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Polička ocenila své žáky
V prostorách barokní radnice proběhlo v pondělí 17. června tradiční slavnostní ocenění nejlepších žáků města Poličky. Těm poblahopřál k jejich
úspěchům starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou.
„Oceněno bylo 53 žáků poličských základních
a středních škol, základní umělecké školy a střediska volného času Mozaika. Školy nominovaly
své žáky většinou za úspěchy v soutěžích a za stu-

dijní výsledky. Soutěže v oboru matematika, fyzika, chemie, biologie, dějepis, český jazyk. Oceněna byla i skvělá barmanka, baristé, kosmetičky,
kadeřnice, hudebníci, výtvarníci. Ceny putovaly
žákům i za úspěchy v oblasti sportu – gymnastika, atletika, fotbal, karate, florbal, šachy,“ upřesňuje vedoucí odboru školství MěÚ Ing. Květa Vomočilová.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Knihovna otevírá
1. srpna
V budově knihovny na náměstí v červnu skončily
stavební práce, které se, také z důvodu výměny kanalizace, protáhly na téměř osm měsíců. Červenec
tak bude patřit v knihovně zejména úklidu, na budově bude také navíc provedena nová fasáda. V Šaffově
ulici bude obrůstat vertikální zahrada, rekonstruované půdní prostory se budou zaplňovat nábytkem,
stroji a přístroji. Centrum technického vzdělání
PŮDA otevírá 1. září, dny otevřených dveří ale proběhnou už během Festivalu 555. Více informací
o projektu přineseme v příští Jitřence.
Informace pro čtenáře
• Knihovna na náměstí otevírá ve čtvrtek 1. srpna
• Všechny knihy jsou čtenářům prodlouženy do
30. září
• Do 21. července knihovna funguje v dočasné pobočce (vedle biokrámku)
• 22.–31. července je knihovna uzavřena
Děkujeme všem našim čtenářům, že s námi měli
trpělivost a těšíme se zpátky.
-knihovna-

Polička má další
kulturní památku

18 nájemních bytů rozděleno
Po pěti měsících práce členové bytové komise
zpracovali seznam žadatelů, kteří dosáhli potřebný počet bodů v hodnocení žádostí, a proto
jim bude nabídnut byt v novém bytovém domě
č. p. 1181, ulice J. Seiferta v okalitě Bezručova,
v Poličce. Přiděleno bude celkem 18 bytů, z toho 15
ve velikosti 2+kk a 3 velikosti 1+kk.
Bytová komise pracovala od svého ustavení
v únoru 2019 na kritériích, která byla podkladem
pro rozhodování při přidělování bytů. Probíhaly dlouhé debaty uvnitř komise, ale i konzultace
s pracovníky města Poličky. Komise se přiklonila
k hodnocení, které podpoří rodiny s dětmi, záro-

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. července
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com

veň však dospěla k názoru, že do bytů velikosti
2+kk nebude doporučovat více jak 4 členné rodiny
a do bytů 1+kk pak maximálně dvoučlenné rodiny.
Výstupy z jednání komise byly schváleny Radou
města Polička.
Tři bytové jednotky velikosti 1+kk v bytovém
domě byly vyčleněny v režimu startovacího bydlení, pro které nyní finalizujeme kritéria a podobu
žádosti. Ta bude zveřejněna na stránkách města
v průběhu léta.
Mám velkou radost, že ačkoliv jsme se v komisi sešli zástupci různých politických stran, hnutí,
ale i veřejnosti, dospěli jsme vždy ke kompromisu
a dohodě. Setkání byla věcná a konstruktivní. Členové komise se tématu věnovali ve svém volném
čase a za to jim patří veliký dík.
Doufám, že obsazení bytů proběhne co nejrychleji, a že budou nájemci spokojeni. Zároveň chci
zdůraznit, že vzhledem k velkému počtu neúspěšných žadatelů bude bytová komise jako poradní
orgán Rady města nadále doporučovat výstavbu
nových nájemních bytů.
Za bytovou komisi
Anita Stanislavová, předsedkyně
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Ocelový nýtovaný most z roku 1901 v parku je nově
zařazen na seznam Kulturních památek ČR. O zařazení mezi kulturní památky rozhodlo na základě
žádosti města Poličky Ministerstvo kultury. Most se
tak úspěšně zařadil mezi téměř stovku kulturních
památek, které se na území Poličky nacházejí. Město
Polička má i národní kulturní památky, patří k nim
kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava
Martinů a barokní skvosty na Palackého náměstí –
morový sloup, budova radnice a obě barokní kašny.
„Již několik let nazpět se na této stoleté konstrukci
začal zřetelně projevovat „zub času“. Proto byli pozváni odborníci, aby diagnostikovali jeho statické
narušení a stanovili naléhavost opravy. Dočasně
byl most z bezpečnostních důvodů únosnosti opatřen podpěrnou konstrukcí – dřevěnými trámovými bárkami. Na základě statického posudku bylo
zřejmé, že rozsah rekonstrukce bude představovat
značnou finanční náročnost. Příprava obnovy
mostu se tedy rozběhla na plné (pokr. na str. 1)
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Ze Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 13. schůzi
Rady města Poličky konané dne
22. května 2019
RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Stavební úpravy objektu č. p. 374,
ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy
č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.), dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o spolupráci při likvidaci odpadů, uzavřené dne
17. 6. 2015 se společností EKO-PF, s. r. o., se sídlem
Hlincová Hora, za účelem sběru a svozu potravinářských olejů a tuků.
RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce“ společnost
O. S. V. O. comp, a. s., se sídlem Prešov – Slovensko, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyloučení účastníků zadávacího
řízení:
• ČEZ Energetické služby, s. r. o., se sídlem Ostrava,
• ELTODO, a. s., se sídlem Praha,
• RAISA, spol. s r. o., se sídlem Kolín,
• Elektro MKP, spol. s r. o., se sídlem Praha 9; dle
důvodové zprávy.

Polička má další
kulturní památku
(pokr. ze str. 2) obrátky. Byla zpracována projektová dokumentace. Hledala jsem cesty, jak získat
dotaci na jeho obnovu. Začala jsem se zajímat o historickou hodnotu mostního objektu s cílem zápisu
do seznamu kulturních památek, čímž by se značně
zvýšila šance na zajímavější finanční pomoc, než by
tomu bylo u „nepamátky“. Rozhodnutí o zařazení
mostu mezi kulturní památky předcházel cca půlroční proces, což je neobvykle krátká doba, za kterou se podařilo předložit všechna potřebná vyjádření a nutné dokumenty, a správní řízení tak bylo
úspěšně dokončeno,“ komentuje autorka úspěšné
žádosti Ing. Marta Mastná.
Oficiální žádost byla podána 27. září 2018, tedy
symbolicky téměř na den po 117 letech, kdy byl most
zpřístupněn. Předpokládá se, že most byl zpřístupněn před slavnostním otevřením novostavby někdejšího c. k. učitelského ústavu (dnešní gymnázium)
28. září 1901.
Technické, historické, architektonické a urbanistické kvality ocelového mostu, jako cenného díla,
zachycuje odůvodnění památkářů ve vydaném Rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku:
„Je velmi malebným prvkem prostoru, ve kterém
se nachází. Je z větší části původní a z památkového hlediska představuje velmi cennou stavbu, jejíž
památková hodnota není degradována ani jejím současným stavebně-technickým stavem. Most nýtované konstrukce s příhradovými nosníky je technickou
památkou a velmi hodnotným dokladem mostního
stavitelství přelomu 19. a 20. století.
Most v rámci urbanismu města zaujímá jedinečné
postavení – byl zřízen v rámci nové parkové úpravy
před hradbami města,“ uvádí se v rozhodnutí Ministerstva kultury. S celým obsahem rozhodnutí je
možné se seznámit na webových stránkách města
Poličky a jeho přečtení stojí určitě za to.
Rekonstrukce mostu by měla být nastartována
v příštím roce. Předpokládané náklady jsou ve výši
cca 7–8 mil. Kč.
„Malá perlička nakonec: Nechybělo mnoho a ojedinělá ocelová konstrukce mostu z roku 1901 mohla
skončit ve šrotu. Jeden z architektů v průběhu přípravy obnovy mostu přinesl návrh na vybudování
nové, moderní lávky, která měla nahradit tento historický most…,“ uzavírá Ing. Mastná.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností O. S. V. O. comp, a. s., se sídlem Prešov –
Slovensko, na akci „Výměna svítidel veřejného
osvětlení v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Poličky č. 4/2018 o odchylném vymezení doby
nočního klidu, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Poličky č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu č. KH/19/22249 o poskytnutí dotace na přípravu a konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým
krajem.
RM schvaluje smlouvu č. OKSCR/19/22043
o poskytnutí dotace na „Opravu povrchu parkoviště v areálu předhradí hradu Svojanov“ s Pardubickým krajem.
RM doporučuje ZM rozhodnout o založení
společnosti Služby města Poličky, s. r. o., schválit
návrh zakladatelské listiny, pověřit starostu jejím
podpisem ve formě notářského zápisu a schválit
uhrazení vkladu základního kapitálu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost – výzvy č. 098 – podpora
procesů ve službách a podpora rozvoje sociální
práce.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Tremedias
z. s. Třebíč, na zpracování projektového záměru
ve věci výzvy č. 098 programu ESF – „Podpora
procesů ve službách a podpora rozvoje sociální
práce“.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části
chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz, s. r. o., se sídlem Proseč a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené
zprávy o hodnocení nabídek.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníku
u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz, s. r. o., se sídlem
Proseč, dle důvodové zprávy.
RM pověřuje členku zastupitelstva města
Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D. přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností
od 23. 5. 2019, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/19/22258 na přípravu a konání
11. ročníku celostátní přehlídky pro děti a mládež
Mládí a Bohuslav Martinů v roce 2019.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace č. OKSCR/19/22321 z Programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém
kraji“ na akci „Řemeslo má zlaté dno“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace č. OŽPZ/19/22187 z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019 na projekt
„Podzimní putování za zvířátky s Pardubickým
krajem“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr výkupu pozemku
p. č. 5420/2 o výměře cca 4 000 m2, pozemku p. č. 5469/1 o výměře 4 541 m2, pozemku p. č. 6152/46 o výměře 167 m2 a pozemku
p. č. 6152/50 o výměře 106 m2, vše v k. ú. Polička,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2
a veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 176/1 o výměře cca 180 m2 v k. ú. Modřec, dle
důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a ku-
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pující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně oddělovacího geometrického
plánu.
RM schvaluje záměr směny pozemků v k. ú. Polička – část pozemkové parcely č. 3825/1 o výměře 656 m2 dotčené stavbou cyklostezky Polička – Bořiny za část pozemkové parcely č. 3903/2
o výměře 1 312 m2 ve vlastnictví města Poličky.
Náklady spojené se směnou nemovitostí uhradí
město Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby v rámci stavby „Modernizace
silnice II/364 a II/365 Svojanov – hranice kraje“ mezi Pardubickým krajem, jako stavebníkem
a městem Poličkou, jako vlastníkem pozemků
p. č. 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8, 528/2, 605/2, 912, 914,
6/17, 6/9 a 6/12, vše v k. ú. Předměstí a pozemků
p. č. 1093/23 a 1093/25 v k. ú. Svojanov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu majetku mezi spolkem MAS Partnerství venkova, z. s., se sídlem Vísky jako převodcem a městem Poličkou jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je bezúplatný převod majetku projektu spolupráce „Hřbitovy – naše kamenná historie“, a to 4 ks velkých dřevěných tabulí a 2 ks
malých tabulí s naučnými místy v celkové hodnotě 40.919 Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice, na akci „II. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje s ohledem na jednání zastupitelů s projektanty a veřejností ZM schválit před
zadáním projektové dokumentace pro stavební povolení, zadání a realizaci stavby „Protipovodňová
opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok a přítoky)“ provedení těchto prací:
• posouzení stávajících i navržených protipovodňových opatření s vyhodnocením soustavy
stávajících i plánovaných retenčních nádrží
a dopadu eventuální redukce zkapacitnění koryt vodních toků nábřežními zdmi po úroveň
terénu na základě aktualizovaných hydrologických podkladů od ČHMÚ
• vyhotovení variant 2 D matematického modelu průběhu povodně v daném území za stávajícího stavu a po realizaci navržených opatření
a stanovení čar rozlivů při povodni
• aktualizace stávající koncepce PPO včetně architektonického řešení, vazeb na okolí a vizualizace
• posouzení souladu aktualizované koncepce
s vydaným územním rozhodnutím a případně
zadání změny dokumentace pro územní řízení
a zažádání o změnu územního rozhodnutí, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní
smlouvě na zajištění služeb technického dozoru
investora se společností APOLO CZ, s. r. o., se sídlem Polička, na akci „Bytové domy v lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace na stavební úpravy svodidel podél komunikace k hradu Svojanov s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou
s názvem „Činnosti související s provozováním
kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
města Polička“ mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové
zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Přístupové systémy do mateřských škol v Poličce“ a „Rekonstrukce vnitřní
kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy
základní školy Polička“ ve složení dle důvodové
zprávy.

