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Noviny občanů města Poličky a okolí

„Brány“ na ochozy městských
hradeb se opět otevřely…
Po třech letech náročné obnovy hradebních ochozů se letos návštěvníci města Poličky a především
zájemci o atraktivní exkurzi po této historické památce dočkali zpřístupnění všech tří částí hradebního okruhu městského opevnění, kde v průběhu
turistické sezóny probíhají prohlídky.

vady a poruchy znemožňovaly bezpečný přístup po
korunách hradebních zdí. Toto už je tedy minulostí
a hradby se tak nabízejí turistům v plné kráse.
Co se týče obnovy hradeb v letošním roce, práce
jsou „rozjety“ na několika frontách. Lze konstatovat, že probíhají dle známého modelu v rámci
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Z Kanady
přivezli zlato
Matěj Štefka a Karel Geba, oba hráči SK Kometa
Polička, reprezentovali naši republiku a samozřejmě i město Poličku na Mistrovství světa v hokejbale
hráčů do 20 let v Kanadě. Čeští junioři se ve finále
mistrovství střetli s domácí favorizovanou Kanadou a po prodloužení získali po 16 letech titul mistrů světa. Rozhodující finálový gól obstaral právě
„náš“ Matěj Štefka! Úspěšní byli i hráči do 18 let, kteří na mistrovství světa vybojovali stříbrné medaile.
Zde Poličku zastupoval ve výběru české reprezentace Ondřej Tobiáš.
Hokejbalistům poblahopřál k vítězství starosta
města Jaroslav Martinů. „Jedná se mimořádný
úspěch, jste poličští pašáci!“ hodnotí sportovní
úspěch našich hráčů starosta města.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poděkování paní
Heleně Boháčové

Celková regenerace hradebních ochozů vč. střech
věží byla nastartována v r. 2015 a 2016, kdy se ve
2 etapách realizovala obnova 2 částí hradebního
okruhu – západní, hradební úseky za ulicí Václavskou a východní, podél ulice Na Bídě. V roce 2017
byla dokončena 3. část jižního hradebního okruhu –
Na Valech, v atriu za ul. Komenského.
Tato významná kulturní památka vykazovala na
ochozech výše uvedených úseků stavební a technické závady a narušení, které již na několika místech
dosahovaly havarijního stavu. Jednalo se především o dožilé dřevěné zábradlí, krytí kamenných
ochozových zdí břidlicí, výměnu šindelové krytiny
na střechách věží v rozsahu zjištěného poškození.
Stavební úpravy se dotkly i kamenného zdiva kurtin a bašt (vnějších líců) a dlažby ochozů v podobě
nového spárování narušených ploch. Uvedené zá-

Programu regenerace městských památkových rezervací a zón s využitím finanční dotace z Ministerstva kultury ČR. I letos se zopakoval stejný scénář
a město Polička na základě hodnocení naší žádosti
obdrželo nejvyšší možnou dotaci ze všech měst
s památkovou zónou. Jedná se o částku 2 milióny
korun. V ní je zahrnuta 400 tisícová dotace na restaurování Mariánského sloupu (podrobná zpráva
o této akci proběhla v červnové Jitřence).
Vzhledem k výši poskytnuté dotace, k naléhavosti
pokračovat v sanačních a restaurátorských pracích
na obou památkách, které jsou projekčně připraveny, a jsou na nich zrealizovány etapy z minulých
let, rozpočtovým nákladům potřebným na jejich
obnovu, finanční částce ve schváleném rozpočtu
města na rok 2018 a možnostem, které momentálně Program regenerace nabízí, (pokr. na str. 2)
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Se školním rokem končí po 16 letech ve funkci
ředitelky Školní jídelny Rumunská paní Helena
Boháčová. Nutno zdůraznit, že celkově zde pracovala 32 let. Za dlouholetou práci poděkoval paní
ředitelce starosta města Jaroslav Martinů společně s pracovníky odboru školství MěÚ Polička.
Zástupci města Poličky zároveň přivítali ve funkci novou ředitelku, paní Janu Žďárovou, která se
vedení jídelny ujímá od 1. července 2018. Přejeme
nové paní ředitelce samé spokojené strávníky!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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„Brány“ na ochozy
městských
hradeb…

Zprávy ze Svojanova

(pokr. ze str. 1) ZM schválilo rozdělení přiznané
státní finanční podpory z Programu regenerace pro
rok 2018 na akce:
1.„Restaurování Mariánského (morového) sloupu
v Poličce“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu – viz výše
2. Městské hradby v Poličce:
• „Úsek SO 22 – obnova zdiva za domy č. p. 40-42
úseky,
• „Revitalizace hradebního okruhu městského
opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa“, z toho I. část,
dle zpracovaných a schválených projektových
dokumentací
Sanační práce na úseku SO 22 – Na Valech, se
v současné době již blíží do finále. Byla zde řešena
rozsáhlá porucha statického rázu hradebního zdiva, kdy docházelo k deformacím vnějšího líce zdiva
(vyboulení) způsobené nedostatečným provázáním
s jádrem hradby i další havarijní stavy na mnoha
místech lokálně rozvolněného kamenného zdiva
včetně vyplaveného spárování. Po celém úseku je
též sanována koruna hradby.
Náklady této akce představují částku 790 tis. Kč
vč. DPH, z toho dotace činí 325 tis. Kč.
Na akci „Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa“ bylo v únoru letošního roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla.
Rozsáhlý projekt řeší celkovou stavební revizi jednotlivých hradebních úseků, při které dojde k sanaci
zjištěných závad a narušení hradebního zdiva, opravě spárování lícového zdiva a poškozených omítek,
výměně dožilých střešních krytin na hradebních věžích, obnově parkánové zdi v úseku SO 02, obnově
nátěrů dřevěných konstrukcí a přístupových ocelových schodišť a další stavební práce dle zpracované
a schválené projektové dokumentace.
Výše uvedená akce je realizována v ročních etapách – částech, v návaznosti na objem získaných finančních prostředků z Programu regenerace MPR
a MPZ Ministerstva kultury ČR.
Stavební práce I. části v r. 2018 se odvíjejí cca na
polovině hradebních úseků – dle naléhavosti stávajícího technického stavu a na základě výše získaného finančního příspěvku pro rok 2018, který je ve
výši 1 254 tis. Kč.
Celkové náklady díla dosahují částky 3 300 tis. Kč
vč. DPH.
V dalších letech by měla na městském opevnění pokračovat stavební obnova v rozsahu zbylých
částí hradebního okruhu, čímž by došlo k naplnění
a ukončení celého projektu revitalizace.
Samozřejmě nezapomínáme ani na regeneraci
dalších památek ve městě. „Rozjíždíme“ přípravu
nových projektů na další roky, abychom se žádostí o finanční dotaci na MK ČR opět uspěli. Získat
nějaký ten milión do městské pokladny na obnovu
našeho historického dědictví se totiž rok od roku
stává náročnějším.
Marta Mastná

Prázdniny na hradě Svojanov
jsou v plném proudu
Oblíbená památka má za sebou první prázdninový měsíc. Návštěvníci si užili královské slavnosti
s Přemyslem Otakarem II. a jeho družinou. Milovníci hudby uvítali festival akustické hudby. Při řezbářských dnech nahlíželi výletníci pod ruce šikovným
výtvarníkům, kteří dali podobu postavám z historie
památky. Mnozí určitě nezapomenou ani na oživenou mučírnu, kde se seznámili s mistrem katem
a jeho praktikami.

Ve druhé polovině srpna podniknou návštěvníci
výlet do historie společně s letohradským spolkem
Honorata. Ocitnou se v období třicetileté války s hordou vojáků a spiklenců uprostřed rebelie. Zažijí i pořádnou bitvu o hrad. V komponovaném programu
rozvlní sukně také tanečnice.
Milovníci historie nepřijdou ani o komentované
prohlídky. V hradním paláci se podívají, jak se na
Svojanově žilo v 19. století. Ve středověkém sklepení
se dozvědí o legendách a pověstech, kterými je hrad
opředený. Venkovní areál nabízí odpočinek v zahra-

Srpen na Svojanově
Začátek srpna nabízí na Svojanově tradiční divadelní pouť s přehlídkou loutkových a hraných představení. Na své si přijdou rodiny s dětmi, ale i všichni
ostatní. Přijedou Eva Hrušková a Jan Přeučil se svými loutkami, pověstmi a písničkami, Honza Hrubec
s Dřevěným divadlem, jaroměřské loutkové divadlo
BOĎI, Kapsa z Andělské Hory a další.

dách, procházku po hradbách či výstup na hlásku.
O prázdninách má hrad Svojanov brány dokořán
každý den, včetně pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. Na
žádných akcích nebude chybět dobové tržiště, občerstvení na nádvoří, v hradní restauraci i v předhradí.
V odpočinkové zóně u parkoviště se nejmenší návštěvníci vyžijí na dětském hřišti.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Výsadek švédských skautů v Poličce
Setkali se náhodou s rodinou Šafářů, ve které
odrostla dvě vlčata a skaut, někde u Blanska, když
chtěli navštívit jeden kostel. Dali se do lámané řeči
v angličtině a rodina Šafářů udělala úžasný dobrý
skutek. Po přečtení dopisu v češtině, který měli s sebou, je vzali k sobě domů na oběd a na noc. Pak zavolali mně a strávili jsme s nimi příjemnou hodinku
v naší klubovně.
Cestou plní úkoly, zajímali je naše podsadové
stany, sociální systém, náš skauting, jak se zdravíme, jaké jsou naše skautské zákony…
A my zase zpovídali je. Zjistili jsme tak, že skauti
ve Švédsku mají jen 7 bodů zákona, že jsou z velkého
400 členného oddílu ve Stockholmu, že si na činnost
vydělávají při vánočních trzích, že jim je 18 let, 4 roky

již vedou smíšenou družinu a skautují od 8 let. Jejich
oddíl či středisko je prý staré jen 75 let, obdivovali
naši stovku. Ale pan Šafář jim vysvětlil, že u nás
byli skauti dlouho zakázaní. Zajímavostí bylo i to, že
třeba zubařské služby jsou ve Švédsku od 21 let plně
hrazeny pacientem. Celkem jsou v Čechách na tři
týdny, týden už skauti strávili někde v Náchodě. Paní
Šafářová statečně a ochotně překládala.
Výsadek ze Švédska i Šafářovi dostali pamětní list,
šátek a odznak ke 100 rokům skautingu v Poličce
a popřáli jsme jim s bublaninou z třešní a višní. Tak
šťastnou cestu. Ještě než jsme se rozešli, tak jsme
si vzájemně lajkli FB stránky. Švédské stránky tedy
jsou: Älvsjö Scoutkår.
René Habrman

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 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.
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Pracovní léto v Poličce 2018

Informace z IC
Přejeme hezkou druhou polovinu léta a přinášíme několik aktuálních informací a nabídek.

Intenzifikace ČOV Polička – náklady více
než 40 mil. Kč, dokončení září 2019

Rekonstrukce domu na ulici 9. května –
náklady 11 mil. Kč, z toho 7 mil. hrazeno
dotací, dokončení – říjen/listopad 2018,
v domě vznikne 6 sociálních bytů

Vybudování nového chodníku v Průmyslové
zóně Polička

Ulice Zákrejsova – rekonstrukce silnice –
18 mil. korun (Pardubický kraj), oprava
chodníků po obou stranách ulice – více než
3 mil. Kč, 85 % nákladů hrazeno z dotace
(město Polička)

Nerudova – nové chodníky a asfaltový
povrch silnice

Dokončení vybudování infrastruktury
I. etapy lokality Bezručova

• Vstupenkové centrum – v současné době u nás
zakoupíte vstupenky na všechny hlavní kulturní, sportovní a společenské akce v celé ČR.
Zastupujeme vstupenkové portály Ticketportal,
TicketArt, Ticketstream, Ticketpro, TicketLive,
Colosseum Ticket.
Blízké akce v okolí Poličky:
• 3. 8.–5. 8. Dny dřeva provoněné levandulí,
Hlinsko – podrobný program k dispozici v IC
• 17. 8.–18. 8. Újezdské babí léto, 26. ročník,
Dolní Újezd – za koupalištěm
• 7. 9. Rytmus a hosté, Hlinsko – Sokolovna ve
20.00 hod., výhodné ceny v předprodeji
Vstupenky lze platit i platební kartou.
• S kolem kolem světa – kniha – příhody a zážitky
poličského cestovatele Petra Mazala
• turistické mapy Žďárské vrchy a okolí – nová
kolekce žádaných turistických map
• Oplatky z Poličky – novinka. Dárkové balení oplatkových trojhránků s motivy z Poličky
a hradu Svojanov
• Sazka – mimo prodeje sázek, her a ostatních
služeb z terminálu Sazka v IC vyřídíte i dobíjení
mobilů, placení složenek se slevou z poplatků
• banka Air Bank – její klienti si u nás můžou ze
svého účtu vybrat peníze
• Turistická známka ke 100. výročí založení Československé republiky
• Směnárna bez poplatků – nákup i prodej všech
obvyklých měn pro jednotlivce i organizace. Vybavíme vás na dovolenou, nákup věcí v zahraničí i na pracovní cesty.
• Medovina – lahodný mok od včelaře z regionu
• Olympský čaj – průduškový čaj z Olympského
pohoří
• Poličské pivo – oblíbený dárek
• Jízdenky Student Agency (Regio Jet) a Flixbus –
prodej jízdenek těchto autobusových dopravců
• Poličské pověsti – posbírané pověsti
• Zápalky – dárkové kazety s motivy Poličky
a hradu Svojanov
• Křížovky z Poličky – 12 křížovek s tajenkou týkající se Poličky
• Fortissimo – možnost placení složenek a SIPO
se slevou z poplatků
• Zájezdy:
Výstava Floria Kroměříž – 29. září, zájezd na
zahrádkářskou výstavu, odpoledne prohlídka
historického centra města s průvodcem, dále
arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada (Unesco 1998)
Advent v Brně + vila Tugendhat – sobota 8. 12.,
jednodenní adventní zájezd s možností prohlídky vily Tugendhat (Unesco 2001).
Nabídka na další adventní zájezdy s odjezdem
z Poličky bude v průběhu srpna 2018. Připravujeme například Vídeň + čokoládovna (s možností nákupu); Drážďany; Bratislava; Wroclav.
Těšíme se na vaši návštěvu Informačního centra.
Přijďte k nám – poradíme vám.
kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Uzávěrka

Rekonstrukce ulice Šaffova – náklady
13 mil. Kč (včetně ulice Tylovy), dokončení
srpen 2018

