprogresivnějších, Radim Vizváry.
Hrají: Valeria Daňhová, Jakub Urban a Radim
Vizváry
Režie: Radim Vizváry

Hudba: Matěj Kroupa
Výprava: Lucie Škandíková
Dramaturgie: Petra Zichová
19.30 hod. Umbilical Brothers (AUS):
The Best of the Worst of the Best!
Tylův dům, vstupné: 350/300 Kč
Umbilical Brothers jsou mezinárodní komediální fenomén – propojují neuvěřitelné hlasové
a tělesné schopnosti s mixem divadla, grotesky
a stand-up comedy, přičemž porušují všechna psaná i nepsaná pravidla.
Prestižní časopis Entertainment Weekly’s je
zařadil mezi stovku nejzábavnějších osobností na
světě a hráli například pro anglickou královnu.
Vyhráli snad všechny možné ceny včetně Emmy
za jejich komediální seriál The Upside Down Show.
Příjezd těchto hvězd je událost nejen pro Poličku,
ale pro celé Česko, a při této jedinečné příležitosti
Umbies představí ty nejlepší výstupy ze své tvorby.
Čtvrtek 14. 9.
19.30 hod. Reetta Honkakoski (FIN):
Duet for One
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč *
Duet for One je sólové představení o dvou partnerech v jediném soužití. Ukazuje koloběh uspokojování vzájemných potřeb, manipulace, nenávisti a lásky. Čistě tělesný příběh je magický, tklivý,
schopný člověka hluboce zasáhnout.
Reeta Honkakoski je finská mimka a autorka
představení ve stylu fyzického divadla. Její hlavním zaměřením je styl Mime Corporel, na němž
pracovala s nejlepšími světovými profesionály
z Theatre de L’Ange Fou v Londýně.
Režie a hraje: Reetta Honkakoski
Light design: Saija Nojonen
Zvukový design: Tuuli Kyttälä
Loutky: Laura Hallantie
Asistence: Elina Lajunen
Představení není vhodné pro děti.
21.00 hod. Mime Open Stage (International)
Divadelní klub, vstupné: 100/80 Kč *
Nevšední večer od nadějných mladých mimů
a klaunů vám představí odvážlivce, profesionály
i adepty oboru, kteří se zúčastní workshopů a během samotného MIME FESTu vytvoří nové a obohatí své staré výstupy a čísla. Každopádně neváhejte a přijďte podpořit mladou generaci – uvidíte
výstupy zdaleka nejen z Česka, ale i našich přátel
a kolegů z Finska, Slovenska, Německa nebo Španělska! Jejich originalita a energie často předčí
i zkušené profesionály, takže se můžete opravdu
těšit.
(pokr. na str. 14)

Umbilical Brothers (AUS)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Kdo žije v srdcích svých
milých, není mrtev, je jen
vzdálen. Před 15 lety jsme se
rozloučili s naší milou a milovanou manželkou, maminkou a babičkou, paní Janou
Krištofovou. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel a synové Pavel
a Petr s rodinami
Redakce Jitřenky se
omlouvá za pozdní otištění
textu.
Kdo poznal ji, ten měl ji
rád. Uměla pomoci, potěšit
i rozesmát. Již čtyři roky
tomu, co nás opustila naše
dcera, manželka, maminka
a sestra, paní Ludmila Kuchtová.
Máme tě ve svém srdci.
Každý den k nebi šeptám,
strašně moc mi chybíš táto.
5. 8. 2017 jsme si připomněli den, kdy by se pan Miroslav Halamka dožil 70 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku
s námi.
Dcera Marcela
s partnerem a dětmi
Dne 6. 9. 2017 by se dožil
70 let pan Ladislav Musil.
Věnujte mu s námi vzpomínku na něj. S láskou vzpomínají
manželka Ludmila,
syn Libor, syn Ladislav
s rodinou a přátelé.
Dne 8. 9. by náš drahý
dědeček, manžel, tatínek,
tchán, strýc a přítel, pan Ladislav Krenner oslavil 90. narozeniny. Chybět nám nepřestáváš, ale láska, kterou jsi
nám tu zanechal, je víc...
Tvoji nejbližší
Dne 9. srpna 2017 uplynul
rok od smutného výročí, kdy
navždy odešel náš tatínek
a dědeček, pan Josef Gracias.
S úctou a láskou vzpomínáme. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Dcera Irena a syn Tomáš
s rodinami
Dne 10. 9. 2017 uplyne 15
let od úmrtí pana Jaromíra
Doležala.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Dne 1. září vzpomeneme
prvního smutného výročí,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný Bohumír Zrůst.
Chybíš nám!
S láskou vzpomínají
manželka, maminka,
děti s rodinami a ostatní
příbuzní a přátelé.

14

MIME FEST Polička 11. - 16. 9.
(pokr. ze str. 13)
Koncept: MIME FEST 2017
Účinkují: Ti nejodvážnější!
Vstupné na obě večerní představení: 190/150 Kč *

Námět a hrají: Robert Janč, Roman Horák a Lukáš Houdek
Scénografie a kostýmy: Lucia Škandíková
Hudba: Jan Kyncl a Jazoo

Pátek 15. 9.
11.00 hod. Miřenka Čechová (CZ): She/he is
nancy Joe
(Představení pro základní školy), Tylův dům,
vstupné: 60 Kč

19.30 hod. Mime Evening
(Slavnostní finále festivalu) Tylův dům, vstupné:
150/120 Kč *
Slavnostní setkání a prezentace tvorby předních
mimů z jednotlivých zemí, zastoupených na festivalu. Program nabízí to nejlepší z jejich repertoáru
v etudové formě.
Účinkující: Reetta Honkakoski (FIN), Miřenka
Čechová (CZ), David Erikkson (SWE), Adam Arai
(CZ), Pantomima S.I. (CZ), Squadra Sua (CZ), Radim Vizváry (CZ) a další_and others.

19.30 hod. Miřenka Čechová (CZ):
She/he is nancy Joe
Tylův dům, vstupné: 120/100 Kč
Narodil jsem se jako holka. Ale jistě vím, že jde
o omyl.
Taneční a vizuální performance, která pojí komix s unikátním stylem street-ballet, který kombinuje hip hop, současný tanec i klasický balet.
„Představení je dokumentárním zpracováním
příběhů transgender lidí, které jsem měla možnost osobně poznat, se kterými žiji, a kteří se stali mými přáteli. Jsou to všechno nádherné, silné
výjimečné osobnosti, díky kterým jsem schopná
nahlížet krásu a smysl z nové perspektivy.” Miřenka Čechová
Transgender, odcizení v těle i odcizené tělo, osamocení ve společnosti díky odlišnosti, touha po
štěstí a svobodě. Dokumentární drama na pomezí
žánrů v podání Miřenky Čechové.
Autor, režie a hraje: Miřenka Čechová
Komix: Miloš Mazal
Hudba: Matouš Hekela
Scéna a kostýmy: Meghan Raham
Animace: Tomsa Legiersky
Light design: Martin Špetlík
21.00 hod. David Eriksson (SWE):
Pink on the Inside
Divadelní klub, vstupné 120/100 Kč *
V Pink on the Inside David Eriksson plně využívá svých jevištních dovedností – jako špičkový
cirkusový artista, komediant i herec „pumpuje“
obecenstvo maskulinní energií a nenechá vás vydechnout.
Předvede žongláž, klaunérii a akrobacii ve spojení s tvrdým rockem, a to až do bodu, ze kterého
nebude návratu. A přestože se divákům dostane
notné dávky mužské „mačo“ energie, ukáže David
i svou jinou stránku, kdy je pro něj mužské tělo
spíš vězením. Skrze křehkost a zranitelnost zpochybní tvrdě maskulinní pojetí mužskosti a popře
mnohá klišé. Můžete se tak těšit na výbornou komediální show s tím nejcitlivějším závěrem.
Námět a hraje: David Eriksson
Supervize: Frode Sandven, Emil Jensen
Konzultant magie a triků: Krister Lindgren
Light design: Oskar Cresso
Vstupné na obě večerní představení:
200/160 Kč *
Sobota 16. 9.
15.00 hod. Squadra Sua (CZ): Bomberos
(Rodinné představení) Palackého náměstí_Palacký square
Hasičská jednotka slaví 120 let výročí od svého založení a oslavy skončily probdělou nocí.
Jednotku tvoří tři dobrovolní hasiči, kteří milují svoji práci a odhodlaně a čestně drží stráž.
Bohužel na ně už všichni dočista zapomněli,
protože jednotka již 32 let nikam nevyjela hasit. Nikdo je nevolá k ohni, k záplavám ani kvůli
sundávání koťat ze stromů. Naši hasiči však stále trénují, rozvinují a smotávají své hadice a jsou
připraveni pro pomoc bližnímu položit život,
kdyby bylo zapotřebí.
Hasiči Bom, Be a Ros jsou zkrátka v pohotovosti. Dokážou, že ještě umí hasit oheň? Že umí
vylézt do nebezpečných výšek, aby zachránili život kočce... nebo vám?
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