Investiční akce našeho města
2019: nová čistička i hřiště
Jaké stavební akce v Poličce probíhají nyní a co
nás ještě do konce roku čeká? Nabízíme stručný
přehled investičních akcí.
V červnu byla dokončena jedna z největších
staveb města Poličky současnosti v hodnotě
46,2 mil. Kč – rekonstrukce čistírny odpadních vod,
včetně výstavby nové kapacitnější dosazovací nádrže. Tato stavba je příspěvkem města ke zlepšení
kvality vypouštěných vod do Bílého potoka a byla
zahájena v září roku 2017.

Na jaře proběhla stavba nových dětských hřišť
na ul. Hegerova u č. p. 984 a na ul. Družstevní
u č. p. 886–891. Na konci června začala hřiště
sloužit dětem. Náklady na každé hřiště jsou ve výši
200 tis. Kč.
Dětské hřiště u bytových domů na ul. Hegerova
se realizovalo na základě dlouhodobějších žádostí
obyvatel uvedených bytových domů. Hřiště je situováno do místa stávajícího hřiště, kterému dominovalo velké pískoviště. Město Polička dlouhodobě
preferuje provedení dětských hřišť v úpravě „Antivandal“. Obyvatelé bytových domů dostali k výběru
několik variant dětských hřišť od různých dodava-

telů v obdobné cenové úrovni – realizováno bylo
hřiště dle výběru bydlících.
V lokalitě Bezručova se dokončuje II. etapa výstavby infrastruktury, náklady na akci jako celek
představují částku 7,5 mil. Kč, letošní etapa z toho
činí 2,9 mil. Kč. Aktuální stavba zahrnuje zejména
dokončení komunikací a zpevněných ploch.
V nejbližší době se rozběhne realizace stavebních
úprav části chodníku na ul. Čsl. armády od Policie
ČR k sídlu Bytového družstva (spolufinancováno
dotací ze SFDI ČR). Náklady jsou ve výši 1,9 mil. Kč,
z toho dotace činí částku 1,3 mil. Kč. Práce by měly
být hotové do konce září tohoto roku.
Dojde též na výměnu části svítidel veřejného
osvětlení (zejména průjezdné úseky silnic I. a II. třídy a náměstí – spolufinancováno dotací z programu
MPO Efekt 2019). Výměna se týká až 330 svítidel,
ta budou nahrazena led lampami v celkové hodnotě
5 mil. Kč. Z toho 2 mil. Kč tvoří dotační prostředky.
V druhé polovině roku nás čeká:
• stavba parkoviště na ul. Luční (mezi bytovými
domy na ul. Luční a Dukelská)
• stavba parkoviště v lok. Bezručova – mezi novými bytovými domy a stávající zástavbou na ul.
M. Bureše a J. Suka
• stavba parkoviště v ul. Na Bídě u hradeb
• rozšíření parkoviště na sídl. Hegerova (u objektu č. p. 1019)
• rozšíření parkoviště u haly ZŠ Na Lukách
• nové přechody pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše
a Švermova
• nový přechod pro chodce na ul. Hegerova
vč. úpravy vjezdu ke sběrnému dvoru LIKO
• stavební úpravy části komunikací na centrálním hřbitově
• veřejné osvětlení chodníku mezi sídl. Hegerova
a tenisovými kurty
• stavební úpravy lávky v parku – u dětského hřiště.
Rekonstrukce ulice Pálená, Štěpničná a Fortna – momentálně probíhá opakované stavební
řízení, začátek realizace předpokládáme ve 2. polovině roku. Větší část stavebních prací proběhne
v roce příštím, předpokládané výdaje jsou ve výši
22 mil. Kč.
Rekonstrukce ulic v historickém centru města
bude i nadále pokračovat. Z tohoto důvodu se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci
ulic Václavská a Otakarova (předpoklad realizace
akce v roce 2021) a na rekonstrukci ulic Haškova
a Erbenova (předpoklad realizace akce v roce 2022).
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Studenti
architektury
v Poličce
Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci
s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti architektury v rámci svých
semestrálních prací zpracují předem dohodnutá
témata využitelná konkrétně pro naše město.
Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel
ve městě. Výsledky prací budou sloužit k prezentační a výstavní činnosti, i jako případné náměty
pro další územní a urbanistické plánování v Poličce.
Ve čtvrtek 6. června se uskutečnila konkrétní
prohlídka města za účasti Ing. arch. Radka Tomana, Ph.D., proděkana pro vnější vztahy FA
VUT. Společně se zástupci města a členy stavební
komise byly vytypovány konkrétní lokality pro
semestrální práce studentů. Studentské práce
mohou vnést velmi zajímavý pohled do dalšího
rozvoje města a jeho veřejného prostoru.
S Ing. Tomanem jsem následně diskutoval
o současných tématech, která jsou vysoce aktuální i v našem městě, například parkování
v obytných zónách i centrech měst apod. Budoucí spolupráce nám může poskytnout mnoho zajímavých pohledů, informací a především zkušeností, kterými FA VUT disponuje.
Pavel Štefka, místostarosta města Polička

Kondolence
MUDr. Hamanovi
V sobotu 15. června jsme se v kostele Sv. Michala
v Poličce rozloučili s panem doktorem MUDr. Jaroslavem Hamanem. Dlouhá desetiletí obětavě
pečoval o naše zdraví i zdraví občanů našeho
města. Jeho lidskost, péče a stanovení diagnózy
nám mnohým prodloužila aktivní život.
Budeme vzpomínat s láskou, vděčností
a úctou a těšit se, že nám ve svém synovi vychoval
také tak dobrého lékaře, nástupce a pokračovatele svého díla i dobrého jména rodiny.
Arch. Petr Talanda
a RNDr. Pavel Talanda

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

3

Téma: Parkování v Poličce
Parkování
v Poličce

Až do posledního trávníku?

