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Uctili jsme památku padlých
Tradiční setkání při příležitosti výročí osvobození naší republiky a uctění památky padlých ve II. světové válce se uskutečnilo 8. května 2019.
Starosta města Jaroslav Martinů, společně
s panem Zbytovským, položil květiny na místech
připomínajících válečné události a oběti – u Pa-

mátníku obětem války ve Stříteži a Lezníku, u sochy Vdovy v parku a u sochy partyzána u budovy
státní policie. Poté se účastnil spolu s občany města slavnostního aktu uctění památky padlých na
Centrálním hřbitově v Poličce. Zde se přítomní
poklonili památce obětí u Památníku osvobození,
u hrobu ruského vojáka a u Pomníku židovským

obětem fašismu. Mezi hosty byli i veteráni II. světové války.
„Jsem velice rád, že letošní účast osmdesáti lidí
je za poslední léta nejvyšší, což svědčí o velké společenské vyspělosti našeho města. Je naší velikou
zodpovědností a morální povinností nezapomenout na strašlivé oběti II. světové války, které

byly nezbytné pro zastavení absolutního zla v podobě německého fašismu.
S velkou úctou děkuji všem za jejich účast
a osobní přínos, který je vždy nezbytný pro celkové důstojné vyznění akce,“ komentuje starosta
města Jaroslav Martinů.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Blahopřání paní Aleně Báčové
Významné životní jubileum oslavila v úterý
14. května ředitelka Tylova domu Alena Báčová. Paní ředitelce poblahopřál i starosta města

Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. „Obdivuji Váš velký elán a životní
energii,“ vyjádřil poklonu paní ředitelce starosta
města. A jak oslavila „svůj den“ ředitelka Tylova
domu? „Narozeniny jsem oslavila prací, krásným
představením divadla Husa na provázku – Vitka.“
Dárkem jistě byli nadšení návštěvníci tohoto představení a zaplněný velký sál Tylova domu.
Alena Báčová působí ve funkci ředitelky Tylova
domu téměř 15 let. Svůj pracovní život zasvětila
kultuře, více než 19 let byla ředitelkou Městské
knihovny v Poličce. A do Tylova domu se vlastně
vrátila, protože v letech 1975-1985 zde působila
jako zástupce ředitele.
Přejeme paní Aleně Báčové, aby jí zůstala její
krásná životní energie, hodně zdraví, spokojenosti
a cestovatelských zážitků.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Profesor Mihule
čestným
občanem
V neděli 5. května byl zahájen 22. ročník hudebního festivalu Martinů fest. V roce, kdy si připomínáme 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů,

mělo zahájení festivalu neobyčejně slavnostní
ráz, a to také díky předání čestného občanství
města Poličky profesoru Jaroslavu Mihulemu.
Jaroslav Mihule patří k předním českým odborníkům specializujícím se téměř výlučně na život
a dílo Bohuslava Martinů. Skladateli zasvětil celý
život a na svém kontě má přes jedenáct knižních
publikací věnovaných Martinů a další dvacítku
odborných studií, které se zaobírají buď přímo
tímto skladatelem nebo příbuznými tématy.
Symbolický klíč od domova a bran města Poličky převzal pan profesor z rukou starosty města
Jaroslava Martinů.
„Přijímám občanství města Poličky s pokorou
a jen si v duchu připomínám své první cesty do
Poličky, mířící v padesátých letech k paní Marii
Martinů, skladatelově sestře, a k její přítelkyni
a opatrovnici, paní Marušce Pražanové, které
za mého přihlížení na singrovce obšívaly jednotlivé dopisy skladatele do průsvitného pouzdra na ochranu před nekulturními muzikology.
Loučil jsem se s Bohuslavem Martinů při jeho
odchodu v srpnu 1959 u rozhlasového mikrofonu na Vinohradech a hlas se mi třásl dojetím.
Teď tedy přichází tečka za tímto osobním příběhem. Děkuji za vše moc, nemusím snad psát,
jak Poličku miluji a jak jsem během posledních
sedmdesáti let (!) do ní vrostl,“ komentuje profesor Mihule. Symbolicky je mezi těmi, kteří získali občanství města Poličky i Bohuslav Martinů
a jeho žena Charlotte.
První den festivalu patřil i uctění památky
skladatele u jeho hrobu na hřbitově svatého Michaela. Poté následovala vernisáž obrazů paní
Lýdie Edlmanové. Po slavnostním aktu předání
občanství profesoru Mihulemu zazněl koncert
v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na
programu nechybělo tradičně dílo Bohuslava
Martinů, zaplněný sál Tylova domu si vyslechl
Symfonii č. 6 (Symfonické fantasie).
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Ze Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 3. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 2. května 2019
ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava
Scheiba.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Poličky na období 2020–2022.
ZM schvaluje záměr financování akce „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s podmínkou, že než
proběhne zadání výběru dodavatele projektové
dokumentace a autorského dozoru, uskuteční se
diskusní setkání s cílem opětovně projednat naléhavost a celkové technické řešení celé stavby.
ZM schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí
smrkové kulatiny na obnovu krovu domu poničeného požárem v množství 50 m3.
Schválené dotace
ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:
• Ekocentrum Skřítek z. s. ve výši 14 000 Kč na
environmentální vzdělávací programy pro MŠ,
ZŠ a SŠ
• Ekocentrum Skřítek z. s. ve výši 12 000 Kč na
zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den
stromů 2019“
• Gymnázium, Polička ve výši 5 000 Kč na organizační zajištění besed pro rodiče žáků, pedagogy,
i samotné žáky na aktuální témata ve vzdělávání
• Gymnázium, Polička ve výši 4 500 Kč na uspořádání oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek
2019
• Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu
v Poličce ve výši 18 000 Kč na matematický seminář MATES
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s r. o. ve výši 23 000 Kč na soutěž odborných
dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová
modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově
domě v Poličce
• 1. ZO ČSOP Polička ve výši 38 000 Kč na sportovní vybavení, myčku na nádobí, vytvoření
webových stránek, nákup dlažby na chodbu hájenky, pořízení čerpadlové techniky
• Junák – český skaut, středisko Tilia Polička,
z. s. ve výši 47 500 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, pořízení podsadových stanů, doplnění a obnovu nářadí, opravy
malotraktoru
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 7 500 Kč na tradiční dětský den
• Svatojosefská jednota Polička z. s. ve výši
31 000 Kč na zakoupení projektoru, nákup materiálu, pomůcek a kancelářských potřeb
• Aldeigjuborg z. s. ve výši 32 000 Kč na náklady
spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“
• Jaroslav Mareš, bytem Polička, ve výši 23 000 Kč
na úhradu nákladů souvisejících s fotografickým projektem „Tváře gymnázia“
• Pontopolis z. s. ve výši 40 500 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden
svět 2019“
• Pontopolis z. s. ve výši 19 000 Kč na projekt „Starý – mladý svět“ – besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť
• Speciální mateřská škola a základní škola Polička ve výši 15 000 Kč na Benefiční koncert pro
Speciální mateřskou školu a základní školu Polička v Divadelním klubu v Poličce
• Spolek NÁŠ MARTINŮ ve výši 40 000 Kč na
pořádání koncertů klasické hudby a pořádání
kulturních akcí k 60. výročí úmrtí Bohuslava
Martinů

2

• Spolek Planeta Chaos ve výši 33 000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži
• Gymnázium, Polička ve výši 21 000 Kč na preventivní program „Psychohrátky“
• Gymnázium, Polička ve výši 3 500 Kč na preventivní program „Vrstevnický program – nadstavba“
• Laxus z. ú., se sídlem Nymburk, ve výši
38 000 Kč na terénní programy pro uživatele
drog
• Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s r. o. ve výši 11 020 Kč na preventivní program
„Hrdinství, osobní zodpovědnost“
• 1. FBC Polička, z. s. ve výši 42 000 Kč na činnost
mládeže florbalového klubu
• ATLETIKA Polička, spolek ve výši 7 000 Kč na
Běh kolem poličských hradeb
• ATLETIKA Polička, spolek ve výši 56 000 Kč na
sportovní činnost mládeže
• CYKLO-SKI klub Polička z. s. ve výši 22 000 Kč
na pořádání závodu Krajský pohár horských kol
a závodu Pohár Českomoravské vrchoviny
• CYKLO-SKI klub Polička z. s. ve výši 2 000 Kč
na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách
• HC Spartak Polička z. s. ve výši 126 000 Kč na
činnost mládežnických družstev
• HC Spartak Polička z. s. ve výši 3 500 Kč na turnaj přípravek
• Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši
19 000 Kč na pořádání oblastního a okresního
kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých
cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny,
účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje,
náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník
ve výši 18 000 Kč na účast družstev mládeže
a družstva žen na soutěžích v požárním sportu
• SK Kometa Polička, z. s. ve výši 93 000 Kč na
činnost mládeže hokejbalového klubu
• SK8 Slalom Polička, z. s. ve výši 112 000 Kč na
sportovní činnost žákovských družstev skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém
a Světovém poháru v roce 2019
• SK8 Slalom Polička, z. s. ve výši 19 000 Kč na
týdenní tréninkový kemp žákovských družstev
skateboardistů
• Sportovní kluby Polička, z. s. ve výši 105 000 Kč
na činnost mládežnických oddílů
• Sportovní kluby Polička, z. s. ve výši 6 000 Kč na
turnaj přípravek
• Sportovní kluby Polička, z. s. (oddíl házené) ve
výši 28 000 Kč na činnost oddílu mládeže v házené
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička,
z. s. ve výši 124 000 Kč na činnost šachového oddílu – cestovné, startovné a účast na soutěžích,
pronájmy hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady
na pořádání turnajů
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička,
z. s. ve výši 6 000 Kč na soustředění mládeže
spojené s několikadenním turnajem
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
144 000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
2 500 Kč na turnaj žákyň – Pohár Pardubického
kraje
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
2 500 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši
8 000 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního tenisu)
ve výši 20 000 Kč na činnost mládeže stolního
tenisu, provoz herny
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu) ve výši
100 000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
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• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu) ve výši
12 000 Kč na tenisové kempy
• Bonanza Vendolí, z. ú, se sídlem Vendolí, ve výši
27 000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž
se na uzdě“
• Květná Zahrada, z. ú., se sídlem Květná, ve výši
57 500 Kč na spolufinancování provozu Domu
na půl cesty v Květné
• MaTami, centrum pro rodinu z. s. ve výši
57 000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro
rodinu“
• MaTami, centrum pro rodinu z. s. ve výši
7 000 Kč na informační seminář zaměřený na
inkluzi dětí s poruchou autistického spektra
v základních školách
• Náš domov Koclířov, z. s., se sídlem Koclířov, ve
výši 9 000 Kč na dofinancování provozu sociální
služby Most naděje – azylového domu pro rodiče
s dětmi, vzdělávání rodičů s dětmi, vzdělávání
zaměstnanců
• Oblastní charita Polička ve výši 7 000 Kč na nákup pomůcek a her na individuální nebo skupinové výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
klientů Otevřených dveří
• Oblastní charita Polička ve výši 25 000 Kč na
polohovací postel
• Oblastní charita Polička ve výši 17 500 Kč na týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách pro
sociálně handicapované děti z Poličska
• Oblastní charita Polička ve výši 10 000 Kč na
zakoupení zdravotních brašen pro sestry Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice
sv. Michaela
• Potravinová banka Pardubice, z. s., se sídlem
Chotovice, ve výši 15 000 Kč na potravinovou
pomoc pro potřebné
• Rytmus Východní Čechy, o. p. s., se sídlem Chrudim, ve výši 3 000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace
• SPMP ČR pobočný spolek Polička ve výši
30 000 Kč na provádění hipoterapie pro postižené děti na farmě Pletichových ve Stašově
• Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., se sídlem Svitavy, ve výši 17 000 Kč na poskytování
služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách
• CYKLO-SKI klub Polička z. s. ve výši 3 000 Kč
na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve
výši 5 000 Kč na částečné pokrytí prov. nákladů
• Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve
výši 5 000 Kč na zajištění Jarního Poličského
závodu ve sportovní kynologii
• Ekocentrum Skřítek z. s. ve výši 10 000 Kč na
přednášky, besedy a filmy
• MVDr. Radek Švanda, bytem Polička, ve výši
15 000 Kč na účast syna Ondřeje Švandy na mezinárodních šachových turnajích
• Otevřený prostor, z. ú. 5 000 Kč na kemp Both
merovy gymnastiky
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 10 000 Kč na oslavy 105. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Lezníku
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve
výši 10 000 Kč na provoz zájmového kroužku
mladých hasičů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve
výši 5 000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička ve
výši 3 000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička ve
výši 30 000 Kč na vybavení na požární soutěže
pro družstvo mužů
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polička ve
výši 9 000 Kč na vybavení na požární soutěže
pro družstvo žen, 3 000 Kč na vybavení na požární útok pro družstvo mladých hasičů
• Svatojosefská jednota Polička z. s. ve výši
10 000 Kč na nákup zahradního traktoru

Městská výstavba bytových domů na
Bezručově ulici z pohledu starosty

Usnesení rady
Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města
Poličky konané dne 29. dubna 2019
RM schvaluje dodavatele dětského hřiště u bytových domů č. p. 886-891 na ul. Družstevní v Poličce
společnost Hřiště v CAJKU s r. o., se sídlem Velká
Bystřice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele dětského hřiště u bytových domů č. p. 983-984 na ul. Hegerova v Poličce – společnost Alestra s r. o., se sídlem Kuřim, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje ceník inzerce v Jitřence s platností
od 1. 5. 2019
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu
č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových
jednotek pro účely sociálního bydlení – zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným
dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s r. o.
RM jmenuje ředitelem Tylova domu, se sídlem
Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČO 67441025, pana
Petra Cupera, ke dni 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání mezi městem Polička, jejímž
předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č. p. 68 v obci Polička, části
obce Lezník. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1 000 Kč/rok.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte i mně z pozice starosty města Poličky napsat několik vět na již zmíněné téma.
Věřím, že každý z Vás dobře ví, že naše město od
roku 2002 řešilo novou bytovou výstavbu, především celkovou přípravu stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Je to téměř k neuvěření,
ale parcel pro výstavbu domků jsme za toto relativně krátké období připravili a prodali téměř 200.
Souběžně jsme prodali pozemky v lokalitě Mánesova pro výstavbu 52 bytů společnosti ŠVANDA
PRIMA s r. o.

cenová dostupnost nejen parcel, ale i bytů na velmi
přijatelné úrovni. Největším důkazem je skutečnost, že 84 parcel jsme prodali za 4–5 roků (původní odhady byly 20 let) a též i o prodej bytů byl značný zájem. Konečná prodejní cena 28 tis. Kč/1 m2
tohoto moderního domu s výtahem včetně pozemku a všech sítí je na dnešní dobu skvělá (v Praze
činí 100 tis. Kč, v ostatních městech srovnatelná
výstavba stojí 35 až 50 tis. Kč/m2). Přes všechny
problémy, které podobné stavby přináší, svědčí vše
o velké snaze našeho města o maximální finanční
úsporu a dostupnost těchto pěkných nových bytů.

Při přípravě zatím poslední lokality Bezručova,
kde jsme zasíťovali 84 parcel, padlo rozhodnutí,
že zde město postaví souběžně i bytové domy se
48 byty. Po dlouhé a široké diskusi v orgánech
města bylo nakonec mj. rozhodnuto, že tyto domy
budou v tzv. pasivním provedení, tj. velice energeticky úsporné. Rád bych zdůraznil, že tento
moderní a velmi pokrokový způsob realizace je
v naší republice v počátcích a stavebním firmám
včetně projektantů chybí více zkušeností. Musím
také zdůraznit, že při podobných akcích naše město postupuje vždy maximálně úsporně, s cílem
dosáhnout co nejnižší prodejní ceny parcel. Nejinak tomu bylo i zde v lokalitě Bezručova, kde jsme
připravili nejen 84 stavebních parcel, ale postavili
i 48 moderních bytů.
Základním předpokladem a výhodou zde byla
efektivita, kdy jsme celé velké území pro parcely
a bytové domy obsáhli téměř stejnými inženýrskými sítěmi. Komunikace, kanalizace, vodovod, plynovod a další slouží z velké části jak pro rodinné,
tak i bytové domy. Tím bylo dosaženo velké efektivity a finanční úspory. Dále jsme velice usilovně řešili nejefektivnější technické provedení sítí,
dokonce jsme zprovoznili bezplatné úložiště pro
uložení výkopků zeminy. Tím vším jsme ušetřili
několik milionů korun.
To vše, včetně zajištění dotací na úrovni dalších
cca 6 mil. Kč, vedlo ke kýženému cíli, kterým byla

Za zmínku stojí i skutečnost, že Polička je v tomto úsilí stavět byty, z českých měst téměř osamocena. V tuto chvíli můžeme zodpovědně konstatovat,
že se výstavbu 48 bytů podařilo velmi úspěšně
dokončit.
Letošní rok bude v našem městě ve věci výstavby
Připomínáme, že 30. června 2019 končí splatnost
bytů a domků velice úspěšný a ojedinělý: 48 bytů
místního poplatku za provoz systému shromažďováv lokalitě Bezručova, 6 nových městských bytů
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňována ul. 9. května, nemalý přínos stavební aktivity
ní komunálních odpadů.
pana Radima Totuška, který dostavuje ve své režii
Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedený
16 bytů, 3 nové dokončené pečovatelské byty SO
poplatek dosud uhrazen, aby tak neprodleně učinili.
AZASS v areálu poličské nemocnice. Zároveň bude
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné
výši, bude vyměřen platebním výměrem a může být
dokončen značný počet rodinných domů v oblasti
zvýšen až na trojnásobek v souladu s ustanovením
Bezručova. Můžeme konstatovat, že v letošním roce
§ 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
se Polička rozroste o téměř 100 bytových jednotek.
Napsání tohoto článku na téma bytové výstav- v platném znění.
Zdůrazňujeme, že poplatkovou a ohlašovací poby, kdy zaznívají neúplné a zpochybňující názory,
vinnost mají kromě fyzických osob s trvalým pobypovažuji za svoji povinnost. Věřím, že částečně
tem ve městě, také majitelé objektů (bytů, rodinných
přispěji k dopřesnění celkových informací o této
domů, staveb k individální rekreaci), ve kterých není
náročné stavbě.
nikdo hlášen k pobytu a dále cizinci, kteří se zdržují
Je mi též velikou ctí a radostí, že mohu za celé
naše město a věřím, že i za všechny spokojené kup- na území města déle než 3 měsíce. Bližší informace
ce bytů včetně budoucích uživatelů nájemních bytů, naleznete v obecně závazné vyhlášce města Poličky
poděkovat všem zúčastněným osobám za jejich ne- č. 3/2018 (http://www.policka.org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/).
malý přínos pro úspěšné zvládnutí celého díla.
odbor finanční a plánovací
Pevně doufám, že zkušenosti z této veliké stavby budou využity při výstavbě dalších městských
bytů.
Jaroslav Martinů, starosta města

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.

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

Blíží se splatnost
místního poplatku

Dotace na
výměnu kotle

Domácnostem, které budou používat kotle
1. a 2. emisní třídy po 1. září 2022 hrozí pokuta až
ve výši 50 000 korun. Starý kotel můžete vyměnit
za moderní na plyn či biomasu v rámci třetí vlny
kotlíkových dotací. Na výměnu až 30 tisíc starých
kotlů vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí
přes 3,1miliardy korun, na jeden kotel až 120 tisíc
korun. Výzvy vyhlašují krajské úřady, Pardubický
začne přijímat žádosti od 30. září 2019 a ukončí
příjem na konci října letošního roku.
Tam, kde není plynofikace, je dobrou volbou vytápění peletami, ty se vyrábí z dřevního odpadu.
Výhodou peletového topení je i jeho jednoduchá
manipulace a oproti vytápění fosilními palivy lze
ušetřit až 30 procent nákladů na vytápění. K vytopení průměrného rodinného domu jen na sezónu
potřebujete kolem 4 tun.
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Kdo ničí poličské
hroby?

O čem se mluví: Bude v Liboháji
ubytovna pro cizince ?