Lokalita Bezručova – dokončení výstavby
nových bytových domů (48 bytů) –
57,6 mil. Kč, Předpoklad dokončení konec
roku 2018

příštího čísla Jitřenky
19. srpna
Další letošní uzávěrky:
15. 9., 18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Z Rady a Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 4. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 25. června 2018
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2017 bez výhrad dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za
rok 2017 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje využití finančních prostředků
vedených na zvláštních účtech města pro dům
č. p. 805 ve výši 629.581 Kč a pro dům č. p. 806
ve výši 526.931 Kč na opravy a údržbu těchto bytových domů.
ZM schvaluje aktualizaci financování akce
„Intenzifikace ČOV Polička“ z rozpočtu města
Poličky v letech 2018–2019 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje financování aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička z rozpočtu
města Poličky v letech 2018–2019 dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje investiční záměr Masarykovy
základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ Polička“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu na I. etapu
projektu dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje závazek města podílet se v letech 2019–2020 v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
na financování I. etapy investičního záměru Masarykovy základní školy Polička „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy, Masarykova ZŠ
Polička“ do částky 500 tis. Kč a předfinancování
podílu hrazeného z dotace ve výši až 95 % celkových způsobilých výdajů projektu a do výše
4.200 tis. Kč.
ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička za rok 2017 a plán
preventivně výchovné činnosti na období od
1. 5. 2018 do 1. 5. 2019, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Modřec
v roce 2019, včetně způsobu financování, dle
důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku
obcí Českomoravské pomezí za rok 2017 spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017,
dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Česká inspirace za rok 2017, dle důvodové
zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Kraje Smetany a Martinů za rok 2017, dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Poličsko za rok 2017, dle důvodové zprávy.
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ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Královská věnná města za rok 2017, dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO AZASS za rok 2017, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje „Plán rozvoje sportu města Poličky“, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva
města Poličky na 2. pololetí roku 2018 takto:
13. 9. 2018, 13. 12. 2018.
Usnesení přijatá na 11. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 25. června 2018
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“
uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV
Polička, se sídlem Pardubice – Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice, a. s., se sídlem
Pardubice – Rosice a STROJÍRNY A OPRAVNY
MILENOV, spol. s r. o., se sídlem Milenov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
s SWIETELSKY stavební, s. r. o. se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Chrudim, na opravu části komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností AGILE, spol. s r. o., Ústí nad
Orlicí, na akci „I. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností PRIMA, spol. s r. o., Hradec
Králové na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav,
I. etapa lok. Bezručova v Poličce“ a s ní související projektová a inženýrská činnost, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Přístupová cesta – kostel ČCE v Poličce“ se společností SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy části chodníků
u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody
v Poličce“ Ing. Petra Klusoně, se sídlem Střítež –
Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi firmou Faulhammer, s. r. o., se sídlem
Tržek, Míchárnou Ubušínek, spol. s r. o., se sídlem Ubušínek a městem Poličkou, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd k zajištění zakázky „Restaurování „Božích muk“ na ul. Hegerova
Polička“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Luďkem Špatenkou, Vraclav k zajištění zakázky
„Restaurování litinového kříže na podstavci se
světeckými reliéfy před kostelem v Modřeci“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Luďkem Špatenkou, Vraclav k zajištění zakázky
„Restaurování pomníku obětem 1. světové války
v Poličce “, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Chodník u ZŠ na ul. Rumunská v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč,
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje odbornou komisi pro posouzení
návrhů řešení akce „Stavební úpravy objektu
č. p. 505 – Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličce“ za vzniku bytových jednotek, dle důvodové
zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie – Městský úřad Polička, Palackého nám. 160“
(2. část veřejné zakázky) mezi městem Poličkou
a dodavatelem INSTAV Hlinsko a.s, Hlinsko, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu
č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“ mezi městem Poličkou a dodavatelem PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové
zprávy.
RM bere na vědomí rozšíření stravovacích služeb v Mateřské škole Čtyřlístek Polička, se sídlem
Polička o strávníky ze Speciální základní školy
Bystré, pracoviště Polička, se sídlem Bystré, od
1. 9. 2018 dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních
zřízených městem Polička za období květen 2017
– červen 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přijetí daru Masarykovou základní školou Polička, se sídlem Polička od Spolku přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM ukládá Masarykově základní škole Polička
doplnit do darovací smlouvy ustanovení o darech
dle zřizovací listiny, ustanovení o postoupení
práva na reklamaci a přijímat dary přednostně
v peněžní podobě, vyjma věcí drobné spotřeby,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol
a školských zařízení zřízených městem Polička za
období a ve výši dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. OKSCR/18/23007 na „Vybavení pracoviště pro
digitalizaci muzejních sbírek“ s Pardubickým
krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23008 na „Modernizaci elektronického zabezpečovacího systému galerijních expozic
a depozitářů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23153 na realizaci akce „Festival pro
rodiny s dětmi – Skřítkování 2018“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23155 na realizaci akce „Polička Jazz
2018 – 22. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23156 na realizaci akce „Dny Slovenské kultury v Poličce – 6. ročník“ s Pardubickým
krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23157 na realizaci akce „Divadelní
přehlídka – Zákrejsova Polička 2018 – 8. ročník“
s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23154 na realizaci akce „Martinů fest
2018 – 21. ročník“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/18/23158 na realizaci akce „Divadelní
pouť na Svojanově 2018“ s Pardubickým krajem,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 mezi městem Poličkou jako půjčitelem a spolkem Pontopolis, z.s., se
sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení platnosti předmětné smlouvy
do 31. 12. 2024, dle důvodové zprávy.

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

Usnesení ZM a RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem obsahují text upravený tak, že
jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických
osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální
text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Kalendář akcí
srpen 2018

Kroužky a kurzy v TD
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový
školní rok 2018/2019 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 Machová, 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 od října
• mírně pokročilí – pondělí – hodina bude
upřesněna, začátek od října
• středně pokročilí – čtvrtek – hodina bude
upřesněna, začátek od října
• pokročilí se zaměřením na konverzaci –
čtvrtek – hodina bude upřesněna, začátek
od 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
– výuku od 2 účastníků

Přijďte si vybrat a vyzkoušet aktivitu,
která by vás zajímala
úterý 4. září do Tylova domu v Poličce, kde pro
vás bude připravena prezentace zájmové činnosti
pro nový školní rok 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
10.00 h cvičení rodičů s dětmi
17.00 h zdravotní cvičení pro každého
18.30 h cvičení pro zdraví a krásu
Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 60
min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli
vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim
představám a vašim tělesným a pohybovým
možnostem.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné
dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.

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 2018 do dubna 2019 v odpoledních/večerních hodinách.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
23.–25. 8. – Hip Hop Kemp
Festivalový park Hradec
Králové. 17. ročník největšího
legendárního hiphopového festivalu ve střední a východní Evropě. Hip Hop
Kemp každoročně představuje to nejlepší ze
světové a česko-slovenské hiphopové scény, tanečníky z celého světa, kteří se potkávají na tanečním podiu, kde probíhají soutěže a exhibice
pouličního tance.

Zájmové kroužky:
Cheb 30. 8. – Léto v Krajince 2018
• Jóga: od 16 let pro začátečníky i pokročiRichard Müller s kapelou
lé, lektorka: Jana Divoká; pondělí 18.30 –
19.00 h, začátek 1. října; podzimní kurz – do
Jindřichův Hradec
ledna 2019
25. 8. – Rusalka
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci: 1,5
opera na III. nádvoří státního hradu a zámku
až 2,5 let – dopolední cvičení, lektorka:
MgA. Hana Malíková; den bude upřesněn –
Kutná Hora
9.00 – 10.00 h, začátek – říjen; 15 lekcí á 1 ho17.–19. 8. – Veteran Rallye & Srpnové hodovádina, 600 Kč, podzimní kurz – do ledna 2019
ní
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí: 2,5
víkend s historickými auty a řadou doprovodaž 3 roky – dopolední cvičení, lektorka:
ných akcí
MgA. Hana Malíková; den bude upřesněn
10.00 – 11.00 h, začátek – říjen; 15 lekcí á 1 hoLitomyšl
dina, 600 Kč, podzimní kurz – do ledna 2019
10.–12. 8. – Vzpomínková jízda na Elišku
Cvičení rodičů s dětmi je zaměřeno na pohy- a Čeňka Junkovi
bové hry na říkadla a písničky, obsahuje posi3. ročník mezinárodní akce pro milovníky auto
lovací a relaxační část, která je vedena formou
veteránů
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem,
které již chodily, ale samozřejmě se mohou
Telč
hlásit i noví zájemci.
17.–18. 8. –Historické slavnosti Zachariáše
• Cvičení pro zdraví a krásu: pro ženy a dívky
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Jak to
od 16 let, lektorka: Dagmar Melšová; úterý
bylo za Masaryka
17.30 – 18.30 h, začátek 2. října; 15 lekcí á 1 hoSlavnostní ceremonie, příjezd prezidenta
dina, 600 Kč, podzimní kurz – do ledna 2019;
T. G. Masaryka, písně 1. republiky, tance, dragoustředa 17.30 – 18.30 h, začátek 3. října; 15
ni, sokolníci, dobový jarmark, divadlo na Štěplekcí á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz – do
nickém rybníku, letní divadelní dílna.
ledna 2019. Kroužek je určen dívkám a ženám,
které budou využíváním různých stylů posiTřeboň
lovat celé tělo.
8. 8. – Mezinárodní jazzová setkání
• Zdravotní cvičení pro každého: pro ženy
sedmý ročník setkání na Masarykově náměstí
i muže – od 16 let, lektorka: Jana Suchá; stře- – šest koncertů jazzových mágů z domova i zahrada 18.45 – 19.45 h, začátek 3. října; 15 lekcí
ničí
á 1 hodina, 600 Kč, podzimní kurz – do ledna 2019. Cvičení je zaměřeno na správné drBližší informace a mnohem více tipů na výžení těla, udržení tělesné kondice, protažení
let naleznete na našich webových stránkách
a posílení problémových partií, zpevnění sval- www.ceskainspirace.cz.
stva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu a únavy.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků. Podmínky
pro přihlášení do jazykových kurzů a zájmových
kroužků: Přihláška – platbou nevratné zálohy
200 Kč v hotovosti v Tylově domě od 3. do 13. září
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8 až 17 h
úterý a čtvrtek – 8 až 15.30 h
polední přestávka – 11.30 až 12 h

Upozornění!
Pořadatelé festivalu POLIČKA*555 žádají
motoristy, aby v sobotu 18. 8. od 17. hodiny do
cca 22.30 hodin neparkovali na poličském nábřeží
Svobody (z důvodu konání festivalového ohňostroje). Omlouváme se za dočasné omezení a děkujeme
za pochopení.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Známé i neznámé podoby
Radka Pilaře
– výstava představuje tvorbu
vynikajícího českého výtvarníka,
ilustrátora a především autora podoby dobráckého pohádkového loupežníka Rumcajse…
5. 5.–2. 9., výstavní sály Městské galerie, barokní radnice, Palackého nám.
Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou škálu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých
médií.
Království panenek
– výstava představuje krásnou sbírku historických panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
26. 5.–22. 9., výstavní sály Centra
Fenomén Merkur
– výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé
i velké stavitele…
28. 4.–2. 9., velký výstavní sál Centra
Výstava Fenomén Merkur vznikla díky spolupráci s největším sběratelem stavebnice Merkur Jiřím
Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet let
svého života. Obdivovat tak můžete propracované
stavby a modely nejrůznější velikosti a náročnosti
provedení, jako jsou Petřínská rozhledna či ruské
kolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta či letadla,
seznámíte se i s prototypem tzv. čočkostroje Otto
Wichterleho. Legendární stavebnice Merkur se vyrábí už téměř 100 let. Výstava proto mapuje i její
historii a vývoj od samého počátku až po současnost. Současně zve všechny malé i velké návštěvníky ke hře, neboť součástí výstavy je herna.
Polička v osmičkách
2. 6.–30. 12. přednáškový sál Centra
Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj
a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918
zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za
sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celonárodních
a mezinárodních událostí), představuje tato výstava. Je to výstava o naší zemi, městě a lidech.
Akce:
Život na věži – kostýmové prohlídky
11. – 12. srpna
182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemálo schodů až do výšky 36 m vám bude odměnou netradiční
oživená prohlídka rodné světničky světoznámého
hudebního skladatele, jež se nachází ve věži kostela
sv. Jakuba. Tam se budete moci setkat s „Bohuslavem Martinů“ a jeho matkou Karolínou.
Těšit se můžete na průvodkyni v kostýmu ušitém podle dobových fotografií a chlapce hrajícího
na housle tak, jak jistě dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních
osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení
rodiny pověžného.
Prohlídky budou probíhat v sobotu a v neděli v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 h. Vstupenky je nutné zakoupit
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici,
zároveň je vhodné se předem objednat.
Poličské kulturní léto 2018
Program se koná v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více na www.letopolicka.
cz. Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami
z. s. Vstupné na akce: 40 Kč
st 1. 8. od 21.00 h Letní kino v atriu
Dunkerk
Režisér Christopher Nolan zaplul do vod skutečných událostí a zakotvil u francouzského Dunkerku,
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kde na jaře 1940 čekalo na evakuaci téměř 400 000
britských, francouzských a belgických vojáků. Strhující podívaná jde v mnohém proti pravidlům
dnešních válečných filmů. Ne náhodou získal Dunkerk osm nominací na Oscara.
akční/drama/historický/válečný/Velká Británie/
Nizozemí/Francie/USA/2017/106 min
pá 3. 8. od 19.00 h Hudba – koncert
kapely Apetitt
Koncert folk-country-rockové kapely, která vás
jistě kulturně nasytí.
ne 5. 8. od 16.00 h Divadélko pro děti
Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna – písničkové vyprávění pana mlynáře
a paní mlynářky o jednom pohádkovém dění blízko jejich mlýna. Účinkuje divadlo Kůzle a koná se
v rámci akce „Ozvěny festivalů České inspirace –
Kutnohorské léto na Svojanově a v Poličce“.
út 7. 8. od 14.00 do 16.00 h Dílnička pro
děti v muzeu
Domácí křídy – přijďte si vytvořit barevné křídy rozmanitých velikostí a tvarů.
st 8. 8. od 20.00 h Kino v AV sále – Masaryk
Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před
druhou světovou válkou a odkrývá mnohá tajemství jeho života. Životopisné drama režiséra Julia
Ševčíka v čele s Karlem Rodenem obdrželo dvanáct
sošek Českého lva. Součástí projekce je i prohlídky
výstavy Polička v osmičkách, mapující posledních
100 let.
životopisný/drama/historický/Česko/
Slovensko/2016/113 min
pá 10. 8. od 18.00 h Beseda v AV sále –
Drsná i krásná tvář Indie
Cestovatel Marek Janák bude vyprávět o přívětivé, ale i odvrácené tváři Indie – o druhé nejlidnatější zemi světa. Na motorce projedeme Himaláje na
severu. Vlakem v nejhorší třídě navštívíme pouště,
džungle, posvátná místa, staré chrámy, ale hlavně
nejznámější města. Ve starobylém Váránasí, kde
protéká řeka Ganga, se spolu s ním zúčastníme obřadu spalovaní zesnulých. Dozvíte se něco o místní
kuchyni, čím vším se lidé živí, o stylu a ceně života.
Těšit se můžete na fotografie i krátká videa.
so 11. 8. od 21.00 h Letní kino v atriu
Tvář vody
V utajované americké vládní laboratoři probíhají
experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. S uvězněným stvořením se náhodou střetne němá uklízečka Elisa,
která s ním dokáže komunikovat beze slov, stačí jim
gesta a emoce. Příběh o lásce a svobodě, zasazený
do Ameriky šedesátých let, odehrávající se na pozadí studené války, získal ze třinácti nominací čtyři
Oscary.
drama/fantasy/romantický/thriller/horor/
USA/2017/123 min
ne 12. 8. od 16.00 h Divadélko pro děti
Zvědavá pohádka – jste zvědaví, jak to dopadne s chytrou princeznou Filipínou, když se
chce vdát jenom za toho, kdo ji přehádá? Účinkuje
divadlo JoJo.
út 14. 8. od 9.00 do 12.00 h
Dílnička pro děti v MaTami
Poklady z knoflíků – staneme se na chvíli
šperkaři, co z knoflíků vyrobí poklady.
út 21. 8. od 14.00 do 16.00 h
Dílnička pro děti v muzeu
Prostírání – ozdobte si látkové prostírání různými tiskátky. Pod vašima rukama začnou růst
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hrady a zámky, rozkvetlé louky nebo pomocí štětců
popustíte uzdu vaší fantazii.
so 25. 8. Bitva na políčkách
4. ročník celodenního historického festivalu, při
kterém v parku u hradeb vyroste středověké ležení,
kde se setkají skupiny živé historie z několika zemí.
Pořádá spolek Aldeigjuborg z. s. Vstup zdarma,
koná se za každého počasí.
ne 26. 8. od 15.00 h Hudba
Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní
odpoledne.
po 27. 8. od 18.00 h Divadlo pro dospělé
Návštěva mladé dámy – Muž a žena – odvěké,
věčné, nevyčerpatelné a znovu překvapující téma.
Kolik autorů je už zpracovalo a na kolikero způsobů.
Kdo se přijdete pobavit u několika humorných scének na toto téma, můžete v některé z nich najít sami
sebe. Účinkuje Divadelní škola při Divadelním
spolku Tyl Polička.
út 28. 8. od 14.00 do 16.00 h
Dílnička pro děti v muzeu
Tužkovník – vyrobte si krásný tužkovník vytvořený z papírového tubusu, lékařských špachtlí
a ozdobený technikou decoupage.
pá 31. 8. od 21.00 h Letní kino v atriu
Big Lebowski
Kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem
Bridgesem v hlavní roli. Jeff „Dude“ Lebowski
miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných
náhod stane obětí vydírání. Jeff musí se svými
neschopnými kumpány předat výkupné za jeho
rozmazlenou dceru. Vše by mohlo jít docela v klidu,
kdyby se Jeffův kámoš Walter nerozhodl shrábnout
prachy na výkupné.
komedie/krimi/USA/Velká
Británie/1998/117
min
Připravujeme:
71. Umělecký salon v Poličce
8. 9.–4. 11. výstavní sály Městské galerie
71. Umělecký salon v Poličce bude věnovaný tvorbě dvou významných osobností současné umělecké
scény. Český malíř a bývalý pedagog malby na Akademii výtvarných umění v Praze Martin Mainer
vystaví výběr z cyklu Slovanská epopej, který je
volnou reflexí na cyklus Alfonse Muchy. Mimořádně nadaný malíř, žák Martina Mainera a absolvent
Akademie Adam Kašpar představí hyperrealistické malby s námětem Vysočiny.
Vernisáž se koná v sobotu 8. září ve
14.00 h ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého nám.
100 let skautingu v Poličce
16. 9.–4. 11. výstavní sály Centra
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku
skautingu v Poličce. U této příležitosti se ve spolupráci se skautským střediskem Tilia v Poličce
uskuteční ve výstavních sálech Centra Bohuslava
Martinů výstava, která představí historii českého
skautingu i poličského střediska. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout kroniky, vlajky, skautské
kroje, kuriozity, spojené s životem v přírodě,
a především desítky fotografií ze stanových táborů,
výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších akcí,
pořádaných skauty pro děti i dospělé. Pro děti
budou připravena stanoviště, která prověří jejich
zručnost a znalosti – uzlování, poznávání květin,
orientace v mapě a další dovednosti. Na výstavě
bude k vidění také táborový stan s podsadou
a indiánský stan týpí s ohništěm.
Výstava bude zahájena v neděli 16. září ve
14.00 h ve výstavních sálech Centra.