Vážení a milí spoluobčané,
parkování je v současné době ve většině měst
velkým problémem. Nejinak je tomu i v Poličce,
kde téměř ve všech lokalitách a především sídlištích přetrvává nedostatek parkovacích míst, a to
přesto, že jsme v posledních letech velice výrazně
naše parkoviště zkapacitnili. Každým rokem budujeme, případně rozšiřujeme 4–5 ploch.
I v letošním roce náš rozpočet pamatuje na pět
nových parkovišť, která významně přispějí k celkovému posílení počtu parkovacích míst.
Požadavků od našich občanů na zbudování dalších parkovišť máme stále více a více. Myslím, že
je správné na základě celkové zjišťovací studie,
kterou si naše město zadalo, využít potenciálu
vhodných míst k urychlenému dobudování parkovacích stání v nejvíce svízelných místech. Tím
se ulehčí a umožní parkování lidem, kteří mnohdy, především večer, nemají kde zaparkovat.
Rada města zastává názor, že již do rozpočtu
roku 2020 bude správné začlenit částku na studii případného vybudování parkovacích domů.
Výstavba těchto objektů musí vycházet z odborného vyhodnocení s ohledem na volbu správných
lokalit a v neposlední řadě i na finanční možnosti
našeho města. Jedno místo v těchto domech je
3–5 krát dražší než parkovací místa klasická, která stojí cca 30 tis. Kč. Naproti tomu v parkovacím
domě 90 až 150 tis. Kč!
Zastávám názor, že správným řešením je co
nejrychlejší posílení kapacity parkování za rozumné finanční náklady. Tím umožníme dostupné parkování, po kterém mnoho našich spoluobčanů volá.
Následně na základě vyhodnocení studie ve
věci parkovacích domů bude nutné zvážit jejich
případnou výstavbu, a to i reálně na stávajících
parkovištích bez zabírání dalších zelených ploch.
S pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města

K 1. 1. 2019 bylo v ČR registrováno již 5,8 mil.
osobních automobilů. Za cca 30 let, oproti roku
1989, jich v ČR přibylo 3,5 milionu. Je pochopitelné,
že každé auto musí někde parkovat. Bohužel žádné město není nafukovací a stejně tak ani Polička.
Trend růstu počtu aut se bohužel nemírní a každý
rok v ČR přibydou zhruba 4 auta na každých 100 aut,
která zde jezdila vloni. Proto se již po desetiletí v našem městě postupně ukrajuje z veřejné zeleně jeden
pás po druhém pro nová parkoviště. To určitě nejde
donekonečna. Už dnes máme v Poličce lokality, kde
za pár let nebude z čeho brát. Máme v tomto takřka
jedinou jistotu. Tam kde jednou na úkor parkoviště
zmizí trávník či strom, tam se už v budoucnu neobjeví. Pokud opravdu chceme mít ve městě kde parkovat
a přitom mít co nejlepší bydlení s dostatkem zeleně
na veřejných prostranstvích, měli bychom se k tomu
postavit pragmaticky již dnes, bez odkládání problému na bedra příštích generací. Stačí k tomu přistoupit stejně, jako když naši předci vynalezli skříně a začali ukládat své potřeby nad sebe. Tedy vícepodlažní
parkoviště. Otázkou, kterou se musíme zabývat, je
volba míst, kde jsou a budou potřeba, počet podlaží,
a také vhodnost či nevhodnost vzhledem k urbanizovanému prostoru. V tomto ohledu se dnes jeví jako
řešitelné dvě sídlištní lokality.
1) Sídliště Hegerova, a to i ve vazbě na plánovanou
výstavbu nových bytových domů.
V letošním roce je zde naplánována likvidace další
zeleně na vrub nových parkovacích míst, ale bohužel
opět v prostoru veřejného prostranství a ostatní zeleně. Vzhledem k výše uvedeným faktům by letošní
nová parkoviště pomohla lokalitě na cca 3–4 roky.
To je naprosto nedostatečné a tím i zbytečné. Nová
územní studie řeší rozšíření parkování do prostoru
za stávající centrální parkoviště a kotelnu směrem ke
kolejím. Do těchto míst za Pro Poličku navrhujeme
dvoupodlažní parkovací stání. Dvoupodlažní stání
není parkovací dům, dosahuje výšky cca 4–5 m (jako
výška místní kotelny), musí být řešeno s dostatečným odstupem od bytového domu (např. s hranou
kotelny). Navíc je možné stání postavit vkusně a odstínit výsadbou stromů. Dvě podlaží zaručí dostatek
parkovacích míst na desítky let dopředu. To, co nyní

potřebujeme je studie, která návrh rozvine a posoudí z hlediska ekonomiky, dostatečného odstupu od
stávající zástavby a rozfázování výstavby do etap
s ohledem na budoucí výstavbu v sousedství sídliště.
Teprve poté přijde na řadu projektová dokumentace
a vlastní realizace. Příprava stavby je procesem na
několik let a stejně tak následná výstavba.
2) Sídliště Dukelská, Švermova, kde se právě
diskutuje o zabrání části požární zahrady pro parkování. Tedy opět nevratný proces likvidace zeleně
s krátkodobým efektem. Naším řešením je opět vytvoření studie na dvoupodlažní stání na centrálním
parkovišti. Výhodou je v tomto případě výškový rozdíl 2 m mezi silnicí v ulici Střítežská a spodní částí
parkoviště. Při částečném zapuštění by tak i budoucí
výška stání v 2. podlaží byla velmi akceptovatelná
s marginálním vlivem na své okolí. Kapacita parkování by mohla vzrůst na dvojnásobek, tady na 100
parkovacích míst.
Zadání obou studií již doporučila také komise stavebního a životního prostředí.
Mgr. Jan Matouš,
zastupitel města

Zadržování a využití dešťové vody
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní
krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé
Jitřenky.
Osobně mám za to, že zachycování a využívání dešťové vody zahrádkáři a majiteli zahrad se
děje od nepaměti a není zde co nového vymýšlet.
Velmi dobře si z dětství pamatuji, jak naši rodiče využili každou kapku dešťové vody, a to včetně
vody z vany po koupání, kterou nikdy nedovolili
vypustit do kanalizace, a posloužila k zalití ovocných stromů.
Složitější je situace v případě vody, která stéká
po komunikacích a jiných zpevněných plochách
a odtéká kanalizací částečně do čističky odpadních vod anebo přímo do Bílého potoka.
V současnosti platí, že veškerá nová výstavba
z posledních let musí mít již oddělenou kanalizaci,
tj. splaškovou, která odvádí znečištěnou vodu do
čistícího procesu a též i dešťovou, která vodu vypouští přímo do potoka. Věřím, že nemusím psát,
že celý kanalizační systém včetně odlehčovacích
komor je velmi složitý a vyžaduje neustálou údržbu. Dlouhé období sucha a především skutečnost,
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že Polička je největší obcí a znečišťovatelem v povodí vodárenské nádrže Vír, ze které se bere rok
od roku stále větší množství pitné vody pro Brno,
nás nemůže nechat v klidu.
Po náročných jednáních s Povodím Moravy, s. p. jsme v roce 2018 dospěli k dohodě. Naše
město zadalo projekt s cílem aktualizovat celý kanalizační systém s důrazem na zjištění množství
odváděných dešťových vod a celkového znečištění.
Získané údaje a především množství odtékající
dešťové vody kanalizací přispějí k technickému
a finančně dostupnému návrhu řešení optimálního provozu kanalizace a čističky včetně dalších
opatření.
Problém chybějící vody v krajině a především
alarmující usychání našich lesů je natolik závažné,
že i vláda a kraje se začínají touto výzvou velmi
intenzivně zabývat. Bez vyvážené spolupráce Vlády ČR, krajů i místních samospráv se neobejdeme.
My lidé, jsme se dopouštěli na naší krajině mnoha „zločinů“ a toto mnohdy neuvážené a nedomyšlené chování si vybírá svoji daň. Stoleté odvádění
vody melioracemi z mokrých pozemků a regulace
vodních toků zcela změnily vodní poměry naší
krajiny. Za zločin též pak považuji i současnou zemědělskou výrobu na našich polích, která již neslouží pouze k výrobě potravin pro lidi a krmení
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pro hospodářská zvířata, ale z velké části, statisíce hektarů, i pro pěstování technických plodin
k výrobě pohonných hmot a dalších druhů energií.
Vážení a milí spoluobčané,
za naše město mohu slíbit, že zmírňování dopadů sucha, zadržování dešťové vody je a i nadále
bude naší prvořadou prioritou. Budeme postupovat uvážlivě a hospodárně. Za nezbytnou podmínku považuji širokou spolupráci a to především na
úrovni Povodí Moravy, s. p., Pardubického kraje
a též i okolních obcí.
Po celé generace našich rodičů bylo hospodárné nakládání s vodou samozřejmostí. Stejné musí
být chování našeho města, a to na všech úrovních.
Při každé stavbě, byť i malého parkoviště, je nutné hledat a zohlednit správné a hospodárné využití vody.
V neposlední řadě mi dovolte zmínit i nemalý
přínos rybářského sdružení Vysočina, které za
posledních 25 let svojí aktivitou a nadšením postavilo, obnovilo, případně opravilo 8 rybníků
s celkovou kapacitou téměř 300 000 m3 povrchové vody, tj. zachycené dešťové vody, což se rovná
celkové roční spotřebě pitné vody všemi poličskými domácnostmi.
Jaroslav Martinů, starosta města

Fórum poličských zastupitelů a občanů
Vlček: Město se zbavuje
strategického pozemku
Na pořadu červnové schůze Zastupitelstva bylo
mimo jiné schvalování návrhů změn v Územním
plánu města, které podali občané a firmy. Schválené návrhy budou dále podrobeny odbornému
posudku, na jejichž základě se Zastupitelstvo
rozhodne, jestli změny provede či nikoliv.
Do dalšího kola se minimálním možným počtem 11 hlasů dostal i návrh firmy APOLO CZ,
kterou vlastní zastupitel Kozáček. Ten navíc
poskytl jeden hlas. Návrh se týká pozemku mezi
průmyslovou zónou a tenisovými kurty, který je
v současné době územním plánem určen pro vybudování parkoviště. Firma by zde však ráda postavila své sídlo a již v předchozím volebním období uzavřela s městem smlouvu o budoucí kupní
smlouvě podmíněnou právě změnou územního
plánu. Tu naštěstí současné zastupitelstvo podmínilo nalezením jiných vhodných prostor pro
parkování v dané lokalitě.
Dle mého názoru se jedná o strategický pozemek. Parkovací místa v dané lokalitě chybí

a vhodným propojením by zde v budoucnu mohli
parkovat nejen návštěvníci přilehlých sportovišť, kteří v současné době přeplňují svými auty
ulici Revoluční, ale i návštěvníci centra města.
Dalším důležitým faktem je, že parkoviště u Penny Marketu je vlastněno soukromou společností a ta stání na něm může kdykoliv zpoplatnit.
Ostatně takové snahy společnost v minulosti již
měla.
Myslím, že firmy by měly budovat svá sídla
v průmyslové zóně, kde jsou stále k dispozici volné pozemky. Aut v ulicích stále raketově přibývá,
což ovšem neplatí o parkovacích místech. Pod
tlakem tak vznikají nové parkovací plochy většinou na úkor zeleně, jako například plánované
rozšíření parkoviště za hradbami v ulici Na Bídě.
Věřím, že toto parkoviště za tenisovými kurty by
si své “zákazníky” našlo a město by se tak daného pozemku nemělo zbavovat.
Štěpán Vlček,
zastupitel