Někdo opakovaně ničí výzdobu na hrobě.
Ukradená vázička, květiny, rozbitá váza kamenem na kusy a z té kus střepu chyběl.
Ukradená dlaždice při opravě hrobu, převrácená vánoční výzdoba, která byla zatížená
proti převrácení větrem, rozbitý květináč, teď
naposledy vyhozená velikonoční výzdoba
vedle hrobu a před hrobem roztříštěná obyčejná
zavařovací sklenice. Nebylo to vlivem větru, protože v tu dobu nefoukalo.
Vadí snad vandalovi vytesaný nápis na hrobě?
Tato smutná událost se opravdu stala a pradědeček zahynul při náletu tzv. hloubkových letců na
lokomotivu. Toto mě vyprávěla babička.
Chtěla bych, aby dotyčný přestal se svojí, zábavou’’ a neničil naši výzdobu a výzdobu ostatním.
Iva Teplá

Soutěž pro
čtenáře Jitřenky
Vážení čtenáři, restaurace Střelnice věnovala
pět poukázek na polední menu. Chcete-li poukázku získat, pošlete nám odpověď na otázku: Jak
se jmenovala královna, které jako první musela
věnná města přispívat na provoz jejího dvora?
Odpovědi posílejte na jitrenkapolicka@seznam.cz
nebo 773 606 718.

Vážení spoluobčané z Poličky,
v posledních dnech byla v Poličce rozvířena debata o domově mládeže Střední školy obchodní
a služeb SČMSD Polička v Liboháji. Protože se v ní
objevují dohady, polopravdy i vyložené nepravdy,
pokládám za důležité uvést pravdivé informace
a uklidnit lidi bydlící v okolí i ostatní, kteří do Liboháje rádi zajdou na procházku.
Takže fakta:
O ubytovací a stravovací služby domova mládeže
již delší dobu klesá zájem ze strany žáků, hlavně
z důvodu vzdálenosti od centra města. Zřizovatel
školy a majitel budovy (Svaz českých a moravských
spotřebních družstev Praha) rozhodl z provozních
a ekonomických důvodů o zrušení domova mládeže a školní jídelny, avšak budova se neprodává.
Budova prochází stavebními úpravami; dosavadní školní salony masérské a kadeřnický budou
dále fungovat, stejně tak i tělocvična pro žáky školy.
Tyto prostory budou dispozičně zcela oddělené od
ubytovacích prostor.
Část budovy bude využívána pro ubytovací
služby poličské firmy na základě smlouvy, která
obsahuje opatření k zachování klidu a pořádku,
aby nebyl narušován rekreační potenciál Liboháje. Ubytovaní budou bydlet ve dvoulůžkových pokojích. Budou to převážně ženy a manželské páry
s dobrou pověstí u zaměstnavatele, budova bude
mít správce.
O žáky, kteří mají zájem o ubytování, je plně
postaráno. Na základě dohody budou ubytováni
a stravováni v domově mládeže školy SOU a SOŠ
Polička za stejných podmínek jako její žáci.

Poličská „obchodka“ je poličskou školou s dlouhou tradicí. Za dobu své existence vychovala
a vzdělala řadu generací, její nejstarší absolventi by
měli dnes nejméně sto let. Vedení školy velmi úzce
spolupracuje s vedením města a rozhodně se bude
zabývat i péčí o prostředí rekreační zóny města
v blízkosti její budovy.
Ing. Marcela Mrázová, ředitelka školy
Starosta: situaci budeme sledovat
Osobně jsem navštívil firmu Ravensburger Karton, s. r. o. Polička s cílem získat podrobnější informace, které potvrzují dohodu s majitelem školy za
účelem ubytování cca 50 ukrajinských pracovníků.
Firma zaměstnává 600, v hlavní sezóně, až 700 lidí
včetně 80 – 100 zahraničních dělníků, které jim
dodávají pracovní agentury. Jedná se o občany národnosti polské, slovenské a bulharské. Pracovníci
z Bulharska budou nahrazeni dělníky z Ukrajiny
a budou ubytováni ve zmíněném zařízení v Liboháji.
Využil jsem též příležitosti, kdy se na městě konalo běžné zasedání Bezpečností rady města za
účasti vedení Policie ČR a dotázal se na zkušenosti
s těmito zahraničními pracovníky v rámci našeho
okresu. Bylo mi sděleno, že v rámci celého okresu
nedochází k žádným incidentům a celkově policie
hodnotí stav pozitivně.
Za naše město mohu slíbit, že situaci budeme
velmi pozorně a zodpovědně sledovat. V tuto chvíli
nevylučuji i možnost, že naše město může vyvinout
iniciativu k získání tohoto objektu s cílem jiného
využití.
Jaroslav Martinů, starosta

Cyklobusy letos vyjíždějí už v sobotu
1. června!

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky 16. června
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
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Všechny linky cyklobusů, které propojují turisticky atraktivní
místa Českomoravského pomezí
i okolních regionů, budou letos
v provozu už od 1. června. Cyklisté i pěší turisté budou moci jejich
služeb využívat nově po celé čtyři měsíce, tedy až
do 29. září. Turistické autobusy uzpůsobené pro
převoz kol budou opět jezdit každou sobotu a neděli i o státních svátcích.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i zajímavým cílům v okolí. I letos budete moci
využít také linek zajíždějících až na Dolní Moravu
nebo do Žďárských vrchů, které byly nově zavedeny v loňském roce.

• Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, klášter Hora Matky Boží
• Dolní Moravu – Stezka v oblacích, bobová dráha, dětské zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem do
Poličky v 16. 30.

Růžová linka 680017 (1. června – 29. září)
Cyklobus odjíždí z Poličky v 9.35 a výlet si můžete udělat například na tato místa:
• Borová, rozhledna Terezka u Proseče
• Proseč, Toulovcovy maštale
• zámek Nové Hrady
• Vysokomýtsko a Litomyšlsko
• rozhledna na Kozlovském vrchu
• cyklostezky na Orlickoústecku
Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem do Poličky v 18. 43.

Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné,
síťové a časové jízdenky nebo slevy pro studenty
a seniory.
Podrobné informace o provozu cyklobusů jsou
uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na
výlet budou distribuovány do všech domácností
v Poličce a k dispozici budou také v informačních
centrech a na řadě dalších míst Českomoravského
pomezí.
I letošní provoz cyklobusů je realizován díky
spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, destinační společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického
kraje. Přejeme vám šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků!

Modrá linka 680018 (1. června – 29. září)
Pokud se vydáte na výlet linkou, která vyjíždí
z Poličky v 7.40, můžete navštívit například:
• Svitavsko a Moravskotřebovsko
• Hřebečské důlní stezky
• Průmyslové muzeum a úzkokolejku v Mladějově
• Červenou Vodu – rozhledna na Křížové hoře,
lanová dráha Buková hora
• Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Zelená linka 650555 (1. června – 29. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Poličky směrem na Žďárské vrchy ve 12.40, můžete
navštívit:
• Telecí – Lucký vrch
• České Milovy
• Svratku, Svratouch
• Hlinecko
• vodní nádrž Seč

Jiří Zámečník
marketingový manažer, destinační společnost
Českomoravské pomezí

Téma: Boj se suchem a změnami klimatu
Výzva ke změně sekání trávníků
Vážení a milí spoluobčané, majitelé zahrad
a zahrádek,
dovolte mi Vás všechny oslovit s naléhavou výzvou ve věci sekání a udržování travnatých ploch
v našem městě.
Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy naše
země čelí několikaletému suchu a rychlému vysychání krajiny, je nezbytné hledat všechny možnosti
ke zmírnění ztráty vody a půdní vlhkosti.
Vítám, že po mnoha letech všeobecného přehlížení nastupujícího sucha se situace pomalu mění
a dnes již i vláda začíná věc brát velice vážně. Osobně jsem nesčetněkrát mluvil na toto téma v parlamentu na různých úrovních. Vždy jsem byl nemile
překvapen, jak je tento problém stále přehlížen.
Domnívám se, že až současná kůrovcová kalamita, která je primárně způsobena dlouhodobým
suchem, změnila naše uvažování a pomalu si začínáme uvědomovat nedozírný rozsah problémů.
Dnes se již i na vědecké a odborné úrovni připouští, že během několika málo let uhynou všechny
jehličnaté lesy, a to až do výšky 1 000 m n. m. Čelíme naprosto bezprecedentní situaci, kterou naše
historie nepamatuje. Jako poslanec jsem měl loni
možnost na pozvání generálního ředitele Lesů ČR
zhlédnout z letadla situaci v Kraji Vysočina v oblasti měst Třebíč a Telč a to, co jsem viděl, musím
nazvat „umírající zemí“. Milióny suchých stromů,
celé rozsáhlé uschlé lesy barvy tabáku vypovídají o nezměrné katastrofě. Situace se od loňského
roku stále zhoršuje a i my v Pardubickém kraji,

včetně lesů města Poličky, začínáme tuto tragédii
pociťovat.
Vážení a milí, nemohu zde popsat všechny souvislosti a kroky spojené s tímto velkým problémem.
Nicméně považuji za svoji povinnost přispět alespoň malým přínosem, a to v podobě výzvy ve věci
sekání a udržování našich trávníků. Moc prosím
nesekejte trávníky na krátkou výšku. Tímto přispíváme k velkému vysušování půdy. Je prokazatelně
dokázané, že teplota vzduchu nad posekaným nízkým trávníkem je 40, nad vodní plochou je pouze
26 a nad asfaltovým povrchem a posekaným polem
dokonce 50 a více stupňů Celsia.
Chci se podělit o zkušenost z návštěvy partnerského města Hohenems v Rakousku v loňském roce.
Na moji otázku, proč je v tak krásném upraveném
městě vysoká neposekaná tráva výšky cca 20 cm,
jsem dostal od pana starosty odpověď, že to tak
dělají kvůli podpoře rozmnožování hmyzu. V poslední době mnoho pozorování a studií vypovídá,
že jsme za posledních 10 let vyhubili kolem 70 %
veškerého hmyzu. Osobně jsem přesvědčen, že je to
pravda a že se jedná o velmi znepokojující a varovný trend. Je přirozenou skutečností, že vysoká tráva nepodporuje pouze hmyz, nýbrž i velkou měrou
brání vysušování půdy.
Jsem velice potěšen, že se na mě v posledních
dnech obrací celá řada našich spoluobčanů s požadavkem na rozumné sečení městských trávníků.
Chci zdůraznit, že jsem již před několika týdny požádal T. E. S. s r. o. Polička o sečení našich trávníků

Sucho v Poličce? Musíme
zadržovat dešťovku
Většina lidí již asi zaznamenala klimatickou změnu, zvyšující se sucho a méně srážek, častější přívalové deště, pokles podzemních vod. Postoje k řešení
se ovšem velice liší. Byť si tento problém uvědomuje
i více zákonodárců a politiků než před deseti lety,
konkrétnímu řešení se víceméně vyhýbají. Přitom
již proběhlo několik studií na krajinné úpravy a zadržování dešťových srážek pro jejich další využití.
Například v Německu a Švýcarsku jsou v tomto
možná o 20 let napřed. Právě v těchto zemích se dá
čerpat inspirace a konzultovat jednotlivá opatření.
Vzhledem k tomu, že vláda u nás klimatické změně
nepřikládá velkou váhu, je na jednotlivých obcích
a městech, aby vzaly iniciativu do svých rukou.
Opoziční zastupitelé předložili v Poličce návrh na
vytvoření studie řešící jak a kde konkrétně lze ve
městě dešťové srážky zachycovat, či podporovat jejich vsakování místo rychlého odtoku kanály. Studie,
kterou opozice prosazuje, by zmapovala možnosti
a formu zachycení dešťových srážek pro každý bytový dům a veřejný objekt a zároveň by ukázala, kde
má smysl to které opatření realizovat. Zároveň není
podmínkou vyhotovení studie pro celou Poličku, ale
může být realizována pouze pro vybrané objekty.
Současné dotace poskytují až 85 % prostředků na
realizace opatření. Nejedná se o žádná přelomová
řešení, ty jsou již vymyšlená a v jiných městech využívaná. Může se například jednat o nádrže, které
zachycují srážkovou vodu, ta se může později čerpat
a použít třeba na zalévání nebo nádrž umožní postupné vsakování vody do půdy, vsakovací průlehy
a další. Nabízí se využít např. velkou plochu střechy
zimního stadionu, ze kterého by bylo možné nashromáždit vodu pro kropení tenisových nebo volejbalových kurtů. Návrh na vytvoření studie ovšem nebyl
současnou koalicí podpořen. Ta spoléhá na řešení
z Pardubického kraje, které má ovšem pouze zmapovat situaci v jednotlivých regionech a upozornit na
oblasti, kde je situace vážná a je zapotřebí se jí inten-

zivně věnovat. Mohli jsme být „o krok napřed“, jestli
je to v současné situaci vůbec možné takto formulovat. Nám voda z kohoutků pořád teče, ale je spousta
obcí, do kterých se musí voda dovážet!
Betonové koryto
Na květnovém zastupitelstvu byl předložen návrh
na protipovodňové opatření, betonové koryto na
soutoku Bílého a Baldeckého potoka a dále směrem
k Synskému rybníku. Jednalo by se ovšem o stavbu
na etapy, takže by nebylo protipovodňové opatření
řešení v celé šíři. Náklady na tuto realizaci by tvořily cca 60 miliónů korun, z čehož 85 % by pokryla
dotace, zbylá část by měla být hrazena z městského
rozpočtu. Po několika schůzkách, včetně té s projektanty této akce, dospělo hodně zainteresovaných lidí
k závěru, že takto navrhované řešení úplně nesplní
svůj účel, protože se při případné povodni rozleje
voda v jiném místě a do záplavové lokality se dostane jinudy. Kromě samotného vzhledu koryta je
hodně diskutabilní také jeho kapacita. Proč nedat
přednost vytvoření koncepčního řešení protipovodňových opatření, které se budou skládat nejen z toho
v intravilánu města, ale také v extravilánu města?
Vybudování dalších poldrů, kde by mohla být zadržována voda a poté postupně uvolňována do krajiny,
remízky a další krajinné prvky na zadržování vody.
Samotní projektanti souhlasili s tím, že by tato opatření velice pomohla v zadržování vody z přívalových
dešťů a pomohla by jako ucelená soustava protipovodňových opatření. Úpravě krajiny nebyla část zastupitelů nakloněna např. z důvodu, že je to akce na
20 až 30 let. Je ale potřeba si uvědomit, že po nás
budou přece žít v Poličce naše děti a pak jejich děti,
takže nevidím problém v tom, že vše nebude hotové
zítra. Možnosti a nástroje, jak těchto opatření dosáhnout, jsou a záleží pouze na současném vedení města,
jak se k tomu postaví.
Michal Chmel
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ve větší výšce, a o to samé si dovoluji požádat i Vás,
majitele zahrad a zahrádek. Předem děkuji za pochopení a věřím, že si všichni uvědomujeme, že bez
vody není života.
Dovolte mi na závěr konstatovat, že tímto článkem na nikoho neútočím, nikomu neberu jeho názory a není mým cílem vyvolat širokou a nekonečnou názorovou výměnu.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města

Není na co
čekat…
Z posledních 19 let byla v ČR 18 krát zaznamenána vyšší průměrná roční teplota, než v dlouhodobém sledování let předchozích, tedy více než
7,5 °C (9,6 °C v roce 2018). Otepluje se, mění se
klima, prognózy změny klimatu se naplňují rychleji,
než v původních odhadech, přibývá extrémů. Dosud
bylo sucho, srážky přichází kumulovaně a nejsou vyloučeny povodně. Je zarážející, jak málo a jak pomalu se v České republice činí pro to, aby se dopady klimatických změn na životy lidí i přírodu, jak ji dosud
známe, zmírnily. Bohužel stejně je tomu i v Poličce.
Zastupitelstvo, v tomto případě vládnoucí koalice,
dosud neschválilo ani zpracování studie, která by
zmapovala možnosti zachycování dešťových srážek
v Poličce s cílem zmírnění dopadů extrémů počasí.
Čekáme prý, až Pardubický kraj dokončí studii, která
má zjistit, ve kterých oblastech kraje je větší sucho,
než v jiných místech kraje. Studii budou mít k dispozici všichni, ale pro zachycování dešťových srážek
v Poličce a v druhém sledu i v krajině v okolí je pro
nás využitelná asi tak stejně jako pohádka o kohoutkovi a slepičce. Nic nám totiž neřekne o tom, které
chodníky, parkoviště, zabetonované či asfaltové
plochy lze v případě oprav nebo nové výstavby spádovat jinak, než do kanalizace, aby se alespoň někde
srážky místo odtoku vsákly, nic nám nepoví o tom,
z kterých střech bytových domů a staveb občanské
vybavenosti můžeme odtékající vodu nechat zasakovat, zachytávat do nádrží apod. Čekáme na generel
kanalizace, který nám má kromě jejího monitoringu
říci, kolik kterou rourou odtéká vody a splašků. Pomoc v zachycování dešťových srážek nevídaná. Netuším, proč slyšíme jen samé hořekování, ale skutek
žádný nepřichází. Snad se čeká, až přijde jeden fajnový rok, který by všechny znejistěl, jestli se nebije
na falešný poplach. Data a události posledních let ale
hovoří jasně. Po takovém roce nejspíše přijdou zase
roky s extrémy počasí, na které jsme nebyli po desetiletí zvyklí. Když bude nezodpovědné toto zastupitelstvo, zbyde břemeno na další generace. Je to běh
na několik desetiletí a proto musíme začít již dnes.
Na začátku je třeba vytvořit studii, která možnosti
zachycování dešťových srážek v Poličce zmapuje.
Mgr. Jan Matouš, zastupitel Pro Poličku
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Návštěvníci
Svojanova už
nebudou bloudit

Červen na Svojanově:
pohádkové bytosti, krvelačné
stvůry i král s královnou

Hrad Svojanov se konečně po letech dočkal nového dopravního značení. Přitom pro památku
ukrytou uprostřed hlubokých lesů mimo hlavní
trasy je toto značení stěžejní. Návštěvníci si roky
stěžovali na nedostatečné značení, díky čemuž při
hledání hradu bloudili.
Původní dopravní značení ke hradu realizoval
Pardubický kraj v roce 2008. Bylo realizováno
pouze ve směru od Poličky a od Brněnce. Ačkoliv
vedení hradu několik let žádalo o rozšíření značení, nebylo mu vyhověno. Až v loňském roce Pardubický kraj finančně podpořil projekt rozšíření
dopravního značení. Ten pak byl realizován i za
vydatného přispění majitele hradu, města Poličky.
Nyní je hrad pro návštěvníky lehce dostupný ze
všech směrů. Standardní hnědé dopravní značky
a velké návěsti s motivem hradu jsou rozmístěny
ve směru od Letovic, Kunštátu, Bystřice nad Pernštejnem i od Svitav. Částečně doplněno a tím i posíleno bylo i stávající značení od Poličky a Brněnce. Celkem byly osazeny 4 návěsti a 17 směrových
značení.