Umělecko-eko-sociologické Symposium Chaos Start 2018
Téma: Tělo, 8. ročník. 3.–12. 8. V kontextu výtvarného umění a přírody: Tělo lidské, spirituální
tělo, tělo matky Země, hlína – Adam a Eva, pralátka, pramatérie, prahmota, hmota – antihmota, těla
zvířat a rostlin, léčení, relaxace, meditace, odhmotnění. Určené absolventům a studentům vysokých
uměleckých škol, otevřené zájemcům z řad veřejnosti, co se týká přednášek, vernisáží a účasti na
workshopech.
V rámci celoročního výstavního a kulturně společenského programu pořádá Galerie Kabinet Chaos,
Spolek Planeta Chaos z.s. s podporou města Poličky,
Ministerstva kultury ČR a Agosto Foundation. Místo
konání: usedlost Chaos, Střítež 68, Polička 572 01,
www.planeta-chaos.cz, FB: Galerie Kabinet Chaos,
Chaos 68, Artmap: Galerie Kabinet Chaos. Kontakt:
verbrom@gmail.com, mobil: 602 315 215. Odpovědná osoba, kurátorka, M.A. Veronika Šrek Bromová,
předsedkyně Spolku Planeta Chaos z.s.
Kreativní dílna pro děti na téma Tělo. 3.–4. 8. povede Mgr. Štěpánka Nikodýmová, MgA. Martin
Karel Klusoň, asistentka Claire Turnau Havranová. Věkové rozmezí cca 3–15 let. První část v pátek
13 – 16 h, závěrečná část – pokračování v sobotu
13 – 16 h, zakončeno vernisáží pro rodiče a veřejnost
v 16 h. Kontaktujte nás pro potvrzení účasti vašich
dětí. (602 315 215, verbrom@gmail.com).
Program symposia Chaos
Start 2018 – Tělo:
Asol, znalkyně kultury labyrintů a jejich
tvůrkyně – přednáška workshop. 7. 8. od
15 h. Daniela vás provede historií, smyslem, prin-

cipy a důvody jejich vytváření, labyrint si projdete
a naučíte se, jak použít jeho energii pro váš život.
(www.labyrinty.webnode.cz)
Jana Koko King, umělkyně, jogínka a lektorka
v práci s pánevním dnem – přednáška, ukázka, výtvarná reflexe – úterý 7. 8. v 17.30-20 h. Tajemství
ženského pánevního dna I., metoda 3 x 3 Renaty
Sahani, přednáška a ukázka cviků. Srdečně vás zvu
na malou ochutnávku toho, co tento celodenní kurz
nabízí. Sejdeme se v ženském kruhu, nadechneme
se do naší pánve, jemně pohladíme naše posvátné
orgány, vytřeseme traumata uložená v naší pánvi
a dozvíme se, čemu se vyhnout a co naopak podpořit. Těším se na vás. Jana Koko. Vezměte si pohodlné
oblečení.
Vladana Augustenová CSB, certifikovaná asistentka a poradkyně, přednáška, individuální
konzultace, 8. 8. od 18 do 19.30 h., téma: Klient
se všemi jeho potřebami. Empatická služba klientovi nebo prostituce? V roce 2015 absolvovala mezinárodní certifikované školení sexuální
asistence pro handicapované. Patří tak mezi pět
vyškolených sexuálních asistentek pro postižené
u nás. Vystudovala podnikatelsko-ekonomickou
školu, rok a půl pracovala v sexbyznysu. Tantrické učení a sebeléčení studovala na mnoha kurzech v ČR i v zahraničí. Je místopředsedkyní ve
výboru spolku „Rozkoš bez rizika“. „Posilujeme
jejich vůli žít, sexuální energie je ta nejsilnější
energie, kterou máme v těle. Pracovala jsem
s lidmi, kteří měli poškozené tělo, zkroucené
ruce, záda, různé stupně skoliózy. Skrze sexuální energii jsme společně tělo dokázali srovnat.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
6.–11. 8. – Řezbářské symposium – Woodart 2018 na
téma „Kudy? Tudy! aneb
Dřevo, se kterým se neztratíte“. Celý týden budete mít možnost sledovat práci
řezbářů, v sobotu proběhne společenské odpoledne. Občerstvení zajištěno.
30. 8. – Rozloučení s prázdninami
Zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Tajemný hrad Svojanov – pořádá městská knihovna
v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Akce se
bude konat od 15.30 do 19.00 h.
Dolní Újezd
11. 8. – II. Italská noc
V přírodním areálu pořádá Sokol Dolní Újezd,
hraje KaM beat, vstupné 60 Kč.
17. 8. – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí 19.00
– 19.30 h. Elixír, 19.40–20.20 h. Blugate, 20.35–
21.25 h. Neřež, 21.40–22.40 h. Tomáš Klus, 23.00
-24.00 h. Míša Leicht & Forehand – Country bál,
24.00 – 02.00 Medúzy – Country bál. Vstupné
děti a ZTP 90 Kč, ostatní předprodej 200 Kč, na
místě 240 Kč.
18. 8. – Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí
13.00 -14.10 h. Nezmaři, 14.25–15.25 h. Pavlína Jíšová & Bababand, 15.40–16.40 h. Míša Leicht & Forehand, 16.50–17.30 h. Heuréka, 17.40
–18.20 h. Flashback, 18.35-19.35 h. Žalman a spol.,
19.50–20.50 h. Jana Rychterová a spol., 21.00–
22.10 h. Epydemye. Vstupné děti a ZTP 110 Kč,
ostatní předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč.
Výstava „Zde domov můj“
Každou sobotu a neděli v regionálním muzeu
otevřeno od 14.00–17.00 h.
Jedlová
14.–17. 8. – Kinematograf bratří Čadíků – letní
kino. Promítat se bude pod Cykloubytovnou. Fil-

my – Špunti na vodě, Bezva ženská na krku, Bajkeři, Hurvínek a kouzelné muzeum
Litomyšl
1. 8.–29. 8., 19.30 h., park u Smetanova domu
Středa, hudby vám třeba (1. 8. Věneband,
8. 8. Syfon, 15. 8. Machos Burritos, 22. 8. Volnost,
29. 8. The Pink Panthers) Každou prázdninovou
středu posezení s živou hudbou různých žánrů
v hudebním pavilonu v parku za Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno.
2.–6. 8. 21.00 h., Smetanovo náměstí
Kinematograf bratří Čadíků – letní kino (Hurvínek a kouzelné muzeum, Bezva ženská na krku,
Špunti na vodě, Bajkeři, Šťastná)
3.–31. 8. 18.00 a 19.30 h., Toulovcovo náměstí,
Toulovcovy prázdninové pátky 2018
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé (3. 8. Pavel Dobeš a Tomáš
Kotrba, 10. 8. Tomáš Kočko & Orchestr, 17. 8. Cop,
24. 8. Marien, 31. 8. Fleret).
10.–12. 8. Státní zámek Litomyšl
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Výstava historických vozidel, motocyklů a kol,
komentovaná jízda historických vozidel, atd.
Oldřiš
4. 8. – Oldřišská večerní v požárním útoku o pohár starosty obce. Začátek od 21.00 h. v areálu za
Orlovnou. Videopozvánku najdete i na youtube.
com/Pozvánka na Oldřišskou večerní 2018.
Sebranice
11. 8. – Poličský bagr – XVIII. ročník plážového
volejbalového turnaje mužských dvojic, začátek
v 8.00 h. na plážovém hřišti v Sebranicích. Pořádá TJ Spartak Polička – RS volejbal ve spolupráci
s obcí Sebranice.
12. 8. – Posezení pod lípou – od 16 h u kapličky
na Pohoře. K tanci a poslechu zahraje kapela Jana
Pohorského.
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Tato práce má hluboký smysl,“ říká Vladana
Augstenová, podle níž bychom takovou pomoc
potřebovali všichni.
Asol, povede 8. 8. od 20 h. do 22 h. – přesně, posvátný a rituální Hopi oheň – vezměte si teplé oblečení, deku.
Lenka Morávková (Knoflenka) – hudebnice,
workshop, koncert. 9. 8. od 17 do 20 h. Lenka působí
v současné době v L. A. v USA, znovu vytvořila originální hudební nástroj – projekt, Bohemian Crystal
Instrument. Povede workshop hry na tento nástroj
a bude přednášet o jeho historii a vzniku, koncert,
pro děti i dospělé.
Barbara Benish, americká vizuální umělkyně, vernisáž – výstava 11. 8. v 17 h., workshop 10. 8. od 10
do 13 h. Barbara Benish multimediální umělkyně,
pracuje s tématem těla. Působí od zač. 90. let v České republice a zasadila se o rozpohybování českého
umění a umělců směrem k USA. Je průkopnicí v žití
a tvoření na českém venkově, poblíž Horažďovic, kde
provozuje již řadu let svůj Artmill a kde pořádá kreativní vzdělávací programy pro mládež.
Xolotl Martinéz, významný aztécký stařešina,
rituál, workshop, 10. 8. od 20 h. Xolotl je aztécký
strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je
učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných
potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou
kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky.
Xolotl se narodil v roce 1953 na místě zvaném Xochimilco – Místo květin. Díky tomu, že byli jeho předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl do tajných
učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům
věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií
dávného národa Teochichimeců. Učil se různým
druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi
a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě. Od
80. let intenzivně vyučuje mládež a děti, pořádá kurzy a semináře věnující se starodávné kultuře Mexika,
stejně jako je zasvěcován do dalších domorodých tradic amerického kontinentu.
Procesí – skupinová performance
V přípravě je skupinová akce „Procesí“, pochod či
procházka žen, dětí a mužů v kostýmech, maskách
či bez, důležitou součástí by měla být kolová sukně.
Trasa: Střítež – Polička – Střítež. V Poličce na náměstí či v parku skupinová či individuální performance a akce na téma: Odpočinek a oslava života
ve stylu „Neohippies“. Za účasti mnoha umělkyň
a umělců, uměleckých či aktivistických, feministicky či jinak osvětově a kulturně orientovaných skupin.
Pozváni jsou: Skupina hobbystických modelek a modelů Koluchův sen, Sirény z Titanu, Mothers Artlovers, Kojící Guerilla atd. Pozvány budou umělkyně
Lenka Klodová, Kateřina Olivová, Darina Alster,
Kateřina Vincourová, Veronika Drahotová, Hanka Poislová, Jennifer Helia deFelice, Jana Preková.
Věříme, že se připojí další místní i přespolní. Tato
akce si klade za cíl připomenout uvolněnost a radost,
kterou prožívala generace 60. let v USA, která svými
svobodnými postoji, stylem oblékání a chování deklarovala protest proti válce ve Vietnamu a obecně
své mírové smýšlení. V akci „Procesí“ jde o vyjádření nesouhlasu se současným vládním a politickým
establismentem, který v mnohém překračuje limity
demokracie a dovoluje spoluvládnutí rasisticky či
totalitně orientovaným stranám. 9. 8. v 11 h dopoledne vyjdeme z usedlosti Chaos ve Stříteži. Sledujte aktuálně na stránkách Galerie Kabinet Chaos na
Facebooku a našem webu www.planeta-chaos.cz.
Jana Koko a Tomáš Kingovi, instalační performance keramických plastik z výtvarné akce – Zelený
muž, 11. 8. v 18 h.
11. 8. od 18 h vernisáž účastníků Symposia. Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální dění na
FB, Galerie Kabinet Chaos.
Těšíme se na vaši účast a váš zájem. S pozdravem
za Spolek Planeta Chaos z.s., předsedkyn, M.A. Veronika Šrek Bromová. Kontaktujte nás pro potvrzení
účasti vaší nebo vašich dětí. (602 315 215, verbrom@
gmail.com). Kapacita omezena. Děkujeme.
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Městská knihovna

Program RC MaTami

Léto – výstava výtvarných
prací žáků Základní školy Na
Lukách
V 1. patře knihovny bude
v průběhu léta k vidění výstava výtvarných prací žáků
prvního stupně Základní školy Na Lukách. Výstava kreseb se koná do 7. září.
Poličské kulturní léto – multižánrový
letní festival
Srpnový balíček kulturních akcí přinese do
prázdninové Poličky letní kino (Masaryk, Dunkerk, Tvář vody, Big Lebowski), cestovatelskou
besedu o Indii, divadlo pro děti i dospělé, koncert
kapely Apetitt, tvořivé dílny a jiné kulturní zážitky. Více zábavy na www.letopolicka.cz.
Srpnový tematický koutek
Vzhůru do nekonečna a ještě dál
Knihovna uvádí: scifi a fantasy – vhodné pro
pokročilé i čtenáře začátečníky. Zavítejte do světa upírů, čarodějů, draků, robotů a do spousty
dalších tajuplných míst.

Přednášky
o českých
dějinách
Městská knihovna v Poličce připravila i na podzim letošního roku další cyklus přednášek, které
budou věnovány českým dějinám a české státnosti.
Událostí a příběhů, které stojí za to si připomínat, je naše historie plná. Nikdy neškodí se s nimi
seznámit a možná i pochopit mechanismy dějů,
které naše předky vedly k řadě závažných rozhodnutí, která potom ovlivňovala životy jejich potomků. Když ne proto, abychom se z nich poučili, tak
alespoň pro dobrý pocit, že jsme pro pochopení
vlastní současnosti udělali maximum. Na druhou
stranu je však zcela jisté, že ani znalost vlastních
dějin nás neuchrání od neustálého opakování chyb
a špatných rozhodnutí. Snad však poněkud zmírní
jejich četnost a osudovost, popřípadě přinese úlevu ve zjištění, že chybami se někdy člověk učí.
Nejenom o českých dějinách a státnosti si
budeme povídat o vybraných středách vždy od
17.30 h. v čítárně Městské knihovny v Poličce.
Kromě přednášející, dr. I. Fridrichové-Sýkorové,
nebude chybět již tradiční sklenka čaje. Začínáme
už v září, přednáškami „Ve stínu císaře Barbarossy“ (12. 9.) a „Zlatá bula sicilská“ (26. 9.). V říjnu
nás čeká „Král železný, král zlatý, král zakladatel“
(10. 10.) a „Vita Caroli – vrchol české středověké
státnosti“ (24. 10.). „Státotvornost“ našich předků
si připomeneme v listopadu a prosinci přednáškami „Okno, nástroj politického boje I“ (7. 11.), „Vytrvalost růže přináší …“ (21. 11.) a připomínkou zatím posledního českého vyhazování mocenských
protivníků oknem „Okno, nástroj politického boje
II“ (12. 12.).
Pokud vás naše nabídka setkávání s českými dějinami zaujala, budeme se na vás těšit v Městské
knihovně v Poličce.
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Vážení rodiče, upozorňujeme, že
během příměstského tábora, který
se koná 6.–10. 8., bude centrum pro
veřejnost uzavřeno.
Pravidelný prázdninový program
• Klubík: každé pondělí 9.00–12.00 h.
• Dílny dle programu: úterý 9.00-12.00 h.
• Hlídáček: každou středu 8.00–12.00 h.
• Výlety dle programu: každý čtvrtek
• Klubík:každý pátek 9.00-12.00 h.
• Cvičení s Danou:
všechna cvičení probíhají přes prázdniny
v MaTami
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA 19.00–20.00 h.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h.
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 h.