Odpověď firmy Apolo CZ
Tento pozemek byl v minulosti využit jako místo
pro uložení vybagrované zeminy z rybníka v Pomezí a zeminy ze stavby inženýrských sítí při stavbách v průmyslové zóně. Jinak nebyl nikdy v minulosti k ničemu jinému využit, v územním plánu
byla pro toto místo plánována doprava v klidu, čili
parkoviště.
Do roku 2017 o tento pozemek nikdo neprojevil
zájem.
V roce 2017 jsme požádali Město Poličku o odkoupení tohoto pozemku a navazující krok byla
naše žádost na změnu funkčního využití na plochy
smíšené výrobní. Záměrem zde je vybudovat sídlo firmy velikosti rodinného domu s navazujícím
skladem, příp. malou výrobou a odstavnými plochami pro cca 20 vozidel. Zástavba pozemku bude
z důvodu jeho polohy v ochranném pásmu dráhy
a záplavového území vodního toku omezena celou
řadou podmínek a reálně zastavitelné jsou zhruba
2/3 pozemku. Na pozemek nejsou přivedeny žádné
přípojky.
Nabídli jsme městu cenu 200 Kč/m2 za odkoupení celé plochy a takto nám to bylo i na konci roku
2017 schváleno zastupitelstvem města. V ceně bylo
zohledněno, že pozemek není připojen na infrastrukturu, bude zde obtížné zakládání jakékoliv
budovy a je omezen svým tvarem i ochrannými
pásmy.
Vycházeli jsme rovněž z cen pozemků, za které
byly prodány zainvestované pozemky firmám Milacron nebo Koh-i-noor, kdy cena u těchto pozemků byla pod 200 Kč/m2.
Na návrh JUDr. Čepelkové jsme souhlasili
s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
která byla v polovině roku 2018 podepsána s podmínkami, která za Město Polička formulovala
JUDr. Čepelková a které jsme akceptovali.
Od této doby čekáme na schválení změny územního plánu, abychom mohli pokračovat v dalších
krocích.
Odmítám výhrady opozičních zastupitelů, kteří
z této změny dělají politiku, že se jedná o strategický pozemek. V územním plánu je tento pozemek
sice určen pro parkoviště, ale je diskutabilní, zda
by zde vůbec někdo parkoval. Cílové aktivity pro
parkování se od pozemku nacházejí ve značných
docházkových vzdálenostech – např. k zimnímu
stadionu kolem PENNY je to cca 350 m, z druhé

strany směrem k ulici A. Lidmilové cca 280 m,
k bytovým domům na ulici Tyršova a poliklinice
je to kolem 200 m.
O parkování na vhodnějších místech, blíže k tenisovým kurtům, hale i PENNY se jedná od roku
2017, kdy jsme naši žádost předložili. Vedle tenisových kurtů je další územní rezerva, kde by bylo
parkování vhodnější.
Konstruktivní a ekonomicky přijatelná řešení
se hledají vždy obtížně a zdlouhavě. Nicméně se
tak děje, a to bez spekulací a machinací, což zbytečně z jakýchkoliv důvodů naznačují někteří zastupitelé.
Pozemek na rozhraní průmyslové zóny a navazující zástavby města se mi jeví jako vhodné řešení pro firmu naší velikosti. Kvůli požadavkům na
parkování pro naše vlastní vozidla a vozidla klientů logicky nemůžeme umístit firmu do centra města ani do přilehlých obytných lokalit a do průmyslové zóny vedle průmyslových areálů se stavbami
o minimální ploše 1000 m2 nepatříme. Působili
bychom tam poněkud nepatřičně. Nicméně rozumím tomu, že by nás někteří ze zastupitelů chtěli
řídit nebo nám určovat co máme a jak dělat. Tak
se omlouvám, že na poradenskou činnost nemáme
prostředky a jejich služeb nevyužijeme, budeme se
řídit vlastním rozumem.
Martin Kozáček

Bidlová: Proč
hlasujete odlišně?
Milí přátelé,
v tradiční čtvrtek, tentokráte 13. 6., proběhlo
v malém sále Tylova domu zasedání zastupitelstva
města Poličky. Kdo byl přítomen či sledoval přenos
online mohl zaznamenat uštěpačný dotaz: „Jak
to, že tzv. konstruktivní opozice hlasuje pořád jinak než my?“. Pokud i Vám čtenářům přijde dotaz
oprávněný, ráda jej vysvětlím.
Již jenom sama možnost nesouhlasu ukazuje na
jeden z principiálních důvodů fungování opozice
a kdo sledoval pozorně, viděl, že to nečiníme z nějakého jednoduchého protestu. Ten do komunální
politiky, dle našeho názoru, nepatří a také našich
hlasování „proti“ je minimum a v opravdu odůvodněných případech.
Často však využíváme možnosti „zdržel/a se“
a to z jasných, logických pohnutek. Jako opozice
máme zanedbatelný vliv na rozhodování o finančních tocích města; nesedíme v Radě města, dozorčích radách, nejsme zaměstnanci úřadu. Nebudeme tudíž přejímat zodpovědnost za kroky vedení
města, jež nemůžeme ovlivnit. Nehledě k faktu, že
v mnoha případech financování města bychom postupovali odlišně. Jinými slovy, je to Váš boj, vládnoucí koalice.
S tím bezprostředně souvisí další nešvar – častý nedostatek informací o projednávaných bodech
programu. Důvodové zprávy jsou nedostatečné,
informace bývají nekompletní. Pokud tedy vedení města žádá naši podporu, mělo by též předložit
dostatek relevantních informací a řádně je vysvětlit.
No a velmi často projednávané body jsou z let
minulých, na jejichž tvorbu jsme neměli vůbec žádný vliv a minimum informací navrch k tomu. Však
vládnoucí koalice má hlasů na prosazení dost a naše
‚zdržení se‘ nic nebojkotuje.
Zatím to na nás působí, že zastupitelstvo nebylo
zvyklé na hlasování jiné než 21–0–0 a dochází tak
k úsměvným nesrovnalostem při sčítání polozvedlých rukou. Z výše uvedených důvodů však věřím, že
si na odlišná hlasování navykne a začne je brát jako
zcela legitimní možnost vyjádření názoru opozice.
Jitka Bidlová, zastupitelka

Boj se suchem
Všude v okolí hřmí soutěžní hasičské stříkačky, které berou vodu kde? Z hydrantů pitné vody!
Nebo snad je tomu u ostatních soutěžících hasičských sborů někde jinak? Návrat vody do krajiny je hlavně v jednom, leč těžce (finančně) (ne)
uskutečnitelné, (ne)proveditelné! Vrátit vodu do
původních toků, tzn. odbetonování, odkamenování stávajících toků! Znovu vytvořit jejich původní
meandry! Místo toho se přemýšlí o dalších, byť
bohulibých (?) řešeních, další přehrady (!?), méně
sekat trávníky atd… (?), ale to si nemyslím, že je to
pravé řešení! Vrátit se k tomu (u vodních toků!) si
myslím, že je to, co by se mělo udělat!
Ladislav Borovský

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

Financování domů
na Bezručově
V květnové Jitřence jsem napsal krátký komentář ke svému nesouhlasu s konečným finančním
vypořádáním s dodavatelem stavby dvou domů
v lokalitě Bezručova.
Zmínil jsem zde dvě nezodpovězené otázky, které měly být diskutovány na pondělním (10. 6.) kontrolním výboru. Ujištěn předsedou výboru panem
Ladislavem Scheibem, že nic nebrání mé přítomnosti při projednávání této věci, jsem v pondělí
dorazil na jednání výboru. A najednou nastal problém. Vždyť jsem nedostal pozvánku. Výbor s mou
účastí, při projednávání výše uvedené věci, nesouhlasí. Co tak tajemného se bude na jednání probírat, že opoziční zastupitel u toho nemůže být? Kde
je ta transparentnost, o které nás přesvědčovala
koalice při úvodní volbě předsedy?
Na závěr této epizodky jsem se musel ale jenom
pousmát. Vždyť kontrolní výbor jenom důrazně
uplatnil svou pravomoc.
Nebojte, pro mne to nekončí. Své dotazy pošlu
přímo panu předsedovi a budu dle zákona čekat
30 dní na odpověď. Doufám, že nějaká bude. Pak
s ní rád kohokoliv seznámím.
Milan Matouš, učitel a zastupitel
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Krajský úřad Pardubického kraje po nabytí účinnosti zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií bezodkladně zajistil aktualizaci zóny havarijního plánování – areál Poličské strojírny, a. s. V této zóně se nachází objekt STV GROUP, a. s., zařazený podle tohoto zákona do skupiny
B. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v roce 2018 zpracoval postupem stanoveným podle
zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů pro tuto
zónu vnější havarijní plán.
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Krajskému úřadu nastala povinnost poskytnout veřejnosti srozumitelně formulovanou informaci zpracovanou ve spolupráci s hasičským záchranným sborem o nebezpečí závažné havárie.
Aby se informace dostala do povědomí širší veřejnosti, nejen v zóně havarijního plánování, je
současně ve spolupráci krajského úřadu s městem Polička zveřejněna také v časopise Jitřenka a na
internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/
informace-verejnosti-pro-objekty-se-stanovenou-zonou-havarijniho-planovani/101878/zona-areal-policske-strojirny.