20 let Královských
věnných měst!
Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové,
Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku,
Trutnov a Vysoké Mýto spojuje společná historie,
projekty a vzájemná spolupráce. Ta trvá již 20 let.
Jak to bylo v historii? Královským věnným městům byla ve středověku uložena povinnost odvádět důchody královnám vdovám. Opíráme se proto o věnný odkaz českých králů svým královským
manželkám. První královnou, které města přispívala na provoz, byla Eliška Rejčka.
Novodobá spolupráce začala 30. března 1999.
Během následujících let Královská věnná města
realizovala řadu aktivit, patří mezi ně např. putovní výtvarné salóny, volba královny věnných měst,
vydaná byla řada propagačních materiálů.
V roce 2009, tedy deset let od prvního setkání měst, byl založen oficiální Dobrovolný svazek
obcí Královská věnná města. Jeho hlavním cílem
je rozvoj cestovního ruchu a propagace členských
měst. Jedná se o společnou prezentaci na veletrzích cestovního ruchu, v novinách, časopisech,
rozhlase i v televizi. Svazek má samozřejmě své
logo a webové stránky. Díky úspěšně realizovanému projektu Královská věnná města známá, ale
nepoznaná byly vydány nové propagační materiá
ly pro různé zájmové skupiny – rodiny s dětmi,
cyklisty, školní výlety, cestovní kanceláře, nechyběly například i recepty a krajové speciality z měst.
Pořízeny byly dřevěné stánky, které návštěvníky
lákají se svojí červenou střechou.
A jaký dárek připravila Královská věnná města
nejen pro sebe, ale pro všechny, kteří rádi cestují? Svazek brzy přestaví nový grafický styl a nové
webové stránky a také zcela nové propagační materiály. Už teď můžeme prozradit, že součástí bude
i lákavá nabídka pro cyklisty.
Své 20. narozeniny oslavila Královská věnná
města i hudbou. V sobotu 11. května se v Jiráskově
divadle v Novém Bydžově uskutečnila přehlídka
pěveckých sborů Královských věnných měst nazvaná Nota bene 2019. Účastnily se sbory ze všech
9 členských měst. Poličku zastupoval Juliettes –
dívčí pěvecký sbor Gymnázia Polička pod vedením Mgr. Ellen Erbesové. Děkujeme za vynikající
reprezentaci!
www.vennamesta.cz
Ing. Naděžda Šauerová, Královská věnná města
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Správa oblíbeného hradu připravila opět bohatý program. Na své si přijdou nejen dospělí, ale i ti
nejmenší. Zcela novou akcí pro zpestření sezóny
jsou Dny pohádek a noci běsů. Odehrají se už 7. až
9. června.
Pro rodiny s malými dětmi jsou nachystané speciální prohlídky hradu s pohádkovými postavami, a to
na sobotu a neděli od 9.30 do 16 hodin. „V různých
částech památky, uvnitř i venku, se odehrají scény
ze známých českých pohádek. Návštěvníci tak potkají princezny, krále, Jiříka a Zlatovlásku, čerta
s Káčou a mnohé další,“ informoval kastelán hradu
Miloš Dempír. Setkání s pohádkovými postavami
budou interaktivní, to znamená, že účastníci prohlídek by měli počítat s tím, že budou vtažení do děje.
Na páteční a sobotní večer se mohou těšit ti, kteří mají pro strach uděláno. Hradem se budou totiž
prohánět strašidelné stvůry. „V 19 hodin se na stezku
odvahy vydají první odvážlivci. Budou na ně čekat
skřeti, čerti, zombie, upíři a další strach nahánějící
postavy prozrazovat nebudeme,“ uvedl Petr Kubíček
z letohradského spolku Honorata, který se na přípravě a realizaci podílí. Bytosti rozhodně nenechají návštěvníky nočního hradu bez povšimnutí. Pro všechny tedy máme důležitou informaci: Noci běsů nejsou
vhodné pro malé děti. Je na zvážení dospělých, zda
je na strašidelný výlet vezmou s sebou. V prostorách
hradu doprovodí návštěvníky průvodci, venkovní
dobrodružství už bude pouze na výletnících.
Na denní pohádkové i večerní strašidelné prohlídky není nutné se předem objednávat. „Prohlídky budou vycházet v poměrně krátkých intervalech. Kdo
bude mít ale zájem, může si prohlídku objednat,“
upřesnil Miloš Dempír. Procházky s pohádkami budou vycházet v půlhodinových intervalech s tím, že
poslední začne v 16 hodin. Výpravy za nočními příšerami jsou naplánované po patnácti minutách. Pokud
se na hrad chystají větší skupiny návštěvníků a chtějí
mít jistotu, že půjdou ve stejné prohlídce, pak by si
ji měli předem domluvit. Bližší informace zájemci
získají na info@svojanov.cz nebo na telefonním čísle
461 744 124.
Na konec června jsou připravené královské slavnosti na počest Přemysla Otakara II. Tato tradiční
akce, která se letos koná ve dnech 29. a 30. červ-

na, dokazuje, že na hradě na tohoto významného
panovníka, zakladatele Svojanova, nezapomínají.
Jak už bývá zvykem, král se dostaví se svou chotí,
královnou Kunhutou a početnou družinou. Hradní
posádka poměří své síly s královskými vojáky, aby
králi převedli, kdo je lepší. Nebudou však chybět ani
tanečnice a bubeníci.
Milovníci historie nepřijdou po dobu slavností ani
o komentované prohlídky empírového paláce s unikátní kopií pohřební koruny Přemysla Otakara II.,
středověkého sklepení opředeného legendami a pověstmi o hradu, dále mučírny a domu zbrojnošů, či
o procházky v zahradách a výstup na hlásku.
Poprvé v historii památky je zpřístupněná část
bývalých koníren v předhradí. Po rozsáhlé rekonstrukci vznikla prostorná galerie, kterou správa hradu využije ke krátkodobým výstavám. První z nich
už výletníci navštěvují od května. „Představujeme
víc jak 120 vyšívaných nástěnek a kuchařek Petry
Totuškové,“ poznamenal kastelán. Majitelka je nejen
sbírá, ale také sama vyšívá. Mnohé z nich existují
pouze v jediném exempláři, nedají se tedy už nikde
pořídit. První část výstavy se na Svojanově konala
před čtyřmi lety. Výtěžek z vyšívané expozice také letos podpoří Záchrannou stanici volně žijících zvířat
Zelené Vendolí. Výšivky mohou zájemci obdivovat
do poloviny července.
Hrad má v červnu brány dokořán od 9 do 17 hodin,
od července pak až do 18 hodin, a to každý den včetně pondělí.  Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Ocenění pro hrad Svojanov
Hrad Svojanov již třetí sezónu nabízí speciální
prohlídky pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky. Letos díky tomu obdržel cenu Adolfa Heyduka
pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným za rok 2018. První místo hrad města
Poličky obsadil v kategorii Ostatní památky. Cenu
převzal na semináři Památky pro každého v Liberci
místostarosta města Poličky Pavel Štefka a kastelán hradu Svojanov Miloš Dempír z rukou senátora
Miroslava Nenutila a odborné lektorky mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách Hany
Talli Hlubučkové. „Hrad Svojanov ocenění získal za
kompletní zpřístupnění objektu osobám se zdravotním znevýhodněním,“ uvedl kastelán Miloš Dempír.
Tělesně postiženým osobám je k dispozici schodolez. S jeho pomocí mohou zdolat hlavní schodiště
v paláci hradu a bez problému si tak prohlédnout
hlavní prohlídkovou trasu. Exteriéry hradu jsou
bezbariérové částečně. Pro vozíčkáře je možný
vstup na dolní i horní nádvoří i do gotické zahrady.
Hrad disponuje bezbariérovou restaurací i toaletou.
Pro nevidomé je připraven speciální okruh, kde
jsou návštěvníci vedeni akustickým informačním
systémem a pomocí bronzových haptických modelů si mohou získat představu o velikosti, tvaru
a zvláštnostech jak celého hradu, tak i jednotli-

vých částí. Další pomůckou jsou informační nápisy v Braillově písmu. Návštěvníkům s poruchami
sluchu jsou k dispozici tablety s nahrávkami ve
znakové řeči. „To, co se podařilo vybudovat na Svojanově, se nepovedlo na žádné jiné památce u nás.
Svojanov je pro zdravotně znevýhodněné unikátem,“ řekl nevidomý Lukáš Treml ve svém proslovu
na semináři. Právě on se osobně podílel na přípravě
trasy pro nevidomé. Pomůcky pro zdravotně znevýhodněné každý rok použijí stovky návštěvníků.
„Přitom máme radost za každého jednoho, kterému
touto formou můžeme hrad prezentovat,“ řekl Miloš Dempír.
Cenu Adolfa Hejduka vyhlašuje projekt Hugo
na cestách ve spolupráci s partnerskými organizacemi, nominace i hlasování probíhá na internetových stránkách mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách a trvalou záštitu nad cenou
převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.
Soutěž je vyhlašována již od roku 2015. „Cena je
významná i tím, že lidé mohou sami nominovat
jednotlivé objekty a následně jen na základě jejich
hlasování se rozhodne o závěrečném pořadí. Soutěž není ovlivňována žádnou politickou organizací
ani jinou institucí,“ uvedla Hana Talli Hlubučková,
autorka a koordinátorka projektu.
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Kalendář akcí
červen 2019

Kino v Tylově domě
Neděle 2. června v 15.30 hod.
Pokémon: Detektiv Pikachu
Dobrodružný/akční/rodinný, USA/Japonsko,
104 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Neděle 2. června v 18.00 hod.
Pokémon: Detektiv Pikachu / 3D
3D dobrodružný/akční/rodinný, USA/Japonsko, 104 min, dabing, přístupný, vstupné
140 Kč
Pondělí 3. června v 19.00 hod.
John Wick 3
Akční/thriller/kriminální, USA, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Středa 5. června v 19.00 hod.
Rocketman
Životopisný, Spojené království (Británie)/
USA, 120 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 130 Kč
Pondělí 10. června v 19.00 hod.
Godzilla II Král monster / 3D
3D akční/thriller/sci-fi, USA, 132 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Středa 12. června v 18.00 hod.
TvMiniUni: Zloděj otázek

Animovaný/rodinný, ČR, 80 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Neděle 16. června v 19.00 hod.
X-Men: Dark Phoenix / 3D
3D Akční/dobrodružný/fantasy, USA, dabing,
přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Pondělí 17. června v 19.00 hod.
Rodiče na tahu
Komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Neděle 23. června v 19.00 hod.
Muži v černém: Globální hrozba
Sci-fi/akční, USA, 107 min, dabing, přístupný
od 12 let, vstupné 130 Kč
Pondělí 24. června v 19.00 hod.
Podfukářky
Komedie, USA, 94 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Polička (tel. 461 724 326) a hodinu před začátkem
akce v pokladně Tylova domu (468 000 540).

Polička miluje jazz
Polička opět ožila jazzem. Ve dnech 10.–13. dubna
proběhl 23. ročník festivalu Polička Jazz. Během
tří festivalových dní se Tylův dům zaplnil fanoušky
jazzové hudby a v pestrém programu si jistě každý
přišel na své. Velkou oblibu mají u poličského publika bigbandy. Letos to potvrdil nejprve samostatný
koncert Swing Bandu Jana Matouška a poté páteční vystoupení Big Bandu VOŠ Jaroslava Ježka. Obě
tělesa zahrála pestrý repertoár složený ze skladeb
jazzových velikánů i z vlastní tvorby, navíc vedoucí
souborů – Jan Matušek i Milan Svoboda – byli skvělými průvodci večerem.
Druhou polohu festivalu tvořila malá komorní
uskupení. Kytarista David Dorůžka s triem, stejně
jako duo violoncellistky Doroty Barové s kytaristou
Miroslavem Chyškou, představili skladby ze svých
nových a oceňovaných alb. Jejich koncerty byly tišší a zadumanější, ale kdo se ponořil do hudby, mohl
souznít s osobitým skladatelským přístupem obou
tvůrců. Na podobné vlně se neslo i vystoupení Kryštofa Marka, jenž představil svoji rozsáhlou jazzovou
skladbu Tichá cesta noci. Zde, vedle nesporných
kvalit jednotlivých hráčů, zaujal především Peter
Strenáčik svým zpěvem, beatboxem a živelným projevem.

Jednotlivé večery zakončovaly kapely na první pohled populární – v pátek kvarteto mladé multižánrové zpěvačky Marty Kloučkové a v sobotu soubor
hrající filmové melodie. Hned druhý pohled pak odhalil jména nejlepších hráčů a souborů české jazzové
scény – Vít Křišťan (piano), David Dorůžka (kytara)
a Clarinet Factory v roli hostů, Jan Hasenöhrl (trubka), Jazz Efterrätt. Zejména závěrečné vystoupení
projektu Jazz On Screen mělo vše, co si může festivalový divák přát – známé (avšak ne ohrané) melodie,
nápadité zpracování, dokonalou hráčskou techniku
a hlavně hravost a velké množství energie vkládané
do hudby. Atmosféru festivalu výborně doplňovala
výstava obrazů na chodbách Tylova domu. V karikaturách Josefa Blechy ožily známé osobnosti hudebního světa zobrazené s vtipem a zároveň s úctou k jejich umění. Procházející diváci se opakovaně bavili
rozpoznáváním jednotlivých tváří.
Jazzový život v Poličce bude pokračovat opět od
září pravidelnými jazzovými večery v Divadelním
klubu.
Tereza Marešová

Tylův dům
Sobota 1. června v 19.00–23.00 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky
Hra barev na plátně – výstava obrazů paní
Lýdie Edlmanové ve velkém sále TD. Obrazy
malované z hloubky duše a s čistou radostí,
které potěší srdce všech návštěvníků. Před
dalším putováním se můžete občerstvit
v baru TD.
Úterý 4. června v 19.00 hod.
Francis Veber: Drahá legrace
Francouzská komedie je volným pokračováním autorova slavného Blbce k večeři. Představení je uváděno v rámci Divadelní abonmá jaro 2019.
Vstupné: 300, 330, 360 Kč
Čtvrtek 13. června v 15.00 hod.
Slavnostní šerpování předškoláků / MŠ
Luční
Čtvrtek 13. června v 16.30 hod., malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva
Pátek 14. června v 19.00 hod.
Celebrity
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje
Sokola a téměř všech umělců v České republice. Napsal a hraje: Ondřej Sokol. Uvádí Studio DVA divadlo.
Vstupné: 300, 330, 360 Kč
Úterý 18. června v 19.00 hod.
Sejdeme se s Cibulkou
Zábavný pořad, ve kterém přivítá Aleš Cibulka neuvěřitelně šarmantní a vtipnou dámu,
herečku a spisovatelku Ivanku Devátou.
Vstupné 150 Kč
Středa 19. června v 19.00 hod.
Cimrman/Smoljak/Svěrák: Záskok
Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta” v podání herců Divadla Járy Cimrmana.
Představení je vyprodáno.
Čtvrtek 20. června v 15.00 hod.
Slavnostní šerpování předškoláků / MŠ
Čtyřlístek

Poděkování
Po dlouhé době jsme se mohli opět radovat z představení našeho ochotnického divadelního sboru
v Korouhvi s názvem „Bahno bude aneb z hotelu lázně bez hany a bázně“. Autor hry a zároveň scénárista
a režisér Pavel Mach si zaslouží veliký obdiv. Kulturní dům byl vyprodaný při premiéře i při dalších
dvou reprízách. Návštěvníci byli i z nedalekého okolí
a všichni se moc dobře bavili. Byla to divadelní komedie, kdy diváci při závěrečné děkovačce tleskali ve
stoje. Jsme hrdi na náš divadelní spolek „Prut“ a ještě jednou veliké díky za krásný zážitek.
M. Cermanová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánky z měst
České inspirace

Program RC MaTami

Hradec Králové
21.–28. 6. – Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open air program Hradec Králové
Více než 200 divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z tuzemska i zahraničí.
Cheb
15. 6. – Je úchvatná
Západočeské divadlo Cheb od 19.00 hod. – premiéra
Jindřichův Hradec
14. 6. – Závěrečný koncert Concertino Praga
místo konání: Státní hrad a zámek Jindřichův
Hradec, Rytířský sál, začátek: 19:00 hod.
Kutná Hora
22. 5. – 2. 6. – Královské stříbření Kutné Hory
Tradiční historická akce připomínající hornické
tradice a slávu lucemburské Kutné Hory.
Litomyšl
13. 6. – 7. 7 . – Národní hudební festival Smetanova Litomyšl 2019 a Smetanova výtvarná Litomyšl
61. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl a 15. ročník cyklu výstav vizuálního umění.
Polička
1. 6. – Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s bohatým
programem a řadou překvapení.
Telč
9. 6. – Pohádková neděle a pohádkový park
Pohádkový den na zámku v Telči.
Třeboň
26. 6. – 1. 7. – Multižánrový hudební festival
Okolo Třeboně
zámecký park, divadlo
(Laco Deczi, Ivan Mládek, Spirituál kvintet,
Hradišťan a Jiří Pavlica, M. Braxatoris)
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na www.ceskainspirace.cz

Rodinné centrum MaTami
uspořádalo koncem dubna informační seminář o dětech s poruchou autistického spektra.
Mgr. Jaromíru Staňkovou si přišli poslechnout
nejen rodiče dětí s PAS, ale i pedagogové, asistenti a pracovníci v oboru speciálně-pedagogickém.
Děkujeme za podporu Městu Polička, CBM za zapůjčení prostor a dárcům za pomoc při dofinancování tohoto projektu.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí
9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 hod.
• Co-working: každou středu 12.30–15.30 hod.
• Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
• Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 hod.
Hlídáček
• Samostatný: každou středu 8.00–12.00 hod.,
cena: 45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit: úterý 9.00–12.00 hod., čtvrtek 9.00–12.00 hod.,
pátek 9.00–12.00 hod., Cena 45 Kč/dítě/
hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku: Vaše děti můžeme pohlídat i mimo
vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve
Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer,
ráno, kterýkoliv den). Cena: 90 Kč/dítě/hod,
45 Kč/h za každého druhého sourozence.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.:
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si
zajistili volné místo.
Obnovujeme pro Vás cvičení s Danou, které
probíhá každou středu a neděli od 17:00 hod. Více
informací najdete na stránkách www.facebook.
com/instruktorkaDM/ nebo danamatejskova.
webnode.cz/aktuality/.
Odborné poradny:
Odborné poradny se v plném počtu vrátí do centra po letních prázdninách.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 1. 6. (sobota)
12.30–14.30 hod.
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
10. 6. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
• Speciálně – pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková): 13. 6. (čtvrtek)
16.00–18.00 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky
1. 6. 2019 od 19.00 do 22.00 hod.
Slavíme 10 let existence. Máme pro Vás připravenou prohlídku rodinného centra, projekci fotografií z uplynulých let a HAMA dílničku nejen pro
děti.
Beseda Výživové problémy u dětí
4. 6. 2019 (úterý) od 16.00 do 18.00 hod.
Beseda na téma jak vybudovat v dětech správné
stravovací návyky, potravinová pyramida, jak se
přiblížit zdravému životnímu stylu.
Povede: Ing. Bc. Iveta Cacková Novotná
Cena: 50 Kč
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
12. 6. 2019 (středa) od 15.30 do 17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor
pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Speciálně – pedagogická poradna
13. 6. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
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Poradna je určena pro rodiče i pedagogy, kteří potřebují konzultovat s odborníkem problémy
dětí s ADHD, PAS, problémy se zařazením ve
školním kolektivu apod. Poradenství skupinové
i individuální. Poradnu povede paní Mgr. Romana Jurečková, speciální pedagožka.
Možnost přihlášení na prihlasse@matami.cz.
Šijeme si pro radost
18. 6. 2019 (úterý) od 16.00 do 19.00 hod.
Šijeme si pro radost dámské hygienické pomůcky. Ekologické řešení menstruace. V ceně materiál na slipovou vložku, střih a návod na výrobu,
užitečné odkazy. Vlastní šicí stroj doporučujeme. Přihlašujte se na: prihlasse@matami.cz. do
11. 6. 2019
Cena: 220 Kč
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
20. 6. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Tvořivý večer pro ženy –
arteterapeutický večer
21. 6. 2019 (pátek) od 18.00 do 20.00 hod.
Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných
technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě
dozvíte i něco nového.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
a studentka arteterapie
Cena: 140 Kč
Blešmark aneb vše si najde kupce
22. 6. 2019 (sobota) od 13.00 do 19.00 hod.
Obec Pustá Rybná ve spolupráci s MaTami pořádá Blešmark. Akce se koná u Obecního úřadu
v Pusté Rybné od 13.00 hod. za každého počasí.
Přijďte prodat, co už nepotřebujete, nebo nakoupit, co postrádáte. Pro děti je připraven skákací hrad, trampolína, malování na obličej a od
18.00 hod. divadlo Lotrando a Zubejda.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Odborné poradny jsou zdarma.
Více informací o nás, našich aktivitách, členství
najdete na webových stránkách www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY:
FENOMÉN IGRÁČEK
A RŮZNÁ POVOLÁNÍ
DŘÍVE I NYNÍ
– výstava o minulosti i současnosti známé české figurky
a o různých profesích představených skrze historické hračky
11. 5. – 25. 8. 2019
Legendární figurka IGRÁČEK, která vznikla
v roce 1976, chce potěšit děti a dojmout dospělé.
Výstava návštěvníkům představí historii, bohatou současnost i výrobu oblíbené české hračky.
Prohlédnete si desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů s typickým náčiním, nářadím,
dopravními prostředky apod., které vznikají v lisovně plastů v Korouhvi. Současnou tvorbu budou zastupovat také nové herní řady, např. auta
MultiGO. Chybět nebudou ani ostatní výrobky od
českého výrobce společenských her a hraček firmy
EFKO. Mnohé z nich již 10 let využívá Společnost
pro ranou péči pro podporu zdárného vývoje postižených malých dětí.
Samostatná bude herna s IGRÁČKY.
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
– výstava mapující nedoceněného génia Járy
Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana
14. 5. – 27. 7. 2019
Jára Cimrman je fenoménem české kultury. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit,
ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…
Výstava představuje osobnost českého génia,
jeho rozsáhlou tvorbu učitelskou, vědeckou, vynálezeckou a cestovatelskou, a současně mapuje
padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana.
Pobavte se u řady původních fotografií a předmětů, které Cimrman za života používal či vytvořil.
Zároveň si můžete ověřit své znalosti o Mistrovi
a jeho hrách v připravených kvízech.
AKCE:
DESÍTKA PRO CIMRMANY
– POUZE PŘEDPRODEJ
19. června 2019 od 16.45 do 18.00 hod.
v atriu centra
U příležitosti výstavy Půlstoletí s Cimrmanem
proběhne v atriu muzea beseda a následná autogramiáda herců Divadla Járy Cimrmana v čele se
Zdeňkem Svěrákem.
Napište svůj dotaz a vložte ho do připravené
schránky ve vestibulu muzea nebo ho zašlete na
email valachova@muzeum.policka.org nejpozději do 9. 6. 2019. Deset vybraných dotazů bude
našimi vzácnými hosty zodpovězeno.
Cena: 70 Kč/osoba, POUZE PŘEDPRODEJ – POČET MÍST OMEZEN (v případě
pěkného počasí možnost dokoupení vstupenek 30 min. před začátkem besedy).
LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ
27. 4. – 1. 9. 2019, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
Výstava jako již tradičně, je zaměřena především na hravém poznání světa ilustrace této autorky. Dozvíte se, kdo je Vombat Jirka a čím je tento
savec tak výjimečný. Poznáte svět Lichožroutů,
zapojíte se do návrhů nových vzorů ponožek, vyzkoušíte Kanafáska, jak šikovnou uspávací peřinou je, a shlédnete „nebe“ plné knih.