Sebepoznávací kurz s arteterapií
8 setkání – 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12., 15. 1.,
12. 2., 12. 3., 9. 4. ; od 18.00–19.30 h.
Lektorka: Jmenuji se Jitka Macenauerová a jsem
učitelka na základní škole. Vždy jsem se zajímala
o umění, ať výtvarné, či hudební nebo taneční. Tvořivé práce mi vždy přinášejí klid a útěchu ve shonu
všedních dní. Nyní jsem na rodičovské dovolené se
třetím dítkem a vím, jaké různé pocity maminky
během těhotenství, porodu a prvních let života děťátka pociťují. A že jich je. Občas je to hodně náročné a maminky nemyslí na sebe. Studuji arteterapii,
což je terapie výtvarným uměním. Pro svoji absolventskou práci jsem si zvolila právě arteterapii
s maminkami na mateřské dovolené, aby udělaly
také něco pro sebe a měly možnost se rozvíjet. Srdečně vás zvu na 8 arteterapeutických sezení.
Cena za kurz: 800 Kč
Přihlašovat se můžete na matami@matami.cz,
maximální počet 6 účastníků.

Hlídáček (kapacita 6 dětí) každou středu
8.00–12.00 h. 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 vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/hod., 45 Kč/h. za každého druhého sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.:
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.

Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 19. 9. (středa 9.00–17.00 h.) a 20. 9. (čtvrtek 9.00–16.00 h.). Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období podzim/zima, oblečení pro těhotné
a hraček. Přihlašovat se můžete až do odvolání na
e-mailové adrese bazarek.matami@email.cz.

Zahrada U Mlýna
2. 8. od 9.00 do 12.00 h.
Sbalte si hračky na písek a přijďte si pohrát.
V případě špatného počasí se akce nekoná.

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy s permanentkou 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma

Borová – minigolf
16. 8. odjezd vlakem v 8.53 h.
Na hřišti u sokolovny v Borové jsou houpačky,
prolézačky, minigolf a kiosek s bohatým občerstvením.
V případě špatného počasí se výlet nekoná.

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.

Hřiště Mánesovka
23. 8. od 9.00 do 12.00 h.
Sbalte si hračky na písek a přijďte si pohrát.
V případě špatného počasí se akce nekoná.

„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou a CBM“.

Poklady z knoflíků
14. 8. od 9.00 do 12.00 h.
Staneme se na chvíli šperkaři, co z knoflíků vyrobí poklady.

Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Kresby Bohuslavu Martinů
v Senátu České republiky
Výstavní prostory Senátu PČR v Praze se od
23. srpna do 7. října 2018 zaplní obrázky Bohuslava Martinů. Městské muzeum a galerie
Polička získalo příležitost prezentovat zde nejslavnějšího poličského rodáka a bude tak činěno
způsobem netradičním: představením nikoliv
jeho kompozičního odkazu, ale méně známé
tvůrčí sféry – výtvarné. Pod názvem Martinů
obrázky kreslící si zájemci budou moci prohlédnout řadu půvabných kresbiček z počátku
20. století. Skladatel maloval pro vlastní potřebu, jedná se o formu určité tvůrčí relaxace.
Za jeho života kresby zveřejněny nikdy nebyly,
v dalších letech či desetiletích se v rámci výstav
či vydaných knižních publikací na veřejnost dostaly některé z nich, vždy ovšem jen torzovitě
spíše jako dokreslení určité tematiky. Chystaná
výstava představí návštěvníkům dosud nepříliš

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

známou součást skladatelovy tvorby v návaznosti na různé životní události.
Výstava se koná pod záštitou senátora Radko
Martínka. Slavnostní zahájení se uskuteční ve
čtvrtek 23. 8. ve 14.00 h v Zaháňském salonku
Senátu PČR v Praze.
Možnost prezentace nejvýznamnějšího poličského rodáka v Praze je pro město Polička
významným momentem, a proto chce svým občanům zprostředkovat možnost být přítomni
na vernisáži výstavy. Vypraven bude autobus
s kapacitou 15 osob, který zájemce z Poličky do
Prahy (a zpět) dopraví. Pokud byste měli o účast
na vernisáži zájem, kontaktujte: Městské muzeum a galerii Polička, e-mail: juklova@muzeum.
policka.org nebo tel.: 737 855 755.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

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
Veškeré chybějící informace budou doplněny 27. 8. na www.mozaika-policka.cz.: VZP přispívá v roce 2018 dětem i dospělým z fondu prevence na
sportovní aktivity. Vyžádejte si od nás doklad při placení kroužku.
• Pletky s opletky: pro děti od 1. třídy, čtvrtek
14.00–16.00 h, SVČ, Z. Švecová
• Jehlou a nití: pro děti od 1. třídy, středa
14.00–16.00 h, SVČ, Z. Švecová
• Kutílci: pouze pokročilí, pondělí 16.15–
18.15 h, SVČ, Z. Švecová
• Kutílci: pro kluky od 1. třídy – začátečníci
pondělí 14.00–16.00 h SVČ, Z. Švecová
• Keramika: 1.–3. třída zač., úterý 14.00–
15.30 h, SVČ, D. Procházková
• Keramika: pokročilí od 6. třídy, úterý 15.45–
17.45 h, SVČ, D. Procházková
• Keramika: 4.–6. třída, čtvrtek 14.00–15.30 h,
SVČ, D. Procházková
• Výtvarka – keramika: 1.–5. třída, středa
14.00–15.30 h, SVČ, D. Procházková
• Picasso: 1.–5. třída, úterý 14.00–16.00 h,
SVČ, A. Hejduková
• Prima vaření: 1.–5. třída, úterý 13.30–
15.00 h, SVČ, I. Chroustovská, DiS.
• Kytara: začátečníci a mírně pokročilí od
4. třídy, pátek 14.00–15.00, 15.00–16.00 h,
SVČ, K. Kukaňová
• Kytara: pro pokročilé, úterý 16.00–17.00,
17.00–18.00 h, SVČ, M. Kubík
• Hrátky s flétničkou aneb zdravé dýchání: začátečníci 5–6 let, pondělí 16.00–17.00 h, SVČ,
V. Tmejová
• Zábavná hra na flétnu: pokročilí 7–11 let,
pondělí 17.00–18.00 h, SVČ, V. Tmejová
• Zumba kids: 1. stupeň ZŠ, středa 16.30–17.30,
sál SVČ, M. Pikovská
• Aerobic: 6–11 let, čtvrtek 16.30–17.30 h, sál
SVČ, A. Skálová
• Mažoretky: pro holky 5–6 let, sál SVČ, D. Došlá
• Hip hop: 6.–9. třída, středa 15.30–16.30 h,
sál SVČ, Vendula a Lucie Fendrychovy
• Jumping kids mini I.: 4–6 let, úterý 15.30–
16.30 h, gymnastický sál hala gymnázia,
B. Faltýnková
• Jumping kids mini II.: 4–6 let, čtvrtek
16.00–17.00 h, gymnastický sál hala gymnázia, K. Sokolová
• Jumping kids I.: 1. stupeň ZŠ, úterý 14.30–
15.30 h, gymnastický sál hala gymnázia,
B. Faltýnková
• Jumping kids II.: 1. stupeň ZŠ, středa 14.30–
15.30 h, gymnastický sál hala gymnázia,
B. Faltýnková
• Jumping teenager: 2. stupeň ZŠ, čtvrtek
17.00–18.00 h, gymnastický sál hala gymnázia, T. Švandová
• Sportovní gymnastika: od 6 do 10 let, středa, čtvrtek 16.00–17.30 h, sportovní hala
gymnázia, Mgr. L. Králová, B. Faltýnková, Mgr. E. Neudertová, MUDr. J. Šíchová,
A. Faltýnková, M. Andrlíková, M. Findejsová

• Parkour: 2. – 9. třída, 17.30–18.30 h, sportovní
hala gymnázia, M. Segéň, Š. Pejchar, D. Zeman,
P. Sýkora
• Karate: 10 let – dospělí, středa: 17.00–18.30 h,
malá tělocvična Masarykova ZŠ, pátek: 17.00–
18.30 h, velká hala Masarykova ZŠ, Š. Kučerová,
J. Král, P. Hromádka, J. Janáček, R. Andrle
• 1. FBC Polička – mladší žáci: pondělí 15.45–
16.45 h, ZŠ Na Lukách, R. Dudek, DiS., Mgr. Zdeněk Přiklopil
• 1.FBC Polička – dorostenci: pondělí, středa
17.00–18.00 h, ZŠ Na Lukách, R. Dudek, DiS.
• Badminton: 5.–9. třída, pátek 15.30–17.00 h,
hala gymnázia, P. Klusoň
• Kopaná – mladší přípravka: ročník 2010 – 2011,
850 Kč, R. Mlynář, úterý a čtvrtek 16.30–18.00 h,
stadion SK – jaro, léto; úterý 17.00–18.00 h, ZŠ
Na Lukách – zima; čtvrtek 17.30–18.30 h, hala
gymnázia – zima. Nábor od září 2018 proběhne
každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin na stadionu
SK Masokombinát Polička. Začínáme první úterý v září.
• Kopaná – starší přípravka: ročník 2008 –
2009, 850 Kč, R. Lajžner, úterý a čtvrtek 16.30–
18.30 h stadion SK – jaro, léto; pondělí 17.30–
19.00 h, hala gymnázia; čtvrtek 17.00–18.00 h,
ZŠ Na Lukách. Nábor od září 2018 proběhne
každé úterý a čtvrtek od 16.30 hodin na stadionu SK Masokombinát Polička. Začínáme první
úterý v září.
• Jezdecký klub Vraník: 6–15 let, úterý 14.30–
15.30 h, jednou za 14 dní společná teorie v SVČ,
úterý nebo středa 15.00–18.00 h, jezdecký areál
Stašov – praxe, M. Pletichová
• Šachy I.: začátečníci od 1. třídy, pátek 14.30–
16.00 h, SVČ, J. Nešpor
• Šachy II.: pokročilí, pátek 15.30–17.30 h, SVČ,
D. Schaffer
• RC Modely: pro děti od 10 let, úterý 16.00–
17.30 h, dílna SVČ, dopravní hřiště, D. Franke
• Na cestách se neztratím: 10–13 let, čtvrtek
15.00–16.30 h, sál SVČ, F. Zbořil
• Fyzika a chemie doma a v kuchyni: 3.–5. třída,
čtvrtek 14.30–16.00 h, SVČ, V. Hančil
• Žihadýlka: 1.–9. třída, čtvrtek 15.30–17.30 h,
Sebranice, J. Křivka. Kroužek navazuje na autobusové spojení: Polička – Sebranice rest. 14.50–
15.05 h Sebranice rest. – Polička 17.58 – 18.12 h
Zájmové kroužky pro nejmenší:
• Hravá škola bruslení: 4–10 let, středa 16.15 –
17.15 h, 10 lekcí, zimní stadion, M. Grubhoffer
• Hravé mluvení: 4–7 let, pondělí 16.00–17.00 h,
sál SVČ, K. Sokolová
• Veselé tančení: 4–6 let, úterý 16.30–17.30 h, sál
SVČ, A. Skálová
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• Angličtina se zvířátky: 4–6 let, 850 Kč,
pondělí 15.00–15.45 h, sál SVČ, H. Richterová
• Kopaná – přípravka „školička“: ročník
2012 a 2013, 850 Kč, P. Bureš, úterý a čtvrtek 16.30–17.30 h, stadion SK – podzim
a jaro; úterý 16.00–17.00 h, ZŠ Na Lukách – zima; čtvrtek 16.00–17.00 h, ZŠ Na
Lukách – zima. Nábor od září 2018 každé
úterý a čtvrtek od 16.30 h na stadionu SK
Masokombinát Polička.
• Florbal elévové: středa 15.45–16.45 h, ZŠ
Na Lukách, R. Dudek, DiS.
• Florbal elévové: středa 15.45–16.45 h, ZŠ
Na Lukách, Mgr. Z. Přiklopil
• Florbal školička: začátečníci 1.–3. třída, čtvrtek 15.00–16.00 h, ZŠ Na Lukách,
Mgr. P. Nyklová
• Rarášek – cvičení rodičů s dětmi: 3–5 let,
úterý 17.0–18.00 h, malá tělocvična Masarykova ZŠ, M. Lajžnerová
• Tvořivé ručičky: 5–7 let, pondělí 14.30–
15.30 h, SVČ, I. Chroustovská, DiS.
• Tvořivé ručičky: 5–7 let, středa 15.00–
16.00 h, SVČ, I. Chroustovská, DiS.
• Tvoření pro malá stvoření: 2.5–5 let, středa 9.30–11.00 h, SVČ, I. Chroustovská, DiS.
Zájmové kroužky a kurzy
pro studenty a dospělé
• Jóga: pro dospělé a studenty, pondělí
18.00–19.30 h, sál SVČ, M. Hegrová
• Jóga: pro dospělé a studenty, úterý 18.45–
20.15 h, sál SVČ, I. Petrová
• Cvičení pro tělo a duši: pro dospělé, úterý
17.30–18.30 h, sál SVČ, H. Hejtmánková
• Fitbox: pro dospělé a studenty, středa
17.30–18.30 h, sál SVČ, H. Hejtmánková
• Keramika: pro dospělé a studenty, úterý
18.00 – 20.00 h, SVČ, A. Hejduková
• Dámský klub: pro dospělé, každé první
úterý v měsíci 14.30–18.30 h, SVČ, D. Pachovská
• Kurz černého drátování: Pro dospělé a studenty, říjen – prosinec 10 lekcí, čtvrtek
17.00–19.00 h, SVČ, Ing. Ivan Šouta:
• Řezbářský kurz – tvorba loutek: pro dospělé a studenty, pondělí 17.00 – 20.00 h,
SVČ, V. Hurych
• Kurz malby: pro dospělé a studenty, sobota
po 14 dnech 14.00–17.00 h, SVČ, D. Němcová
• Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla: Individuální kurz pro dospělé a studenty, od
října 5. lekcí, J. Frkáň
• Kurz jógy smíchu: pro dospělé, od října
5 lekcí čtvrtek 18.00–19.30 h, sál SVČ
Mgr. J. Macenauerová
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Pozvánka DPS
Penzion

MartiNoviny

1. 8. trénování paměti
od 14.00 h v altánku, když
bude pršet, tak ve společenské místnosti.
7. 8. keramická dílna od 13.30 h v pracovní
místnosti
8. 8. keramická dílna od 13.30 h v pracovní
místnosti
15. 8. letní grilování od 14.00 h v atriu Penzionu. Zájemci se nahlásí do pondělí 13. srpna na recepci DPS Penzion a zaplatí 25 Kč na občerstvení
(chleba, uzenina, hořčice, pití).
22. 8. Kavárnička splněných přání od
14.00 h v jídelně. Máte přání podívat se na místo,
které jste dlouho nenavštívili? Chcete se seznámit s tím, jak se změnila místa, kde jste bydleli
v době svého dětství? Nebo máte přání podívat se
na místo, kam jste se vždy chtěli vydat, ale nevyšlo to? Navštivte kavárničku a společně se pokusíme přání splnit.
29. 8. procházka – Navštívíme park a Přístav,
vycházíme ve 13.30 h.
30. 8. narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně

Z činnosti
DPS Penzion
Poslední středu v červnu jste se na Přehradě
mohli potkat se seniory z DPS Penzion a také z Domova pro seniory v Poličce. Senioři si už ani neumí
představit, že by prázdniny nepřivítali posezením
anebo procházkou u vody. Přitom si i zazpívali,
popovídali. A protože u vody vždy vyhládne, tak
i něco dobrého ugrilovali.