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

Kalendář akcí
červenec 2019

Pozvánka do Českomoravského pomezí
Polička
15.–21. 7. – Řezbářské dny na Svojanově
www.svojanov.cz
13. 7. – Festival akustické hudby na Svojanově
www.svojanov.cz
26.–27. 7. – Colour Meeting Polička – multižánrový festival v jedinečném prostředí poličských
hradeb nabitý hudebním, divadelním i výtvarným
potěšením a zábavou. Festival pro celou rodinu.
3.–4. 8. – Divadelní pouť na hradě Svojanově –
po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu.
23.–25. 8. – Festival Polička *555 – Oblíbený
letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou
je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock
divadlo, věžní hudba.
17.–18. 8. – Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva, dobývání
hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Vysoké Mýto
Promenádní koncerty
červenec – srpen / náměstí Přemysla Otakara II. Tradiční koncerty dechových hudeb, jednou za dva týdny. www.vysoke-myto.cz
Vysokomýtské kulturní léto
červenec – srpen / Amfiteátr M-klubu.
Kino, divadla, koncerty. www.mklub.cz
Týden hudby 2019
19.–23. srpna / náměstí Přemysla Otakara II.
Multižánrový hudební festival.
http://tydenhudby.vysoke-myto.cz
Moravská Třebová
20. 7. – Moravskotřebovský bramborák
nádvoří zámku Moravská Třebová
Program: 16:00 Proč ne Band, 17:30 Miroslav
Paleček, 19.00 Cimbál Classic – Kateřina a Dalibor Štruncovi, 20:30 Stop Time, 22:00 Folk Team
27. 7. – Partie červeného dragouna,
18:00–21:00 hod., zámek Moravská Třebová

Divadelní adaptace volně na motivy známé filmové kriminální komedie.
2. 8. Koncert skupiny BUTY,
21:00 hod., nádvoří Moravskotřebovského
zámku od 18 hodin vystoupí kapela Do Větru
10. 8. Renesanční večer na zámku
21:30–22:30 hod. Speciální noční oživené prohlídky na zámku v Moravské Třebové tentokrát
na téma života renesanční šlechty.
30.–31. 8. 2019 Kejkle a kratochvíle s maškarním bálem, nádvoří Moravskotřebovského zámku
30. 8. 20:00 – 24:00 Maškarní bál s bohatým
doprovodným programem
31. 8. 13:00 – 20:00 Kejkle a kratochvíle
Doprovodný program – malé soutěže pro malé
i velké s historií a romantikou. Královský herold… vás všechny bude provázet představeními
i slavností.
Svitavy
13. 7. / So / 13:00 / náměstí Míru
Pivní slavnosti a výstava historických vozidel
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí od
13 hodin hudební kapely:
13:20 – The Kredenc (Creedence Clearwater
Revival), 14:45 – Dirty Way, 16:10 – Kopjam,
17:40 – Sabrage, 19:35 – Benjaming’s clan,
21:00 – Olga Lounová a kapela, 22:30 – Circus
Brothers
10. 8. / So / 19:00 / Park Jana Palacha
Písničkáři v parku:
Mirka Miškechová (SK) www.facebook.com/
mirkamiskechovaband, Petr Lüftner www.petrluftner.cz, Eliška Lüftnerová www.facebook.
com/eliskaluftnerova. V případě nepříznivého
počasí se koncert uskuteční v Kavárně V parku.
Vstup zdarma
30. 8 / Pá / 20:00 / náměstí Míru
Koncert kapel SLZA a Svitavy Ukulele Ensemble
31. 8. / So / 13:00 / náměstí Míru
Slavnost dechových hudeb

Informace
z Tylova domu
Vážení a milí příznivci Tylova domu,
přicházejí krásné letní měsíce s dlouhými teplými večery. Pro děti milovaná doba prázdnin, pro
dospělé pak doba odpočinku a načerpání nových
sil. I my v Tylově domě plánujeme měsíční pauzu.
Nebudeme však doslova odpočívat, tento čas věnujeme finišování s festivalem Polička *555.
Přejeme Vám nádherné léto, dny plné slunce
a večery třeba někde u grilu s rodinou či přáteli.
Žádné starosti, spoustu zábavy a relaxace.
Kino Tylův dům
Poličské kino v prázdninových měsících (červenec, srpen) NEHRAJE. V plném programu se na
své nové diváky budeme těšit opět od září.
Polička *555
Upozornění na dopravní omezení ve festivalových dnech:
V pátek 23. 8. 2019 bude náměstí Palackého v Poličce od 13.00 hodin úplně uzavřeno pro všechny
automobily. Dále bude uzavřena ulice Riegrova
taktéž od 13 hodin (s výjimkou rezidentů, zásobování obchodů a restaurací) až po ulici U Masných
krámů. I nadále zde bude platit zákaz stání. Uzavírka bude platit až do jedné hodiny ranní. Taktéž
ulice Tyršova bude součástí uzavírky, a to od křižovatky ulic Pálená a Nová. V sobotu 24. 8. 2019
bude uzavírka totožná, avšak již od 11 hodin.
Pořadatelé festivalu Polička *555 dále upozorňují motoristy, že v sobotu 24. 8. 2019 v době od
17.00 hodin do cca 22.30 hodin bude platit zákaz
zastavení na poličském nábřeží Svobody (z důvodu konání festivalového ohňostroje).
Omlouváme se za veškerá dočasná omezení
a děkujeme za pochopení.

TD připravuje
Tylův dům v Poličce vás informuje, na jaké pravidelné aktivity se můžete po prázdninách těšit.
V novém školním roce 2019–2020 pro vás připravujeme tyto kurzy a kroužky:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci: lektorka
MgA. Hana Malíková – pro děti 1,5–2,5 let
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí: lektorka
MgA. Hana Malíková – pro děti 2,5–3 roky
• Fit jóga: lektorka Jana Divoká – pro ženy
i muže od 16 let
• Zdravotní cvičení pro každého: lektorka Jana
Suchá – pro ženy a muže od 16 let
• Cvičení pro zdraví a krásu: lektorka Dagmar
Melšová – pro dívky a ženy od 16 let
Jazykové kurzy:
• Anglický jazyk: lektorka Bc. Radka Kozáčková
• Německý jazyk: lektorka Mgr. Petra Vinařová
• Francouzský jazyk: lektorka Mgr. Lenka
Machová
• Italský jazyk: lektorka PharmDr. Danuše
Horáčková
• Ruský jazyk: lektorka Mgr. Romana Jelínková
Podle zájmu veřejnosti nabízíme výuku jazyků
na všech úrovních.
Taneční kurzy:
• Základní kurz tance a společenské výchovy:
kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let
• Zdokonalovací kurz tance: pro dospělé
• Kurz tance pro pokročilé: kurz je určen pro
absolventy Základního kurzu tance a společenské výchovy a absolventy Zdokonalovacího
kurzu tance.

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

Program Centra Bohuslava Martinů

Kdo se vydá na hrad v první polovině prázdnin,
nudit se nebude. Oblíbená památka kromě prohlídek
nabízí rovněž zajímavý program.
Že poctivé řemeslo stále ještě žije, dokazuje na
hradě partička řezbářů. Od 15. července, po celý týden, předvedou, jak se umějí ohánět ostrými nožíky,
dlátky a dalším nářadím. Šikovní výtvarníci budou
z voňavého dřeva ztvárňovat další postavy a scenérie z bohaté historie památky. Návštěvníci se s nimi
potkají na hlavním nádvoří hradu.

Středověký prohlídkový okruh zpestří členové
letohradského spolku Honorata. V hradní mučírně
je budou výletníci vídat od 25. do 28. července. Na
vlastní oči tak uvidí, jak se ve středověku a raném
novověku při soudních procesech běžně využívalo
práva útrpného, tedy mučení. Na koho že se to soudce s katem a jeho pomocníky zaměří? Honorata si na
letošní rok připravila jednu událost z minulosti, kterou návštěvníkům přiblíží.

Turisté nepřijdou ani o komentované prohlídky
empírového paláce s unikátní kopií pohřební koruny
Přemysla Otakara II., středověkého sklepení opředeného legendami a pověstmi o hradu, dále o návštěvu mučírny a domu zbrojnošů, či výstup na hlásku.
Lákavé budou v letních měsících rovněž procházky
hradním areálem, který čítá trasu dlouhou zhruba
tři čtvrtě kilometru. V zahradách kvetou nejen růže,
ale i další květiny. V užitkové části roste i celá řada
bylinek, ke kterým mohou návštěvníci nejen přivonět, ale také je ochutnat v pokrmech připravovaných
v hradní restauraci.
Poprvé v historii památky může široká veřejnost
nahlédnout do zrekonstruované části bývalých koníren v předhradí. Správa hradu ji využívá ke krátkodobým výstavám. Do 21. července je expozice věnovaná víc jak 120 vyšívaným nástěnkám a kuchařkám
Petry Totuškové. Výtěžek z vyšívané expozice také
letos podpoří Záchrannou stanici opuštěných zvířat
Zelené Vendolí.
Druhá výstava, nazvaná „Flóra očima autisty“, naváže od 27. července. Jedná se o prezentaci fotografií
klienta Rodinného Integračního Centra, studenta
pardubického anglického gymnázia, který trpí poruchou autistického spektra – Aspergerovým syndromem. Mladíkovým koníčkem a současně spojením
se sociálním prostředím je fotografování. Výsledkem jsou barevné snímky, které budou v nové hradní
galerii k vidění do konce prázdnin.
V červenci má hrad Svojanov brány dokořán od
9 do 18 hodin, a to každý den včetně pondělí.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov
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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, 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.
Ve druhé části výstavy se podíváme do starší
historie (1880–1980).
Představeny budou celky hraček vážících se
k jednotlivým povoláním. Bude na nich patrné,
jak se skladba řemesel a zaměstnání měnila s dobou a s pohlavím dítěte.
Uvidíte například truhlářské dílny, dopravní
prostředky a stroje, hračky spojené se zdravotnictvím a hygienou. Děti dostanou na výstavě
mnoho prostoru ke hře. Bude zde připraveno
několik zákoutí, která se promění třeba v dílnu,
stavební parcelu nebo kuchyni. Samostatná bude
herna s IGRÁČKY.
Výstava vzniká ve spolupráci s firmou EFKO-karton, s. r. o., Inspirací Zlín z. s. a soukromým
Muzeem hraček z Rychnova nad Kněžnou.
Půlstoletí s Cimrmanem
– výstava mapující nedoceněného génia Járu 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.