UPOZORNĚNÍ:
Z  důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba bude RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA
MARTINŮ po celý rok 2019 UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
AKCE: POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
2019 – ČERVEN / ČERVENEC
Již devátým rokem se v Poličce na prázdniny
usídlí festival Poličské kulturní léto přinášející
vlnu zábavy a dobrodružství pro všechny – letní
kino pro dospělé i pro děti, bubnování, science
show, tanec, cestovatelský večer, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro děti, večery s hudbou
a další zážitky.
Program se koná v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce. Vstupné na akce: 40 Kč. Občerstvení si můžete přinést vlastní, jeho prodej
letos nezajišťujeme.
Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami
z. s. Více na www.letopolicka.cz
pá 28. 6. od 21.30 hod. LETNÍ KINO
BOHEMIAN RHAPSODY
Oscarový film je oslavou rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.
ne 30. 6. od 16.00 hod.
DIVADÉLKO PRO DĚTI
SARKA A  FARKA  – na Safari turisté jezdí
pozorovat exotická zvířata – ale kdo koho vlastně
pozoruje? Opice slona? Surikaty plameňáka? Tygr
hada? Koaly lva? Chameleón hyeny? Anebo zvířata nás turisty? To se dozvíte v dobrodružné pohádce ze Safari. Účinkuje divadlo JOJO.
út 2. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu
IGRÁČKOVA DÍLNA – vytvořte si vlastní postavičku! Fantazii se meze nekladou. Zakoupíte si
bílou figurku kluka, holky nebo koně a s pomocí
různých materiálů (barev, látek, dekorací a washi
pásek) si ozdobíte vlastního Igráčka. Cena: 40 Kč
za postavičku + 40 Kč za výtvarné pomůcky, materiály a návštěvu výstavy Fenomén Igráček.
st 3. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO
DEADPOOL 2
Nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina
všech dob opět brutálně zamává svými protivníky.

Spolek Náš
Martinů hledá
pamětníky
Dne 27. srpna 2019 se v Tylově domě uskuteční vzpomínkový večer při příležitosti 60. výročí
úmrtí Bohuslava Martinů, v jehož rámci bude
promítnut autorský film poličského rodáka Petra
Vorlíčka o převozu ostatků hudebního skladatele do Poličky v roce 1979. Součástí večera bude
také beseda, na kterou bychom rádi pozvali tehdejší účastníky pietní akce na hřbitově a v Tylově
domě.
Chcete-li se s námi podělit o své osobní vzpomínky na onen den před 40 lety, napište nám na
e-mailovou adresu: nasmartinu@seznam.cz, nebo
nám zanechte písemný vzkaz v městském muzeu
v Poličce.
Těšíme se na vaše vyprávění a zážitky z nezapomenutelného dne, kdy se Martinů „vrátil domů“.
Jaroslav Novotný
předseda Spolku NÁŠ MARTINŮ
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Městská knihovna
Středa 12. června – dočasná pobočka knihovny v ulici
Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové – Egyptské
sňatky římských generálů
(Kleopatra, Julius Caesar, Marcus Antonius)
Když se z malé obchodní stanice na solné stezce stal světovládný Řím, museli vládci v zájmu
jeho zachování nabídnout i sami sebe. Bohatý
Egypt za takovýto „obchod“ nepochybně stál.
Vstupné zdarma
Středa 26. června – dočasná pobočka knihovny v ulici Tyršova od 17.30 hod.
Přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové – Krvavá svatba (Jindřich Navarrský a Markéta z Valois)
Víra v jediného Boha dokáže proti sobě poštvat
nejenom jinověrce, ale někdy i souvěrce. Někdy
nezastaví náboženské třeštění ani hlas rozumu,
natož pak svatba. Vstupné zdarma
Pátek 29. června – Atrium Centra Bohuslava
Martinů od 21.30 hod.
Letní kino – BOHEMIAN RHAPSODY
Devátý ročník multižánrového festivalu Poličské kulturní léto zahájíme legendárním snímkem
Bohemian Rhapsody. Oscarový film je oslavou
rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům. Vstupné 40 Kč. Více na www.letopolicka.cz

Muzeum dostalo
vzácný dar
Na paměť dlouholeté přátelské spolupráce a zároveň jako vyjádření svého vztahu k rodnému městu
Bohuslava Martinů, věnoval na začátku května muzikolog Jaroslav Mihule – od 5. května 2019 čestný
občan města Poličky – místnímu muzeu cenný dar.
Je jím tištěné libreto k opeře Julietta Bohuslava Martinů s vlastnoručními rukopisnými vpisky skladatele.
Julietta patřila k nejmilejším autorovým operám, byl
na své dílo velmi pyšný a celý život se k němu vracel:
rok po pražské premiéře opery (1938) zkomponoval
Tři fragmenty z opery Juliette, čtyřicetiminutovou
vokálně-instrumentání skladbu, komponovanou
přímo na francouzský originální text a zamýšlenou
zřejmě pro zahraniční jevištní scény či koncertní pódia. V roce 1941 pro svého přítele, pianistu Rudolfa
Firkušného, upravil jako krátkou klavírní skladbu
part vzpomínkové scény ze 2. dějství opery. A v roce
1953 užil skladatel několikataktový hudební citát
z opery do svého vrcholného orchestrálního díla,
6. symfonie nazvané Symfonické fantazie.
Výtisk libreta údajně Martinů objevil u trafikanta
na ulici v Paříži. Padesátistránkový tisk, jenž na titulní straně nese označení Georges Neveux: Juliette
ou la clé des songes, byl vydán v roce 1930. Martinů
jej při přípravě opery prostudovával velmi pečlivě,
o čemž svědčí řada škrtů, vpisků tužkou i perem,
i barevné podtržení důležitých částí. Kompozicí
opery Julietta skladatel strávil necelý rok – od května 1936 do ledna 1937. A v březnu 1938 se v pražském
Národním divadle konala slavnostní premiéra nového díla, jež se souborem pečlivě připravil dirigent
a Martinů přítel Václav Talich.
Libreto, které se nyní díky daru prof. Mihuleho
dostalo do martinůovského archívu poličského
muzea, vlastnila po smrti skladatele jeho manželka
paní Charlotte Martinů, od níž jej obdržel právě Jaroslav Mihule. A díky jeho šlechetnému daru bude
od nynějška zdobit martinůovské sbírky poličského
muzea.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Juliettes
reprezentuje
Poličku

V Poličce chybí zábava pro mladé

V sobotu 11. května dívčí sbor Juliettes z Gymnázia Polička vystoupil na Přehlídce pěveckých
sborů Královských věnných měst v Novém Bydžově. Akce pod názvem Nota bene se uskutečnila
v příjemné atmosféře v prostorách zrekonstruovaného Jiráskova divadla. Program letošního, čtvrtého ročníku zaplnilo celkem deset sborů z různých částí republiky – Novobydžovský chrámový
sbor a Radostný Plecháček, Záboj z Dvora Králové,
Cantus z Jaroměře, Salvátor z Chrudimi, Smetana z Hradce Králové, Chrapot z Mělníka, Otakar
z Vysokého Mýta a Chorea Corcontica z Trutnova. A samozřejmě Juliettes z Poličky. Vystoupení
našeho sboru se vydařilo a sklidilo veliký aplaus.
Repertoár byl opravdu pestrý a každý soubor jedinečný. Na přehlídce zazněla česká i světová hudba
duchovní, klasická, lidová, spirituály, pop i swing
a to na velmi vysoké úrovni. Nezapomenutelným
zážitkem pro všechny účastníky bylo vzájemné
souznění při závěrečném společném zpěvu. Děkuji všem organizátorům a především celému sboru
Juliettes za výbornou reprezentaci a zvládnutí tohoto pěveckého maratonu.
Mgr. Ellen Erbesová

Klavíristka
z Japonska
v Poličce
V pátek 17. května v aule Gymnázia Polička
vystoupila japonská klavíristka Hikari Amino
s mladým talentovaným violoncellistou Andrejem
Lekešem.
Paní Hikari Amino vystudovala prestižní hudební Univerzitu Tóhó Gakuen v Tokiu. Je členkou
International Martinů Circle a propaguje česko-japonskou kulturní výměnu. Upoutala nás křehkým
půvabem i přednesem českých skladatelů. Andrej
Lekeš dokončuje Konzervatoř v Plzni a připravuje
se na další studia u nás i v zahraničí. Na koncertě
zazněla díla J. L. Dusíka, J. Suka a B. Martinů.
Mgr. Ellen Erbesová
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Jak probíhá organizace Majálesu pohledem jedné z pořadatelek? Uprostřed majálesového třeštění
jsem si povídal s Andreou Faltýnkovou, studentkou
septimy poličského gymnázia a zároveň členkou majálesové rady.
Co pro tebe znamená Majáles?
Majáles je pro mě důkaz toho, že i my studenti jsme
schopní vytvořit si něco sami pro sebe. Z ohledu zábavy pro nás Polička není úplně to nejatraktivnější
město. Jasně, kultura tu je, ale tady máme možnost
udělat si podle sebe co nejlepší akci. Samozřejmě se
vše snažíme připravit tak, aby se to líbilo i ostatním.

Jak ses přesně dostala k organizaci Majálesu?
V majálesové radě jsem od sedmé třídy s tím, že
se vždycky po odchodu předchozích organizátorů
musí nabrat noví lidi. Většinou se hledá někdo komunikativní, kdo vypadá schopně, takže to padlo na
mě (smích).
Takže jsi postoupila v majálesové hierarchii.
Pro mě ty první roky byly těžké v tom smyslu, že se
člověk musí naučit spoustu věcí. Musí vědět, co zařídit, jak to zařídit a během organizování se samozřejmě vytvoří spousta problémů. Například letos jsme
14 dní před majálesem museli domlouvat Kavárnu
na kolečkách až z Hradce Králové, protože původní
kavárna odřekla.
A co jsi konkrétně na majálesu zařizovala?
Zařizovala jsem taneční skupinu Hybrids Crew,
kapelu WxP, vzpomínanou Kavárnu na kolečkách
a starala se o propagaci na facebooku.
Dával vám někdo tipy na vystupující, nebo šlo čistě o váš nápad v rámci rady?
Byl to náš nápad. Chtěli jsme letos majáles trochu
pozvednout s tím, že jsme pozvali například Hybrids
Crew z Ostravy, kteří vyhráli jednu z talentových
soutěží. Vše se musí dělat hodně ekonomicky, protože peněz není moc, pořád je to studentská akce.
Půlka rozpočtu navíc padne jenom na stavbu pódia.
Jak dlouho trvá celý proces organizace?
Vždycky od začátku roku. V lednu se scházíme
poprvé. To jsou první nástřely a postupně se ty rady
zintenzivňují. Vše děláme zadarmo ve svém volném
čase, někdy i místo školy. Navíc někteří učitelé se
nestaví úplně pozitivně k tomu, že kvůli organizaci
majálesu zameškáváme jejich hodiny.
A spolupracujete i s jinými středními školami?
Tak tohle je složité. Pořád je to oficiálně akce, na
které se podílí všechny školy. Například SOŠ a SOU
se většinou podílí tak, že nám dají dorty pro soutěžící, ale studenti už se na tom podílet nechtějí. Je to
škoda, protože se na ně může pozapomenout a tady
by se mohli zvýraznit.
A co zařizování všech povolení a výjimek?
To všechno musíme řešit my. Například letos se na
majálesu prodával alkohol a my museli zařídit, aby
se do nové vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu
ve městě vložila výjimka pro náš majáles. Dřív tam
ty stánky s alkoholem nebyly, ale letos jsme chtěli,
aby si lidé aspoň mohli dát ke kapele pivo. Musí se
také zařídit přísun elektřiny, najmout zvukaři, domluvit lidi, kteří přijedou postavit stany, odvézt nářadí vystupujícím parkouristům.
Vnímáš majáles jinak oproti minulým létům?
Co jsem v majálesové radě, tak už se nepořádají
večerní zábavy. To mi přijde jako hrozná škoda, ale

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

je to hlavně kvůli tomu, že by tam mohli pít mladiství a škola by z toho měla problém. Plus ještě riziko
počasí, takže jsme se rozhodli program dělat od odpoledne po brzký večer na náměstí a v CBM. Den
před majálesem jsme zároveň domluvili divadelní
představení William a PubQuiz v Divadelním klubu,
protože nám přijde, že ten lidi sdružuje, takže to byl
takový náš sen.
A povedlo se?
Myslím si, že moc. Dostaly se nám pozitivní
a zčásti i negativní ohlasy, ale to bylo většinou jenom
kvůli spornosti otázek, takže někdo, kdo byl soutěživější, to mohl vnímat i negativně, ale byla to spíš

taková sranda soutěž. A ve Williamovi hráli hlavně
gympláci nebo lidi, co studují nebo studovali tady
v Poličce, takže i v tom navazujeme na studentský
základ Majálesu.
A co bys v příštích ročnících udělala jinak?
Kdo mě bude následovat nevím, ale hrozně bych
majálesu přála, aby se z něho stala prestižnější akce
a aby se více přiblížil lidem z okolí. Nějakým způsobem obohatit program, sehnat i víc sponzorů, aby se
to dalo zvětšit.
Na druhou stranu zhlížet se v Majálesech v Praze
nebo Brně…
Ale zase proč ne, protože tady těch festivalů moc
není a myslím si, že by se z toho, samozřejmě ne
úplně jednoduše, dala udělat slušná festivalová akce.
A peníze by se daly vydělat někde jinde. Třeba na
vstupenkách – pokud by vstupenka stála 50 korun,
tak se to v pohodě vrátí.
Nehledě na výraznější program.
Velký potenciál by měly známé kapely nebo zpěváci, prostě někdo, kdo by byl tahákem pro lidi. Hybrids Crew nám vyšli vstříc tím, že nám slevili skoro
na půlku, protože řekli, že mají rádi studentské akce
a že je tohle prostě baví.
Dan Vondra
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Název akce – popis
Poradna psychomotorického vývoje
Otvírání Studánek – 19.00 a 20.00
Čas pro neobyčejné zážitky – Večerní prohlídka a dílnička nejen pro děti.
Pokémon: Detektiv Pikachu – Historicky první hraný film o Pokémonech.
Pokémon: Detektiv Pikachu / 3D – Pikachu ve 3D projekci
I. Absolventský koncert ZUŠ
John Wick 3 – Třetí části této adrenalinové akční série s Keanem Reevesem.
Výživové problémy u dětí – Správné stravovací návyky u dětí.
Poličsko mluví o vzdělání
Drahá legrace – Francouzská komedie
Z pohádky do pohádky – setkání s dětmi z MŠ
U kávy o pěstounství – Beseda o tom, že v naší společnosti chybí dlouhodobí pěstouni.
II. Absolventský koncert ZUŠ
Rocketman – Hudební fantazie, která vypráví životní příběh zpěváka Eltona Johna.
William
Charitní běh Jarmila Běhoděje – sport, zábava a benefice
Koncert pro Charitu – Chorus Minor z Levoče a Vlastimil z Litomyšle
Ústav úžasu, Jakub Folvarčný: Cirkus Prdítko – Divadlo pro děti
Logopedický seminář – Logopedický seminář s Mgr. Hanou Dalíkovou
Godzilla II Král monster / 3D
Šikovné ručičky
Závěrečný slavnostní koncert – Tradiční závěrečný koncert
Odemykání atria – Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion
Potravinové alergie – svépomocná skupina
Přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové – Egyptské sňatky římských generálů
TvMiniUni: Zloděj otázek – Rodinný film. Kombinace herců a svérázných loutek.
Speciálně – pedagogická poradna
III. Absolventský koncert ZUŠ
Celebrity – Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola
X-Men: Dark Phoenix / 3D
Rodiče na tahu – Salma Hayek a Alec Baldwin v bláznivé a nekorektní komedii
Šijeme si pro radost hygienické potřeby – Hygienické pomůcky pro pohodlí
IV. Absolventský koncert ZUŠ
Sejdeme se s Cibulkou – V zábavném pořadu přivítá Aleš Cibulka šarmantní
a vtipnou dámu, herečku a spisovatelku Ivanku Devátou.
Desítka pro Cimrmany – pouze předprodej
Záskok – Divadlo Járy Cimrmana
Porucha autistického spektra – Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ B.Martinů Polička
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
Blešmark – Blešmark aneb vše si najde kupce.
Divoháj – Toulky divadelním Libohájem
Muži v černém: Globální hrozba
V. Absolventský koncert ZUŠ
Podfukáři – Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů.
Přednáška o českých dějinách – Krvavá svatba – Přednáška o životě našich předků.
Závěrečné představení tanečního oboru ZUŠ

Místo konání
MaTami (CBM)
Park u hradeb
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Tylův dům
DPS Polička
Charitní dům I.
ZUŠ Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Divadelní Klub
Liboháj
Kostel sv. Michaela
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
KINO Tylův dům
DPS Polička
Velký sál Tylova domu
DPS Polička
MaTami (CBM)
Dočasná pobočka knihovny
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
MaTami (CBM)
Gymnázium Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami
matami@matami.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
MaTami
$matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami
matami@matami.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz

Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
Pustá Rybná
Liboháj
KINO Tylův dům
Gymnázium Polička
KINO Tylův dům
Dočasná pobočka knihovny
Velký sál Tylova domu

Tylův dům
www.tyluvdum.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
MaTami
matami@matami.cz
MaTami
matami@matami.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Čas Název akce – popis
27. 6. 14.00 Narozeninové zpívání
28. 6. 21.30 Letní kino – Bohemian Rhapsody
30. 6. 16.00 Divadélko pro děti Sarka a Farka

Místo konání
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

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

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

Název akce – popis
27. 4. – 1. 9. Výstava: Lichožroutka Galina Miklínová
11. 5. – 25. 8. Výstava: Fenomén igráček a různá povolání dříve i nyní
14. 5. – 27. 7. Výstava: Půlstoletí s Cimrmanem – výstava mapující nedoceněného génia
Járu Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana

Místo konání
Radnice
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Dolní Újezd
2. 6. 2019 – Sněhurka a sedm trpaslíků – Dětský
den, sraz ve 14 hodin v parku před ZŠ
22. 6. 2019 – Triatlon – start koupaliště
29. 6. 2019 od 20:00 – Benátská noc, hraje kapela
Epicentrum, vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno,
tradiční ohňostroj
Litomyšl
6. 6. 2019 – 9. 6. 2019 – Velká cena Litomyšle
v parkurovém skákání, Jízdárna Suchá, Litomyšl,
www.ceskyskokovypohar.cz
13. 6. 2019 – 7. 7. 2019 – Festivalové zahrady,
Klášterní zahrady, Litomyšl. Doprovodná scéna
Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Free zóna
plná mladých hudebních talentů, online soutěží, projekcí, muzicírování i špičkových hudebních výkonů

v pohodlí trávníků přilehlých Klášterních zahrad.
Vstup zdarma. www.festivalovezahrady.cz
14. 6. 2019, 18:00 – MUDr. Jan Vojáček: Umění
být zdráv. Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl, přednáška. Vstupné: 350 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel.
461 612 161)
21. 6. 2019 – 24. 6. 2019 – Rozkvetlá zahrada, denně 8:00-17:00, Zahradní centrum – Školky Litomyšl.
Výstava. Letní trvalky a kvetoucí rostliny v tomto
období, školkařský materiál.
22. 6. 2019, 8:00-17:00 – Starodávný jarmark.
Smetanovo náměstí, Litomyšl, tradiční řemeslné
trhy a hudební doprovodný program na pódiu před
morovým sloupem. Je pozváno přes 100 řemeslníků,
kteří budou předvádět stará řemesla a prodávat své
výrobky
Oldřiš
2. 6. 2019 – Dětský den – Cesta pohádkovým lesem 2. 6. 2019. Vhodné i pro kočárky. Za Orlovnou
opékání špekáčků a skákací hrad.