21.30 hod. Allstar Refjúdží Band_Allstar Refugee Band
(Koncert) Divadelní klub, vstupné: 70 Kč
Allstar Refjúdží Band je sdružení několika hudebníků nejrůznějších národností, náboženských
vyznání, životních i politických postojů. Jeho
posláním je otevírat skrze hudbu témata spojená nejen s migrací ale taky neotřele poukazovat
a komentovat problémy, které se koneckonců týkají nás všech. Živelná, sebeironická a upřímná
reflexe života v Čechách skrze oči přicházejícího
cizince.
Hudebně skupina míchá kurdský folk a pop,
akordeon východoevropského stylu, čínskou
operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky z hor
a kabaretů, dixieland, brass, rap a další žánry.
Hrají: Philipp Schenker, Jing Lu, Gugar Manukjan, Philipp Leforestier, Kryštof Verner, Lukáš Mičko, Adrian Ševeček, Tomáš Hendrych,
Evžen Zdráhal
Permanentka na všechna představení:
799/649 Kč *
Předprodej vstupenek: IC Polička
* plná cena/snížená cena (studenti)
Více o festivalu najdete na www.mimefest.cz
Festival finančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, město Polička, Státní fond MKČR, Visegrad fund, Život umělce, Pardubický kraj, Master
Card, Card Mag, firma Setronic
O festivalu MIME FEST
MIME FEST je mezinárodní festival mimického divadla. Představuje spolupráci se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru mimického umění. Zapojuje je
do širšího evropského kontextu a otevírá nové
možnosti setkání umělců. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a široký
okruh forem mimického divadla. Jeho hlavní
součástí je podpora mladé generace a edukativní
činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol,
tak pro veřejnost.
Díky tomu se MIME FEST stává unikátní platformou rozšiřující přehled o dění současného
umění pantomimy ve světě.
Během čtyř ročníků festivalu se workshopů
zúčastnilo nad 250 studentů uměleckých škol
a více jak 200 umělců z patnácti zemí světa (USA,
Egypt, Ekvádor, Německo, Finsko, Francie, Belgie, Španělsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko,
Gruzie, Rusko, Malajsie a Česká Republika). Letošní ročník nabídne divákům soubory z dalších
zemí, např. z Indie – MIME FEST totiž každým
rokem přiváží i takové umělce, kteří ještě nikdy
nevystoupili v ČR.
Během čtyř let se organizátorům projektu
MIME FEST podařilo vybudovat festival, který
získal prestižní evropskou značku EFFE zaručující prestiž a vysokou kvalitu.

Zprávy z charity

Aby nebyl
nikdo sám

„Otík“ má Charitu rád
AC dílny Oblastní charity Polička letos slaví deset let provozování
služby. Pomáhají přímo konkrétním lidem a nepřímo všem členům
pečující rodiny. Jak je tato pomoc
pro někoho významná, se dozvíte
v následujícím rozhovoru se švagrem a zároveň opatrovníkem mentálně postiženého Slávka, panem Oldřichem Jandlem.
Pan Jandl se svojí ženou Janou od roku 2013 pečují o jejího bratra Bohuslava. Ten žil do svých 48
let s maminkou výhradně v obci Trpín. V komunitě byl přijat podobně jako „Otík“ z filmu „Vesničko
má středisková“. Mezi lidmi měl své místo i drobné
úkoly. – Kuriózní, zábavná a milá postavička. Brali
ho. Kromě života na vsi však nic jiného neznal. Když
se ze dne na den zhoršil zdravotní stav maminky,
rázem se oba ocitli v jiném světě - v Poličce v domě
Jandlových.

Obchod Fimfárum:
Důvěra a přátelství klienta k personálu boří
bariéry mezi handicapovanými a zdravou
částí společnosti.
Foto: Lucie Gregorová
1. Jaké je sžívání a soužití s dospělým člověkem
s mentálním postižením?
Nelehké. Až po přestěhování jsme poznali, jak je
vlastně na tom Slávek mentálně moc špatně. Smekáme před maminkou, která většinu svého života, nesla tíhu péče o něj. My se se Slávkovým postižením
sžíváme pořád. Pořád nás překvapuje a staví před
nečekané situace. Nemůže za to, jen je to těžké vždy
předvídat, přijmout a reagovat.
2. Jaké jsou největší obtíže, které v péči o něho
musíte řešit?
Je to jeho absolutní závislost. Slávek vykoná a udělá, co se mu řekne, ale bez vašeho impulsu, neudělá
nic. Například bude sedět u plné sklenice vody a žíznit, pokud mu neřeknete: „Napij se.“ A tak je to se
vším: s jídlem, hygienou, denním režimem, obléká-