Lichožroutka Galina Miklínová
27. 4. – 1. 9. 2019, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
Autorka je českou režisérkou, ilustrátorkou
a výtvarnicí animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů animované tvorby.
Vytvořila svou autorskou knihu a posléze večerníček O Kanafáskovi, zpracovala ilustrace ke knihám od J. K. Rowlingové – Harry Potter I. až IV.
Spolupracovala s Pavlem Šrutem na řadě knih –
Pavouček Pája, Veliký tůdle, Verunka a kokosový
dědek, Příšerky a příšeři a samozřejmě nesmíme
opomenout tolik známé Lichožrouty. Ti vznikli
nejdříve v knižní podobě a posléze byl vytvořen
celovečerní film Lichožrouti, který získal ocenění
nejen v České republice. Ilustrovala pro děti více
než 30 knih a získala desítky ocenění nejen díky
Lichožroutům.
Výstava jako již tradičně, je zaměřena především na hravé poznání světa ilustrací 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 zhlédnete „nebe“ plné knih.
UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba bude RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA
MARTINŮ po celý rok 2019 UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.
Spolek náš Martinů:
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)

Křest CD s violoncellovým dílem Martinů
V úterý 11. června proběhla v hudebním sálu
Centra Bohuslava Martinů netradiční akce: křest
nového CD violoncellisty Petra Nouzovského.
Kmotry slavnostního křtu byli ředitel Nadace Bohuslava Martinů v Praze prof. Jiří Hlaváč a starosta Poličky Jaroslav Martinů.
Iniciativa pořádání akce v Poličce vzešla od
pražského interpreta, který se v posledních letech
stále více zaměřuje právě na interpretaci děl Bohuslava Martinů. Na jeho kontě jsou dobré dvě de-
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sítky nahraných CD a poslední dvě jsou věnovány
výhradně dílu poličského rodáka. Nepříliš dávno
vydané dvojalbum s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violoncello a orchestr (Plzeňská
filharmonie, Tomáš Brauner), které vyšlo u prestižního německého vydavatelství Dabringhaus
und Grimm, získalo dokonce cenu „Nahrávka
roku 2017“ Prague Classic Awards, a „Cenu německých kritiků 2017“. Po něm Petr Nouzovský
spolu se švýcarským pianistou Gérardem Wyssem
nahrál další čistě „martinůovské“ CD, tentokrát
jsou na něm violoncellové sonáty skladatele z let
1939–1952 a nahrávka vznikla pro české vydavatelství ArcoDiva. A toto CD interpret nyní představil na slavnostním křtu nahrávky v Poličce. Akce
byla spojena s besedou, na níž měli návštěvníci
možnost se dozvědět mnoho zajímavých informací o hráčských zkušenostech P. Nouzovského, jeho
pocitech i touhách. Z debaty mimo jiné vyplynulo,
že interpret uvažuje o třetí martinůovské nahrávce, takže by měl na svém kontě veškeré violoncellové dílo Bohuslava Martinů! Beseda s Petrem
Nouzovským a Jiřím Hlaváčem se nesla v příjemné atmosféře a mile zpestřila horký letní podvečer.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Martinoviny
Folklorní inspirace Bohuslava Martinů
Zájem o lidovou píseň měl v době života Bohuslava Martinů v českých zemích již dlouhou tradici,
prakticky celé 19. století se vyznačovalo zvýšeným
zájmem o národní historii, ať už v podobě lidových
písní, tanců, ale také pohádek či pověstí. Zapálení vlastenci cestovali po venkovských regionech
a zapisovali krajové zajímavosti. Systematickým
sběrům písní se věnovala řada nadšenců, k nejznámějším patřili teolog František Sušil, etnograf
František Bartoš, ale také např. spisovatel a básník Karel Jaromír Erben, či hudební skladatel
Leoš Janáček.
Také Bohuslav Martinů prošel kratičkou etapou
sbírání písní v terénu. V červenci roku 1920 podnikl se sestrou Marií a větší společností cestu na Slovensko do Vysokých Tater, kde jej kromě pěších túr
zaměstnával právě i sběr písní – sděluje to rodině
do Poličky na pohlednici z Popradského plesa: „Srdečně zdravím. Dnes odjela Mařka se společností.
Je zde báječně krásně. Mnoho známých z Prahy.
Na tom kopci jsem byl včera. Dnes jedem již z hor
do vesnic. Už mám písničky. Bohouš“. Písničky,
o kterých rodině píše, po návratu ze Slovenska
bleskově zpracoval, nazval Nové slovenské písně
a 8. září 1920 zazněla v Poličce jejich premiéra.
Skladatel sám se ujal klavírního doprovodu, pěvecký part přednesla K. Samohrdová. Bylo to jeho
poslední poličské vystoupení, článek v Jitřence jej
označuje jako koncert „na rozloučenou se svým
členem virtuosem panem Boh. Martinů“. Skladatel se stěhoval natrvalo do Prahy, kde jej čekalo
místo houslisty v orchestru České filharmonie.
Nové slovenské písně však nejsou jediným dokladem Martinů zájmu o lidovou píseň. Dochovaly
se jeho rukopisné opisy nápěvů a textů lidových
písní, doplněné řadou kreslených ornamentů.
Martinů přepisoval vybrané melodie a texty z ča-

sopisu Český lid, k dispozici měl starší ročníky
z let 1897–1910. Někdy přepisy doplňoval kresbami lidových ornamentů, které leckdy ani nesouvisely s nápěvy písní – prostě z časopisu překreslil
motivy, které jej zaujaly. Sešit s folklorními přepisy bohužel není datovaný. Můžeme jen usuzovat,
že by mohl pocházet někdy z doby kolem roku 1910
(neboť z tohoto ročníku časopisu Český lid některé písně přepisoval). To by bylo ještě v době jeho
studia na konzervatoři a pak bychom mohli předpokládat, že mohlo jít o nějaké školní přepisy písní.
Anebo za jeho zájmem o lidovou píseň stála právě
výše zmíněná cesta na Slovensko v roce 1920…
Lidové tradice Martinů inspirovaly celoživotně.
I když se v pozdějších letech již nikdy nevěnoval
přímému sběru písní v terénu, lidové inspirace
v jeho kompozičním díle vypovídají o pevném
vztahu skladatele k lidovým tradicím po celý život:
za všechny jmenujme skladby se zpěvem Špalíček,
Česká říkadla, Kytice, Petrklíč, ale také třeba Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello
a klavír a řadu dalších děl, folklorem ovlivněných
nepřímo. K tématu se skladatel vracel opakovaně
i v posledních letech života, kdy žil trvale v cizině,
a vyjádřil se i písemně. Pro sborník Valašsko označil národní písně a tance za duši národa a nejvíce
ocenil píseň moravskou: Moravská píseň svou originálností a prudkostí má velký vliv na vývoj umělé hudby a je v ní stále velký a nový zdroj možností.
Jsou to písně zdravé a nesentimentální. Neznám
nic zdravějšího než je moravská píseň.“ Tato slova napsal v roce 1955, ve stejné době, kdy na něj
silně zapůsobily lidovými tradicemi prodchnuté
verše Miloslava Bureše, jež pak zhudebnil jako
proslulou kantátu pod názvem Otvírání studánek.
Ta bývá mnohými chápána jako skladatelův nejsilnější doklad vztahu k domovu a lidovým tradicím.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Zapamatoval jsem si ten
o Otvírání studánek…
Letos v únoru se pravidelným návštěvníkům
Tylova domu naskytla potřetí za poslední tři roky
možnost vyslechnout a zhlédnout kantátu Otvírání studánek. Leckdo si možná ještě vzpomene, jak
v květnu 2017 její uvedení v rámci představení Otvírání studánek Alfréda Radoka vyvolalo nejednu
kontroverzi, ba i odchod z hlediště. Konzervativní
příznivci slavného díla nejznámějšího poličského
rodáka si přišli na své o rok později. Opět v rámci
Martinů festu sledovalo slušně zaplněné hlediště
tentokráte velmi tradiční provedení v podání dámské části Pražského smíšeného sboru, sólistů, členů
Kvarteta Apollon a klavíristy Karla Košárka.
Při vší úctě k mnohem renomovanějším interpretům je však třeba říci, že daleko výrazněji se do paměti poličského posluchače a diváka zapíší Studánky, se kterými přispěchala zdejší Základní umělecká
škola Bohuslava Martinů, učinivší tak ve školním
roce, v němž slaví 70. výročí svého založení, a zároveň v roce 60. výročí skladatelova úmrtí.
Otvírání studánek, premiérované v Poličce před
třiašedesáti lety, bere mnoho místních téměř bytostně za své, a tak lze říci, že žáci a pedagogové stáli
20. února před náročným publikem. V elektrizující
atmosféře však tehdy vystoupili výborně připraveni a jejich nastudování, s úžasně sehraným doprovodným tělesem (s netypicky znásobenými smyčci),
s jistě a artikulovaně znějícím pěveckým sborem,
citlivým barytonem a čistým, střízlivým, přesto však
efektním tanečním ztvárněním, se stalo počinem
vpravdě reprízováníhodným.
Těm, kteří po opakování volali, se jejich přání splnilo – ne poslední den, nýbrž poslední sobotu v máji,
na Třech Studních, u lesních studánek Barborky
a Vitulky, v místech, kde Martinů prožíval po boku