15. 6. 2019 – IV. Den myslivosti a lesnictví, na
střelnici v Oldřiši
23. 6. 2019 – Jahodová neděle, 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Oldřiši. Budou zde připraveny dobroty z tohoto ovoce v různých podobách. Přijďte se
pochlubit s vlastnoručně vyrobenou pochutinou či
koktejlem a nezapomeňte vzít i recept.
Sebranice
1. 6. 2019 – VI. Setkání rodáků obce Sebranice
10.00 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše, po mši
svaté „Posezení pod lípou“ před ZŠ s kapelou Horňané, 14.00 hod. zahájení Setkání rodáků, nástup
členů SDH Sebranice a mnoho dalšího. Doprovodný program: 8.30–18.00 hod. výstava a promítání
fotografií ze života obce v ZŠ, pěnová show, ukázka
hasičské techniky a další. 20.00 hod. taneční zábava
s kapelou Arzekt, 21.00 hod. večerní překvapení.
23. 6. 2019 – Pohádkový les – od 14.00 hod. v lese
za koupalištěm na děti budou čekat pohádkové bytosti.

Galerie kabinet Chaos
ekologická a humanistická témata. Příští vernisáž
Výstava Part Time Job
je 13. 7. 2019, Martin Janíček.
Dovoz z Japanu / Radka a Stanislav Müllerovi
Od 2. do 11. 8. 2019 proběhne umělecko-eko15. 6.–6. 7. 2019
sociologické Symposium Chaos Start 2019, téma
Vernisáž výstavy 15. 6. od 18 hod.
Radka a Stanislav Müllerovi, Japonci z Teplic, ZVUK. Zahájíme ho dětskou kreativní dílnou
představí nové miniatury z plechů, oprášené skle- 2.–3. 8. a pokračovat bude 5.–11. 8. 2019 pro stuněné plastiky, malby tradiční technikou sumi-e, denty a absolventy uměleckých universit otevřené
veřejnosti. Zúčastní se např. Petr Nikl, DJ BabeLN
Buddhy v manga komiksech, malovaný porcelán
a další dovezené unikáty. Na vernisáži vás čeká zr- a další. Přednášky, workshopy, koncerty, vernisáže, více web.
cadlový muž alias Mirror Man, vysvěcený poutník
z shinto svatyně, prosté dobroty ze země vycházePořádá Spolek Planeta Chaos z. s. ww.planetajícího slunce s poutavým vyprávěním teenagera, -chaos.cz Celoroční program Galerie Kabinet Chaco sám odjel ve 14 letech do Japonska
os je podpořen kulturními granty MKČR a města
Poličky. Otevřeno: neděle 13–18 hod. nebo po
6. 7. Japonský workshop: 10.00–13.00 hodin. domluvě na tel.: 602 315 215 či mailu: verbrom@
Přihlášky on-line na: www.nanahana.cz
gmail.com Najdete nás ve Stříteži, 4 km na seGalerie Kabinet Chaos se již 8 let zaměřuje na
ver od Poličky. Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68,
umění a umělce, kterým nejsou lhostejná přírodní, 57201, www.planeta-chaos.cz

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

#

Bystré
1. 6. 2019 – Dětské rybářské závody – „bysterský kapřík 2019“.
Závody se konají za každého počasí od 7–12 h. na Jerkově rybníce.
Startovné 150 Kč. Pro úspěšné závodníky jsou přichystány hodnotné ceny.
8. 6. 2019 – Dětský den. Začátek ve 13:30 na hasičské zahradě. Od 21:30 se děti můžou těšit na promítání pohádky Čertí brko.
14. 6. 2019 – Taneční zábava. Začátek ve 21 hodin,
hraje skupina DoDna.
21. 6. 2019 – Představení knihy a její autogramiáda „Bystré, město dobrých rodáků“. Začátek
v 17 hodin v divadelním sále Sokolovny Bystré. Následuje autogramiáda. V 19 hodin proběhne v chrámu sv. Jana Křtitele děkovná bohoslužba za město
Bystré.
22. 6. 2019 – Oslavy 670 let první písemné zmínky o Bystrém a setkání rodáků. Vystoupení žáků ZŠ
Bystré a ZUŠ Bystré, koncert dechové hudby, Česká
beseda, vystoupení Josefa Luňáčka a Standa Band,
Zbyňka Frice a kapely Poletíme? Připraven je i bohatý doplňkový program.
28. 6. 2019 – promítání filmu Co jsme komu zase
udělali – letní kino. Začátek 21:30 hod. v areálu hasičské zahrady. Občerstvení zajištěno.

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
Táta frčí

Kurz vitráže tiffany
Víkendový kurz pro dospělé. Vyrobíte
si zrcadlo technikou tiffany. Z kousků
skla Vám pod rukou vznikne kouzelný
obrázek. V ceně je veškerý materiál
a nářadí.
Termín: pátek 27.–29. 9. 2019
Čas:
pátek 27. 9. 16.00–20.00 hod.
sobota 28. 9. 9.00–18.00 hod.
neděle 29. 9. 9.00–17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
3 500 Kč
Závazná záloha: 500 Kč
Lektorka: Bc. Lenka Kinzlová
Přihlášky: do 30. 8. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Akce je přesunuta na měsíc září.
Bližší informace budou zveřejněny
v zářijové Jitřence a na www.mozaika-policka.cz
Připravujeme:

Řezbářský kurz – betlém
Pro dospělé a studenty
Termín: od 4. 11. 2019 – celkem 6 schůzek
Čas:
pondělí 17.00–20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2 400 Kč
Lektor:
Vojta Hurych
Info:
Faltýnková Blanka,
tel.: 461 725 352

Beseda s Jakubem Vágnerem
V úterý 14. května jsme se sešli se světoznámým
profesionálním rybářem Jakubem Vágnerem.
Ten nás obohatil o velice zajímavé zážitky prožité při svých výpravách za rybářským dobrodružstvím.
Ukázal nám, jak je důležitá příroda, jak se k ní
máme s velkou pokorou chovat a přesto, že procestoval kus světa, kladl nám na srdce, ať máme rádi
naši zem a její překrásnou přírodu. Besedy se také
zúčastnili žáci ZŠ v Poličce.
Cermanová Magda
a Novotná Naďa

Oslava 105. výročí
založení SDH v Lezníku
a III. sjezd rodáků a přátel obce
Program – sobota 29. června:
9.00–12.00
registrace rodáků – klubovna hasičské zbrojnice
9.00–13.00
výstava „Zpátky do školních škamen“ – Obecní dům
11.00
mše svatá v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie
12.00
položení věnce u pomníku obětem 1. a 2. světové války
13.00
oficiální zahájení programu na hasičském hřišti
19.30
taneční zábava se skupinou VEPŘO-KNEDLO-ZELO
Celé odpoledne bude slovem a písničkou provázet známý moravský zpěvák Jožka ŠMUKAŘ se svou
cimbálkou, vystoupí imitátor Václav FALTUS a k vidění budou ukázky hasičského sportu. Součástí sobotního programu bude i jarmark rukodělných výrobků šikovných občanů z Lezníka. Všichni soutěživí
se mohou těšit na bohatou tombolu se spoustou zajímavých cen.
Program – neděle 30. června:
11.00
mše svatá v místní kapli Nanebevzetí Panny Marie
13.00–17.00
výstava „Zpátky do školních škamen“ – Obecní dům
13.30
k tanci a poslechu hraje skupina TANDEM
15.00
vystoupí kouzelník Aleš KREJČÍ

Děti bez úrazu
Cílem preventivního programu pořádaného
Střediskem volného času Mozaika Polička je naučit děti, jak přecházet nehodám, jak reagovat,
když už k nehodě dojde a jak se chovat, aby k nehodě vůbec nemuselo dojít.
Praktické nácviky první pomoci si na hasičské
zahradě v Poličce během jednoho týdne vyzkoušelo 318 dětí z mateřských i základních škol z Poličky i okolí.
Děti velmi zaujalo praktické zkoušení první
pomoci a nácvik umělého dýchání.
Kromě těchto dovedností procvičovali žáci
i znalosti dopravních předpisů. Vzhledem
k tomu, že většina z nich jezdí na kole, tak se jim
procvičování hodilo. Po úspěšném absolvování
testů z dopravní výchovy obdrželi někteří žáci
čtvrtých ročníků Průkaz mladého cyklisty.
Na programu spolupracujeme s Červeným křížem, poličskými hasiči, BESIPEM a základní Masarykovou školou.
SVČ Mozaika Polička

Čarodějnice
na sjezdovce
Bylo úterý ráno 30. dubna, venku zima, pršelo
a vypadalo to, že oslavu čarodějnic budeme muset odpískat.
Počasí se nakonec jako na objednávku umoudřilo, a tak se k mé velké radosti na poličské sjezdovce nakonec sešel hojný počet dětí a rodičů,
kteří si jak věřím užili nejen opékání buřtů, ale
i her a atrakcí, které pro ně připravilo v Liboháji
i v samotném areálu sjezdovky centrum volného
času Mozaika. Když se pak podařilo bez úhony
zapálit i připravenou vatru, věděl jsem, že všechno dobře dopadne.
Návštěvníků neubývalo a až téměř do půlnoci
se poslouchalo a pařilo na starý blues-rockový
pecky v podání 4 místních taťků a dědků, co si
říkají Fotrs Blues.
Chtěl bych za sebe poděkovat všem, kteří se ve
svém volném čase a bez nároku na cokoli (možná
ani na ten párek a pivo) podíleli na téhle prima
akci. Jmenovitě (i pod pseudonymy) – Honza
Prokop, Holub, Péťa Makovský, Masťa, Ilča Dubská, Honza Teplý st. a ml. a kapela, Lukáš Pražan, Jirka Svoboda zvaný Batman, Jirka Svoboda
a samozřejmě moje žena Lenka. Dík patří také
Lyžařskému oddílu, městu Polička a T. E. S. za
pomoc při propagaci a zmiňovanému SVČ Mozaika.
Veškerý případný výtěžek z celé akce jsme se
již předem rozhodli věnovat na bohulibé účely. Díky vám – návštěvníkům a výše uvedeným
kamarádům-pomocníkům se nakonec dobrá věc
podaří a částka 11 tis. Kč bude věnována rodičům čtyřletého Matýska, který se narodil s těžkou formou kongenitální artrogrypózy (vrozená
kloubní ztuhlost), kdy jsou zcela nezbytné mj.
finančně náročná rehabilitační cvičení a pomůcky pro fungování v každodenním životě.
Věřím, že jsme letos na sjezdovce zahájili tradici, ve které budeme pár dalších let pokračovat.
Radim Totušek

Akce se koná na hřišti pod hasičskou zbrojnicí v Lezníku. Po oba dny bude připraveno bohaté občerstvení včetně moravského vína. Vstupné na kompletní dvoudenní program je zcela dobrovolné.
Na brzké shledání s Vámi se těší hasiči a ostatní organizátoři!
Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Hudba je lék i povzbuzení

Zprávy ze ZUŠ
Děti v základní umělecké škole se těší na prázdniny. Než se
dočkají vysvědčení, čeká je i vás
ještě mnoho krásných koncertů
a představení. Nejprve však gratulace a poděkování všem, kteří
naši školu skvěle reprezentovali v posledních týdnech na soutěžích. Velmi úspěšné bylo ClaTrio, tedy
trio mladých klarinetistů ve složení Žaneta Navrátilová, Lucie Zerzánková a Štěpán Jandl. V Liberci
získalo pod vedením Šárky a Tomáše Jandlových
vynikající 1. místo. Dalším želízkem v ohni byl Jan
Vraspír ze třídy p. uč. Jitky Nackové, který vybojoval
v celostátním kole ve hře na akordeon druhé místo.
V konkurenci hráčů z celé České republiky jsou tato
umístění úctyhodná a my děkujeme našim žákům
i jejich pedagogům. Milí mladí muzikanti a kolegové – radujeme se s vámi.
Jistě je na místě také ohlédnutí za celostátní
přehlídkou Mládí a Bohuslav Martinů 2019. Jedenáctý ročník přehlídky pořádané jako obvykle ZUŠ
B. Martinů byl věnován hře na klavír a hře na smyčcové nástroje a to jak ve hře sólové, tak komorní.
Přehlídka byla původně naplánována v termínu
24.–26. dubna 2019. Z celkového počtu 283 účastníků se přihlásilo přes 180 klavíristů a jejich program
se do tří dnů nevměstná. Přistoupili jsme tedy k rozšíření o další soutěžní den. Přehlídka byla zahájena
23. dubna kategorií nejmladších – pětiletých klavíristů a to v prostorách nově zrekonstruované budovy
ZUŠ. V dalších dnech přehlídka pokračovala jako již
tradičně v prostorách Tylova domu. Zde se soutěžilo
v obou sálech, hodnocení výkonů měly v rukou čtyři
odborné poroty, do kterých přijali pozvání profesoři
konzervatoří a také úspěšní pedagogové základních
uměleckých škol. Porotcům patří náš velký dík za
obětavou práci, která v některých dnech trvala téměř
12 hodin. V pátek 26. dubna 2019 v 18 hod. byl letošní
ročník přehlídky uzavřen oblíbeným Koncertem nejlepších účastníků. Podrobné výsledky celé přehlídky
naleznete na www.zusbmpolicka.cz. Celkově se přehlídka se těší velké oblibě v celé naší republice a také
naše škola slavila úspěch. V kategorii hra na housle
získala Miriam Kašparová ze třídy p. uč. Anety Kladivové stříbrné pásmo. Mezi klavíristy zářila taktéž
se stříbrným pásmem teprve sedmiletá Helenka
Kadidlová pod vedením p. uč. Kateřiny Grubhofferové. Z téže třídy pak Tomáš Mach a Ella Magdalena
Pražanová získali bronzové pásmo, stejně jako Adéla
Nguyen – ta však pod vedením p. uč. Ivy Komárkové. Čestným uznáním se pak může pochlubit Bára
Slavíková (vyuč. K. Grubhofferová) a Julie Kavanová (p. uč. I. Komárková) byla oceněna Diplomem
za účast. Jsme rádi, že hudba Bohuslava Martinů je
také díky žákům a pedagogům naší školy stále živá
a všem soutěžícím i vyučujícím gratulujeme!
V červnu jsme pro všechny, kteří by rádi zhlédli
kantátu Otvírání studánek, připravili dvě reprízy v rámci celorepublikové akce ZUŠ OPEN spolu
s Časem pro neobyčejné zážitky. Představení proběhne 1. června v 19 a ve 20 hod. v parku u hradeb
a to pouze za příznivého počasí. Dále pak naše škola
připravuje 11. června v 17 hod. ve velkém sále Tylova
domu Slavnostní koncert a 26. června pak závěrečné představení tanečního oboru naší školy, které zahrne také absolventská vystoupení našich mladých
tanečnic a tanečníků. Absolventi hudebního oboru
se představí na koncertech, kterých je v letošním
roce celkem pět. V ZUŠ proběhnou 3. a 5. června,
v aule Gymnázia Polička 18. a 24. června a v Divadelním klubu pak 13. června – vždy od 18 hod. Literárně dramatický obor pozve na své představení
20. června do Divadelního klubu, kde se představí
všichni herci tohoto oboru. Mimo tyto akce probíhají již tradiční třídní přehrávky, mezi 7. a 14. červnem
také postupové zkoušky. Zkrátka se v následujících
dnech nudit nebudeme my, ani vy – tak přijďte obhlédnout, co se za letošní rok stalo v té naší – vaší –
ZUŠce…
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
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Rozhovor s Květou Šafářovou, která
po 60 letech končí jako sbormistryně Chrámového sboru v Poličce

V neděli 28. dubna odpoledne naplnila kostel
sv. Michala v Poličce krásná duchovní hudba. Naposledy pod vedením sbormistryně Květy Šafářové vystoupil Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce.
Na varhany hrála Jarmila Mrazíková Češková,
sóla zpívaly Helena Hozová Tamelová a Marie
Klimešová. Koncert organizovaný Římskokatolickou farností měl milou atmosféru, pestrý
program a vysokou hudební úroveň. Paní Květu
Šafářovou, jubilující sbormistryni vyzpovídala
Ellen Erbesová.
Jak dlouho se věnujete řízení sboru?
Krátká odpověď zní 60 let, ale skutečnost začala
ve chvíli, kdy mě rodiče poslali do hudební školy, abych se učila hrát na harmoniku – jako můj
tatínek. Chyba byla v tom, že nástroj byl těžký
a veliký. Tak se stalo, že jsem začala hrát na klavír u pana profesora Františka Kašpara a nikdy se
už k harmonice nevrátila. Zvuk varhan v kostele
sv. Jakuba se mi vždycky moc líbil, a tak se stalo,
že mě o Vánocích před 62 lety pan ředitel Jaroslav
Maděra vyzval, abych si „to“ zkusila – hrála jsem

koledu „Jak jsi krásné, neviňátko…“ a od té doby
se celý svůj život pohybuji mezi klavírem a varhanami. Řízení chrámového sboru jsem převzala až
v roce 1981 po smrti pana Vincence Dernera, který
dirigoval v období, kdy museli odejít prof. Jaroslav
Maděra i František Kašpar.
Na koho ze svého hudebního okolí vzpomínáte?
Nejsilnější vzpomínky jsou vždy na prvního
učitele. Pan prof. František Kašpar mě naučil
hrát poctivě, přesně, citlivě, správně rytmicky,
s dobrou prstovou technikou. Nikdy jsem neměla
problém s doprovodem při vystoupeních jiných
spoluhráčů. Prof. Jaroslav Maděra mě naučil „poslouchat“ a vnímat obsah jednotlivých skladeb
a na varhanách vybírat vhodné rejstříky k procítění atmosféry. K tomuto období patří také pan
děkan Jan Klimovič – úžasný zpěvák a milovník
dobré chrámové hudby. V období, kdy už jsem
vedla sbor, mě hodně inspiroval regenschori od
Sv. Ignáce v Praze Ing. Jan Blabla, CSc., atomový
fyzik, úžasný varhanický a sbormistrovský amatér, ochotný kdykoliv profesionálně pomoci nebo
dodat notový materiál. Musím také připomenout
neúnavnou učitelku hudební výchovy na ZŠ paní
Marii Trojákovou, která nás „cepovala“ ve zpěvu
až do krajských kol Soutěže tvořivosti mládeže.
Pro mě osobně nejpříjemnější a hlavně bezstarostné zpívání bylo s Ženským komorním sborem při
hudební škole pod vedením Ellen Slavíkové.
Které vystoupení považujete za nejprestižnější?
Termín nejprestižnější vystoupení u mě neexistuje. Vždycky jsme se připravovali co nejpoctivěji,
i když s různými výsledky, ale s dobrým úmyslem.
Protože jsme chrámový sbor, doprovázíme pravidelně bohoslužby během celého roku, kdy jsou různé slavnosti. Mohla bych zdůraznit Pouť sv. Jakuba,
kdy se od roku 1955 zpívá „Hymnus k sv. Jakubu“.
Ten pro náš kostel zkomponoval Bohuslav Martinů.
Zajímavé byly koncerty v partnerských městech
Dwingeloo, Meilen, Hohenems, Soave a mezinárodní adventní zpívání na radnici ve Vídni.
Může hudba měnit život?
Každý člověk potřebuje relaxovat, zastavit se,
rekapitulovat, nabrat energii a sílu. Hudba nabízí
v každé situaci svůj lék, život nemění, jen ho zjemňuje, tiší bolesti, povzbuzuje k odhodlání nevzdávat různé zkoušky, bouře i přečkat křivdy.
Hudba je trvalou součástí mého života a mám
jistotu, že vše, co jsem těchto 60 let provozovala,
mělo smysl a přineslo užitek lidem, kteří jsou na
stejné „vlně“.
Ellen Erbesová