ním, náplní času, zábavou, prací. Je jako dítě v těle
padesátníka. Nemusím asi vysvětlovat, jak je to pro
Důchodci a senioři, pěkné léto nám pomalu končí,
nás, kteří jsme již také v letech, vyčerpávající.
3. Pomáhají Vám v tom nějak AC dílny, kam Slá- určitě jsme si ho všichni naplno užili. Pro nás důchodce už nemají tropické teploty to pravé kouzlo,
vek dochází?
i když jsou příjemnější než bouřkové dny s krupobiTy nás zachránily! Darovaly nám 8 hodin denně
tím. Ani naše organizace a většina členské základny
pro sebe. Můžeme oba s manželkou chodit dál do
v létě nezahálela.
práce. Nemusíme žít ve strachu, co se doma děje. Po
V měsíci srpnu se uskutečnila turistická vycházpravdě, být jenom se Slávkem, bychom psychicky
ka společně s organizací kardiaků do obce Oldřiš.
dlouho nevydrželi. Takhle se o tu starost podělíme.
S Charitou jsme se na mnoha věcech domluvili. Prošli jsme si část obce s průvodcem p. Jílkem, ktePokud to jen trochu šlo, vyšli nám vstříc. Například, rý nám přiblížil historii některých ze šesti mlýnů.
zajistili pro Slávka nadstandardní službu, doprová- Zajímavé byly přivaděče vody tzv. náhony, dokonce
na jednom náhonu je doposud funkční vodní turbízení do AC dílen a zpět, protože ho po cestě jeden
na, velmi zajímavé. Prošli jsme se kolem rybníků se
člověk šikanoval.
zbořenými mosty. Z kopců je nádherný výhled po
4. A jak dílny pomáhají Slávkovi?
krásném okolí.
Je mezi svými a cítí se tam bezpečně. Spolupracuje
15. srpna jsme si vyjeli vlakem do Svitav za poznána výrobě moc hezkých věcí. Máme jich plný dům.
ním, vycházkou jsme došli až do vodárenského lesa,
Nenudí se, je o něho postaráno. Pořád se ho snaží
příjemná procházka s poznáváním rostlinstva a žiněčemu novému učit. Zažívá tam běžné situace jako
zdraví lidé: vztahy, radost, naštvání, pochvalu i na- vočichů v této lokalitě s ukázkami na tabulích a některých praktických řešení, jako např. ptačí budky.
pomenutí…A má moc rád personál.
Tato lokalita byla zdrojem vody pro město Svitavy.
5. Opravdu poznáte, že je Slávek spokojený?
Jistě se všichni zúčastníme 26. ročníku festivalu
Samozřejmě. Když je vše v pořádku, je klidný a rád
Polička 555, kdy si může každý podle svého zájmu
povídá, co ten den zažil. Když se mu něco nelíbí, mlčí
vybrat žánr, který se mu líbí.
jako zařezaný. To pak z něho musíme páčit, co se
A nakonec bude jistě vhodná vycházka do Kamenstalo. Většinou jde o nějaké dohady a rozpory mezi
ce na sportovní areál, kde je možné si zahrát tenis,
klienty. Ale to k životu také patří.
nohejbal, a další včetně některých společenských
6. Udělal za čtyřletou docházku nějaký významný
her s příjemným posezením u kiosku s občerstveposun?
ním.
Rozhodně. Z vesnického kluka se přeorientoval
26. srpna jsme připravili zájezd do Chrudimi na
na městský život. Například se chce lépe strojit. Dbá
o sebe. Také se naučil chodit přes přechody a orien- 70. výročí parašutistů a letecký den.
Vrátím se ještě ke 4. mezinárodním sportovním
tovat se v nejbližším okolí. V Charitě si našel nové
kamarády a přičichl ke spoustě různých druhů prá- hrám ve Frýdku-Místku. Za naši organizaci se zúce. Moc rád vaří ve cvičné kuchyňce. S námi i s Cha- častnili 3 členové, kteří se dobře zapojili do osmičlenného družstva Pardubického kraje, které získalo
ritou na výletech také navštívil spoustu míst mimo
celkem 8 medailí. Je potěšitelné, že náš člen FrantiPoličku.
šek Svoboda v jedné disciplině získal zlatou medaili
7. Myslíte, že by se mohl dostat ještě dál?
Asi ne. Spíš to bude horší, protože stárne. On toho - gratulujeme. Aktivní důchodci chtějí žít naplno.
Zářijový program: 2. září se mohou zájemci zúmoc neumí. Nezná a není schopen se naučit ani barčastnit folklorních slavností na zámku v Bystrém,
vy, neumí číst, dokonce nerozliší ani co znamená
odjezd autobusu je v 10.30 hod. z Poličky, návrat
„nahoře“ a co „dole“. A splete si vajíčko s cibulí. Ale
je pracovitý. V dílnách má nejraději broušení dřeva. autobusem v 16.00 hod. z Bystrého, je možné využít
To smirkuje tak horlivě, že ho doma někdy bolí ruce, vlastní dopravu a přibrat i další kolegy. Rovněž tento den na trase českých drah Polička - Ždárec u Skuaž mu je musíme namazat. V poslední době celkem
tče budou probíhat historické jízdy u příležitosti
vytrvale zkouší skládat puzzle.
120. výročí této dráhy. Mnozí z nás si jistě nenechají
8. Mohly by pro Slávka AC dílny udělat víc?
Proč? Co dělají, úplně stačí. Nepožadujeme nic ji- ujít tyto zážitky. 12. září se uskuteční atraktivní zájezd do Pardubic a dále na Kunětickou horu. Jistě se
ného, než aby do nich mohl docházet, co nejdéle to
bude líbit plavba parníkem po Labi s pěknými vypůjde. Snad jenom - chtěli bychom jejich radu, kdyby
se zdravotní stav jednoho z nás změnil, a přestali by- hlídkami. Odjezd autobusů je v 8.00 hod. z parkovichom být schopni s e o Slávka starat. To je ještě úkol, ště pod Tylovým domem, vedoucí p. Fialová. 19. září
si vyjedeme v nejbližším okolí do lesů nejen za příkterý máme před sebou.
9. Co byste doporučil lidem postaveným před pro- rodou, ale především za houbami. Odjez od mlýna
na cyklostezce v 10.00 hod. 21. září pořádáme zájezd
blém, který jste před čtyřmi lety řešili vy?
do zoologické zahrady v Jihlavě. Odjezd z parkoviště
Rozhodně se obraťte na Charitu. S důvěrou.
pod Tylovým domem v 7.00 hod., vedoucí Vaněk.
Děkujeme za rozhovor.
Za výbor MOSD Polička př. J. Koráb
Štěpánka Dvořáková

KURZY ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
pá 15. 9. od 16-21 hod
so 16. 9. od 16-19.hod
pá 29. 9. od 16-21 hod
so 30. 9. od 16-19 hod
každý termín stejný kurz (začátečníci)
návaznost v dalších termínech

TVOŘIVÁ KAF(R)ÁRNA DVOREK
obchůdek s kreativními výrobky, kavárna
Riegrova 48, Polička

Cena 300 Kč, 250 Kč s vlastním strojem.
V ceně lektorné 2 hod., pomůcky a materiál.
Téma: seznámení s šicím strojem,
výroba nákupní tašky.
Počet míst omezen!
Rezervace na tel: 608 609 801.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Svátek seniorů
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
vás srdečně zve na oslavu Mezinárodního dne seniorů a Týdne sociálních služeb
Seniorská stopa – 10. ročník
pochodu nejen pro seniory
Přes mosty, mostky a lávky
Pondělí 2. října
• Start – Trasa č. 1 – odchod od DPS „Penzion“
ve 12.30 hod.
• Trasa č. 2 – odchod od DPS „Penzion“ ve
13.45 hod.
• Trasa č. 3 – odchod od Domova důchodců ve
13.30 hod.
Pochod již tradičně ukončíme v jídelně DPS
„Penzion“, kde bude připravena výstava nejznámějších mostů světa a výstava s názvem Rovnováha
(práce seniorů). Připraveno bude také občerstvení
a muzika k poslechu i tanci. Vstup zdarma.
Den otevřených dveří
Úterý 3. října
• 9.00 – 10.00 hod. – Cvičení na židlích
• 10.00 – 11.00 hod. – Video ze života v DPS
Penzion
• 14.00 – 15.00 hod. – Hrátky se sluchovou pamětí
• 10.00 – 16.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou službou
• Prohlídka střediska osobní hygieny
• Ukázka kompenzačních pomůcek
• Prohlídka volného bytu
• Prohlídka společných prostor
• Seznámení s volnočasovými aktivitami
DPS „Penzion“ Polička Družstevní 970,
tel.: 461 753 111, www.dpspolicka.cz