Vítězslavy Kaprálové část svého posledního roku
v rodné vlasti…
„Naši“ účinkující stáli před novou výzvou a novými
nároky. Ani v nejmenším se však nenechali svázat
geniem loci a všem přítomným – z nemalé části těm
samým, kteří jim o tři měsíce dříve vestoje aplaudovali po premiéře – připravili krásný pozdně jarní
zážitek dokonale umocněný přírodními kulisami…
A my, kteří z pozice rodičů skrze své ratolesti trochu vidíme i do toho příslovečného zákulisí, můžeme říci, že ty krásné výsledky celého snažení, které
udávalo ráz podstatné části tohoto školního roku,
jsou o to obdivuhodnější, že něco takového vzniklo
v době, kdy se výuka rozbíhala se zpožděním a i tak
v dosti improvizovaných podmínkách za probíhající
rekonstrukce. Ostatně sálek, kde běžně zkouší sbor
a orchestr, se otevřel vlastně až týden před únorovou
premiérou. Za přípravu v těch polních podmínkách
a za všechny ty (velmi) dlouhé zimní (a posléze i jarní) večery věnované zkouškám si všichni zúčastnění
zaslouží přinejmenším stejné absolutorium jako za
samotné výkony na scéně (ať už to byla prkna Tylova
domu, břehy studánek v srdci Vysočiny, nebo prostor
u poličských hradeb – to při derniéře během tradičního Času pro neobyčejné zážitky).
Jak rád připomíná můj někdejší spolužák a jeden
z nynějších učitelů naší dcery Petr Mazal, ZUŠ je
škola jako každá jiná, ne nějaký zájmový kroužek.
Na akcích, které pravidelně vyprodávají velký sál do
posledního místečka, je to pokaždé znát. Práce s dětmi, mnohdy jistě velmi náročná, přináší své ovoce.
Nastudování Martinů kantáty Otvírání studánek
to opět potvrdilo. A za to naší ZUŠce patří velký dík
a potlesk.
Jaromír Kašpar
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Pozvánky z měst
České inspirace
Hradec Králové
4.–6. 7. – Rock for people
– 25. ročník
Festivalpark Hradec Králové
Jeden z největších a nejstarších
letních hudebních open-air festivalů u nás.
Cheb
19. 7. – Hrnčířský swing 2019
26. ročník letních koncertů v hrnčírně v Novém
Drahově
J. J. Jazzmen Praha + Barbora Vágnerová
Jindřichův Hradec
5.–6. 7. 2019 – Jindřichohradecká činohra – Cyrano de Bergerac
místo konání St. hrad a zámek Jindřichův Hradec,
III. nádvoří
Kutná Hora
červenec a srpen 2019 – Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival plný
zážitků.
Litomyšl
5. 7. – 30. 8. 2019 – Toulovcovy prázdninové
pátky
18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme na
Toulovcově náměstí pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.
Polička
26.–27. 7. 2019 – Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v jedinečném
prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská
divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně,
čajovna.
Telč
26. 7. – 11. 8. 2019 – Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem. Závody dračích lodí.
Třeboň
19.–20. 7. 2019 – Historické slavnosti Jakuba Krčína
Bližší informace a více tipů na výlet naleznete na
našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz
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Rockoupání: 1 000 návštěvníků a 160 pořadatelů
Poslední květnový víkend se v Poličce odehrál
22. ročník hudebního festivalu Rockoupání. Jedním z pořadatelů je i Honza „Hradečák“ Hradecký,
se kterým jsem si povídal přesně dva týdny po
opuštění koupaliště posledním návštěvníkem.
Kdy a jak ses přesně dostal k Rockoupání?
Je to asi patnáct let, co jsem začal pomáhat
s elektrikou a veškerým zapojením. To mám na
starosti doteď a přes Divadelní klub jsem se dál
dostal k dramaturgii a zároveň funguju jako stage
manažer.

ho festivalu vždycky bude, takže děkujeme lidem
v okolí, že ten jeden víkend s námi vydrží.
Uvažujete například o zálohovaných kelímcích?
Uvažujeme a už jsem se zkoušel ozvat starostovi,
jestli by přímo Polička neměla zájem, protože těch
festivalů je tady ve městě hodně. Zatím jsem odpověď nedostal, ale je pravda, že zálohované kelímky
jsou vysoký náklad do začátku, protože si je musíte nechat vyrobit. Myslím, že třeba v Litomyšli
to mají velice dobře vyřešené, kdy na všech akcích

nou fiXu. Jediné, co se mi sem zatím nepovedlo
dostat, je Harlej, ale tam je určitý problém kvůli
okolním festivalům, takže to se mi zatím asi nepovede. Taky by se mi líbily kapely Škwor nebo
Wanastowi Vjecy, ale ti už jsou finančně trošku
někde jinde.
Uvažujete o zdražení vstupenek?
To se uvidí podle toho, jestli se nám podaří zařídit hvězdy ze zahraničí, to bychom pak o zdražení
uvažovali, ale určitě ne citelném. Cenovou hladinu

Co si mám pod tím pojmem představit?
Mám na starosti chod pódií tak, aby se dodržovaly časy plus veškerou komunikaci s pódiovými
techniky. Některé kapely mají specifické nároky
na techniku, to pak musím vykomunikovat se
zvukaři. Takže já jsem mezi nimi takový styčný
bod.
Jak probíhá sestavování programu?
Dramaturgii nedělám jenom já, ale i Lukáš
Zrůst, Petr Erbes, Pavel Pražan a Honza Morávek.
Je to kolektivní práce. Řekneme si, co by nás tak
zajímalo a domluvíme se, jaké kapely oslovíme.
Vybíráme podle našich finančních možností, co
tady v Poličce ještě nebylo a mohlo by přitáhnout
lidi.
Letos hrálo hodně kapel z Poličky a okolí.
Letos bylo hodně poličských kapel díky tomu,
že Divadelní spolek Tyl slaví výročí a zároveň tu je
spousta kapel, minimálně 15, které působí v klubové zkušebně. Takže jsme jim chtěli dát prostor,
aby se mohly předvést před místním publikem.
Kolik pořadatelů na Rockoupání pracuje?
Na stavění je nás stabilních zhruba 10, ale přes
celý festival funguje asi 120 pořadatelů: bary,
řízkárna, stan s pivem, Esterčina úklidová četa…
Všichni fungujeme jako dobrovolníci. Platí se kapely, zvukaři a technika.

vstupenek se snažíme udržet, je to dané také tím,
jaký program se nám podaří vytvořit a jaký bude
rozpočet festivalu.
Vychováváte si následovníky, kteří by po vás
organizaci převzali?
Uvidíme. Těch mladých, kteří by měli chuť se zapojit, tam zatím moc není. Spíš to táhnou ti starší.
Generace našich dětí nám doroste tak za 10 let, tak
si musíme počkat.

Jak vnímáš rozdíl oproti začátkům a současným ročníkům?
Dřív to bylo určitě hektičtější, na koupališti
jsme trávili celý týden. Nikdo neměl rodiny, takže
jsme si to užívali spíš jako takový týdenní večírek
s Rockoupáním. Teď je vše kratší a rychlejší, stavíme od středy a už to máme líp zvládnuté.
A jaký máš pocit z letošního ročníku?
Myslím si, že byl vydařený. Po čase se nám zase
vyvedlo počasí. Ročníků se špatným počasím bylo
víc než s tím hezkým. Jsou skalní fanoušci, kteří
si cestu najdou, ať je počasí jakékoli, ale spousta
místních lidí čeká a když prší, tak nepřijdou.
Jaké jsou reakce?
Co jsem zatím slyšel, tak pozitivní. David Koller
byl myslím dobrá volba, protože tady v Poličce ještě nehrál a vyšel nám celkově vstříc. A samozřejmě Aneta Langerová, ta ten hlas v sobě má.
Máte i nějaké negativní reakce?
Negativní reakce máme samozřejmě taky, jako
na každý festival. Program se nikdy nemůže zalíbit všem. Je třeba slyšet, že by lidi chtěli víc rocku.
Letos jsme měli jenom dvě místní tvrdší rockové
kapely. Zamýšlíme se, že příští rok bychom pozvali i trochu tvrdší známější skupiny a vrátili to do
rockového duchu. Chtěli bychom ale zůstat multižánrovým festivalem.
A co hluk?
Máme stanovenou výjimku z městské vyhlášky,
takže během Rockoupání můžeme hrát do dvou
hodin v noci. Využíváme takovou zvukovou aparaturu, která se dá nasměrovat a vyladit tak, aby
zvuk nešel přímo do města. Ale hluk u podobné-
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používají městské kelímky. Hodně lidí si je odveze
jako památku. Určitě je potřeba nad tím zauvažovat, protože když to pak člověk vidí, tak to jsou dva
kontejnery odpadu a minimálně dvou třetin by se
dalo zbavit.
Vnímáte i vliv konkurenčních festivalů?
My to necháváme plynout. Festivalů je čím dál
tím víc, což má určitě vliv na návštěvnost. Ta se
částečně snížila před několika lety po největším
ročníku, kdy tady hráli Waltari a od té doby návštěvnost lehce klesala. Teď si udržujeme stabilní
návštěvnost v rozmezí 1 000 až 1 500 lidí, což je
pro nás hranice úspěchu. To letos vyšlo, takže můžeme být spokojení.
Chystáte se do toho jít příští rok znovu?
Chystáme, už jsme měli schůzku a domluvili se,
že příští rok budeme pokračovat a přemýšlíme nad
programem. Tohle všechno se musí začít řešit už
teď, rok dopředu, kdy začínáme bookovat termíny
a obepisovat kapely.
Máš nějakou vysněnou kapelu, která by si tu
zahrála?
Mám rád českou scénu a z těch kapel jsem si tady
už všechno pozval, třeba Wohnouty nebo Vypsa-
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A co akce právě pro tu nejmladší generaci?
Mě teď nenapadá, co by je mohlo zaujmout
a jaký je vůbec jejich zájem. Diskotéky? Například
v Klubu je těch rozličných žánrů dost. Zároveň je
vidět, že návštěva klubových koncertů je nižší, než
bývala. Je to dané i tím, že v okolí je dost akcí. Například Litomyšl funguje velice dobře, stejně tak
svitavský Tyjátr a lidé si vybírají, na co pojedou.
Vychováváš i svoje děti podle vlastního hudebního vkusu?
Můj starší syn má stejně jako já rád Wohnouty
plus některé svoje youtubery, takže i to jsou jeho
vzory. Ale youtubery se zatím na Rockoupání pozvat nechystáme. (smích)
Dan Vondra

Kulturní
kam dnes? kalendář
v poličce…červenec 2019

2. 7.
|
3. 7.
|
9. 7.
|
10. 7.
11. 7.
12. 7.
14. 7.
16. 7.
|
17. 7.
19. 7.
20. 7.
|
23. 7.
|
24. 7.
25. 7.
30. 7.
31. 7.