Divadlo s velkým Ď
V rámci Martinů festu zavítala do Poličky brněnská výprava ze známého Divadla Husa na
provázku. Předvedli zde excelentní provedení
hry s názvem Vitka z autorského pera Kateřiny
Tučkové. Pro nás Poličáky je krásnou skutečností, že režii měla pod palcem Anička Davidová
(kdysi Petrželková), bývalá studentka poličského gymnázia, nyní umělecká vedoucí Husy
na provázku, matka jednoho dítěte a majitelka
jednoho manžela. Nyní pozor, scénu ve své hlavě nevytvořil nikdo jiný než Lenka Odvárková, vnučka našeho ochotnického barda Toníka,
MUDr. Odvárky.
Divadlo pojednávalo o neuvěřitelném osudu
skladatelky Vítězslavy Kaprálové, o emancipaci
ženy v tehdejším světě mužů, o vztahu s Bohuslavem Martinů, o dalších láskách a o jejím předčasném úmrtí. Hlavní roli neuvěřitelně uvěřitelným způsobem ztvárnila brněnská diva Tereza
Marečková. Dívka s nezapomenutelnou vizáží,
hráčka na klavír a housle, dívenka v šatičkách
i dospělá ženština drtící srdce mužů, která dokáže dojmout nejen dospělého diváka či divačku,
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ale i patnáctiletého mládence, jak jsem se právě
včera dozvěděl. Nádhera.
Aničko a Lenko, kupu dalších nápadů a úspěchů vám přejí vaši obdivovatelé – poličští
ochotníci. Děkujeme za super dárek k našemu
dvoustému výročí.
Za Divadelní spolek Tyl P. Erbes

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Úterý 4. 6. v 18.00
Poličsko mluví o vzdělání
Besedovat o tom, proč a jak podporovat
u žáků jejich nadání přijdou diskutovat
PhDr. Petra Novotná, Mgr. Petra Paclíková,
Mgr. Tomáš Enderle a Ing. Jiří Cočev.
Pátek 7. 6. v 19.00
William – derniéra
Úřednický koktejl her Williama Shakespeara v podání studentů ochotnické Divadelní
školy. Vstupné 50 Kč/20 KčSD
Neděle 9. 6. v 15.00
Ústav úžasu, Jakub Folvarčný:
Cirkus Prdítko
Pohádkové představení Jakuba Folvarčného
vzniklo pod tíhou rčení: „Ten, kdo prdí, je
mu líp“. Diváci v něm zažijí nevídané a spatří neviditelné. Dekontaminátor, flatulátor,
mamut… vše v jednom balení. Kdo se bojí,
nesmí do cirkusu! Během představení Cirkus Prdítko děti zaručeně v hledišti dlouho
sedět nevydrží. Rozhodně ale ne proto, že je
pohádka nebude bavit… Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 13. 6. v 18.00
III. Absolventský koncert ZUŠ
Čtvrtek 20. 6. v 17.00
Závěrečné představení žáků literárnědramatického oboru ZUŠ B. Martinů
Polička
V rámci závěrečného představení žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Bohuslava
Martinů uvedou představení Z mýtů a pověstí národa českého (v podání nejmladších herců), dále loutkové představení
Pověsti hradu Svojanov (skupina mladších
herců) a Komedii dell Arte – variace na
Shakespearovu hru Romeo a Julie (nejstarší herci).
Vstupné 60 Kč/30 KčSD
Sobota 22. 6. ve 20.30
DIVOHÁJ
Noční procházka Divohájem (Libohájem)
zaplněným poličskými ochotníky a ukázkami z divadelních her. Start u vstupu do Liboháje u stadionu, konec v bývalém letním
ochotnickém divadle.

Momentum 2019
V Divadelním klubu se uskutečnil další divadelní
zajímavůstka. Jmenovali se Safari jazz a název odpofestival, na kterém se představili současní a jeden
vídal obsahu. Jamovat posléze vydrželi, až nevím do
minulý student pražské DAMU.
kolika hodin, protože jsem ve dvě odešel.
Páteční večer začal slovní ekvilibristikou brněnDalšími zajímavůstkami pak bylo divadlo pro
ský Michal Hába, jehož doprovázelo hudební sesku- dva diváky s názvem Paní z moře a hra beze slov
pení s názvem Konzum kokain kapitalismus. Krásný
pro jednoho s názvem Veduty. Popisovat je nebudu,
intelektualismus inspirovaný Havlem, který těžko
protože té první jsem se neúčastnil a druhou nevím
převyprávět, monolog jednoho herce, protože těžko
jak v krátkosti popsat. Také proběhlo brexitovské
vést dnes dialog, když nemáme nepřítele, když ne- hlasování. V neděli večer pak byl promítnut tanečněmáme proti komu se sjednotit a z koho dělat blbce, -hororový film Climax, který mě osobně připomněl
když nemáme své „Bureše“ ani „Sládky“, jak možná
tarantinovu Pulp Fiction. Brrrr.
pravil mistr Hába. Ve druhé části večera se předstaDíky všem, kteří se přišli podívat na to, co vytvávily gymnaziální absolventky divadelního worksho- řejí budoucí hvězdy. Trochu překvapivé, alespoň pro
pu vedeného dvěma damačkami Klárou a Viktorkou. mě, bylo to, že více lidí dalo přednost dechovce. ZajíHumorná variace na dění na poličském náměstí ve
mavé… Vlastně ne.
P. Erbes st.
čtvrtek odpoledne neměla chybu. Poté již následoval
famácký film Iluze o tom, co vše vyvádí Orbán ve
svém království.
Sobotní program začal divadlem studentů čtvrtého ročníku DAMU s názvem Šírání čirého jasného
dne, ve kterém jsme mohli prožít část vskutku „vášnivého“ života věhlasného umělce barokní Francie
Sainte-Colombe. Totální poklid venkova a život otce
s dvěma dcerami a služebnou narušil jistý mladý
muž… Během hry bylo možno vyslechnout dobové
francouzské písně a dokonce hru na tehdejší nástroj,
sedmistrunnou violu da gamba. Po představení
a nazvučení následoval hudební galimatyáš studentů celého třetího damáckého ročníku, kde jednou
ze „sólistek“ byla vnučka Miloše Formana – taková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Aby nikdo
nebyl sám
Uběhl nám májový měsíc, který splnil očekávání pranostiky studeného máje. Přesto senioři
nezaháleli a uskutečnili několik zájezdů, např. do
Jindřichova Hradce, Brna nebo i termálních lázní Velký Meder.
Rovněž zájmová činnost ve spolupráci s Mozaikou splnila očekávání a účastníci si udělali radost z vytvořeného díla.
Na pomoc zlepšování životního prostředí se
několik členů zúčastnilo úklidové akce kolem
cyklostezky a sebralo 6 pytlů odpadu; příště počítáme s větší účastí, přesto děkujeme.
Jako každoročně se naši členové účastnili pietní akce u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války, všem patří poděkování.
Proběhly také turistické akce do Oldřiše, kde
se odehrál turnaj v kuželkách, dále cyklovýlet po
okolí Poličky s ukončením na přehradě.
A co nás čeká? Červen je měsíc růží. Proto se
sejdeme již začátkem června s aktivem a projednáme nejbližší úkoly. Plánovaný program na
6. června se překládá na později.
8. června se uskuteční ozdravný, rekreační
pobyt do Chlumu u Třeboně. Odjezd z autobusového nádraží v 9.00 hodin. Zájezd organizují
Korábovi.
20. června odjíždíme v 8.00 hodin z autobusové zastávky od Stratílka do Moravské Třebové.
Zajištuje Věra Fialová.
Jedna z velkých akcí je pořádání 5. sportovních her našeho spolku. Akce se koná 26. června se zahájením ve 13.00 hodin na sportovním
stadionu u Liboháje. Počítáme s velkou účastí
soutěžících našich členů. Počítáme i s diváckou
podporou ostatních přítomných.
Po ukončení soutěže obdrží vítězové věcné
ceny. Přejeme pěkné počasí a dobrou zábavu při
posezení u táborového ohně. Organizuje sportovní komise.
27. června se sejdeme v Kamenci pod Lipou ve
14.00 hodin, proběhnou společenské hry a zábavné odpoledne.
Nadále umožňujeme rozšiřování zájmové činnosti pro menší skupiny, hledáme vhodné vedoucí z řad našich členů.
Přejeme všem seniorům a důchodcům užití
krásného léta a radost a potěšení s vnoučaty
a pěkné zážitky.
SČR MO Polička Jar. Koráb

Studenti
gymnázia zpívali
seniorům
Ke Dni matek jsme tentokrát připravili pěvecké
a baletní vystoupení v podání manželské dvojice
Duo Ruggieri.
V průběhu vystoupení italského tenoristy Giancarla a baletky Soni Ruggieri zazněly známé italské, francouzské a španělské písně, operní árie
a neapolské populární písně. To vše za doprovodu
tance.
Vystoupení mělo veliký úspěch a ještě dlouho
se o něm v DPS Penzion povídalo. Mezi další gratulanty patřil pěvecký sbor Juliettes Gymnázium
Polička pod vedením paní učitelky Ellen Erbesové. Každoroční setkání s tímto sborem seniory
vždy potěší a příjemně naladí.
Návštěvníci tohoto pořadu obdrželi k svátku
látkové tulipány, které vyráběly seniorky na Šikovných ručičkách. Setkání se vzpomínkami se
tentokrát týkalo Velikonoc a paměť senioři trénovali při skládání slov a poznávání známých
osobností.
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Vzpomínáme
Svět je místo nádherné,
dokud nám nezešedne. Když
nás opustí láska našeho života a v našich srdcích zavládne
samota a stesk. Vzpomínáme
na naši maminku a manželku
Ludmilu Vopařilovou. Zemřela tiše dne 24. 5. 2016.
Dne 28. 5. uplyne 11 dlouhých let, co navždy opustil
tento svět můj tatínek Miroslav Telecký. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte společně se mnou.
Syn Pavel s babičkou
Dne 4. června uplyne rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Josef Mlčoch. Bolest ze ztráty zůstává, ale v našich srdcích žije
dál. Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
manželka Vlasta, dcera
Broňa, vnoučata Veronika,
Martin, Honza a pravnouček
Mareček
Dne 5. června by se dožila
100 let naše maminka paní
Anna Adamcová. S láskou
vzpomínají
syn a dcery s rodinami.

Dne 5. 6. 2019 uplyne 5 let
od úmrtí pana Jiřího Štiftera.
S láskou vzpomínají
manželka Líba, dcera Jana
a vnučka Erika s rodinou.

Dne 22. 6. uplyne 15 let od
chvíle, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček Zdenek Pospíšil. S láskou
vzpomínají
manželka, děti a vnoučata.

Ředitelka Charity po patnácti
letech rezignovala
Markéta Šafářová, ředitelka
Oblastní charity Polička, podala rezignaci. Po patnácti letech,
unavena
nekončícím
bojem
o existenci i podobu charitních
sociálních služeb, se stahuje do
ústraní. Od září 2019 se s ní můžeme setkat na pozici sociální pracovnice v charitní službě Šance pro rodinu. Na veslo převozníka
bárky zvané Charita, byl vypsán konkurz, a kdo
dále tuto organizaci povede, se dozvíme v těchto
červnových dnech.
Markéta nastoupila v roce 2004 do malé organizace se třemi službami působícími v jedné pronajaté budově a s asi dvaceti pracovníky. Zůstává po
ní zcela profesionální „firma“ s šedesáti zaměstnanci, která ve svých deseti střediscích poskytuje
sociální a zdravotní služby asi tisíci lidem ročně.
Co všechno se za působení Markéty v čele poličské
Charity podařilo vytvořit?
V květnu 2005 byla dokončena výstavba Charitního domu I. – budovy denního stacionáře. O rok
později se s podporou prostředků EU zrodila nová
služba Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním.
V roce 2007, když počet jejích zaměstnanců
přesáhl hranici 25, se Farní charita Polička stala
velkou organizací a přejmenovala se na Oblastní
charitu Polička. Z Denního stacionáře se vygenerovaly AC dílny pro lidi s lehčím mentálním postižením a striktně se od sebe oddělila ošetřovatelská
a pečovatelská služba pro seniory a nemocné. Občanské poradenství se rozdělilo na samostatnou
poradnu a na Nízkoprahové denní centrum pro
bezdomovce.
A pak už to jelo jako na drátkách. V září roku
2008 zahájil provoz terapeutický obchod Fimfárum, o dva roky později vznikla další služba –
Osobní asistence, za rok na to středisko Šance pro
rodinu a v roce 2013 Centrum náhradní rodinné
péče. V letech 2013 až 2015 si Oblastní charita vyzkoušela sociální podnikání s lidmi s mentálním
postižením v „eseróčku“ Otachar.
Stále vzrůstající zájem o služby s sebou přinesl potřebu přijímat nové pracovníky a zvýšil tlak
na zázemí. Ten vyřešil v roce 2014 nákup domu
ve Vrchlického ulici 10 (Charitní dům IV.), a ještě
v témže roce se podařilo doslova ze země vydupat
Domácí hospic sv. Michaela. Nedostatek prostorů
se opakoval v roce 2017 a byl vyřešen stejným způsobem, tentokrát nákupem Charitního domu II.
(Vrchlického 16).

Byl jsi plný života, Tvá mysl
plná snění, a nikdo z nás se
nenadál, jak rychle se vše
změní…
Dne 27. 6. uplyne první
rok, kdy nás nečekaně opustil náš milovaný syn, vnuk,
bratr a kamarád Tomáš Jílek, který by 27. 7. oslavil své
kulaté 30. narozeniny. Všem
upřímně děkujeme za tichou
vzpomínku. S láskou stále
vzpomínají
rodiče Jana a Oldřich,
bratr Jan, babičky
a ostatní příbuzní.
Dne 19. 6. vzpomeneme dva
roky od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Ladislava Martinů. Stále zůstáváš v našich
srdcích a vzpomínkách.
Manželka, dcera a syn
s rodinami.
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A Charita stále roste. Od roku 2018 se AC dílny
rozšířily o jednu terapeutickou dílnu, Denní stacionář získal samostatné prostory a stejně tak letos
v lednu Nízkoprahové denní centrum. Občanská
poradna pokrývá celý svitavský okres. Charita působí ve třech vlastních a jednom pronajatém domě
a pěti dalších menších pronajatých prostorách
v Poličce, Litomyšli, Svitavách a Bystrém. Pracovníci v pěti terénních a pěti stacionárních službách

se dělí o 14 aut. Charita má svůj web a facebook,
vydává zpravodaj, pořádá ročně tři až čtyři akce
pro veřejnost. Je zapojena do místní komunity
a stala se součástí farnosti. Někteří její pracovníci
jsou začleněni do odborných profesních skupin na
úrovni města, kraje, diecéze i republiky.
Tento hutný výčet odstupující ředitelka zhodnotila lakonicky: „Výsledek je součtem okolností,
příležitostí, vývoje společnosti a práce lidí, kteří
kolem mě byli. Za svoji nejsilnější stránku považuji schopnost obklopit se kvalitními lidmi.“
My bychom její tvrzení rádi doplnili o: „vynikající schopnost tyto lidi uvážlivě vést a umožnit jim
vydat ze sebe to nejlepší. V tom jsi byla, Markéto,
skutečná špička. Děkujeme Ti za to!“
Štěpánka Dvořáková

Rumunsko – vodák
Vodácký oddíl při poličské Pionýrské skupině vyrazil i letos začátkem května na tradiční jarní vodu.
Letošní destinací se stalo Rumunsko, konkrétně
horská oblast Maramureš, ve které se nachází mnoho vodácky zajímavých říčních úseků.
Nástupní místa některých z nich se nacházela tak
vysoko proti proudu, že asfaltová cesta i veškerá civilizace končila dávno před nimi. Jeden den jsme
dokonce museli volit jako dopravní prostředek parní vlak, který dopoledne slouží pro přepravu turistů
a odpoledne pro převoz dřeva z okolních lesů.
Počasí nám při letošní výpravě sice moc nepřálo,
ale zato voda v řekách pěkně tekla. Výpravu jsme si
moc užili. Poděkování za organizaci patří admirálu
Sedlákovi. Za rok se budeme těšit opět na setkání
na vodě.
AHOJ! Vodáci z Poličky

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1.–2. 6.

8.–9. 6.

15.–16. 6.
22.–23. 6.
29.–30. 6.

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MUDr. Burešová Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Žáci 4. B zvou na jarmark výrobků

DPS Penzion zve
5. 6. Z pohádky do pohádky – setkání s dětmi
od 13:30 hod. v jídelně
11. 6. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
12. 6. Odemykání atria od 14.00 hod. Vystoupí
dechovka ZUŠ Bystré. Zájemci se nahlásí do pondělí 10. června na recepci DPS Penzion a zaplatí
35 Kč na občerstvení (chleba, uzenina, hořčice,
pití).
27. 6. Narozeninové zpívání od 14:00 hod. jídelna.

Srdečně Vás zveme na jarmark, který pořádáme
my, žáci 4. B z Masarykovy školy společně s Českou
spořitelnou. Tento jarmark je zakončením projektu
Abeceda peněz. Od České spořitelny jsme získali
vstupní kapitál na rozjetí třídní firmy. Společně jsme
přemýšleli nad podnikatelským záměrem a mezi
svými rodiči, příbuznými a kamarády udělali průzkum trhu. Vytvořili jsme pracovní týmy výroby,
prodeje, financí a reklamy a uspořádali konkurz na
jejich ředitele. Dva měsíce jsme vyráběli různé výrobky. Během závěrečného jarmarku bychom si rádi
vyzkoušeli, co znamená nabízet a prodávat výrobky
na trhu. Přijďte nás, prosím, podpořit v úterý 4. 6. ve
14 hodin před místní pobočku České spořitelny. Na
Vaši návštěvu se těší firma Cihličky z Masaryčky.

Křest nového CD s díly Martinů
Destinační společnost Českomoravské pomezí
hledá kandidáta/kandidátku na pozici

pracovník destinačního
managementu
projektový manažer (HPP)
Náplň práce:
• administrace a realizace česko-polského projektu „Pokladnice zážitků“
• marketingové aktivity a propagace destinace
• spolupráce a komunikace se subjekty v území
• účast na veletrzích a prezentačních akcích
• tvorba produktů cestovního ruchu, propagačních materiálů a jejich distribuce
• administrativní činnosti
• místo výkonu práce – Litomyšl
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání
• dobré komunikační a organizační schopnosti,
časovou flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
• aktivní znalost AJ, znalost dalších jazyků výhodou
• řidičský průkaz sk. B a zkušenosti v řízení
• aktivní znalost práce na PC, pracovní zkušenosti s využitím sociálních sítí a grafickými
programy výhodou
• praxe v oboru cestovního ruchu, marketingu
či destinačního managementu výhodou
• zkušenosti s administrací a realizací evropských projektů výhodou

V úterý 11. června proběhne v Poličce výjimečná
událost – křest nového CD s dílem Bohuslava Martinů, které nahrál přední český violoncellista Petr
Nouzovský.
Petr Nouzovský se dílu poličského rodáka Bohuslava Martinů věnuje intenzivně již delší dobu. Před
dvěma lety mu byl vydán komplet skladeb pro violoncello s doprovodem orchestru, nyní interpret
přichází s nahrávkami violoncellových sonát Martinů z let 1939-1952. Jelikož se za ta léta stala hudba
Martinů téměř jeho vášní, projevil eminentní zájem
uspořádat křest tohoto CD nejen v pražské Nadaci

Jarní měsíce ve speciální škole
Poslední měsíce tohoto školního roku zpestřily
projektové dny – Den Evropy, Den vody a preventivní programy Stonožka, Do dna a Krok za krokem
nebo také návštěvy Centra Bohuslava Martinů.
Proběhly i aktivity v rámci Recyklohraní a školní
kolo recitační soutěže.
Ti nejlepší recitátoři postoupili do oblastního kola soutěže v Moravské Třebové, kde získali
2. a 3. místo. Úspěšní byli žáci i v meziškolní pěvecké soutěži Jarní zpívání v Divadelním klubu
Polička, kde obsadili 1. a 3. místo. Pro rozvoj našich žáků se snažíme o co nejvíce aktivit. Proto
jsme se jako škola zapojili do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.
Projekt byl zaměřen na profesní rozvoj pedagogů
v matematické a čtenářské gramotnosti dětí a podporu extrakurikulárních rozvojových aktivit ZŠ.
Žáci na prvním stupni si užívali v Klubu zábavné
logiky a deskových her. O další rozvoj čtenářské
gramotnosti se postaral Čtenářský klub.