Z činnosti
DPS Penzion
Batikování je pro seniory vždy plné kouzel. Letos
byla na programu batika sypaná a savování. Hra
s barvami a následné malování savem připravilo
seniorům spoustu překvapení a zážitků. Z obrazů bude prostírání, které ozdobí společenskou
místnost. Šikovné ručičky také vyráběly mandaly
z různých materiálů. Díla budou vystavena na podzimní výstavě v DPS Penzion. Cestovatelské odpoledne bylo věnováno hudební procházce po Evropě.
Účastníci poznávali země pomocí hudebních děl
místních skladatelů. A tak Penzionem zněla skladba Vltava, Vídeňský valčík, ukázka opery Giueeppe
Verdiho Nabucco, Edith Piaf a další sklady. Některé byly doprovázeny i tancem. Příjemná procházka
byla ukončena cimbálem a lidovými písničkami.
Senioři si také trénovali paměť a zpívali na narozeninovém zpívání. A to by nebylo léto, kdyby se negrilovalo. Tentokrát nebyl jen buřt, ale také grilovaná cuketa, patizon, paprika, červená řepa, mrkev
a samozřejmě i sýr. Počasí bylo nádherné, muzika
skvělá a senioři se výborně bavili.
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Druhy medů
Před rokem jsme krátce informovali o základní organizaci včelařů v Poličce, do kterého spadá
i širší okolí.
Tentokrát něco o nejznámějším produktu včel,
o medu. Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, které se stále proměňují a navzájem reagují. Naše národní legislativa se zabývá pojmem medu ve vyhlášce č. 76/2003 Sb. Oddíl 2 §
7-10. Pokud použijeme definici, medem se rozumí
potravina přírodního sacharidového charakteru,
složená převážně z glukózy, fruktózy, organických
kyselin, enzymů a pevných částic zachycených při
sběru sladkých šťáv květů rostlin (nektar), výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice), nebo na
živých částech rostlin včelami (Apis mellifera),
které sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech.
Základní rozdělení medů je na květové (světlé)
a medovicové (tmavé) medy.
Med květový (nektarový, někdy se nazývá i luční,
jarní) pochází z nektaru rostlin, většinou z květů
(někteří jste možná trhali květy jetele či hluchavky
a vycucávali – tak to je nektar), někdy také z mimokvětních nektarií, což jsou místa na rostlinách,
odkud nektar vytéká. Tento med obsahuje i mnoho
bílkovin rostlinného původu.
Medovicový med (někdy zvaný též lesní) vzniká
jako vedlejší produkt činností některých mšic. Ty
nabodávají listy nebo jehlice stromů, vysávají rostlinnou šťávu a zužitkovávají z ní pro svou potřebu
pouze bílkoviny. Zbylou rostlinnou šťávu, bohatou
na cukry, vystřikují ve formě kapének na povrch
listů nebo jehlic. A právě tyto kapénky sbírají včely jako medovici. Medovicový med je tmavý, silně
aromatický, obsahuje minimálně bílkovin, ale zato
hodně rostlinných silic.
Při porovnávání kvality těchto dvou druhů
medů vyplývá, pokud předpokládáme, že med
není nijak narušený ani pančovaný a byl správně
vytočen a uskladněn, že jsou stejně hodnotné. Záleží, k jakému účelu chceme med využívat a podle
toho volíme vhodnější z nich, což je na samostatný
článek.
Často jsou medy smíšené, tedy oba dohromady,
jak napovídá název. Včely to nerozlišují, záleží na
včelařovi, kdy točí, a jaké jsou přírodní podmínky.
Ještě se můžete setkat s pojmem pastový med,
což je med, který po vytočení vzniká výhradně mechanickou cestou, kdy se po určitý čas za studena
míchá, čímž se dosáhne jemné homogenní struktury, a všechny jeho užitečné a výživové vlastnosti
zůstanou zachovány. Med se jeví jako pasta vyvá-

Šikovné ruce
našich seniorů

žené chuti a příjemného aroma. Nejčastěji se pastuje med květový, takže pak není tuhý (zkrystalizovaný) a lehce se maže.
Tím jsme se dostali ke krystalizaci medů. Čerstvě vytočený med je vždy tekutý. Časem med přestává být tekutý a tuhne, tedy krystalizuje. Krystalizace medu je přirozený proces. Některé medy
(hlavně řepkový) začnou krystalizovat během
týdne či dvou. Stalo by se to i včelám v plástech.
Jsou ale i medy, které krystalizují velmi pomalu.
Zkrystalizovaný med lze poměrně jednoduše bez
ztráty kvality ztekutit.
Většinou k tomu můžeme využít vodní lázeň.
Sklenici medu postavíme do hrnce na složenou
utěrku, kolem nalijeme vodu a zahříváme tak dlouho, až má voda teplotu 45–50 °C. Potom vypneme
zdroj tepla, necháme vodu trochu vychladnout
a vše opakujeme tak dlouho, až je celý obsah sklenice tekutý. Lze využít i elektrickou horkovzdušnou troubu s ventilátorem, kde na termostatu opět
nastavíme 50 °C. V zimě můžete postavit sklenici s medem na teplý radiátor ústředního topení.
Nenechávejte zde med zbytečně dlouho. Jakmile
je opět tekutý, uskladněte ho v chladnu a temnu.
Nevhodné jsou mikrovlnné trouby, protože snižují
kvalitu medu.
Končím sloganem: Zdraví hned - od včelaře med.
Za ZO Polička ČSV
Ing. Eva Janečková

I v letošním roce se senioři z DPS Penzion Polička účastnili již 18. ročníku celostátní výstavy Šikovné ruce našich seniorů – Senior Handicap 2017.
Výstava se koná každým rokem na Výstavišti
v Lysé nad Labem. Pořadatelskou organizací je
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., se kterou již několik let spolupracujeme.
Na letošní výstavě bylo vystaveno přes 3000 ručních prací.

Tkané mandaly našich seniorek oslovily porotu
a získaly ocenění. Gratulujeme paní Trávníčkové, Lopourové, Holendové, Pospíšilové, Sobelové,
Šestákové, Peřinové a Hegrové a děkujeme za jejich skvělé tvořivé nápady. Obdivujeme šikovnost
našich seniorů.

Hlasujte pro
stavbu roku
Posledním dnem června skončila možnost přihlásit stavbu zkolaudovanou v Pardubickém kraji
v posledních dvou letech do regionální soutěže
Stavba roku. Letos se o titul bude ucházet celkem
13 staveb v několika kategoriích.
Nepočetnější zastoupení mají kategorie staveb
občanské vybavenosti, staveb pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství a staveb inženýrských a dopravních, včetně veřejných prostranství.
Od tohoto týdne má možnost se do hlasování
o nejlepší stavbu uplynulých dvou let v Pardubickém kraji zapojit i veřejnost. Přihlášené stavby najdou zájemci na webových stránkách: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/. V minulém ročníku
Stavby roku si v laickém hlasování nejlépe vedla
rozhledna Mariánka v Horní Čermné.

Pozvánka DPS
Penzion
5. 9. Šikovné ručičky od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
6. 9. Výlet Balda – posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv, opékání. Zájemci se přihlásí na recepci DPS Penzion
do 5. září. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (buřty,
chleba, hořčice, pití). Cena dopravy 55 Kč.
14. 9. Poupata slaví narozeniny. Už 15. sezónu
se pravidelně setkáváme s pěveckým souborem
Poupata, který při této významné příležitosti pro
vás připravil narozeninový pořad. Začínáme od
14.00 hod. v jídelně.
19. 9. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
20. 9. Zamykání atria – při našem posledním
letošním grilování nás navštíví lamy a pejskové
z farmy U Lamáka a představí nám lamaterapii
– léčebné působení na člověka za pomoci a prostřednictvím kontaktů a aktivit s lamou. Vybíráme 25 Kč na občerstvení (uzenina, chleba, hořčice,
pití). Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion
do úterý 19. září, začínáme ve 14.00 hod.
27. 9. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Blahopřejeme
Dne 26. 9. oslaví 80. narozeniny paní Věra Lopourová
z Poličky. Do dalších let přeje
zdraví a spokojenost
nejbližší rodina.
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Aktivní kardiaci