Zpívalo se i na narozeninovém zpívání, které se
koná vždy poslední čtvrtek v měsíci v DPS Penzion.
Šikovné ručičky tkaly polštáře, které potom doplňovaly háčkovanými ozdobami. Polštáře si můžete prohlédnout ve výstavním prostoru vestibulu
DPS Penzion.
Senioři každý rok také navštíví některou z výstav, které se v Poličce konají. Tentokrát se vypravili na výstavu s názvem Království panenek. Už
cestou si povídali o panenkách z mládí a těšili se,
zda tam tu svoji uvidí. Výstava byla nádherná.
Vzpomínky z dětství samy vystupovaly a připomínaly chvilky prožité například s panenkou vyřezanou ze dřeva. Velkým zážitkem byla i prohlídka
výstavy stavebnice Merkur.
Krátkou procházkou se senioři vydali do Riegrovy ulice, kde si se zaujetím povídali před obrazy
malířů Jana Čiháka, Jiřího Petra a Zuzany Ridzoňové. Odpoledne plné zážitků bylo ukončeno
zmrzlinou.
Poličská univerzita třetího věku slavnostně
ukončila semestr. S řeckými tanci vystoupil taneční kroužek Pohoda k poslechu i tanci zahrál pan
Hladík a zazpívala paní Andrlíková.
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Letní měsíce válečných let v Americe
Před rokem jsme se v letním vydání Jitřenky
zamýšleli nad tím, jak Bohuslav Martinů trávil
prázdniny či dovolené. Do roku 1938 téměř každý
rok našel pár dnů či týdnů, aby zavítal do rodné
Poličky a navštívil zde rodinu. Rokem 1939 se jeho
život diametrálně změnil. Po obsazení tehdejšího
Československa Němci se Martinů odmítl do země
vrátit a stal se tak vlastizrádcem – byl v hledáčku
gestapa. Do roku 1940 žil ve Francii, ale po jejím
obsazení německými vojsky začalo být nebezpečno i tam. To byl důvod, proč se rozhodl i s manželkou pro emigraci.
V USA žili manželé Martinů od dubna roku
1941. Většinu roku trávili v pronajatém bytě v New
Yorku, poměrně blízko proslulého Centrálního
parku, kam skladatel chodil na procházky. Pobyt
v přírodě mu ale nenahradily. „Věřte mi, ty nekonečné avenue a ulice New Yorku nejsou právě nejlepší inspirační zdroj… Padají na vás, svírají vás
a zdá se vám, že z nich nemůžete ven. Nemůžete
si odpočinout, posadit se venku na terasu nějaké malé kavárny jako v Paříži…“ V New Yorku se
skladatel nikdy necítil zcela volný a zejména letní
měsíce tam pro něj byly nemyslitelné. Každý rok
proto opouštěl newyorský byt a s manželkou ujížděli na venkov, aby se vyhnuli horkým dnům uprostřed velkoměsta.
První americké léto (1941) si manželé Martinů
na USA teprve zvykali. Byla zde jazyková bariéra,
oba se anglicky teprve učili a tak uvítali nabídku
přátel, trávit letní měsíce společně. Nejprve byli
hosty Miloše Šafránka v jeho domě v Pleasantville asi 80 km od New Yorku. Následně s dalšími
přáteli odcestovali na ostrov Island Martha’s Vineyard, kde se soustředilo větší umělecké společenství a pořádaly i různé hudební produkce.
V pronajatém domku se ve volném čase Martinů
učil anglicky četbou literatury v originále (ale příjemnější formu výuky objevil v New Yorku, kdy
s Charlotte chodili do biografu na pravé americké
westerny).
Na počátku léta 1942 dostal Bohuslav Martinů
neočekávanou nabídku učit na letních kurzech
v Hudebním centru Berkshire (Berkshire Music
Centre). Byla to úžasná příležitost, kterou skladatel neodmítl, vždyť ve stejném centru učili i takoví
skladatelé jako Paul Hindemith či Igor Stravinskij.
Po skončení kurzů přijali Bohuslav a Charlotte
Martinů pozvání manželů Ondříčkových do Manometu na pobřeží Atlantského oceánu. „…teď jsem
v Manometu, máme takovou camping cottage a já
pospíchám se symfonií, abych to všechno dokončil.
Měli jsme tu trouble, považovali nás za Naci (nacisty) a ani Ondříčkovi nechtěli uvěřit (…) Je zde
překrásně, ale noci úplně mrazivé.“
Následující rok 1943 padla pro letní měsíce volba na Darien, malé městečko asi 60 km severovýchodně od New Yorku. Pronajali si zde malý domek
se zahrádkou, odkud nebylo daleko k moři. Pobyt
byl příjemný, navíc v okolí pobývali krajané: Miloš
Šafránek, Mario Korbel, tvůrce jedné z nejzajímavějších skladatelových bust. Z New Yorku sem na
návštěvu zajížděli fotograf Josef Macháček, malíř
Alén Diviš, pianista Rudolf Firkušný a další.

Skladatel samozřejmě neodpočíval celé dny, to
ostatně nedělal nikdy. I když se snažil užívat si
přírodní krásy kraje, i tady komponoval. V Darien vzniklo jedno z jeho nejsilnějších děl: v odstupu roku od tragédie samotné, když už otřes nebyl
tak bolestný, zkomponoval Martinů Památník
Lidicím (Memorial to Lidice). Nebyla to však jen
skladatelská činnost, která zde zaobírala jeho
mysl. Bohuslav Martinů v Darien psal i zápisky,
kompletované později v knize Bohuslav Martinů
Domov, hudba a svět. Byly to zejména nejrůznější
úvahy o tvůrčím procesu skladatele. Za všechny
úvahy uveďme jedinou: „Komponuji stejně tolik
tělem jako hlavou. Vidím hudbu, cítím ji, dotýkám
se jí. Skoro nejméně ‚slyším‘ – to je už mechanismus, řemeslo. Hudba je pro mne představa světla, stíny se tvoří přirozeně podle úhlů světla; ale
nedělám tmu proto, aby vzniklo světlo. Světlo =
radost a život.“
I následující rok trávil Martinů letní měsíce
mimo New York. V roce 1944 prožil s manželkou
léto v příjemném prostředí Ridgefield ve státě Connecticut. Stejně jako Darien nebyla příliš
vzdálena od New Yorku (necelých 90 km severovýchodně). Usedlost, v níž měli pronajatý byt, se jmenovala Four Chimneys (Čtyři komíny) a pocházela
údajně již z roku 1785 – pochopitelně v době pobytu manželů Martinů již byla moderně rekonstruována a pohodlně vybavena. Byla obklopena velkou
zahradou, jejíž letní kvetoucí keře lákaly k zvěčnění na fotografický aparát. Krásná letní atmosféra
nevypovídá nic o chmurných myšlenkách skladatele, jehož nenechávalo chladným válečné dění
v rodné Evropě, zejména červnové vylodění spojeneckých armád v Normandii. Jak bylo jeho zvykem,
reagoval uměleckým vyznáním – v tomto případě
kompozicí své 3. symfonie a speciálně její třetí věty,
která překvapí syrovým až drásavým zvukem.
I letní měsíce roku 1945, ještě opojeni zprávami o konci druhé světové války na evropských
bojištích, strávili manželé Martinů mimo New
York. Na doporučení přátel tentokrát odcestovali
do nejvýchodnější části státu Massachusetts na
severovýchodě Spojených států, na mys Cape Cod.
Poblíž města South Orleans si pronajali malý domek. V blízkosti bydlela na letním bytě i rodina
Ing. Antonína Svobody, českého vynálezce, jenž
se zaměřoval na vývoj protiletadlových zaměřovačů. S jeho manželkou Miladou Svobodovou se
znali z lodi Exeter, jíž prchali z Evropy (manželé
Svobodovi tehdy prchali odděleně). S nimi se zde
navštěvovali a trávili společný čas.
S koncem války svitly naděje na návrat do Evropy, návrat do vlasti. Martinů o něm vážně uvažoval,
píše o něm v téměř každém dopise rodině i v písemných vzpomínkách: „Páté, a doufám poslední,
prázdniny v létě 1945 byl jsem v South Orleans
na Cape Cod u moře, kde jsem dokončil Čtvrtou
symfonii pro filadelfský orchestr… V South Orleansu píši také ještě tento článek. Ale brzo nastane
návrat do New Yorku a brzo návrat do Evropy.“ –
Bohužel se jeho touha nenaplnila. V Americe trávil
i letní měsíce poválečných let a do Evropy se trvale
vrátil až na počátku 50. let – do vlasti ale již nikdy.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Počítačový kurz pro seniory
v DPS „Penzion“
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením pro ovládání počítačů v každodenní praxi.
Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatelé.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 27. 9. do
29. 11., vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do
12.00 h. 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.
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Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 8.
3. 8.
5. 8.
7. 8.

Čas
14.00
21.00
19.00

10. 8.
11. 8.
12. 8.
14. 8.
15. 8.
21. 8.
22. 8.
25. 8.
26. 8.

16.00
13.30
14.00
13.30
20.00
18.00
21.00
16.00
9.00
14.00
14.00
14.00
11.00
15.00

27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
2. 9.

18.00
14.00
13.30
14.00
21.00
15.00

8. 8.

28. 4.–2. 9.
5. 5.–2. 9.
26. 5.–22. 9.
2. 6.–30. 12.
3. 8.–12. 8.
10. 8.–12. 8.
10. 8.–11. 8.

#

11. 8.–12. 8.

srpen 2018

Název akce – popis
Trénování paměti
Letní kino v atriu – Dunkerk
Koncert kapely Apetitt – Koncert folk-country-rockové kapely,
která vás jistě kulturně nasy
Divadélko pro děti – Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna
Keramická dílna
Dílnička pro děti v muzeu – Domácí křídy – přijďte si vytvořit barevné křídy.
Keramická dílna
Kino v AV sále – Masaryk
Beseda v AV sále – Drsná i krásná tvář Indie
Letní kino v atriu – Tvář vody
Divadélko pro děti – Zvědavá pohádka
Dílnička pro děti v MaTami – Poklady z knoflíků – staneme se na chvíli šperkaři
Letní grilování
Dílnička pro děti v muzeu – Prostírání
Kavárnička splněných přání – Ukážeme Vám místa, která jste již dlouho nenavštívili.
Bitva na políčkách – 4. ročník historického festivalu
Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne
Divadlo pro dospělé – Návštěva mladé dámy
Dílnička pro děti v muzeu – Tužkovník
Návštěva parku
Narozeninové zpívání
Letní kino v atriu – Big Lebowski
Dětské odpoledne

Místo konání
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
Park

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
spolek Aldeigjuborg z. s.

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

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Svatojosefská jednota Polička

Název akce – popis
Výstava: Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur
pro malé i velké stavitele…
Výstava: Známé i neznámé podoby Radka Pilaře
Výstava: Království panenek – výstava představuje krásnou sbírku historických
panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
Polička v osmičkách
Umělecko-eko-sociologické Symposium Chaos Start 2018 – Téma:
Tělo, 8. ročník. V kontextu výtvarného umění a přírody.
Skate ‚n‘ World Polička 2018 – Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu & Skate fest
Skate Fest – Hudební festival, který by rád spojil obyvatele Poličky a skejtové
závodníky z celého světa
Život na věži – kostýmové prohlídky

Místo konání

Pořadatel akce

Městské muzeum a galerie (CBM)
Radnice

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

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

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Galerie Kabinet Chaos Střítež
Široký Důl & ulice Husova

Spolek Planeta Chaos
Sk8 Slalom Polička

Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)

Sk8 Slalom Polička
CBM (Muzeum)

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

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
Facebook Aldeigjuborg

Kontakt, informace, rezervace

planeta-chaos.cz
petrmatous@skatenroll.cz
www.skatenroll.cz/cs/skate-fest
muzeum@muzeum.policka.org
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Zprávy z charity
Neobvyklý jev
V souvislosti s „přehřívající“ se
ekonomikou jsme v Oblastní charitě Polička zaznamenali neobvyklý
jev. V některých službách jsme nuceni odmítat klienty, a to z úplně
jiných důvodů než v předchozích
letech.
Jedná se především o osobní asistenci, jejíž kapacita je momentálně naplněna. To se v minulosti již několikrát stalo, naposledy před cca rokem,
kdy došlo ke kolizi mezi počtem zájemců o službu
a přidělenými dotacemi na zajištění personálu
na sociální služby. Jednoduše – bylo málo prostředků, které by při nárůstu poptávky umožnily
zareagovat a rozšířit tým asistentek. Letos se si-

Výroba třešňové marmelády v Tvořivé
dílně, foto Štěpánka Dvořáková
tuace vůbec poprvé v historii obrátila. Na služby
jsme obdrželi celkem slušné finanční prostředky
a mohli bychom tým posílit, avšak trh práce je vyčerpán.
„Náročné je zejména období léta, kdy si pracovníci potřebují vybírat dovolené. Práce v terénu
máme hodně, službu poskytujeme i o sobotách
a nedělích a také na druhou směnu v odpoledních
hodinách. Pracovnice jsou již dlouhou dobu plně
vytížené a odpočinek potřebují,“ řekla vedoucí
Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Eliška Šauerová. „V takové chvíli stačí banální
pracovní neschopnost jedné z nich a od vytížení
se můžeme lehce přehoupnout k přetížení. A to nepřináší dobré plody nikomu.“
Oblastní charita Polička nyní hledá pracovnici/
pracovníka do osobní asistence na plný či zkrá-

cený úvazek s možností nástupu ihned. Kvalifikačním předpokladem je minimálně výuční list,
spolehlivost, trestní bezúhonnost a dobrý vztah
k lidem. Výhodou je řidičské oprávnění. Ve všem
ostatní jsme schopni novou pracovnici zaučit.
Všimli jste si
Někteří z vás, čtenářů Jitřenky, jste si možná
všimli, že v klientele AC dílen Oblastní charity Polička nastala změna. Od dubna do služby přibylo
pět osob.
Jsou to muži s lehkým až středním mentálním
postižením, kteří se do Poličky přistěhovali z Domova na Zámku Bystré, jenž prochází transformací služeb. „O možnosti umístit je do charitních
terapeutických dílen jsme s vedením Domova
jednali už od roku 2016. Abychom mohli vyhovět,
potřebovali jsme rozšířit stávající kapacitu služby o jednu celou dílnu – o 6 lidí,“ potvrdila vedoucí
AC dílen a Denního stacionáře poličské Charity
Jaroslava Trmačová.
Noví klienti nyní procházejí adaptačním obdobím, v němž se učí zvládat nový životní styl s větším soukromím, ale také samostatností a zodpovědností. „Je to pro ně, ale také pro nás celkem
náročná etapa. Obvykle se v naší službě klientela
obměňuje po jednom až dvou lidech, nyní k nám
přišla naráz jedna celá skupinka, což je kvantitativní rozdíl vyžadující kvalitativní změny naší
práce. Přitom musíme v maximální možné míře
reagovat na individuální možnosti a schopnosti
každého nově příchozího, což v tomto počtu není
úplně jednoduché. Ale jak se zdá, naše úsilí a snaha nově příchozích nezůstávají bez úspěchu,“ hodnotí vedoucí.
Radikální změnou je i samotný vznik čtvrté
terapeutické dílny – rukodělné. Funguje v jiných
prostorách (Charitní dům IV.) s novým pracovníkem a na nové téma. Z řady činností se pomalu začíná profilovat potravinářská drobná výroba. Vše
zatím probíhá ve zkušebním provozu – hledání,
zkoušení, ochutnávání… Na dva výrobky jsou již
zpracovány HACCP – systém kontroly nad procesem výroby. Klienti si zařizují zdravotní průkazy
a hlavně se učí na výrobě aktivně podílet, dodržovat hygienická pravidla, pracovat a tvořit. První vlaštovky – originální sušenky a domácí nudle,
budete moci ochutnat už letos o prázdninách. Objeví se v obchodě Fimfárum.
Štěpánka Dvořáková

Srpnové víkendy
na kole (i pěšky)
s cyklobusem
Každou sobotu a neděli vás z Poličky k nejhezčím místům v okolí vyveze cyklobus, který bude
jezdit až do 2. září. Některé linky vás dokonce
dovezou i zpět. Je jen na vás, jak dlouhou cestu si
vyberete, jestli se pustíte do kopců, či do údolí řek.
Na linkách platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu
cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO.
Cyklobusem se o víkendu můžete vypravit:
• na Vysočinu: ve 12.40 hod. do Lačnova, Telecího, Pusté Rybné, Křižánek, či Svratky (výjimečně i v září až do 30. 9.)
• do Toulovcových Maštalí: v 9.35 hod. do
Proseče, Boru u Skutče, Nových Hradů (příj.
10.14 hod.) a večer zpět (v 18.06 hod. z Nových
Hradů s příjezdem do Poličky v 18.43 hod.)
• na stezku v oblacích na Dolní Moravě v Králickém Sněžníku: v 7.40 hod., a tím také např. do
Svitav, Moravské Třebové, Štítů, Králíků s návratem cyklobusem zpět. Odjezd z Dolní Moravy 13.30, příjezd do Poličky v 16.30 hod.
• do Vysokého Mýta a údolí Tiché Orlice:
v 9.35 hod. do Vysokého Mýta (příj. 10.35 hod.),
cestu zpět lze kombinovat s dopravou vlakem
(Česká Třebová – Polička), nebo na kole zpět
do Vysokého Mýta a odtud cyklobusem do Poličky v 17.45 hod.
Tipy na výlety a podrobnější informace o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády,
mapkou a tipy na výlet jsou k dispozici v poličském
informačním centru.
Letos se cyklobusem, na rozdíl od minulých let,
do svého cíle dostanete za výrazně kratší čas. Cyklobusy vozí rovněž pěší turisty. Linky cyklobusů
spolufinancuje Pardubický kraj a přispívá na ně
svazek obcí Českomoravské pomezí v rámci spolupráce měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto.
K příjemným výletům všem výletníkům přeji
pěkné počasí a šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města a výk. výboru
Českomoravské pomezí