Přihlášku včetně příloh zašlete do 10. 6. 2019
poštou na adresu: Českomoravské pomezí, Bří
Šťastných 1000, 57001 Litomyšl.
Obálku označte „Výběrové řízení – projektový
manažer – NEOTVÍRAT“. Materiály je možné doručit i osobně na podatelnu v sídle destinační společnosti na výše uvedené adrese.
Obsah přihlášky do výběrového řízení:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
Povinné přílohy:
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím
osobám pro účely výběrového řízení, a to po
celou dobu jeho trvání
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Bohuslava Martinů (tam proběhl 6. května), ale speciálně též v Poličce, kterou zná od svého vystoupení
na Martinů festu v roce 2017. Slavnostní křest bude
mít hned dva kmotry: ředitele Nadace B. Martinů
v Praze prof. Jiřího Hlaváče a poličského starostu
Jaroslava Martinů. Jelikož mají oba pražští hosté
spoustu uměleckých zážitků spojených nejen s hudbou Bohuslava Martinů, podělí se o ně s návštěvníky
na besedě spojené se křtem CD. Akce se bude konat
11. června v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů, začátek je stanoven na 17. hodinu.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

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

Z dalších aktivit, kterými rozšiřujeme obzory
našich dětí, bychom chtěli vyzdvihnout poutavé
prožitkové dopoledne s bezprostředním dětským
ilustrátorem Adolfem Dudkem, setkání se seniory
z DPS Polička spojené se zpíváním a hrou na hudební nástroje, dále Pohádkové vaření se studenty oboru
kuchař – číšník pod vedením jejich mistrové odborného výcviku paní Škaroupkové a plavání žáků speciálních tříd v poličském bazénu. Touto cestou chceme poděkovat všem, díky nimž měli žáci naší školy
možnost obohatit se o příjemné zážitky i v přítomnosti jiných lidí, než které znají ze školního prostředí.
Do konce školního roku 2018/2019 zbývá ještě
hodně práce, ale je také na co se těšit. V květnu začíná hipoterapie. Těšíme se na červnový cyklistický
výlet, na návštěvu Šiklova mlýna a na dvoudenní výchovně-vzdělávací zájezd do Strážnice.
Přejeme všem pedagogům i jejich žákům, aby
úspěšně zakončili celoroční snažení a s klidem si užili nadcházející letní prázdniny.

Studenti gymnázia v USA
Studenti poličského
gymnázia se v USA
neztratili
Starosta
města
Jaroslav
Martinů přivítal delegaci studentů poličského gymnázia ve
složení Ondřej Češka, Milena Chadimová, Kateřina Kvasničková a Štěpán Pejchar s jejich učitelkou Mgr. Magdalenou Jakubcovou. Ti všichni se
vrátili po velmi úspěšné desetidenní konferenci
středoškolských studentů a budoucích lídrů pod
názvem LIYLS ve Virginii v USA.
Naši studenti zde zastupovali nejen Poličku, ale
celou Českou republiku. Mezi dalšími mladými
lidmi z 28 zemí celého světa se rozhodně neztratili. Úspěšná byla i jejich prezentace naší republiky
a města Poličky. V nabitém programu poznávali
nejen USA, ale i životní zkušenosti studentů z jiných zemí. Diskutovali o globálních tématech, jako
jsou lidská práva, udržování historické paměti,
sociální nerovnost, životní prostředí nebo trvale
udržitelný rozvoj.
V debatě se starostou města mluvili o svých zážitcích a často i překvapujících zkušenostech ze
svého pobytu v USA. „Děkujeme městu Poličce
za podporu a za možnost se této konference zúčastnit. Rádi bychom naše studenty přihlásili i na
další ročník,“ vyjádřil dík a plány ředitel gymnázia Mgr. Josef Dvořák.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
Studenti: reprezentovali
jsme Česko v USA
Na podzim minulého roku jsme se přihlásili do
výběrové soutěže s cílem zúčastnit se Konference
mladých lídrů ve Virginii, v USA. Náš sen se splnil
a byli jsme vybráni, abychom reprezentovali ČR za
velkou louží.
Odlétali jsme z Vídně a po mezipřistání v Londýně jsme zhruba po 12 hodinách přistáli ve Washingtonu, kde nás na letišti vítaly naše hostitelské
rodiny. Právě v ten okamžik nám začalo postupně
docházet, že opravdu strávíme 12 dní v USA. Každý
den byl nabitý zajímavými přednáškami, setkáními a diskusemi s lidmi ze všech možných zemí.
Ze zemí blízkých, jako jsou např. Polsko, Německo nebo Bosna, ale i ze zemí, o kterých jsme mohli
zatím jen číst: Japonsko, Korea, Pákistán, Libanon,
JAR, Senegal, Austrálie. Kromě pracovních setkání a výletů na místa spjatá s historií, jsme se vě-

novali přípravě panelu o České republice, kterým
měla každá delegace představit svou zemi ostatním. Měli jsme navrhnout, co bychom chtěli každý
ve své zemi nebo komunitě změnit. Nápadů bylo
hodně. Nakonec jsme se zaměřili na zlepšení atmosféry školy, tzv. school spirit na našem gymnáziu.
Americká střední škola nám byla velkou inspirací.
Naše výprava do Ameriky nám přinesla mnoho
krásných zážitků, nových myšlenek a jiný pohled
na svět. Více si vážíme toho, co tady máme. V diskusích se studenty z některých asijských zemí
jsme si uvědomili, že ne všude mají svobodu slova,

projevu nebo shromažďování, něco, co my už považujeme za samozřejmost. Pokud chtějí studenti
v Americe vystudovat vysokou školu, musí si vzít
vysokou půjčku. Ano, v některých aspektech si
žijí americký sen, ale na druhou stranu je spousta
pravidel svazuje mnohem víc než nás. Jsem ráda,
že jsem mohla porovnat míru svobody v našich
zemích. Cesta do Ameriky pro mě byla životním
zážitkem, který mi přinesl spoustu skvělých setkání a kamarádů, na které jen tak nezapomenu. Zažili jsme úžasné momenty, poznali nové prostředí, které jsme až dosud znali jen z filmů a seriálů.
A viděli jsme, že přes všechny rozdíly v životním
stylu, v politickém přesvědčení nebo náboženství,
můžeme společně vytvořit prostředí pro diskusi
a porozumění.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám umožnili zúčastnit se konference ve Virginii a reprezentovat tak nejen naše gymnázium a město Polička,
ale především naši zemi. Děkujeme Městu Polička
a firmám MEDESA a COMFI.
Kateřina Kvasničková, Ondřej Češka

Učitelé na Erasmu
Učitelé z gymnázia se
vzdělávají v zahraničí
Projekt DVÚ (Dalším vzděláváním k úspěchu)
v rámci známého programu Erasmus+ se chýlí po
dvou letech ke svému konci. V jeho rámci bylo vysláno osm učitelů na kurzy v zahraničí. Tento způsob vzdělávání se stal na naší škole již standardem
a nejedná se zdaleka jen o výjezdy učitelů cizích
jazyků, ale i o kurzy v cizích jazycích pro učitele odborných předmětů.
Celkově jsme zorganizovali a uskutečnili osm
výjezdů do pěti různých zemí ve velmi odlišných
oborech. Účastníci si přivezli nové metody v oblasti
výuky francouzského, německého i anglického jazyka. Přivezli nové zkušenosti v oblasti měkkých
dovedností (komunikace a stres managementu).
Zdokonalili se ve využití metody CLIL v oblasti přírodovědných předmětů.
Zcela jistě ne všichni jsme spokojení a srozumění
se všemi aspekty dotační politiky EU, ale program
Erasmus+ je veřejností vnímán velmi pozitivně.
Jedná se o program, díky němuž může škola zajistit kurzy, které by jinak nezaplatila. Kontakty se
zahraničím umožňují porovnat úroveň vzdělávání
v různých zemích a přinášet dobrou praxi i k nám

a v neposlední řadě rozšiřují obzory a možnosti pro
mezinárodní spolupráci školy i v budoucnu.
Mgr. Petr Tišl, Gymnázium Polička
Poslední mobilita v Irsku
Díky grantu z dotačního titulu Erasmus+ se poslední mobilita v rámci aktuálního projektu gymnázia uskutečnila v Irsku. Ve městě Cork jsem se na
dva týdny z učitele stal pilným studentem s každodenním odpoledním vyučováním i domácími úkoly. Kurz byl kombinací výuky metodiky angličtiny
a samotného jazyka. Hlavním přínosem účasti na
této mobilitě bylo intenzivní studium a používání
živého jazyka. Nezanedbatelný byl pro mne jako
pro vyučujícího nejen anglického jazyka, ale i zeměpisu, i její kulturně-geografický aspekt. Kromě
prožití národního svátku svatého Patrika, zdolání
nejvyššího bodu Irska, setkání s irskou gaelštinou,
nebo ochutnání místních specialit, jsem měl možnost komunikovat s místními lidmi a seznámit se
s jejich běžným životem, ale i slyšet jejich názory
na témata, která hýbou současnou ostrovní společností, jako je Brexit, tzv. irská pojistka, nebo třeba
bytová otázka.
Mgr. Jan Vavřín, Gymnázium Polička

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

Úspěšná sezóna
stolních tenistů
Poličští stolní tenisté za sebou mají další úspěšnou sezónu. Družstvu A ve složení Češka, Baláš,
Ševčík, Trnka a Ulrich O., které loni postoupilo do
krajské soutěže, se nakonec podařilo se štěstím
udržet v elitní soutěži i pro příští rok. V letošní sezóně podávalo výkony více než sympatické a už teď
se těšíme na další souboje plné krásných výměn.
Příjemným překvapením byly výsledky U-družstva (Kössler, Pavlíček, Sršeň, Ulrich Z. a O.), které
skončilo v okresním přeboru na 3. místě a v závěru
sezóny dokázalo remizovat i s týmem TJ Svitavy.
Družstvo B (Andrlík, Dostál, Fendrych, Hartman,
Stavěl, Štofila) se po nevyrovnaných výkonech
umístilo na 6. místě. Tato pochybení pramenila
převážně z mladické nerozvážnosti a nezkušenosti některých hráčů, doufejme však, že s trochou
tréninku se v budoucnu zařadí mezi opory našeho
oddílu.
Na závěr sezóny proběhl 27. 4. v poličské Sokolovně tradiční oddílový turnaj, kterého se zúčastnilo
celkem 15 hráčů. Z výhry se v uvolněné atmosféře
mohla radovat poličská jednička Roman Češka,
který dokázal ve finále zdolat Jakuba Trnku v poměru 3:2. Soutěž losovaných čtyřher ovládla dvojice Trnka-Ulrich Z.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a fanouškům, kteří navštěvují naše zápasy a vytváří
našim borcům při vyhrocených kláních dokonalou
domácí atmosféru.
Více informací a fotografií z našich utkání naleznete na našem FB účtu – Oddíl stolního tenisu
TJ Spartak Polička.

Vzpomínáme
Dne 22. 6. by se dožila 90 let
naše milovaná maminka, babička a prababička paní Anna
Findejsová. S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 1. 7. by se dožila 80 let
naše drahá a milovaná maminka a babička paní Dagmar
Hrubá. Všem, kdo si vzpomenou s námi, děkujeme. S láskou vzpomínají
dcera Dáša s manželem
a vnoučata s rodinami.
Dne 10. května uplynulo
10 let od úmrtí našeho drahého tatínka, manžela a dědečka pana Františka Klouzala.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Jana, děti Jana,
Iveta a František s rodinami.

Blahopřejeme
Dne 3. června 2019 oslaví krásné 85. narozeniny
paní Barborka Bednářová.
Do dalších let hlavně pevné
zdraví, spokojenost, štěstí
a pohodu přejí
Benešovi, Poulovi
a Fárkovi.

19

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodáme byt 2+1 po úplné rekonstrukci
ve zděném domě na „Berlíně“. Cena dohodou.
Tel: 725 701 847
•
Nabízíme k prodeji novostavbu RD
v Borové. Zastavěná plocha 120 m. Velmi klidná část s minimem sousedů. Cena nemovitosti
3 400 000. Kontakt: 739 739 389
•
Nabízím parcelu 1000 m2 k prodeji, možnost
využití na zahrádku nebo stavební parcelu. Nad
koupalištěm. Tel.: 731 506 249
•
Úklidová firma hledá pracovníka na DPP.
Možnost práce v dopoledních nebo odpoledních
hodinách, jeden až tři dny v týdnu. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci. Vhodné pro aktivní
důchodce nebo jako přivýdělek. Kontakt: Radka
Trávníčková, Polička (mob. 775 059 780)
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Tenis
20. 4. meziokresní přebor mladších žákyň ve Skutči. Žanda Navrátilová a Kika Benčíková zaznamenaly jednu výhru ve dvouhře. Startovala také Šárinka
Dostálová.
20. 4. meziokresní přebor dorostenek v Hlinsku.
Simča Válková potvrdila dominanci v našem regionu a získala 1. místo ve dvouhře a spolu s Kačkou
Kotvovou 2. místo ve čtyřhře.
Sobota 27. 4. – začátek soutěže družstev
BABYTENIS: Polička – Skuteč 4:2. Body: Chalupník Martin, Švejda Filip, Chalupník – Zahradníčková Anežka, Švejda –Vodehnalová Štěpánka
STARŠÍ ŽACTVO: Tesla Pardubice B – Polička 7:2.
Body: Zahradníček Dušan, Uhlířová Veronika
Neděle 28. 4.
MINITENIS: Polička – Moravská Třebová 5:3.
Body: Chalupníková Dorotka 2, Kossler Máťa 1,
Adámková Nelinka 1, Trnka Máťa 1
Polička – Svitavy 4 : 4. Body: Trnka Máťa 2, Chalupníková Dorotka 1, Kossler Máťa 1
MLADŠÍ ŽACTVO: Dolní Dobrouč – Polička 1:8
Body: Slezák Páťa, Mach Fanda, Pospíšil Dan, Navrátilová Žanda, Dostálová Šárinka; Slezák – Kolečkář Adam, Mach – Štěpánek Páťa, Navrátilová – Dostálová
DOROST: Polička – Chrudim B 9:0. Body: Fučík
Dan, Šafář Sam, Jelínek Honza, Zahradníček Důša,
Uhlířová Šárka a Verča; Fučík Jelínek, Lopour Filip –
Vodák Matěj, Uhlířovy Š a V
SENIOŘI: Polička – Holice 3:6. Body: Fučík Jindřich, Jílková Andrea, Pazlarová Alena – Jílková
Sobota 4. 5.
BABYTENIS: Vysoké Mýto B – Polička 0:6. Body:
Zahradníčková Anežka, Chalupník Martin, Vodeh
nalová Štěpánka, Švejda Filda; Zahradníčková –
Švejda, Chalupník – Vodehnalová
STARŠÍ ŽACTVO: Polička – LTC Pardubice B 5:4.
Body: Zahradníček Dušan, Šafář Sam, Uhlířová Veronika, Zahradníček – Šafář; Uhlířová – Kotvová
Lucka
Neděle 5. 5.
MINITENIS: Polička – Moravská Třebová 8:0.
Body: Chalupníková Dorotka 2, Kossler Máťa 2, Trnka Máťa 2, Adámková Nelinka 2
Polička – Svitavy 3:5
MLADŠÍ ŽACTVO: Polička – TK Choceň 1:8.
Body: Navrátilová Žanda
SENIOŘI: Svitavy – Polička 5:4. Body: Buchta
Martin, Pazlarová Alena, Jílek Zdeněk – Češka Roman, Pazlarová – Jílková
Sobota 11. 5.
BABYTENIS: Choceň – Polička 1:5. Body: Chalupník Marťa, Vodehnalová Štěpánka, Švejda Filda,
Chalupník – Švejda; Zahradníčková Anežka – Vodehnalová
STARŠÍ ŽACTVO: Hlinsko – Polička 8:1. Body:
Zahradníček Dušan
Neděle 12. 5.
MINITENIS: Polička – Ševeček Pardubice 3:5.
Body: Adámková Nelinka 2, Trnka Máťa 1
Polička – Žamberk 6:2. Body: Chalupníková Dorotka 2, Kossler Máťa 2, Trnka Máťa 1, Adámková
Nelinka 1
Polička – Světlá nad Sázavou 0:8

Svojsíkův závod
V sobotu 13. 4. 2019 se naše dvě skautské družiny zúčastnily Svojsíkova závodu v Dolním Újezdu.
Čekaly na nás úkoly různé náročnosti od orientace
na mapě přes opravu jízdního kola až po zdravovědu. Obě naše družiny si ale s těmito úkoly plnými
nástrah skvěle poradily. Družina Bílých tygrů se
v chlapecké kategorii umístila na krásném 4. místě a naše Sesterstvo růžových slonů se umístilo na
1. místě a zajistilo si tak postup do krajského kola,
které se uskuteční u České Třebové.
Anežka Vargová – Pampeliška,
Adéla Škorpíková – Ještěrka
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HC Spartak končí v krajské lize
kvůli nedostatku hráčů i peněz
Pokud budeme hodnotit uplynulou sezonu, máme
největší radost z kladného posunu v náboru mládeže,
tzn. těch nejmenších. Během měsíce října 2018 až
do konce února 2019 bylo zapsáno do „základny“ 43
dětí (z toho 5 děvčat a 6 pak během této doby přestalo tréninky navštěvovat). Celkový počet tedy byl
37 dětí. Oproti předchozím rokům je to nebývalý nárůst. Přispívá k tomu jednak náborová akce „POJĎ
HRÁT HOKEJ“ a v neposlední řadě spolupráce
s MOZAIKOU, díky níž se podařilo přilákat na zimní
stadion mateřské školky k prvním krůčkům na bruslích. Další a velice podstatné bylo přidělení trenéra
mládeže svazem ČSLH, kterým se stal po získání trenérské licence B Miloš Grubhoffer ml. Jeho pracovní
náplní je právě starost o mládež. Je zaměstnancem
ČSLH a financován je taktéž svazem. Právě chybějící
děti v minulých ročnících jsou důsledkem toho, že
oddíl má druhým rokem jen jedno mužstvo žáků, ale
tento problém neřeší jen Polička. V kategorii dorostu
a juniorů již několik let funguje spolupráce s SKLH
Žďár nad Sázavou, kam odcházejí někteří naši odchovanci do vyšších soutěží a naopak Žďár posílá
do Poličky ty hráče, kteří se nedostanou do základní
sestavy. Tím je tak zajištěno doplnění našeho kádru,
aby obě mužstva pokračovala v soutěžích. Letos dokonce do Poličky jezdili tři dorostenci z Třebíče.
Co se týče juniorky, tak ta letos šlapala jako hodinky jak ve své soutěži, tak hlavně při doplňování
mužstva mužů. A na závěr muži. V loňské sezoně
nám okolní kluby, které si mohou dovolit platit hráče,
naše „A“ doslova rozebraly. Poslední místo a vysoké
porážky ke konci sezony toho byly nelichotivým důkazem. Na prahu letošního ročníku, přesněji prvního srpna 2018, osm našich hráčů oznámilo výboru,
že ukončují svoji činnost v oddíle HC Spartak Polička. Vedení klubu tedy se zbytkem hráčů odhlasovalo odstoupení z krajské ligy a přihlášení okresního
přeboru s tím, že kádr doplní junioři. Ještě před tím
v jarních měsících roku 2018 jednání o případném
hostování hráčů z Pardubic, Žďáru či Havlíčkova
Brodu nepřinesla vůbec nic. V Pardubicích bylo řečeno, že přednost má Chrudim, Žďár řekl hned, že
nikoho nemá, a Havlíčkův Brod spolupracuje s Chotěboří, případně se Světlou n. S. Bylo tedy rozhodnuto. Při ohlédnutí za letošním ročníkem si myslíme, že
to sice byl krok zpět, ale ne zase tak špatný. Utvořilo
se velice mladé mužstvo, kde byla dobrá parta, nikdo si nic nevyčítal a nakonec soupiska samozřejmě
i s juniory tvořila 28 hráčů. Vše bylo ještě podpořeno

trenérem, respektive konzultantem tréninkových
jednotek p. Mečiarem, který je bývalým hráčem Pardubic a má i několik startů v reprezentaci ČR. Cíl byl
jasný, postoupit do finále. To se podařilo, ačkoliv ve
třetím rozhodujícím utkání Spartak v M. Třebové
prohrál a skončil tedy druhý. Vloni na utkání mužů
chodilo v průměru 80 diváků, na druhý finálový zápas (Spartak vyhrál 4:1) přišlo v Poličce 340 platících
diváků. Mezi některými škarohlídy byla tato soutěž
nazývána „pralesní ligou“, ale kritiků se najde vždy
dost. Do budoucna by chtěl jak výbor, tak hráči vrátit
do Poličky opět krajskou ligu, ale bohužel je to dnes
i ve výkonnostním sportu o penězích. Rozpočet, jaký
má náš celý oddíl, mají jinde jen na „A“ mužstvo.
Pro doplnění uvádíme malou část článku, který
uveřejnila Choceň na svých stránkách po ukončení
letošní krajské ligy. Ještě musíme dodat, že loňskou
sezonu nám Choceň „sebrala“ 2 hráče (byla jim nabídnuta finanční odměna).
„Úroveň krajské ligy každoročně stoupá. Chtě nechtě to s sebou přináší i čím dál větší finanční nároky. Jsou kluby, které hráčům platí pouze prémie
nebo minimální částky. Na druhé straně nejsou výjimkou ani 2 miliónové sezónní rozpočty. Choceň je
v tomto řekněme někde uprostřed. Výsledky tomu
ovšem v žádném případě neodpovídají a získané
peníze od sponzorů nesou tím pádem přívlastek vyhozené! Protože jsme v lokalitě, kde v okolí jsou hráči placeni v krajské lize velmi dobře, aktuálně jsou
prakticky jen dvě varianty. První výrazně omezit
rozpočet a pokusit se hrát ligu převážně s vlastními
hráči (popřípadě soutěž, pokud bude zřízena). Protipólem je varianta druhá, mnohem náročnější. Získat nové sponzory, navýšit rozpočet a angažovat
opravdu zkušené posily.“
Tolik z části článku, který byl uveřejněn
12. 3. 2019. Jak je patrné z těchto slov, Choceň chce
navýšit rozpočet, ale tak, jak zaznělo, do jaké míry
se to klubu povede, se uvidí. Oddíl HC Spartak Polička chce touto cestou poděkovat všem sponzorům
a hlavně vedení města za jejich dosavadní přízeň.
I naším přáním je do Poličky vrátit krajskou ligu,
tzn. neztratit přízeň našich sponzorů a získat nové,
abychom se dostali „alespoň na nynější“ finanční
úroveň, třeba právě jako měla Choceň.
Příjemné prožití léta přeje všem příznivcům a fanouškům oddíl ledního hokeje.
Výbor oddílu LH