Prkénkové klání

V sobotu 15. 7. jsme se vydali na polní letiště
v Poličce. Jako vždy nám přálo počasí. Od instruktorů jsme získali zajímavé informace o letadlech
a historii letiště. Zúčastnilo se 41 členů.
V sobotu 12. 8. jsme navštívili obec Oldřiš, s historií hlavně místních mlýnů nás zajímavým výkladem provedl Lad. Jílek. Zajímavá byla návštěva
mlýna pana Fajmana, který nám umožnil prohlídku zařízení. Pan Jílek nás seznámil se zajímavými
přírodními památkami a zajímavými pověstmi
této oblasti. Hlavním cílem naší vycházky byly
Zbořené mosty a zajímavosti okolí, nakonec jsme
navštívili kuželnu. Občerstvení a obsluha personálu byly na velmi dobré úrovni, Moc děkujeme
panu Jílkovi.
Dále bychom chtěli naše členy pozvat na pobyt
v termálních lázních Velké Losiny. Máme zajištěnou rezervaci dne 10. 10., 12-15 hod, odjezd z Poličky z autobusového nádraží v 9.30 hod. Cena zájezdu 210 Kč, přihlásit se můžete u paní Mlynářové,
724 290 229.
Další naše vycházka se uskuteční 14. 10. - pochod kolem svitavských rybníků. Délka vycházky
4-5 km pohodlné chůze, sraz účastníků v 10.00
hod na vlakové zastávce Svitavy, odjezd z Poličky
v 9.29 hod.
Za ZO Kardio Svitavy
A. M.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Sháním rodinný dům se zahradou v okolí Poličky. Cena dle stavu nemovitosti. Nabídky prosím
volejte nebo SMS na tel. 777 597 194.
•
Prodám st. parcelu v Jedlové. Klidné a hezké místo, příjezdová cesta, sítě na hranici, obchod
30 m, autobus 100 m. Cena a výměra k jednání. Tel.
702 349 191.
•
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SBĚRU OVOCE NA 50% DESTILÁT. V letošním roce bude
opět sběr ovoce (jablka, hrušky, švestky). Zahájení ve středu 6. září 2017 15-17 hod. Provozní doba:
středa 15.00 -17.00 hod., sobota 9.00 -11.00 hod.
Do odvo!ání, kontakt: tel. 728 838 385, 737 940
432,. Sběrné místo: Polička - U liboháje 64 (nad
fotbal. hřištěm).
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Nejedná se vůbec o mistrovství srazu kuchařů
Mach. První místo opět ovládl v kategorii dětí
v rychlosti krájení na prkénku, ale jak jinak než
Lukáš Martinů. Pak nastoupili mladiství v pořao SK8 slalomové závody s již tradičním názvem
dí šestý Honza Vázler, čtvrtá Karolína Machová
Skate´n´Roll a navíc mistrovství republiky. Vez- a první Petr Martinů, který vyhrál nad Matějem
měme to však od začátku.
Štefkou o pouhé dvě desetiny sekundy. V kategorii
Dne 31. 7. začíná Skate´n´Chill camp. Zde se sje- žen už se zapojily obě naše závodnice. Na šestém
lo bezmála šedesát jezdců, kteří si chtěli zajezdit
místě skončila Renata Škrabalová a na skvělém
ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě, kde
třetím místě Anička Tehza. Kategorie open už
nám byly propůjčeny dva okruhy na lyžařské tré- jela závod head to head (vyřazovací) a to osm nejninkové dráze. Camp probíhal celkem čtyři dny, lepších z kvalifikace. Celkové výsledky za hybrid
tedy do čtvrtka 3. 8, a hlavním posláním této akce
slalom Poličku potěšily. Na dvanáctém místě se
bylo, aby zkušenější závodníci předali svůj um
umístil Petr Matouš, pátý pak dojel Zdeněk Mach
těm mladším nebo méně zasvěceným. Stalo se tak, a Standa Nožka potvrdil, že patří mezi jedny z nejže mnoho závodníků se naučilo i brzdit, což je na
rychlejších jezdců a skončil na třetím místě.
SK8u velmi zásadní ;) .
Tímto počinem jsme zakončili sobotní závody
Mezi muži již probíhal spíše boj o nejlepší tech- a začali rychle uklízet trať, protože naše uzavírka
niku a samozřejmě i čas. Děti se pak učily hlavně
ulice byla časově omezená a počet závodníků nečesprávný postoj, brzdění a v neposlední řadě také to, kaný. Vše se však zvládlo relativně včas a mohlo se
že když už spadnou, je potřeba zase vstát a bojovat
jít na příjemnou SK8 párty do divadelního klubu.
dál. Každý den se jezdilo s malými přestávkami
Zde bylo pro závodníky a organizátory připravepřibližně šest hodin a tak bylo nutné v odpoled- no občerstvení všelikého druhu a v sále pak ještě
ních hodinách řádně relaxovat.
kulturní hudební vložka s promítáním sk8ového
Po odjezdu na místo ubytování se závodníci
filmu The Signal Hill Speed Run. Ti nejotrlejší se
rozprchli k místnímu rybníku Sykovci pro vodní
za svítání začali stahovat do svých obydlí. Sobota
vzpruhu a další zase naskákali do hamak pově- The End.
šených mezi stromy. Někteří preferovali sedací
Nedělní ráno, při pohledu na oblohu, nevěstilo
odpočinek u iontového nápoje v místní hospůdce. nic dobrého. Ale i tak jsme se pustili do stavění slaPozdní večer však končil vždy družnou konverzací
lomů a zázemí, abychom byli připraveni na každou
u ohýnku. A že bylo co řešit, když se sjelo devět
eventualitu. Husova ulice má perfektní nový ponárodností a to i včetně Venezuely, Brazílie a taky
vrch a široké chodníky se jen nabízely ke sledování
USA.
Tight slalomu v plné kráse. Museli jsme tak opustit
Takto probíhaly dny na campu od pondělí až do
atraktivní prostředí nábřeží Svobody, protože pro
čtvrtka. Mladí se naučili spoustu nových fint, jak
naše účely již asfaltový povrch není způsobilý a za
jet lépe a rychleji a ti zkušení byli spokojeni, že si
chvíli nebude ani pro auta.
skvěle zajezdili.
Stále zamračená, avšak vody prostá, obloha doPátek 4. 8. pro závodníky zasloužený relax, po- volila odstartovat první kategorii dětí. Na start se
hoda, no prostě nuda. Avšak organizátoři závodů
připravili i ti, kteří tento rok trénují poprvé. VezSkate´n´Roll již měli na pilno.
mu to od nejmladšího, i když ten nejmladší nebyl
Ráno ve čtyři hodiny budíček a sraz v zatáčce
z české republiky, ale jistě si to zaslouží. Na jedeu Ponasu. Během čtyř hodin bylo závodiště na
náctém místě dojel Lukas Dreier (GER) a násleulici Starohradská a Vrchlického připraveno pro
dovali naši poličští jezdci. Desátá Kristýna Kovázávodníky.
čová, devátý Daniel Vrabec, osmý Tomáš Kunčák
V 8.30 začínala registrace a tady přišlo naše
a sedmý jeho bratr Martin Kunčák. Všichni tito
první příjemné rozčarování. Z přihlášených pa- „začátečníci“ byli publikem odměněni velkým podesáti závodníků bylo rázem osmdesát tři. Počasí
tleskem. Dále pak jeli závodníci, kteří už mají něco
bylo na naší straně, řekl bych, že až moc. Vše bylo
za sebou. Šestá Anička Šafránková, pátá Mařenka
připraveno a tak se spustily závody.
Maděrová, čtvrtá Emily Martinů. Na své nejlepší
První na řadě byl Giant slalom, který měl délku
umístění v kariéře dosáhl Martin Falt a to třetím
330 m a obsahoval celkem 56 kuželů. Kategorie
místem. Tomáš Mach zazářil na druhém místě.
dětí nás mile překvapila, protože nepotřebovala
První Lukáš Martinů již nenechal nikoho na pozkrácenou verzi a s přehledem si poradila s celou
chybách, že tento rok usiluje o titul. U mladistvých
délkou trati. Na šestém místě se umístila Anička
dojela na šestém místě Karolína Machová, čtvrtý
Šafránková, před ní pak Martin Falt, což byly jeho
pak Honza Vázler a první Petr Martinů, který stejprvní závody v Poličce a také první mistrovství re- ně jako jeho bratr v nižší kategorii jede úžasnou
publiky. Popral se s tím bravurně, ale k tomu se
sezónu. Už u dětí bylo znát, že trať je postavena
ještě dostaneme. Čtvrté místo pak obsadila Ma- velmi technicky a při vyšších rychlostech se to
řenka Maděrová. Třetí Tomáš Mach a druhá pak
začalo naplno projevovat. Nejvíce však na kateEmily Martinů. S velkým odstupem času pak už
gorii žen. Z deseti startujících dojelo s platnými
Lukáš Martinů obsadil první místo. Mohli jsme po
časy podle pravidel jenom pět. Jedna z nich byla
dětech spustit další kategorii a to mladiství. Zde
Anička Tehza a skončila na čtvrtém místě. Katena šestém místě skončil Honza Vázler, na místě
gorie open, opět končící vzájemným vyřazovacím
pátém pak Karolína Machová. I v zahraniční kon- závodem osmi nejlepších, skončila nejlépe, z nakurenci si pak Petr Martinů vybojoval příčku nej- šich závodníků, pro Standu Nožku, který si vydřel
vyšší. Dalším milým překvapením byla kategorie
šesté místo.
žen. Startovalo zde deset závodnic, i když za PoTím bylo veškeré soutěžení u konce. Po vyhlášeličku tento den jen jedna, a to Anička Tehza, která
ní výsledků a hromadné fotce se začalo uklízet. Jesi dojela pro šesté místo. Nejpočetnější kategorie
diné, co tam ještě po nás nějaký ten měsíc uvidíte,
open (muži) čítala padesát čtyři jezdců. Polička
jsou zelená a žlutá kolečka po kuželkách.
měla v této kategorii také své zastoupení a to ve
Chtěl bych touto cestou poděkovat za SK8 Slavelké konkurenci celé mužské světové špičky. Do
lom Polička všem sponzorům, které jsme zmiňodesátého místa se dostal pouze Zdeněk Mach a to
vali i na závodech během obou dnů. Velké poděna osmou pozici a Standa Nožka na skvělou dru- kování městu Poličce za podporu našeho sportu.
hou příčku. Tímto byl odjet první závod a šlo se
Poděkování patří i všem organizátorům, kteří
na druhý.
přiložili ruku k dílu. Poděkování i vám fanoušHybrid slalom byl již postaven duálně. Tedy sou- kům a divákům. Velmi nás těší, že máte o tento
běžně dvě dráhy vedle sebe a závodníci startovali
sport neutuchající zájem. No a v neposlední řadě
naráz. Trať byla kratší, ale zase techničtější. Jako
samozřejmě závodníkům, kterých se sjelo do
první se do závodu pustily děti. Šestá byla Mařen- naší Poličky, na takto malé závody, opravdu velké
ka Maděrová, pátá pak Anička Šafránková. Martin
množství a to i ze zámoří. A to je dobře!
Falt se dostal na skvělé čtvrté místo. Emily Martinů byla třetí a o vteřinu lepší byl druhý Tomáš
-jt-
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Volejbalové soustředění Čestice
4. srpna na autobusovém nádraží plno - plno
děvčat, obrovské kufry, celý vozík beden a tašek
s pomůckami, plné auto proviantu a samozřejmě
rodiče. Se slzami v očích mávali svým ratolestem…
aneb týden bez nich.