Co takhle rozhledna?
Nedávno jsem zde psal o postupně zarůstajícím
Liboháji. Že než nějaké milióny by to chtělo hlavně vize a nápady. No, a od té doby ticho po pěšině, v tomto případě chtělo by se říci doslova. Inu
Polička.
Takže ještě jednou: co takhle rozhledna?
Nemusela by být nikterak vysoká, a tedy ani
nákladná. Z pláně navezené hlíny nahoře nad
sjezdovkou je úroveň vršků okolních stromů něco
přes deset metrů. A protože život je jen náhoda,
profesně se nyní takovými stavbami zabývám.
A protože život je ještě větší náhoda, ocitl jsem se
na volební kandidátce jedné nejmenované strany,
která takové rozvojové aktivity města bude mít ve
svém programu. Takže i o tom mohou být podzimní volby.
Pokud vás toto téma zajímá, na níže uvedeném
webu je prostor k diskuzi. Naleznete tam i můj návrh, kterýmžto se s mírným předstihem hlásím do
soutěže o budoucí podobu rozhledny.
Její název byste opravdu neuhodli. Jitřenka.
Petr Klusoň
www.vpolicce.cz

Vážení čtenáři,
dovolte mi krátce navázat na příspěvek Ing. Petra Klusoně ve věci využití potenciálu Liboháje.
Ano, je velkou pravdou, že tato lokalita má velké
možnosti dalšího rozvoje a vedle dlouhodobě výborně fungující sjezdovky má prostor i pro další
aktivity.
Město Polička v současné době zpracovává studii na další úpravu dílčí části za koncem sjezdovky,
kde se nabízí možnost terénní úpravy, která spočívá v pokračování zavezení již v minulosti započatého navýšení konce sjezdovky výkopkem čisté
zeminy. Tím se docílí dvou výhod. Za prvé se získá
prostor pro uložení čistého výkopku zeminy z různých staveb a zároveň se zdejší, stávající neutěšený
terén upraví do přirozené podoby.
Tento krok v budoucích letech umožní další využití, a to nejen ve prospěch sjezdovky, ale případně
též i pro jiné účely, např. vycházkové a turistické
trasy, prostor pro cyklokrosovou trať apod. Samozřejmě i myšlenka Ing. Klusoně na vybudování
rozhledny je aktuální a je možné o ní uvažovat.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta
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Občané se vyjadřovali k problematice dostupnosti bydlení
Na jaře letošního roku proběhlo v Poličce celkem
má tak dnes šanci hlavně ten, kdo se zná s jeho
pět diskuzních setkání s občany na téma dostup- majiteli, je někým osobně doporučen nebo případnost bydlení v Poličce. Akce se konala pod záštitou
ně ostatní zájemce výrazně přeplatí. Dle výpovědí
města Poličky a kromě zaměstnanců MěÚ se na její
účastníků je také někdy problém naplnit striktní
realizaci podílela také Agentura pro sociální začle- požadavky pronajímatelů, kteří si vzhledem k vyňování, Oblastní Charita Polička, rodinné centrum
soké poptávce mezi nájemníky vybírají, například
MaTami, Městská knihovna Polička a místní orga- tak, že odmítají rodiny s dětmi, stanovují maximálnizace sdružení Senioři České republiky. Hlavním
ní počet dětí, v domácnosti nebo bytě nechtějí děti
cílem setkání bylo shromáždit zkušenosti obča- v určitém věku, domácí zvířata apod. Výjimkou nenů s aktuální situací v oblasti bydlení a vytipovat
bývají ani lustrace osobní finanční situace uchazečů
největší bariéry, které lidem brání v zajištění běž- o bydlení, kontrola zadlužení přes osobní doklady
ného nájemního, případně i vlastnického bydlení. i další postupy pronajímatelů, které jsou mnohdy
Poznatky z diskuzí byly následně zapracovány do „za hranou“.
souběžně vznikající Koncepce dostupného bydlení
Se specifickými problémy se potýkají skupiny
města Polička, která bude dokončena v průběhu
lidí s nižšími příjmy, pro které je nepřekonatelnou
léta.
bariérou při pronájmu hlavně vysoká kauce, kteSetkání s občany probíhala formou tzv. fokus- rou ve většině případů pronajímatelé požadují. Ta
ních neboli ohniskových skupin, u kterých je dis- se pohybuje ve výši až tří částek nájemného, někdy
kuze vždy směřována moderátorem na několik
navýšená o provizi realitní kanceláři, tedy běžně až
vybraných aspektů tématu, v tomto případě tématu
ve výši 20 – 40 tisíc korun. Taková vstupní invesdostupnosti bydlení. Všichni zúčastnění mají stejný
tice je vysoká pro každého, nicméně pro lidi, kteří
prostor pro vyjádření názorů a zkušeností. Účast- mají hluboko do kapsy, mají nižší příjmy nebo se
níci byli (dle různých bytových potřeb) rozděleni
v horším případě potýkají s exekucemi a tím pádem
na rodiny s dětmi, samostatně žijící jednotlivce, nedisponují finančními rezervami, je složení tainvalidní důchodce a seniory a jednotlivé debaty
kové částky prakticky nemožné. Zmíněné exekuce
s nimi potom ve stanovených termínech probíhaly
s sebou přinášejí i další problémy, kdy například
odděleně.
mnozí pracující po stržení exekučních srážek s obPoznatky z diskuzí ukázaly, že i když každá z uve- tížemi zvládají hradit nájemné a přitom, vzhledem
dených skupin řeší při bydlení mnohdy odlišné
k oficiální výši příjmů (do kterého se exekuční srážproblémy, prakticky všichni se shodnou na tom, že
ky nezapočítávají) nedosáhnou na státní příspěvek
se Polička momentálně potýká s akutním nedostat- na bydlení.
kem dostupných nájemních bytů nebo finančně doVůbec nejhorší je situace pro obyvatele zdejších
stupného vlastnického bydlení. To se týká jak sou- ubytoven. Navzdory obecně rozšířené představě,
kromého sektoru, kde jsou často neúměrně vysoké
že se jedná jen o problematické nájemníky nebo
nájmy, tak i obecního bytového fondu, který byl
sezónní pracovníky, se mezi nimi najdou se i tací,
v minulosti v rámci privatizace rozprodán, a město
kteří se na ubytovně octli právě kvůli absenci jiných
si fakticky ponechalo jen několik desítek běžných
dostupných možností bydlení nebo sami upadli do
nájemních bytů. Tato situace nyní vytlačuje řadu
dluhové pasti, případně neměli z čeho uhradit kauci
lidí do různých nestandardních forem bydlení (ne- za normální byt (ubytovny jako jediné přitom kauvyhovující byty, ubytovny, bydlení s rodiči nebo se
ce nevyžadují). Bydlení na ubytovnách je ovšem
spolubydlícími apod.) nebo je nutí odcházet z měs- primárně určené pro krátkodobé pobyty a v přípata. Vzhledem k velikému převisu poptávky se nabíd- dě jejich delšího trvání se objevuje u obyvatel řada
ka a inzerce bydlení navíc stále méně objevuje ve- komplikací v osobním i profesním životě, jež se prořejně a stahuje se na internet, do uzavřených skupin
jevují například absencí soukromí (lidé se nemosociálních sítí nebo se šíří skrze známé či příbuzné. hou vyspat do práce, na ubytovnách jsou i průchozí
Dostat se ke kvalitnímu a cenově dostupnému bytu
pokoje), omezením kontaktů s rodinou i přáteli,
ztrátou osobní důstojnosti nebo trvalým pocitem
nepohody a obav o vlastní bezpečí a majetek kvůli
vysoké fluktuaci osob a častým konfliktům. Zvláště
nevhodné je pak na ubytovnách prostředí pro výchovu dětí a jejich přípravu do školy. Dlouhodobé
bydlení na ubytovně přitom není vůbec levné a pohybuje se v rozmezí 2 600–5 500 Kč měsíčně za jeČas běží, život jde dál, ale vzpomínky v srddiné lůžko. Obdobné problémy jako na ubytovnách
ci zůstávají..
řeší také obyvatelé některých nestandardních byto29 7. uplynulo 6 let od chvíle kdy zemřela
vých domů, které se nacházejí v obcích v okolí Poličmoje maminka Marie Šteflová.
ky a vznikly například úpravou nebytových prostor.
3. 8. uplyne 30 let, co zemřel můj tatínek
I zde jsou někdy poměrně vysoké nájmy, byty jsou
Josef Štefl.
ve špatném technickém stavu nebo s nevhodnými
Stále vzpomínají
dispozicemi, dochází k narušování soukromí ze
dcera M. Adamcová a vnučka Jana
strany majitelů objektu, neoprávněným kontrolám
Minaříková.
domácností apod.
Poněkud odlišné zkušenosti jsme zaznamenaDne 7. 8. 2018 uplyne 5
li u účastníků diskuze z řad poličských seniorů
let, kdy nás navždy opustil
a v některých případech i lidí pečujících o zdranáš milovaný manžel, tatívotně hendikepované blízké osoby. Většina osob
nek a dědeček, pan Miroslav
v seniorském věku, jež se besedy zúčastnila, má
Havran.
bydlení dlouhodobě zajištěno díky dříve realizoS láskou stále vzpomínají
vané svépomocné výstavbě, družstevnímu bydlení
manželka Marie a dcery
nebo odkupu bytů do osobního vlastnictví. Část
s rodinami.
seniorů také bydlí ve vícegeneračních rodinných
domech. Nicméně s přibývajícím věkem se objevují
Dne 18. srpna 2018 uplyne
zdravotní komplikace a s nimi také potřeba bezpět let, kdy nás navždy opusbariérového přístupu do bytu, který však mnohdy
til milovaný manžel, tatínek
není za stávajících stavebně technických podmínek
a dědeček pan Oldřich Nov domě možný. Někdy se objevují i obtíže s fyzicvotný.
ky a finančně náročnou údržbou poloprázdných
Stále vzpomínají
bytů či domů nebo s úhradou vysokých částek za
manželka a dcera Věra
energie. K tomu dochází hlavně, když někteří čles rodinou.
nové rodiny nadobro opouští domácnost, později
v případě ztráty partnera nebo při omezení sobě-

Vzpomínáme

18

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

stačnosti. O naléhavosti těchto problémů svědčí
mimo jiné i statistické údaje o rostoucím počtu lidí
v důchodovém věku nebo o vysokém počtu jednočlenných domácností, kterých je v Poličce asi třetina z celkového množství obydlených bytů. Celkový
počet bytů bezbariérových, bytů v domech s pečovatelskou službou nebo lůžek v domovech důchodců je v Poličce přitom relativně nízký a někdy jsou
také nevhodné jejich prostorové dispozice. Jeden
z účastníků diskuse pečující o hendikepované dítě
například zmiňoval nemožnost sehnat pronájem
bezbariérového bytu pro vícečetnou rodinu, přičemž stavebně – technické úpravy u soukromých
pronajímatelů jsou pro tento účel obvykle kvůli
finančním, administrativním i jiným bariérám nerealizovatelné.
Ve srovnání se seniory řeší mladí účastníci debaty v Poličce přesně opačné problémy. Netrápí je
obvykle věk, zdraví ani fyzické bariéry, ale jak už
jsme zmínili, pokud se nemohou spolehnout na své
kontakty či obětavou výpomoc rodiny, možnosti
běžného bydlení jsou pro ně velmi omezené. Paradoxně se to týká i některých lidí, kteří již v Poličce pracují, ale ani tak zde nemohou najít bydlení.
Řada lidí by v Poličce ráda bydlela nebo se sem
i vrátila, ale často není kam. Mladí účastníci uvažují o hypotéce, ale uvádějí, že je při místní úrovni
výdělků často nedosažitelná, představuje také jisté riziko pro páry, které doposud neměly možnost
vyzkoušet společné bydlení a přitom by se spolu
měly zadlužit na zbytek života. V souvislosti s tím
se proto například objevil i požadavek na zavedení
určité formy startovacího bydlení nebo městského
bydlení pro mladé rodiny.
Na závěr každého setkání byli účastníci vyzváni
ke zhodnocení přínosu debaty. Většina z nich pozitivně kvitovala hlavně možnost si o problémech
otevřeně pohovořit, seznámit se s osudy jiných lidí
a obecně také zájem města o problematiku občanů.
Na druhou stranu však zůstávali skeptičtí k praktickému využití výsledků (i vzhledem k možným
změnám obsazení radnice po komunálních volbách) a obecně volali po ještě větším zapojení politické reprezentace do diskuse s občany. Řada z nich
se také pozastavovala nad dřívější privatizací většiny obecních bytů nebo kritizovala připravovaný
prodej městských bytů, které se teprve staví.
„V červnu 2017 započala spolupráce s vládní
Agenturou pro sociální začleňování, jejíž cílem
bylo provést výzkum o sociální a bytové situaci
v Poličce. Na práci se společně s Agenturou podílely všechny složky města, které se zabývají sociální
tématikou. V současné době je tato studie ve finální části. Město Polička získá ucelený a odborný
materiál v této oblasti, který bude v průběhu následujících let využíván k rozhodování v sociální
a bytové problematice. Závěrem bych konstatoval,
že mě potěšila účast oslovených respondentů z řad
občanů Poličky a rovněž velké poděkování patří
pracovníkům Agentury pro sociální začleňování
a složek města za jejich práci,“ hodnotí místostarosta Bc. Antonín Kadlec.
Konané debaty neměly vzhledem ke složení
účastníků ambici zaznamenat všechny varianty
problematických situací spojených s bydlením ani
vytvořit sociologicky reprezentativní vzorek. Je
možné, že existuje i řada lidí, jejichž zkušenosti
mohou být pozitivní, ale že tito neměli vzhledem
k charakteru setkání potřebu se jich zúčastnit.
Z hlediska demografického vývoje města je také
zřejmé, že nedostupnost bydlení není zdaleka jediným důvodem současného odlivu obyvatel města,
což je potřeba reflektovat při jiných příležitostech.
Cíle realizovaných debat se tak omezily na sdílení
zkušeností a názorů účastníků, občané se zapojili
do diskuze o budoucí podobě bytové politiky města.
Všem organizátorům i účastníkům diskuzí tímto
děkujeme za věnovaný čas i obětavou pomoc při
realizaci celé akce.
Martin Šmoldas,
Agentura pro sociální začleňování

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Doba medová
Třída 1. C ukončila začátkem
června svůj celoroční projekt
výrobou Medové knihy. Celý den
děti pracovaly na obale své knihy v Mozaice pod vedením Aleny
Hejdukové, vyslechly odborný
výklad pana včelaře Jiřího Křivky a ochutnávaly
pravý domácí med. Stránky své knihy děti shromažďovaly v průběhu roku v hodinách matematiky, českého jazyka, světa poznání, výtvarných činností a některé si vytvořily doma samy či společně
s rodiči. Velmi se nám hodila akce CBM s názvem
O včelách a lidech, kde děti získaly nové informace
o daném tématu. Knihu dětem svázala naše paní
asistentka Lucie Štarmanová a na závěr projektu
maminka paní Procházková všem uháčkovala včeličky s překvapením. Děti se seznámily s pracovitými včelkami a zjistily, proč jsou užitečné. Příští
rok chceme v projektu nadále pokračovat a ještě
něco více se dozvědět o světě včel.
Republikové finále „Hledáme
nejlepšího chemika ČR“
Do celostátního finále postoupilo 40 nejúspěšnějších žáků z regionálních kol. Ti se sjeli
12. června do Pardubic, aby v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování teoretických znalostí a zkoušku laboratorních dovedností, které
mělo rozhodnou o „králi mladých chemiků“ České
republiky. Mezi těmito 40 postupujícími byly i tři
žákyně naší školy – Tereza Vomáčková, Lucie Popelková a Markéta Zavoralová. Naši školu velmi
dobře reprezentovaly. Lucie Popelková obsadila 12. místo, Markéta Zavoralová si vysoutěžila
14. místo a Tereza Vomáčková 27. místo. Všechny
se staly úspěšnými řešitelkami soutěže, odnesly si
zaslouženě hodnotné ceny a hodně chemických zážitků. Součástí soutěže byl i doprovodný program,
který si užili rodiče, učitelé i soutěžící. Děvčatům
moc blahopřejeme k úspěchu, kterého v této soutěži dosáhly.
Zlatý list
Po vítězství v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list, postoupilo družstvo starších žákyň
do národního kola ve Štramberku. Na týdenní akci,
pořádané Českým svazem ochránců přírody, se
sešlo patnáct nejlepších kolektivů z celé ČR. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším
zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Žáci se během týdne účastní řady
přírodovědných akcí, množství exkurzí, přednášek, které vyvrcholí soutěžní stezkou. Na jednotlivých stanovištích odborníci prověřují znalosti
v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní
prostředí, geologie, zoologie, botanika, paleonto-

logie, meteorologie, klimatologie, apod. Součástí
hodnocení družstva je dále praktická práce pro
přírodu.
Soutěže se účastnilo šestičlenné družstvo Lucie Popelková, Eliška Sobolová, Adéla Škorpíková, Anežka Vargová, Tereza Vomáčková, Markéta
Zavoralová, rozdělené do dvou tříčlenných hlídek.
Každá z děvčat prokázala řadu vědomostí a dovedností v oblasti přírodních věd.