Závody MTB v Liboháji
Začátkem května jsme uspořádali dva významné závody na náročných tratích v Liboháji. V neděli 5. května Poličské CROSS COUNTRY jako
1. závod již 8. ročníku Poháru Českomoravské
vrchoviny, 5dílného regionálního seriálu závodů
horských kol. Závodu se i přes velice nepříznivé
počasí zúčastnilo cca 80 závodníků.
V úterý 7. 5. 2019 potom proběhl závod zařazený
do krajského seriálu Bikové úterky, který byl letos
také Mistrovstvím Pardubického kraje.
Patricie Srnská a další 3 získlali umístění na
stupních vítězů. Na start závodu se ve všech kategoriích postavilo 160 závodníků.
Povedlo se nám tedy v Poličce uspořádat 2 akce, kterých se zúčastnilo spolu s doprovodem závodníků, rodiči a diváky cca 500 lidí.
Od dubna se náš tým mládeže pravidelně účastní také závodů nejvyšší soutěže Českého a Slovenského poháru horských kol XCO, kde naši nejlepší
jezdí do první desítky.
Doplňujeme ještě informaci z března: naše týmy
dospělých lyžařů-běžců zvítězily na závodech Jesenická 24 hod a Krkonošká 70 – kategorie VET25
a 2. místo na trati 50 km. A v letošní zimě se nám
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dařilo i nepřetržitě více jak 2 měsíce udržovat tratě pro běžecké lyžováni u Salaše, letos hojně navštěvované a využívané obyvateli Poličky a okolí.
Díky pokračující spolupráci s hlavním partnerem klubu skupinou MEDESA a díky i podpoře
města Poličky se nám daří pořádat akce i rozvíjet
činnost vedoucí mládež i dospělé k aktivnímu pohybu v přírodě.
Otakar Klepárník, CYKLO-SKI klub Polička

Volejbalové zprávy
Přípravky
Dalšími koly pokračovala nejdelší krajská soutěž. Děvčata, družstvo B, udrželo naději na medaili a před posledním kolem drží druhé místo. Tým
A se propadl na místo páté. Ostatní tři družstva
máme ve druhé desítce startovního pole. Chlapci
hráli po dlouhé pauze doma a A tým udržel finálovou skupinu, celkově 5. místo, dva body za medailí.
B tým postoupil do B finále, celkové 9. místo.
Turnaje
KVASINY – poslední dubnový víkend vyjela početná skupina poličského mládí na Turnaj mládeže do Kvasin. Tři družstva mladších žákyň, starší
žákyně a mladší žáci se museli vyrovnat s prvním
venkovním volejbalem, ale i s nepřízní počasí. Ranní mrholení naštěstí ustalo, ale 14 stupňů
v odpoledních hodinách bylo dost málo. Mladší žákyně (12 družstev) obsadily: A tým 3. místo, B tým
7. místo a C tým 8. místo. Herně se neztratili ani
naši kluci. Sedmička mladších žáků čelila soupeřům, kde v sestavě chlapců nastupovala i děvčata.
Jedna výhra a jedna remíza jim stačily na 5. místo. Jejich soupeři byli ze Rtyně, Kvasin, Rychnova
nad Kněžnou, Pardubic a Trutnova. Starší žákyně,
i po čtrnáctidenním volnu, nastoupily na své soupeřky (7 družstev) ve velkém stylu. Největší zbraní
byl náš servis. Všechny čtyři zápasy jsme vyhrály

Karatisté
bodovali v Berlíně

2:0 (2x Pražandy, Rychnov nad Kněžnou a Slavia
Hradec Králové). Po roce jsme opět v Kvasinách
zvítězily, tentokrát ve starší kategorii.
OLOMOUC – květnový státní svátek opět patřil
turnaji mladších žákyň. Poličské volejbalistky si
hravě poradily s Lanškrounem, Českou Třebovou
a Svitavami. O postup mezi čtyřku nejlepších bylo
rozhodnuto, takže remíza s Olomoucí v konečném
účtování nic neřešila. Nad naše síly byly týmy z Levice a Uherského Hradiště. Celkové čtvrté místo je
velkým úspěchem, protože děvčata během sezóny
nepředváděla stabilní výkony. Nejlepší hráčkou
Poličky byla vyhlášena Zuzana Macháčková.

Týden po Velikonocích se v Berlíně konal mezinárodní Easter Seminar určený pro trenéry
a pokročilé závodníky. Týdenní akce vyvrcholila
Easter Cupem. Letos se účastnili vybraní karatisté z Česka, Slovinska a Německa. Poličský oddíl
karate reprezentovali Josef Král, Jakub Janáček
a Hana Štrumfová. Seminář a následný turnaj byl

Poháry mladších
Dvě kola mají za sebou poličské naděje pro příští sezónu mladších žákyň. Některé hrály šestkový
volejbal poprvé. Čeká nás ještě třetí kolo v Litomyšli. Startuje 13 družstev. Zatím Áčko okupuje první
šestku. B tým sbírá první šestkové body.
Pohár dospělých
Naši muži se zúčastnili Poháru PAKVS dospělých a v pardubickém finále vybojovali třetí místo.
Muži tradičně z tohoto poháru vozí medaile. V aktuální tabulce jejich krajské soutěže zatím před
sebe nepustili žádného soupeře.
har

poslední fází přípravy před květnovým mistrovstvím světa WSF, které se bude konat v Bukurešti.
Každý den účastníky čekalo 6 hodin tréninku.
Program byl zaměřen na zefektivnění technik
a jejich následné použití. Druhou polovinou náplně semináře byl nácvik podmetů a přehozů.
O víkendu proběhl Easter Cup se soutěžemi ve
formách a bojích, kde se naši závodníci v zahraniční konkurenci rozhodně neztratili. Jak Josef Král,
tak Hana Štrumfová ovládli své kategorie a přivezli 1. místa.
Naši karatisté si po týdnu v zahraničí přivezli
nové zkušenosti a inspiraci nejen pro svůj trénink,
ale i pro trénink dětí a dalších karatistů.

Inline hokejisté z Poličky vstoupili
do své sedmé sezóny
Poličští inlajnisté vstoupili 1. 5. 2019 zápasem
s Eagles Chrudim již do své sedmé sezóny 1. ligy
inline hokeje (druhá nejvyšší soutěž ČR).
Do tohoto ročníku nastoupili pod novým klubem IHC Rebels Stavoblock Polička a jak je již
z názvu patrné i s novým generálním sponzorem,
firmou Stavoblock systém s r. o.
1. liga se hraje ve třech divizích (střed, východ
a západ) a po skončení základní části postupují
první dva celky z každé divize na finálový turnaj
o celkového vítěze. Divize střed, ve které hraje Polička, má 10 účastníků. Za dobu učinkování v 1. lize
se můžeme pochlubit jedním prvenstvím (2016 na
domácím stadionu), jedním třetím místem (2017
v Praze) a pátým místem (2015 v Černošicích).
Na letošní sezónu se do týmu vrátily dvě posily z extraligové Olomouce a to Cik Lukáš (mimo
jiné mistr světa organizace Firs, vítěz světového
poháru, vítěz extraligy ve Španělsku, Anglii, Íránu, Francii, Brazílii a České republiky) a Vápeník
Vratislav (vítěz extraligy v Brazílii, České Republice a vícemistr v Íránu). Bohužel těsně před zahájením letošního ročníku Lukáš Cik onemocněl a zatím nemůže nastupovat, což je pro nás velká ztráta.

V letošním ročníku nastupujeme v této sestavě:
Brankáři: Vašátko David, Kvapil Lukáš, Kučera
Jiří
Obránci: Hron Josef, Pleva Martin, Beneš Petr,
Cik Lukáš, Vápeník Dušan, Vápeník Vratislav
Útočníci: Švejda Filip, Boháček Libor, Krajíček
Lukáš, Šedý Vladimír, Havlíček Ondřej, Zobač
Michal
Letošní výsledky:
1. 5. Eagles Chrudim – Polička
5. 5. Lomnice nad Popelkou – Polička 
5. 5. Nová Paka – Polička
8. 5. Hlinsko – Polička
9. 5. Polička – Hlinsko
12. 5. Chemipro Chrudim – Polička
16. 5. Polička – Chemipro Chrudim

3:7
8:5
9:20
2:10
12:2
9:5
6:2

Více o zápasech na webu IHC Rebels Polička:
https://ihcpolicka.webnode.cz nebo na webu
ČAIH: http://www.inlinehokej.cz
Děkujeme všem sponzorům našeho klubu!!!
IHC Stavoblock Rebels Polička

Klub zdraví zve
na procházku
Klub zdraví zve všechny na tradiční červnovou společnou procházku, která se uskuteční dne
12. 6. 2019. Sraz účastníků bude v 17,50 hodin
u mlýnu Hrubý na ulici Družstevní. Při občasných
zastaveních bude mít MUDr. Sílová výklad na téma
„Jak pečovat o páteř“, doplněný diskuzí. Občerstvení, rovněž vhodný oděv a obuv si každý účastník
vezme sám. Dalšími doplňky mohou být trekkingové hole, sluneční brýle apod. Pokud by nám počasí
nepřálo, procházka se bez náhrady ruší.
Důvodů pro pravidelnou procházku je mnoho,
toto jsou některé z nich: Vyhnout se váhovému přírůstku je stejně snadné jako vyrazit na procházku.
Chůze pomáhá snižovat krevní tlak a předejdete
tak i riziku mozkové mrtvice. Chůze rozproudí
tok krve a snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a oddálí začátek onemocnění stařeckou
demencí. Chůze je skvělým cvičením s vahou
vlastního těla, které funguje jako prevence před
osteoporózou, stejně jako před artrózou a jinými
degenerativními chorobami kloubů. Chůze snižuje
riziko rozvoje některých druhů rakoviny. Rychlá
chůze vás ochrání před diabetem, a pokud už jím
trpíte, pak výrazně zlepší váš stav. Chůze pomáhá
snížit hladinu cholesterolu a tím i riziko srdečního
onemocnění. Chůze je cvičení, které vám zlepší náladu, a vyhnete se díky ní depresím.
Po červnu následují dva prázdninové měsíce,
kdy se setkání Klubu zdraví nekonají. Přejeme
vám, abyste v nich našli dostatek příležitostí ke
zdravému pohybu, vaření i setkávání s přáteli, využijte každý slunný i deštivý den naplno a buďte
zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. sobota
14.00-20.00
2. neděle 13.00-19.00
3. pondělí 13.30-20.00, 16.00-18.00 ORKA
(2 dráhy)
4. úterý
6.00-7.30, 12.00-20.00
5. středa
6.00-7.30, 15.00-17.15 kondiční
plavání (2 dráhy), 17.15-20.00
kondiční plavání
6. čtvrtek 6.00-10.00, 14.00-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
7. pátek
12.00-20.00
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle 13.00-19.00
10. pondělí 13.30-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 12.00-20.00
12. středa 6.00-8.30, 15.00-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-10.00, 11.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
14. pátek
12.00-20.00
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle 13.00-19.00
17. pondělí 10.30-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 12.00-20.00
19. středa 6.00-10.00, 10.00-12.00 bez
vířivky, 15.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
20. čtvrtek 6.00-8.30, 11.30-19.00, 19.0020.00 kondiční plavání
21. pátek
12.00-20.00
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle 13.00-19.00
24. pondělí SANITÁRNÍ DEN
25. úterý
6.00-7.30, 12.00-20.00
26. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
27. čtvrtek 6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
28. pátek
12.00-20.00
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle	ZAVŘENO

Pozor! Změna!!!
Každý pátek je veřejné plavání s tobogánem do
20.00 do odvolání.
Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.
org. a facebook: Plavecký bazén Polička.
Tučně vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době. Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před
koncem provozní doby. V době kondičního plavání
bude tobogán uzavřen.
Rozpis kurzů
• 3. 6. pondělí 16.00–18.00 ORKA (2 dráhy)
• 5. 6. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat
– vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro rodiče
s dětmi, 16.00–17.15 ORKA (2 dráhy)
• 12. 6. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat – vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi
• 19. 6. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat – vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi

Provozní doba sauny
– pouze 1. června 2019. V měsících červnu, červenci
a srpnu bude sauna pro veřejnost uzavřena.
Provozní doba fitcentra
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.
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 www.tespolicka.cz a www.policka.org. Kontakt na ubytování:
461 725 631, plbazen@tespolicka.cz

Milí rodiče, v průběhu srpna můžete přihlásit
vaše děti do kurzů na mailové adrese plaveckaskola@tespolicka.cz. Budeme se na vaše děti těšit opět
v září 2019.
Kurzy plavání kojenců a batolat budou naposledy probíhat v červnu v termínech 5. 6.,
12. 6. a 19. 6. 2019.
Koupaliště – červen 2019
Koupaliště bude v červnu otevřeno od soboty
22. 6. do neděle 30. 6. denně od 12:00 do 19:00 hod.
dle počasí.
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová: 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz,
• Zdena Mihulková: 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz,
• Jolana Kozlová: 731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.

Kardiaci zvou
Zhodnocení dubnových a květnových akcí:
V sobotu 13. dubna jsme se vypravili vlakem na
výlet do Pusté Kamenice a vydali se pěší procházkou do Borové. Pro nepřízeň počasí se vycházky
zúčastnilo velmi málo členů, nicméně se vycházka
s poznáváním probouzející se přírody velice líbila.
V sobotu 27. dubna jsme se tradičně sešli v Poličce při „Pálení čarodějnic“. Akce se konala v areálu
HZS a i přes chladné počasí přišlo přes 50 účastníků. Příjemné prostředí zahrady za zbrojnicí HZS
Polička s velkým poděkování využili zúčastnění
k družnému a zpěvem naplněnému setkání přátel. Provozovatelům tohoto zařízení děkujeme za
vstřícnost a zajištění celé akce. Děkujeme též Pekárně Borová za sponzorský dar.
V sobotu 10. května jsme se vydali na výlet autobusem do Nového Boru. Padesát dva účastníků
poznávacího zájezdu mělo jedinečnou možnost
zhlédnout manufakturu sklářské hutě. Měli možnost seznámit se s ruční výrobou foukaného skla,
jeho tvarováním a přípravou pro dekorování. Odvážní a zvídaví měli možnost si vyzkoušet práci
se sklářskou píšťalou. Další zastávkou v Novém
Boru byla návštěva Sklářského muzea, kde jsou
k vidění exponáty dokazující mistrovství novoborských sklářů a výtvarníků. Poté jsme navštívili
soukromý Pivovar Cvikov, kde byla exkurze provozu s poznáním tradiční technologie výroby piva.

Návštěvu okolí Nového Boru jsme zakončili zastávkou u přírodní památky „Panská skála“, která
je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší, vyčnívajícího z náhorní planiny mezi Kamenickým
Šenovem a Práchní.
Poděkování patří firmě Zlatovánek s r. o. Polička
a řidiči p. Františku Teplému.
Plánované vycházky a akce na červen:
• V sobotu 22. června 2019 – výlet do podhůří
Jeseníků, kde navštívíme hrad Sovinec, kde
se bude v rámci tamních programů možné
účastnit jak prohlídky hradu, tak i zhlédnout
vystoupení kejklířů, šermířů a historického
jarmarku. Nedaleko hradu Sovinec se nachází arboretum Paseka s expozicí rostlin, které
svojí rozmanitostí a krásou okouzlí každého
návštěvníka a které také navštívíme. Odjezd
z Poličky z autobusového nádraží v 7:30, ze
Svitav v 8:00 z autobusového nádraží. Cena za
účastníka je 150 Kč.
• V neděli 23. 6. 2019 se v Poličce na náměstí
koná Běh naděje. Doprava individuální.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
Vaše zdraví. Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda

Provoz zimního stadionu
Bruslení in-line pro veřejnost:
úterý
17.00–18.00
pátek
16.30–17.30
Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz
a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu.
Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Turisté zvou
sobota 1. června – Velký
a Malý Blaník
Jednodenní autobusový zájezd
na bájný Velký a Malý Blaník,
prohlídka zámeckého parku ve
Vlašimi. Pěšky asi 10 km. Akci
připravila Vilemína Červená.
3.–6. června – Cykloturistika Polabí
Čtyřdenní cykloturistické putování v oblasti Polabí s ubytováním v Poděbradech. Připravil Josef
Brokl.
středa 12. června – Moravský kras
– jeskyně Výpustek
Odjezd vlakem v 7.30 do Adamova, autobusem
do Křtin. Ze Křtin pěšky po červené TZ k jeskyni
Výpustek. Odtud po silnici na modrou TZ. Kolem
Býčí skály a Františčiny hutě do Adamova – max
12 km. Předpokládaný návrat vlakem do Poličky
s příjezdem v 17.29 nebo 18.29 hod. Na vycházku
zve Jiří Andrle.
21.–23. června – Setkání cykloturistů na Kadově
24. ročník setkání cykloturistů na Kadově. Sraz
účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování ve
vlastních spacích pytlích a karimatce. Možnost též
příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Trasy do 80 km.
Akci připravili Míla Štefka a Renata Hanyková.
středa 26. června – Kolem Orlice – Lanšperk
Odjezd vlakem v 7.30 hod. z nádraží ČD do Lanšperka. Prohlídka zříceniny hradu, podél Tiché
Orlice přes turistické tábořiště Cakle do Ústí nad
Orlicí. Předpokládaný odjezd vlakem z Ústí nad
Orlicí v 15.37 nebo 16.24 hod. Vycházku vede Jiří
Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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