Nezbytná relaxace v rychnovském bazénu letos
končila o půl hodiny dříve. Poučení z minulých
ročníků, vlak nepočká, v bufetu však mají tolik lákadel k nákupu. Letos to všichni stihli.
Nechyběla ani noční hra.

Cesta vedla přes řadu objížděk, pokořili jsme
i borohrádský podjezd a s příručními zavazadly
nastal úprk k chatkám. Zaléhací pořádek je již
léta stejný. Kadetky a juniorky do stanů, starší
žákyně, včele velitelský, dozadu mladší žákyně a přípravka sídlí u koryta. Mladší přípravka
a přehazovaná nahoře v chalupě a i letos jich bylo
plno.
Zažitý scénář se rozjel v sobotu naplno. Znamená to: budíček, snídaně, tréninky, oběd, odpočinek, svačina, tréninky, večeře, zábava, večerka. Mezitím úklid, hygiena, siesty za chatkami
a v oknech chatek, pózování v přilehlém parčíku,
výběhy mezi paneláky, pobyt v blízkosti obecního
úřadu – jen zde se totiž dá chytnout wifi. Po dvou
dnech je jasné, kde koho najdeme, kluky zaručeně
v chatce č. 7 - ti byli letos oživením soustředění.
V kuchyni řádí Eliška a Sylva, ostatní občas při
ruce. Kuchařinky nám vykouzlily tradiční baštu,
jak se patří. Nic není nemožné: krupičná kaše,
palačinky, řada buchtových variací, letos dokonce svatební koláče, po kterých se do večera zaprášilo, nezapomenutelné pomazánky, tuny talířů se
zeleninou, je libo utopence, rohlíček s nutellou.
O nezahálení ve chvílích volna se starala Naďa.
Letošní náramky, dešťové hole, přívěsky přilákaly i větší osadníky.
Při lesním krosu se nejedno tričko zapotilo, nejedno klíště přisálo, holky se ve svých výrazech
proměnily v chlapce, nevydržel nejeden kotníček,
nejedno koleno.
Na hřištích bylo vidět, co udělá jeden prázdninový měsíc bez volejbalu. Prostě jelo se všechno
od začátku.
Pilovaly se prstíky, bagřík, pohyb po hřišti, vbíhající nahrávka, hra v šesti, potřebné přebíhání,
vrátily se večery volejbalu s místními chlapci,
zřejmě nám dorostly holčičky v holky fešandy.
Hrály se debly, trojky a barevný minivolejbal.

A letos i pořádná noční bouřka, která se opravdu
vyvedla, ozářená obloha, rány jako z děla, lilo jako
z konve. Naštěstí v den poslední kanadské noci.
A tréninkový kolotoč se naplno rozjel pro Fandu,
Lídu, Evu, Moniku, Ilonu a Alenu… občas Elišku
a Lenku.
Kluci i holky již mají za sebou dva přípravné turnaje. A 10. září se plně vrhnou do krajských soutěží.
-har-