Den zdraví a Sportovec roku
V rámci dne zdraví jsme letos hráli 21. 6. šestkový volejbal. Na hřišti byli tři chlapci a tři dívky
daných ročníků. Některé třídy byly smíšené. Nicméně hrála 7. A, 8. A, 8. C a 9. A. Turnaje se zúčastnilo 29 hráčů. Děvčata z 8. B nám plnila funkci
rozhodčích.
Přemožitele nenašla 7. A, která po zásluze zvítězila. V tomto družstvu hráli pouze volejbalisté
a volejbalistky z místního oddílu. Druhé místo
vydřela v rozhodujícím zápase tiebreakem 8. A,
třetí skončila 9. A. Letos se bylo na co dívat, pěkná
podání i dlouhé výměny.
S koncem školního roku vyhlašuje každoročně
kabinet tělesné výchovy nejlepší sportovce z řad
našich žáků, kteří si jako odměnu odnášejí pamětní trika. I letos se našli borci – Matěj Škacha
8. C a Jan Jelínek 8. A, kteří dokázali překonat
hranici tisíce bodů a zapsat se tak do Síně slávy
naší školy. Další vítězové: Viktor Olšinár a Klára
Soukalová 6. A, Vojtěch Janků 7. B, Eva Šlosrová
7. A, Marie Mourová 8. A, Šimon Němec a Adéla
Bartoňová 9. A.
Školní parlament
Školní parlament letos zavítal ve svém výjezdním zasedání do nedaleké Bystřice nad Perštejnem, a to do zábavního a vzdělávacího parku Eden.
V parku se nachází kovárna, stolárna, pivovar,
mlýn, panský dvůr, horácká vesnice, jízdárna
a ekopavilon. My měli komentovanou prohlídku
všech prostor, ale je zde možno objednat i samostatné programy pro školy. Nádherný areál, skvělý

pan průvodce, 33 našich žáků prožilo téměř tříhodinové páteční dopoledne na farmě.
Ocenění nejlepších žáků školy
19. 6. proběhlo ocenění nejlepších žáků poličských škol na radnici v Poličce. Z naší školy bylo
oceněno 5 žáků, ostatních 8 nominovaných se nemohlo zúčastnit z důvodu reprezentace školy na
republikových soutěžích. Od pana starosty jsme
obdrželi pamětní list a drobné dárky.
Zavoralová Markéta (9. A) – Chemická olympiáda 5. místo krajské kolo, 3. místo okresní kolo,
Olympiáda v českém jazyce 6. místo krajské kolo,
3. místo okresní kolo Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, 3. místo regionální kolo Postup od
celostátního kola 14. místo
Popelková Lucie (9. A) – Fyzikální olympiáda
5. místo v okresním kole, postup do krajského
kola Chemická olympiáda 6. místo v krajském
kole 4. místo v okresním kole Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR 6. místo v regionálním kole
Postup od celostátního kola 12. místo
Vomáčková Tereza (9. A) – Chemická olympiáda
3. místo v krajském kole, 6. místo v okresním kole
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2. místo v regionálním kole Postup od celostátního kola
27. místo
Vargová Anežka (8. A) – Biologická olympiáda
8. místo v krajském kole, 2. místo v okresním kole,
Pythagoriád, 3. místo v okresním kole, Přírodovědný klokan 2. místo za Pardubický kraj, Matematická olympiáda 1. místo v okresním kole
Bartoňová Adéla (9. A) – Matematická olympiáda 3. místo, v okresním kole Olympiáda v českém
jazyce 4. místo, v okresním kole Pohár rozhlasu
Účast v krajském kole, Přespolní běh 1. místo
v okresním kole, Basketbal 3. místo v okresním
kole
Škacha Matěj (8. C) – Hokejbal proti drogám
3. místo v krajském kole, Pohár rozhlasu 2. místo
v okresním kole, Plavání 2. místo v okresním kole,
Přespolní běh 3. místo v okresním kole družstev
Mourová Marie (8. A) – Sportovní gymnastika Účast v republikovém finále, Pohár rozhlasu
4. místo v krajském kole, Sportovní lezení 2. místo
v okresním, kole Basketbal 3. místo v okresním
kole
Jelínek Jan (8. A) – Plavání 1. místo v okresním
kole, Volejbal 2. místo v okresním kole, Hokejbal
3. místo v krajském kole, Pohár rozhlasu 3. místo
v okresním kole
Účastníci Mistrovství ČR Školních týmů v šachu
2018 Šafář Václav (5. A), Bouška Petr (2. C), Bouška Pavel (2. C), Feltl Lukáš (4. C)
Kocanda Tomáš (8. A) – Fyzikální olympiáda
1. místo v okresním kole, Dějepisná soutěž, Matematické soutěže dobré umístění ve školních kolech,
Práce v redakční radě školního časopisu Pisálek.
28. 6. převzali vycházející žáci naší školy vysvědčení na poličské radnici, a to za přítomnosti
starosty města, ředitelky školy, třídních učitelek,
rodičů a rodinných příslušníků žáků.
Teď už si děti užívají prázdnin, učitelé zaslouženou dovolenou, ale škola stále žije. V plném proudu jsou plánované rekonstrukce, opravy a realizace projektů. A tak se hlasy dětí a učitelů vyměnily
za zvuky vrtaček, kladiv, brusek apod. Vše se po
náročném školním roce čistí, myje, drhne, bílí
a opravuje nebo přestavuje.
-har-
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Sportovní hry seniorů
Ve středu 27. června se na fotbalovém stadionu
u Liboháje uskutečnil letos už 4. ročník Sportovních
her seniorů, pořádaný městskou organizací Senioři
České republiky. Srdce se mi tetelilo radostí při pohledu na mé vrstevníky, kteří zde jako za mlada běhali, skákali, házeli granáty a koulemi, balancovali,
trefovali do terčů… A taky se mi maličko dmulo pýchou, že jim pořád ještě aspoň trochu stačím…
Předseda poličské organizace Jaroslav Koráb:
„Sportovní hry pořádáme v součinnosti s městem,
letos na počest 100. výročí vzniku republiky. Doposud jsme je vždy pořádali za účasti zástupců ostatních organizací Pardubického kraje, neboť byly součástí krajských sportovních her. Letos jsme je však
uspořádali samostatně. Bereme je jako přípravu
našeho družstva na celostátní sportovní hry, které
se budou konat 9. – 12. července v Praze za účasti i mezinárodních soutěžících z Ruska, Slovenska,
Polska a možná i dalších států. Takže se těšíme, jak
nás bude naše družstvo reprezentovat, neboť naši
nejlepší borci se stanou součástí družstva Pardubického kraje. Přeji našim hodně úspěchů.“
Sportovní komisař Ing. Petr Lajžner: „Předpokládáme, že bude soutěžit kolem 70 seniorů. Když
k tomu přičteme asi dvacet rozhodčích, bude to tak
stovka. Připočtu-li k tomu zástupce z jiných organizací a další hosty, dostaneme se ještě výš. Na startu stanou ti z nás, kteří se ještě pořád mohou jakž
takž pohybovat. Na pořadu dne je deset disciplín,
z lehčích například házení šipkou na terč, slalomová jízda s kolečkem, střelba hokejkou a míčkem na
branku, kde je uprostřed jako cíl láhev, ale nechybějí ani těžší disciplíny jako běhy mužů i žen na různé vzdálenosti. Nejde o nějaké lámání rekordů, ale
abychom se všichni pobavili. A to se nám podařilo.
Především musím poděkovat našim sponzorům,
díky nimž mohli být všichni účastnící obdarováni
(upomínkové předměty, praktické dárky, textil…).“
Slávka Korába jsme se zeptali, kteří hosté z místa
i odjinud se dostavili: „Jsou tady zástupci organiza-

cí, které jsme pozvali. Především je to předsedkyně
naší organizace z Chrudimi, paní Jaroslava Medunová, která je zároveň vedoucí delegace na celostátní sportovní hry seniorů v Praze. Přivítali jsme též
zástupkyni Střediska volného času Mozaika paní
Chroustovskou, s níž k oboustranné spokojenosti
velice úzce spolupracujeme už nejméně dva roky.“
text a foto: L. Vrabec

Závodníci těsně před startem

Rozhodčí a závodník po dokončení závodu.
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Aby nikdo
nebyl sám
Léto nám pomalu ubíhá, počasí nadále přeje, což
vede k pohodlnému odpočinku. Ještě v červnu jsme
uskutečnili několik zájezdů, a to především na Čapí
hnízdo do Olbramovic. Prohlídka této farmy jistě
stojí za podívání, ale myslím, že stačí jednou, aby si
každý udělal svůj obrázek.
Prohlídka zámku Konopiště byla zajímavá i poučná, všichni přítomní byli spokojeni.
Turistická vycházka do Borové a okolí se rovněž
vydařila, účastníci získali nové poznatky s možností
využití volného času k odpočinku i k jiným zábavám.
Jednou z hlavních akcí naší organizace jsou sportovní hry seniorů. Více o této akci předseda sportovní komise Jaromír Faiman. Ve středu 27. června se
uskutečnily na stadionu u Liboháje 4. sportovní hry
seniorů ČR pořádané městskou organizací Senioři České republiky. Tyto hry se konaly jako součást
oslav 100. výročí vzniku Československa. Zúčastnilo
se více než 80 soutěžících, také hosté za spřátelených
klubů a sympatizanti. Soutěžilo se v deseti disciplínách, počasí nám přálo, každý účastník obdržel
drobný dárek věnovaný našimi štědrými sponzory.
Na závěr bylo vyhodnocení u ohně spojené s občerstvením za doprovodu harmonikářů. Výherce každé
disciplíny obdržel hezkou medaili, které pro nás vyrobili a věnovali nám naši přátelé z Mozaiky. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve všech disciplínách,
kteří se umístili na prvních třech místech, dostali
poháry a dárky od sponzorů. Děkujeme všem organizátorům rozhodčím, vyhodnocovačům, harmonikářům a především našim sponzorům. Rovněž tak
děkujeme ochotným funkcionářům Spartaku Polička za umožnění absolvovat sportovní hry a využít
prostory sportovního stadionu v Poličce.
Ještě v červenci se uskutečnil cyklovýlet kolem Poličky. A dále turistický výlet na Milovy, Blatiny a Dráteníčky, krásnou přírodou Vysočiny.
21. srpna se uskuteční vycházka do Kamence, do
areálu Pod Lipou. Sejdeme se přímo na hřišti ve
14 hodin, organizují manželé Švejdovi, na programu
budou různé sportovní a společenské hry.
28. srpna pojedeme vlakem v 9.31 hodin do Svitav,
uskutečníme vycházku po další naučné stezce, vedoucí Věra Fialová.
1. září se pořádá výlet na letecký den do Chrudimi. Odjezd při dostatečném počtu v 8.00 hodin ze
zastávky u Stratílka. Organizuje Věra Fialová, zájezd
je zdarma, můžeme vzít s sebou i děti.
Upozornění: opět v měsíci září zahajuje činnost
kroužek keramiky, ved. Iva Červená, zájemci hlaste
se u ní.
Dále bude zahájena činnost kroužku „získávání
nových poznatků v moderním vaření některých
specialit“. Vedením této záležitosti je pověřena paní
Vlasta Škorpíková. Počet zájemců je omezen.
Upozornění pro přihlášené zájemce na rekondiční pobyt v Chlumu u Třeboně – v září bude svolána
schůzka k organizačním záležitostem a finanční
úhradě tohoto zájezdu. Termín bude stanoven v zářijové Jitřence. Přesto je možné již před tímto termínem domluvit se s paní Korábovou a vyřídit tuto
záležitost po dohodě v jiném bližším termínu.
Přeji nám všem nadále pěkné počasí a pěkné zážitky.
Jaroslav Koráb, Senioři ČR MO Polička
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Psychohrátky
podvacáté

Studijní pobyt v Lotyšsku

Ve dnech 15. – 16. 6. proběhly na gymnáziu jubilejní, již dvacáté Psychohrátky. Dvacet let, to už je úctyhodné, a myslím, že si zaslouží sloupek v Jitřence.
Psychohrátky jsou preventivní vrstevnický program pro třídu 2. P (sekunda). Jak již název napovídá, jedná se o program plný her, které jsou náročné
buď psychicky nebo fyzicky. Studenti spolu musí
řešit zdánlivě neřešitelné úkoly, vymyslet taktiku,
musí spolu komunikovat, odpoutat se od svých mobilů. Ačkoliv aktivity byly náročné, studenti odcházeli spokojení, unavení, usměvaví.
Jak Psychohrátky souvisí s prevencí sociálně patologických jevů? Během Psychohrátek se studenti
seznámili s problematikou návykových látek. Dozvěděli se, jaké jsou jejich druhy, jak se užívají, co
nám dávají, ale především co nám berou. Seznámili
se s různými technikami, jak případnou nabídnutou
návykovou látku odmítnout. Z pohledu dospělého se
může zdát zvláštní, proč o tom dětem říkáme, vždyť
jim vlastně dáváme návod. Ale logicky: není lepší dostat tyto informace v době, kdy jsou děti „v pohodě“,
od někoho, kdo to s nimi myslí dobře, než kdyby se
to stalo v době, kdy v pohodě nebudou, a navíc od
někoho, kdo na tom bude chtít vydělat?
Všechny aktivity byly vedeny staršími studenty,
tzv. vrstevníky (letos ze tříd 6. P a 2. A) pod odborným dohledem výchovné poradkyně RNDr. M. Najbertové, která vrstevnický program na naší škole
zajišťuje.
Proč zrovna vrstevníci? Sama jsem se zkusila
zapojit do diskuze, když jsem obcházela jednotlivé
skupiny při jejich aktivitách. Cítila jsem ale určitou
bariéru. Něco jako: teď radši nebudu nic říkat ani
se na nic ptát, je tady paní učitelka, ještě aby si myslela, že mě tohle téma nějak zajímá… Když jsem ale
odešla, zahlédla jsem živou, spontánní diskuzi mezi
mladšími a staršími studenty.
Jelikož se každý rok musíme s vrstevníky, kteří na
škole dostudují, rozloučit, je potřeba si vychovávat
vrstevníky nové. Proto současně s Psychohrátkami
proběhlo i odborné školení nových zájemců (tentokrát ze tříd 1. A a 5. P). Toto školení, vedené Mgr. Tvrdíkovou z Pedagogicko-psychologické poradny
v Ústí nad Orlicí, bylo velice intenzivní a probíhalo až
do večerních hodin a druhý den od rána zase, zúčastnění studenti byli zapálení, aktivní, komunikovali
a snažili se pochopit, jaké jsou vhodné a nevhodné
způsoby komunikace, jak předávat informace nejen
o návykových látkách přijatelnou, vhodnou formou.
Kázání a zastrašování vhodné rozhodně není.
U příležitosti dvacátého jubilea bych ráda poděkovala RNDr. Martě Najbertové a Mgr. Vlastě Tvrdíkové za to, že Psychohrátky a vrstevnický program
fungují, městu Polička za finanční podporu a všem
vrstevníkům za to, že inspirují další zájemce a jsou
ochotni dělat něco navíc.
Mgr. Erika Jiroušová,
školní metodik prevence,
Gymnázium Polička
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Lotyšsko (Latvija) patří k pobaltským republikám, které se po rozpadu SSSR osamostatnily
a staly členem EU.
V samém centru hlavního města Rigy se nachází
Liden+Denz mezinárodní jazyková škola se specializací na ruský jazyk. Proto jsem si ke zdokonalení svých jazykových znalostí, v rámci programu
Erasmus+, vybrala možnost týdenního pobytu na
této škole.
V kurzech lze pracovat v malých skupinkách či
individuálně. A tak jsem kromě gramatiky a poslechových cvičení studovala ve skupině tří lidí
témata globalizace, antiglobalizace a demografie
ve dvaceti vyučovacích hodinách za týden (každá
hodina je padesátiminutová). Odpoledne jsem si
ještě individuálně doplňovala metodiku vyučování ruskému jazyku v pěti vyučovacích hodinách
týdně.
Ve svém volném čase jsem si prohlédla Starou
Rigu, část města, které bylo založeno ve 12. století a jehož krása může směle konkurovat městům,
jako je např. Paříž nebo Londýn. Zašla jsem také

do parků, obchodů, na místní tržiště, ale i do restaurací. Ochutnala jsem lotyšská a ruská národní
jídla, obdivovala spousty čerstvého ovoce a zeleniny, ale především velký výběr ryb.
O víkendu jsem zavítala do Siguldy, města vzdáleného asi hodinu jízdy automobilem z Rigy. Zde
jsem měla možnost srovnat život Lotyšů se životem Čechů v minulých stoletích, jejich stará řemesla, nářadí a oblečení. Hrad, který je postaven
z červených cihel, určitě také stojí za povšimnutí.
Kromě této památky jsem navštívila i ruské lázně,
tzv. banju.
Mohu všem doporučit pobyt v zemi, kde jedna
třetina obyvatel stále mluví krásnou ruštinou
a kde týdenní pobyt může nahradit několik měsíců
ve školních lavicích v Čechách. A když máte štěstí
jako já v sobotu 23. 6., tak se můžete stát svědkem
oslav jednoho z největších svátků – Ligo (oslava
slunovratu), který místní slaví v nádherně vyzdobeném městě, v krojích, tancem, zpěvem, často ozdobeni věnečkem z polních květů na hlavě.
Olga Prokopová (Gymnázium Polička)

Závody hasičů v Kamenci
Sbor dobrovolných hasičů Kamenec vás zve na
hasičské sportovní závody v roce 2018, které se
konají pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického.
sobota 11. 8.
Večerní stovka
XXIV. ročník závodu v běhu na 100 m s překážkami, který je finálovým závodem seriálu Český
pohár 2018
Program:
• 12.00 h základní část závodu dorostenců
a mužů
• 17.00 h základní část závodu žen a dorostenek

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.
•
Od srpna 2018 přijmu pracovníka, brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické,
nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodej parcely 1000 m2 v k. ú. Polička.
Možnost využití i jako stavební, sousedí s pozemkem zástavby města. Tel. 731 506 249.
•
Hledám domek nebo chalupu, oblast Svitavy, Polička a okolí 20 km, se zahradou nebo pozemky, klidně i horší stav. Děkuji 773 463 891.
•
Hledám ke koupi rodinný dům v Poličce nebo v okolí do 20 km. Opravy nevadí. Tel.:
735 047 955.