Bude více
praktických
lékařů?
Školení i stáže v nemocnicích. Dotační program
pro začínající praktiky bude atraktivnější.
Nedostatek lékařů je problémem, který trápí
zdravotnictví napříč všemi obory. Výjimkou nejsou ani praktičtí lékaři, jejichž populace stárne
a během několika málo let hrozí, že jich pro tento
obor nebude dostatek, a to zejména na venkovských obvodech. Proto krajští radní na svém jednání schválili úpravu dotačního programu, který
by měl motivovat dosud nezapojené školitele i absolventy.
Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na
specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na
území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. „Dotační program pro budoucí praktické doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos jsme
ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší
spektrum lékařů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Podpora bude poskytována formou neinvestiční
programové dotace, na kterou není právní nárok.
Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období od 1. ledna do 31. prosince
2018,“ informoval radní Valtr. Právě výše podpory na jeden projekt je jednou z úprav, kterou se
program oproti minulému roku liší. Ta byla dříve
pouze ve výši 48 tisíc korun. „O dotaci může také
nově žádat pouze nový školitel, nebude tedy poskytována ve druhém a třetím roce školení,“ uvedl
Ladislav Valtr. „Díky vyšší částce dotace se také
zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy absolventa
také jeho různá školení nebo stáže v nemocnicích,“
dodal radní pro zdravotnictví Valtr s tím, že celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje
na tento dotační program je půl milionu korun.
Žádosti mohou zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního roku.
Než absolvent získá specializovanou způsobilost
pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem, na některém
z takzvaných rezidenčních míst, která vypisuje,
schvaluje a financuje ministerstvo zdravotnictví.
Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, absolvent se pak stává jeho zaměstnancem. Během prvního roku a půl musí absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech
a v další fázi ještě v oborech specializovaných.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.-3. 9.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
9.-10. 9.
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55, 731 262
633
16.-17. 9.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
23.-24. 9.
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461
615 402
28. 9.
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
30. 9.-1. 10. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Tenis
22. 7. turnaj staršího žactva v Poličce. Na domácím turnaji startovali, Dan Fučík, Filda Lopour, Matěj Vodák, Kačka Kotvová a Kája Vendolská. Verča
Uhlířová překvapila jednou výhrou ve dvouhře
a nejlepšího výsledku dosáhnul Dan Fučík, když ve
dvouhře obsadil 2. místo a ve čtyřhře 3. místo.
22. 7. minitenisový turnaj ve Vysokém Mýtě. Mezi
13 účastníky se neztratili naši borci Filda Švejda
obsadil 3. místo, Marťa Chalupník 4. místo a Niki
Grubhoffer 8. místo.
29. 7. turnaj mladších žákyň v Moravské Třebové.
Na body dosáhla Verča Uhlířová za jednu výhru ve
dvouhře a za 3. místo ve čtyřhře.
29. 7. minitenisový turnaj v Hlinsku. Filda Švejda
opět zabodoval 3. místem.
V sobotu 29. 7. proběhl v Poličce kvalifikační turnaj neregistrovaných tenistů Mistrovství Pardubického kraje ve dvouhře mužů. Za příjemného počasí
jsme přivítali 25 hráčů, kteří byli rozlosováni do
šesti skupin, ve kterých se bojovalo o postup mezi
16 nejlepších. Všem hráčům patří pochvala za předvedené výkony a snahu o dosažení co nejlepšího
výkonu a umístění. Suveréním vítězem a přeborníkem kraje se stal Standa Husařík z Prostějova, který
prošel turnajem bez většího zaváhání a předvedl, že
na Mistrovství ČR v září bude horkým kandidátem
na přední umístění. Standa ve finále porazil už vyčerpaného, ale stále bojovného Pavla Tůmu z Brna.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Husařík Stanislav

2. Tůma Pavel
3. Pešout Michal a Zemánek Václav
5.-8. Kolář Michal, Zvolánek Zdeněk, Hrdina Michal a Kubát Martin
9.-16. Svoboda Pavel, Střílek Jiří, Havlíček Lukáš,
Šubrt Pavel, Tůma Karel, Vápeník Erik, Havlíček
Josef a Stříteský Pavel
17.-25. Kohoutek Radek, Pelikán Tomáš, Samoilyk
Jevgen, Dočekal Milan, Janecký Tomáš, Pikula Tomáš, Odstrčil Jan, Havlíček Tomáš a Blažej Tomáš
5. 8. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B v Táboře. Simče Válkové se podařilo vyhrát jeden zápas
ve dvouhře.
5. 8. turnaj mladších žáků v Havlíčkově Brodě.
Velkého úspěchu dosáhl Duša Zahradníček, když
získal ve dvouhře i ve čtyřhře 3. Místa.
12. 8. minitenisový turnaj ve Svitavách. Mezi 18
dětmi si vedly velice dobře naši borci Filda Švejda
7. místo a Marťa Chalupník 4. místo
12. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Body do
žebříčku brali Důša Zahradníček za jednu výhru ve
dvouhře a stejně tak Verča Uhlířová, která navíc přidala 3. místo ve čtyřhře. Snahu o výhru předvedli
také Páťa Slezák, Kika Benčíková, Žanda Navrátilová a poprvé na turnaji startující Lenička Hrubá.
14. 8. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Břeclavi. Velice úspěšný turnaj prožila Simča
Válková, která ve dvouhře obsadila 3. místo a ve
čtyřhře 1. místo gratulace.
-zj-

SK Kometa
vítěz 1. NHBL
Velkým úspěchem skončila sezóna 2016/2017
pro poličské hokejbalisty A týmu, když získali
mistrovský titul v 1. NHBL. V základní části této
soutěže skončili na 2. místě. Jejich vítězné tažení
pokračovalo v play-off, kde zdolali postupně, soupeře z Pardubic (2:0 na zápasy), Karviné (3:2 na
zápasy) a Kladna (3:0 na zápasy), což jim vyneslo
mistrovský titul. Bohužel se ale postupu do extraligy nedočkali. Podrobnosti k tomuto tématu najdete na www.hokejbal.cz nebo FB.
A tým bude v nové sezoně 2017/2018 nastupovat
v 1. NHBL, a bude rád, pokud mu fanoušci projeví stejnou podporu jako v minulé sezoně. Přijďte
fandit SK Kometa Polička na domácí utkání:
10. 9 14.00 hod. - Jindřichův Hradec
16. 9. 15.00 hod. - Mladá Boleslav
17. 9. 14.00 hod. - Opava
24. 9. 14.00 hod. - Kladno
28. 9. 14.00 hod. - Dobřany
7. 10. 11.00 - hod. Karviná
15. 10. 14.00 -hod. Jihlava
25. 11. 14.00 - hod. Brno
26. 11. 14.00 - hod. Třemošná
Kompletní rozpis 1. NHBL na www.hokejbal.cz.

Sportovní příměstský tábor potřetí…
Letos sportovnímu táboru nepřálo počasí, chlad- „Ukaž, co znáš!“ ukázala, že vyhrát může i poslední
né a deštivé počasí zahnalo účastníky do tělocvičen
družstvo.
a hal. Počet táborníků rok co rok roste, převažuje
Páteční výlet mířil na Svojanov. Terasy, nádvoří,
chlapecká složka, děvčata jsou vítanými třešinkami.
hláska byly v obležení. A protože jsme se trefili do
Už před třemi roky se ukázalo, že to byla dobrá
hrdelních dnů, byla fantastická i prohlídka hradu.
volba. Letošních pět sportovních dnů v sobě čítalo
Podzemí, pověsti, sál zbrojnošů a především mučírnepřeberné množství sportovních aktivit. Kluci se
na s programem šermířů z Letohradu. Někteří naši
asi nejvíce zapotili na kruhovém tabatovém trénin- chlapci byli dokonce vězněni.
ku, spinningu a jumpingu. Odpočinkové šachy láNa závěr nezbytná tombola cen a ujištění, že za rok
kaly mozek na diagramy, badminton ukázal, že děti
se určitě uvidíme…

Milan Hermon
opět bodoval
Nedávno jsem informoval čtenáře Jitřenky
o bronzovém úspěchu profesionálního hasiče Milana Hermona v Hluku u Uherského Hradiště.
Uprostřed léta se Milanovi podařil další pěkný úspěch, tentokrát v Moravské Třebové. Uspěl

to s raketou umí. Stálé oblibě se těší tenis a atletika.
Dobrou volbou se ukázala gymnastika, která se blížila stále oblíbenějšímu parkuru. Dvě odpoledne
vyplnily míčové hry, skupinový desetiboj, fotbálek,
vybíjená, florbal a střelba ze vzduchovky. I bojovka