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

• 20.30 h play-off finálový závod za umělého
osvětlení s hudebním doprovodným programem
neděle 12. 8.
O pohár starosty obce Kamenec
XXVII. ročník soutěže družstev mužů a žen
v požárním útoku – závod je součástí seriálu
Okresní ligy Svitavska 2018
Program:
• 9.30 h závod mužů
• 12.00 h závod žen a seniorů
Ve sportovním areálu bohaté občerstvení a zázemí pro všechny návštěvníky. Natáčení závodů
Českou televizí pro vysílání na ČT4 sport. On-line
přenos všech závodů prostřednictvím internetové televize. Informace na www.obec-kamenec.cz
a www.stovky.cz

Cyklisté do Poličky
V pátek 3. srpna bude na Palackého náměstí
odstartována 2. etapa 22. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů Vysočina 2018. Město Polička je již po šesté etapovým
městem tohoto závodu se startem i cílem etapy
na Palackého náměstí. Pořadatel musel z důvodu
stavební činnosti na mostě v Jimramově změnit
okruhy etapy.
pátek 3. srpna Polička – Palacké náměstí
2. etapa – 134,3 km, start ve 12.00 hodin, cíl cca
v 15.20 hodin. Polička – Kamenec – Sádek – Lačnov – Borovnice + 9 x okruh (Javorek – Jimram.

Paseky – Líšná – Vříšť – Sněžné – Daňkovice – Javorek) a zpět do Poličky.
Od 12.00 do cca 15.45 hodin bude okruh pro silniční provoz zjednosměrněn (provoz jen ve směru
jízdy cyklistů).
Ve stoupání nad obcí Sněžné bude ve 2., 4., 6.,
8. okruhu vrchařská prémie.
Další etapová města jsou Přibyslav (1. etapa)
a Bystřice nad Pernštejnem (3. + 4. etapa).
Další informace o závodě na www.vysocinatour.
sweb.cz.

O pohár starosty
V sobotu 23. června se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnil už 8. ročník dětských závodů O pohár
starosty. Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Do závodu se za chladného rána přihlásil rekordní počet 87 dětí (loni 81), které svedly zajímavé rybářské souboje. Ulovily celkem 105 ryb,
největší byl kapr 64 cm. Celkem 35 dětí ulovilo
nejméně jednu rybu, nejúspěšnější závodník dokonce 10 ryb. Myslím, že dnešní den byl důkazem
i jistou nadějí, že současná generace dospělých
nebude poslední, která poznala rybářskou vášeň.
Je to velice cenné, neboť v dnešní přetechnizované době dávají děti mnohdy přednost počítačům
a jiným technickým vymoženostem před pobytem
v přírodě.
Musím také ocenit, že velká většina dětí vydržela až do konce závodu a ani kratší déšť a chladno je neodradily. Věřím, že jim to posílilo zdraví
a celkovou fyzickou kondici. Mám ale pochopení
i pro malou hrstku dětí a rodičů, kteří kvůli nevlídnému počasí odešli před skončením závodu.
Jsem moc rád a velice si vážím, že my v Poličce
máme stále dostatek sil tyto krásné rybářské
a společenské akce zabezpečit.
Je mi velkou ctí poděkovat všem a každému
jednomu zvlášť za vše, co pro zdar závodu udělali. Především Vlastíku Melezínkovi a Fr. Zinkovi,
dále rozhodčím, dětem a především rodičům, ba-

bičkám a dědečkům, že své děti vedou k rybařině
a že je dnes přivedli na tyto pěkné závody.
Vážení a milí přátelé, dnešní den byl velkou
rybářskou oslavou a sdělením, že víra v naše konání je stále pevná. Jsme stále plni nadšení a odhodlání i nadále tu naši rybářskou káru táhnout
dál. Moc děkuji, bylo mi velkou ctí být součástí
dnešního dění. S velkou úctou děkuji i paní Mirce Strejčkové za nádherný a chuťově skvělý velký dort, který každoročně našim dětem nezištně
upeče. Moc děkujeme i sponzorům. Vážíme si vaší
obětavé pomoci, bez které by naše akce neměly tu
skvělou atmosféru.“
-vra –

Kamenecké
podání
V chladnou a místy pršlavou
sobotu 23. 6. se konal netradičně v hale ZŠ Na Lukách v Poličce 19. ročník tradičního turnaje
Kamenecké podání, kterého se
zúčastnilo sedm družstev nejen
od nás, ale také přespolní z Olomouce, Brna, Bechyně, Adamova a jihočeského městského pelmelu.
Turnaj zpočátku nabral nepříjemné zpoždění, protože jeden tým nedorazil na stanovený
čas. Chvilku to zavánělo i kontumací. Zatnutou
časovou sekyrku se nakonec podařilo vytáhnout
razantním bodovým zkrácením prvního zápasu
dotyčného týmu.
Vyhrály Jitrnice před Brufeny. Třetí skončil Paralen Grip následováný týmy Kamenec, Dynamo
Helsinky, UPOLičky a Trilobiti. Spontální „dokončená“ v salónku místního restauračního zařízení
pak byla vydařenou tečkou za celým dnem.
Děkujeme ZŠ Na Lukách za vstřícnost při hledání nahradních prostor pro uspořádání turnaje,
který se měl původně uskutečnit na antukových
hřištích areálu Pod Lípou v Kamenci.
Náš dík patří též Michalovi Bulvovi za pomoc
u občerstvení a sponzorům: Bartosh, s. r. o. – reklama, Kovoslužba Bulva, Chr.Hansen, MIRO Borová a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Den fotbalu
Polička
Ve dnech 6. a 7. 7. se v Poličce v areálu letního
stadionu SK Polička konal další ročník hudebního
festivalu, poprvé pod názvem Den fotbalu – Polička 2018.
Na 2 podiích vedle sebe postupně vystoupily
tyto kapely: v pátek Rybičky 48, zakázanÝovoce, Poetika, Raego live band, UDG, Gate Crasher,
Mandrage, Morčata na útěku a Kali, v sobotu potom Argema, Cocoman, The Paranoid, Limetal,
Pekař, Doga, Jaksi Taksi, Jakub Děkan Band, Walda Gang a Ektor.
Součástí hudební produkce byl i dvoudenní fotbalový turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo
takřka 40 týmů z různých míst republiky. Vítězem
turnaje se nakonec po dvoudenním zápolení stalo
mužstvo z České Skalice – Dopijem a půjdem, které ve finálovém zápase porazilo domácí tým VPS
Polička. Bronzovou příčku si zajistilo mužstvo
FCHJCH Dem na houby, po vítězství nad FC Ombré.
Individuální ceny byly uděleny takto: Nejlepší
hráč: Krobot Ladislav (FCHJCH Dem na houby),
nejlepší brankář: Wajsar Roman (Dopijem a půjdem) a nejlepší střelec: Bednář Jan (FC Kyanid).
Vedení oddílu ve spolupráci s pořadatelem děkuje
touto cestou všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu celé akce.
Děkujeme!
Václav Obolecký – SK Polička

Poděkování
Dne 17. června zemřela moje maminka Božena
Navrátilová. Chtěl bych tímto způsobem velmi
poděkovat své manželce Janě za vzornou péči o ni.
Poděkování též patří zdravotnímu personálu LDN
v nemocnici v Poličce, který se o maminku staral
v poslední fázi jejího života.
Luboš Navrátil
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Italské Lignano – volejbalový kemp
Již v loňském roce se měla děvčata starších žákyň účastnit volejbalového kempu v Itálii. Zbylo
na nás jen pár volných míst, tak jsem se letos rozhodla, že soustředění si uděláme sami jako oddíl.
Cestovní kancelář Skalla Hradec Králové nám
vyšla ve všem vstříc, a tak jsme se mohli 8. června v počtu 35 vydat na desetidenní pobyt do Itálie.
Wauuu, odjížděli jsme Setrou, luxusním autobusem, který vozí nymburské basketbalisty. A tak
jsme seděli na místech, které běžně okupují naši
mistři z letošní sezóny Petr Benda, Kendrik Ray či
Quiny Diggs. Kožené sedačky pro slony, servírovací stolečky, každé sedadlo mělo svoji ledničku a za
volantem Karel a Karel, majitelé autobusu.
Já jsem jela již počtvrté, takže jsem věděla, do
čeho jedeme. Ale realita předčila očekávání. Nové
stany, prostornější, spalo se na postelích, česká
kuchyně, český bufet, prima delegátka. Tréninkové vedení nám zajišťoval Rosťa Hanzelka, který kempy vede a je super trenér. My ho známe již

dlouho, ale kdo ho neznal, smekal a hltal každé
jeho cvičení a slovo. Pro mě je to borec a jeden
z nejlepších trenérů v ČR. Chtěli jsme to holkám
zpestřit, my dělali trenéry pomocné.
Holky trénovaly dvoufázově a večer ještě hrály
turnaje. Dávky byly poměrně vysoké, a ne všechny je zvládly na 100 %. Ale doufám, že si každá
z toho vzala, co potřebovala. Režim dne – ranní
výběh (ten nejvíc bolel), snídaně, trénink, uvolnění v bazénu, cvičení v bazénu, oběd, polední klid,
moře, trénink, večeře, turnaje, odpočinek, promenáda ve městě. Jeden den jsme podnikli pěší
výlet do přístavu, v rámci odpočinku. A jedno odpoledne jsme plnili úkoly v bazénu, které si holky
a vedoucí připravili. Úspěch měly kadetky s písní
o nelehkém nakupování trenéra, který si nakonec
koupil hodinky i s tringeltem a také akvabely. A já,
batůžkářka, jsem si přivezla kabelku a náramek,
všechno gratis. Radost nám nezkazil ani jemný salám – opékaný, grilovaný, obalovaný, na nudličky
v rizotu, na čtverečky v šunkaflekách, na kostičky ve špagetách, na kolečka v čočkové polévce, na
plátky k snídani. Jinak bylo i vepřo knedlo zelo,
guláš, špenát. Moc fajnové vaření. A že hlad byl!
Počasí nám též přálo, teplo, teplíčko, snesitelné. Jedna super objednaná bouřka na večer. Řada
děvčat si splnila sen, v komentovaných prohlídkách navštívila obydlí Marokánců v přilehlých keřích. Některá děvčata vyfasovala i tresty za pozdní
příchod na trénink.
Moc se mi to letos líbilo, byl to ze všech mých
kempů ten nejlepší. Holky byly fajn, bylo vidět, že
si to užívají, žádný průšvih, žádný úraz a to bylo
nejdůležitější.
-har-

Tenis
23. 6. starší žactvo – Tesla Pardubice B – Polička
1:8
body: Jelínek Jan, Vodák Matěj, Zahradníček
Dušan, Uhlířová Šárka, Uhlířová Veronika, Jelínek –
Zahradníček, Vodák – Jelínek Štěpán, Uhlířovy Šárka a Veronika
23. 6. turnaj YA CUP, turnaj pořádaný dvojicí děvčat Yvčou Dvořákovou a Alčou Pazlarovou za účasti
10 dvojic. Po šestihodinovém úsilí bylo pořadí na
stupních vítězů:
1. Alča Pazlarová ml. – Láďa Král, 2. Láďa Haman – Petr Janas, 3. Jonáš Dvořák – Pavel Kordovský a Alena a Pavel Blažkovi
24. 6. senioři – Polička – Jevíčko 5:4, body: Jílek
Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Hrubý – Teplý Ivo, Jílek – Češka, Teplá Lída – Jílková Andrea
mladší žactvo – Polička – Dolní Dobrouč 4:5
body: Slezák Patrik, Navrátilová Žaneta, Petrásová Nikola, Navrátilová – Petrásová
babytenis A – barážové utkání o postup do vyšší
soutěže pro příští rok
Chrudim – Polička A 4:2
body: Baláš Martin, Baláš – Vodehnalová Štěpánka
30. 6. turnaj starších žákyň v Kunštátu. Šárka Uhlířová vybojovala 3. místo ve dvouhře.
30. 6. turnaj starších žákyň vyšší kategorie
B v Chrudimi. Simča Válková vyhrála jeden zápas ve
dvouhře a ve čtyřhře získala titul a krásné 1. místo.
30. 6. minitenisový a babytenisový turnaj v Poličce. Turnaje se zúčastnilo celkem 41 dětí.
Umístění našich nadějí:
minitenis dívky – Dorotka Chalupníková 5. místo,
Julinka Vodehnalová 7. místo
minitenis chlapci – Mořkovský Filda 5. místo,
Kössler Máťa 6. místo

babytenis dívky – Šárinka Dostálová 5. místo,
Barča Slavíková 6. místo, Anežka Zahradníčková
11. místo a Štěpánka Vodehnalová 13. místo
babytenis chlapci – Marťa Chalupník 5. místo,
Fanda Mach 6. místo a Míša Kössler 7. místo
9. 7. turnaj mladších žákyň v Lipůvce. Nikča Petrásová získala 3. místo ve čtyřhře.
14. 7. turnaj mladších žákyň v Ústí nad Orlicí. Nikča Petrásová opět zabodovala 3. místem ve čtyřhře.
14. 7. turnaj starších žákyň v Žamberku. Šárka
a Verča Uhlířovy získaly 3. místo ve čtyřhře.
-zj-

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

4.–5. 8.

11.–12. 8.

18.–19. 8.
25.–26. 8.
1.–2. 9.

MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670

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

Plavecký bazén
Koupaliště srpen
Provozní doba v červenci a srpnu na koupališti
bude od 10.00 h. do 20.00 h.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby v případě nepříznivého počasí.
Vstupné:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
dospělí
40 Kč, po 17 h. 20 Kč
ZTP a ZTP/P děti
10 Kč, po 17 h. 5 Kč
ZTP a ZTP/P dospělí
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
průvodci ZTP/P
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
půjčovné plážové hřiště (2 hodiny)
100 Kč
půjčovné slunečník
10 Kč
půjčovné lehátko
10 Kč
půjčovné plavecké pomůcky
5 Kč
půjčovné pálka (2 ks + míček) – 2 hodiny 10 Kč
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Provoz plaveckého bazénu
v červenci a srpnu uzavřen.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
17.00–19.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Provoz in-line bude ukončen 31. 7. z důvodu
opravy plochy.
Provoz in-line plochy:
úterý 17.30-18.30 h.
pátek 16.30-17.30 h.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost objednat in-line plochu pro kolektivy u pana
Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743.
Bruslení pro kolektivy je možné ve dnech úterý
a pátek.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště:
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.
Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení. Ceník a foto najdete
na webových stránkách w w w.tespolicka.cz
a w w w.policka.org.
Kontakt: Martina Navrátilová, tel. 604 342 208,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová, 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková, 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
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