Poděkování patří Mozaice, Marušce, Andree, Aleně, Martě, Standovi, Jirkovi, Honzovi, Petrovi, Martinovi, Blance, kteří si již tradičně udělali čas a prezentovali svá sportoviště.
-har-
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v absolutní kategorii bez rozdílu vah, znovu to
bylo pěkné třetí místo, přičemž ve své kategorii do
80 kg byl dokonce první. Tato silově vytrvalostní
soutěž byla sestavena tak, aby obsahovala cviky
kulturistické, vzpěračské a strongmanské.
Po dvou dekádách posilování a třech letech
specializace na vytrvalostní sílu se jasně rýsuje
skutečnost, že se Milan našel právě v těchto disciplínách, jsou mu „šité na tělo“, je moc fajn, když
sportovec pro sebe objeví tu pravou seberealizaci.
Jen tak dál!
Jiří Štěpánek, kondiční trenér
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Plavecký bazén
Koupaliště otevřeno 1. až 3. září dle počasí. Provozní doba koupaliště v září je od 10 do 19 hod.
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Informace: kiosek na koupališti – občerstvení je
zajištěno v době provozu koupaliště.
Návštěvníci koupaliště si mohou po dobu plavání
své cennosti uložit do trezoru v pokladně.
Plavecký bazén
Termín zahájení provozu plaveckého bazénu pro
veřejnost, plaveckou výuku, zahájení kurzů pro
děti a dospělé a provoz sauny upřesníme s ohledem
na pokračování zatraktivnění bazénu na: webu
T.E.S., s. r. o., MěÚ Polička a na nástěnce před plaveckým bazénem.
Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce
a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a rodinné pasy (sleva 5 %).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.

Aktuální změny o provozu budou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem, na webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.
org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt
14.00-20.00 hod.
so
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Provoz zimního stadionu
V měsíci září bude zahájen provoz na ledové ploše. Termín zahájení bude upřesněn na www stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsní skříňce na zimním
stadionu.
Kontakt
Grubhoffer
Miloš
461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Novinky na
horolezecké stěně
Letní měsíce jsou symbolem lezení pod širým nebem, a tak se nikdo nemůže divit, že jsme se rozhodli stěnu na čas odlehčit a sundat z ní všechny chyty.
Naskytl se nám pohled, který jsme si mohli užít naposledy v roce 2001 po rozsáhlé renovaci. Chyty je
potřeba řádně očistit a připravit tak na zimní sezónu,
kdy se bude lezecké dění opět přesouvat do zastřešených, umělých prostor. Tímto se omlouváme všem,
kteří se chtěli zapotit v tělocvičně namísto dýchání
čerstvého vzduchu. Ojedinělé nahoty naší horolezecké stěny jsme využili v sobotu 5. srpna k uspořádání soustředění boulderingové reprezentace. Akce
nesla podtitul „Eliminace technických slabin lezení
v kolmém“, což profil poličské stěny a dvě várky závodních chytů krásně podpořily. Setkání tak bylo
jedním z posledních tréninků před Mistrovstvím
Evropy a Světovým pohárem konaným v Mnichově.
Veliké díky patří ZŠ Na Lukách za poskytnutí
prostorů, firmě AIX za propůjčení závodních chytů
a všem, kteří se na přípravě podíleli.
Jako omluvu omezení lezení na horolezecké stěně
berte nové cesty vznikající v průběhu měsíců srpna
a září, které náš tým stojí nemalé úsilí.
Za celý Horolezecký Klub, Honza

Turisté zvou
Středa 6. září – Na Lucký
vrch a kuželky v Oldřiši
Odjezd autobusem do Telecího v 10.35 hodin. Pěší vycházka
kolem Lukasovy lípy na Lucký
vrch. Pak přes Přibylov do Oldřiše, kde navštívíme místní kuželník a zahrajeme si kuželky. Návrat do Poličky
vlakem v 17.23 hodin nebo možno až do Poličky
pěšky. Délka vycházky do Sádku 7,5 km, do Poličky 12 km.
Vycházku připravil a vede Josef Brokl.

Středa 20. září – Hřebečské důlní stezky
Odložená vycházka ze srpna.
Sraz na nádraží ČD v 7.20 hod, odjezd v 7.31 hod
do Svitav, autobusem na Hřebeč k tunelu. Odtud
po značených důlních stezkách. Návrat do Poličky
linkovým autobusem do Svitav a vlakem do Poličky. Trasa asi 10 km.
Na vycházku zve Jiří Andrle.

Čtvrtek 28. září – Václavská vycházka na Prosičku
Autobusem z autobusového nádraží v 8.35 hod.,
U divadla 8.37 hod. do Korouhve – Lačnova. OdSobota 9. září Jeseníky – Dlouhé Stráně a Vel- tud po cykloznačení na Kutiny a po neznačených
ké Losiny
cestách na Prosičku. Odtud zpět k hájence Doly
Exkurze přečerpávací vodní elektrárny „Dlou- a po neznačených cestách k autobusu do Korouhve
hé stráně“ s vyjížďkou na horní přehradu. Mož- – Lačnov. Trasa asi 12 km.
nost návratu z horní přehrady pěšky do Koutů
Vycházku vede Jiří Andrle.
nad Desnou – 8-10 km. Po návratu možnost
návštěvy termálního koupaliště ve Velkých LoBližší údaje o našich akcích najdete v informačsinách, prohlídka zámku nebo Muzea ruční vý- ní skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
robny papíru.
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
Výlet vede Jiří Andrle.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
14. – 17. září – Rychlebské hory
Společný zájezd členů odborů Mor. Třebová,
Svitavy a Polička do oblasti kolem měst Jeseník
a Javorník. V letošním roce zájezd připravil odbor KČT Moravská Třebová.

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

Poličský bagr
Začalo to nenápadně, kolem
sedmé ranní se první obětavci začali sjíždět do Sebranic, kde je čekala vyžehlená a na hru perfektně připravená hřiště. Několika
měsíční woodo rituály a modlitby
ke všem božstvům co mají vliv na
počasí zabraly a tak děd vševěd sobotní ráno vstal na
svoji pouť, aniž by mu na obloze vadil jediný mrak.
V 8.00 prořízl jemně ospalé srpnové ráno ostrý
hvizd rozhodcovské píšťalky, čímž začaly volejbalové
boje amatérských, předmanželských, manželských,
profesionálních a poloprofesionálních smíšených
dvojic. Zapíchneme-li kružítko do mapy v místě kde
jsou Sebranice a druhý konec nastavíme na České
Budějovice, můžeme začít opisovat pomyslný kruh,
abysme získali představu odkud se sjeli sportovci
v tento den. Celkem 16 párů.
Nejlepší z místních Marie Dvořáková a Martin Baláš obsadili krásné 5. - 8. místo. Ve finále si
uspořádali brněnský přebor AVL Kristýna Koldová
s Miroslavem Augustýnem proti Aleně Vojkůvkové
s Martinem Č. Malým. Zhruba o půl sedmé večer
bylo jasno, vítězem tohoto ročníku se stala dvojice
Malý - Vojkůvková.
Pořadatelé děkují všem zúčastněným za příjemně
strávenou sobotu, kdy na hřištích v každém okamžiku seděl na hlavním kůle duch fair play, obci Sebranice za perfektně připravené zázemí a českému meteorologickému ústavu za bezchybnou předpověď.
-mb-
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