Čas
13.30
14.00
13.15
21.30
9.00
13.30
14.00
18.00
19.00
14.00
13.30
14.00
14.00
21.30
9.00
21.30
9.00
13.30
19.00
14.00
14.00
13.30

27. 4. – 1. 9.

11. 5. – 25. 8.
11. 5. – 25. 8.

14. 5. – 27. 7.

#

1. 8. – 31. 8.

Název akce – popis
Malujeme letní mandaly
Dílnička pro děti v muzeu – Igráčkova dílna
Posezení na přehradě – Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion.
Letní kino – Deadpool 2
Dílnička pro děti v MaTami – Indiánský bubínek
Šikovné ručičky
Literární kavárnička – indické pohádky od Jiřího Marka
Beseda – Vojtěch Marek Stopem po rusku
Hudba – koncert kapely Paní věší prádlo
Hudba – posezení s harmonikou
Šikovné ručičky
Dílnička pro děti v muzeu – Busta Járy Cimrmana
Trénování paměti
Letní kino – Favoritka
Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi
Letní kino pro děti – Lichožrouti
Dílnička pro děti v MaTami – Lucerničky
Šikovné ručičky
Divadlo pro dospělé: Tak trochu Bajaja aneb tajemství komiksových superhrdinů
Narozeninové zpívání
Dílnička pro děti v radnici – Kanafáskův polštářek
Šikovné ručičky

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

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

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

Název akce – popis
Výstava: Lichožroutka Galina Miklínová – Výstava české režisérky, ilustrátorky
a výtvarnice animovaných filmů, které se dostaly na řadu světových festivalů
animované tvorby.
Fenomén Igráček a různá povolání dříve i nyní – výstava o minulosti i současnosti
známé české figurky a o různých profesích představených skrze historické hračky
Výstava: Fenomén Igráček a různá povolání dříve i nyní – – výstava o minulosti
i současnosti známé české figurky a o různých profesích představených
skrze historické hračky
Výstava: Půlstoletí s Cimrmanem – výstava mapující nedoceněného génia
Járu Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana
Martinů obrázky kreslící – Reinstalace části výstavy Bohuslav Martinů
obrázky kreslící s aktualizovanými dodatky.

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Radnice

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

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

Kočování se Švédy

Galerie Kabinet Chaos – Chaosbox

Mladí kočovníci vás v rámci oslav 200 let poličského ochotnického divadla zvou na hru Bysterský primátor Václava Batíka. „Námětem hry je
skutečná událost z doby třicetileté války, která se
odehrála v roce 1646 v Bystrém. Již předtím Bystré několikrát navštívila švédská vojska, ale roku
1646 do městečka vpadla naposledy. Švédové ve
městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali sirotčí peníze.“
Kočování proběhne na území vesnic poznamenaných švédským tažením na Bystré. Viz pozvánku na této straně. Roli bysterského primátora
ztvární skutečný občan Bystrého David Janoušek.

Rekord v 3iQ
Dne 15. 4. 2019 se SVČ Mozaika účastnila celorepublikového Rekordu v 3iQ. Hrálo se i v ZŠ Na
Lukách, ZŠ Masarykova.
3iQ je logická hra pro dva hráče, která umožňuje
velké množství kombinací, motivuje k přemýšlení
a volbě správné strategie, přináší dlouhotrvající
zábavu a adrenalin.
Věříme, že tato hra hráče zaujala a v příštím
roce se rekordu zúčastní ještě více dětí, studentů
i dospělých.
Výsledky rekordu:
• Pardubický kraj – 1349 hráčů (Svitavy 959
hráčů, Polička 390 hráčů)
• Vysočina – 645 hráčů
• Středočeský kraj – 416 hráčů
• Zlínský kraj – 409 hráčů
• Liberecký kraj – 367 hráčů
• Moravskoslezský kraj – 234 hráčů
• Olomoucký kraj – 195 hráčů
• Královéhradecký kraj – 142 hráčů
• Jihočeský kraj – 39 hráčů
• Jihomoravský kraj – 36 hráčů
• Plzeňský kraj – 15 hráčů
Za SVČ Mozaika Alena Hejduková

13. 7. 2019 – sobota, vernisáž
Martin Janíček – Konstelace v Chaosu
Konstelace – soubor prvků, s vlastním osudem,
programem, pohybem, který funguje v rámci nějakého systému, některý vybočuje a nesdílí stejné
parametry…
Martin absolvoval AVU v r. 1997 u prof. M. Šejna, kde do r. 2002 pracoval jako asistent.
Věnuje se zvukové tvorbě v nejširším slova
smyslu: od tvorby vlastních hudebních nástrojů,
přes rozměrné zvukové objekty, zvukové instalace, vizuální partitury, jejich interpretaci, hudbu
k filmům, používání výtvarných děl jiných umělců k hudební produkci, až po hru na architekturu
nebo její prvky, ale i ozvučování architektury.
2005 – Expo Aichi, Japonsko; 2010 – International New Music Instrument Competition Atlanta,
S. A.
V posledním půl roce se věnuje tvorbě vizuálních partitur – konkrétně s použitím 6 pohlednic
Jolany Havelkové, jež jsou vystaveny v Poštovním
muzeu v Praze do 7. 7. 2019 a jejich interpretaci,
kterou provedl s hráčem na japonskou flétnu šakuhači Markem Kimei Matvija a Annou Blum –
expanded zpěv. V březnu instaloval zvukový objekt do expozice „Stavy mysli“ v GASK – Kutná

Čas pro
neobyčejné
zážitky v Mozaice
Protože ze všeho nejraději si hrajeme, tak i letošní zážitky v Mozaice byly na téma HRY. Zajímavou
hru s námi hrálo i počasí, vítězné body ale naštěstí
opět zůstaly nám.
Mozaika se na jeden večer proměnila v jednu
velkou hernu. Vyhráli si malí i velcí. Malí hráči se
snažili získat co nejvíce žetonů a velcí naklonit si
štěstěnu v „Casinu“. Velkolepé finále zajistila svým
vystoupením taneční skupina Postrpoi s Lightshow.
Večer plný her v Mozaice finančně podpořili: Město Polička, Kytos, Enter Polička, Metapol
spol, s. r. o., AGROTECHNIKA, s. r. o. Svitavy.
Děkujeme všem věrným spoluhráčům Mozaiky,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.
Z Mozaiky zdraví
Irena Chroustovská
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hora. Nahrál hudbu k dokumentárnímu filmu
o architektovi Petrovi Hájkovi – autoru budovy Dox+, Vystavil zvukový objekt „Cistrna“ na
výstavě „Mezistav“ v kapli v Holyni, byl pozván
na Y2K International Live Looping festival do
Bretaně a aktuálně vystavuje v Praze v Galerii
U kamenného zvonu – „Kódy, zvuky, obrazy“ (do
16. 10. 2019), kde bude mít vystoupení s Pavlem
Mrkusem 2. 7. 2019.
Na setkání s Vámi se těší MgA. Martin Janíček
a za Spolek Planeta Chaos Veronika Šrek Bromová,
předsedkyně spolku a kurátorka výstavního programu v usedlosti Chaos, ve Stříteži 68.
6. 7. 2019 od 10 hod. do 13 hod. – workshop
s Radkou Müllerovou Japonské malování (na vějíře, tuší atd., caligrafie) a výroba bambusových
štětců se Stanislavem Müllerem. Přihlášky na www.
nanahana.cz, nebo mailem přes nás. Kontakt níže.
Za podporu celoročního výstavního programu
děkujeme Ministerstvu kultury ČR a městu Polička. Naše aktivity sledujte na Facebooku: Galerie
Kabinet Chaos, na Artmapě a na našem webu:
www.planeta-chaos.cz, reflexe minulé výstavy
Pijeme herbicidy – Střešovické Kramle na Artalk.
Kontakt 602 315 215, verbrom@gmail.com.

Aby nebyl
nikdo sám

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
Přejeme všem krásné prázdniny plné nezapomenutelných dobrodružství, báječných
zážitků, úžasných výletů, nových přátelství
a hlavně pohody! Na Mozaice začínáme školní rok od 26. 8. 2019, kdy spouštíme přihlašování do zájmových kroužků na školní rok
2019/2020. Do kroužků se můžete hlásit online na www.mozaika-policka.cz
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: 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.

Zdravím seniory do horkého léta, kdy dne ubývá
a horka přibývá. Dne nám v červenci ubyde o 1 hodinu a 2 minuty a na konci bude mít den 15 hodin
a 15 minut.
Na konci června jsme si na 5. sportovních hrách
seniorů dokazovali, zda platí pořekadlo: Kdo je za
mlada koněm, ve stáří ho… po něm. Možná i proto
budeme mít červenec více odpočinkový, více času
na prázdninové hlídání vnoučat a všech potomků
vtloukaje jim i o prázdninách do hlav „Uč sa a nečekaj až zmúdříš zestaráním.“
2. července se sejdeme na pravidelné schůzce
s Vlaštovkami.
V úterý 9. července se vydáme na turistický výlet Žďárské vrchy – Čtyři palice. Odjezd v 9.00 hodin od „Stratílka“. Organizuje Ing. Jan Vosmek.
Zbytek července se již budeme věnovat převážně
výchově potomstva. Přeji všem seniorům (a nejen
jim) příjemné léto.
Za SČR MO Polička Petr Lajžner

Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
3 500 Kč
Závazná záloha: 500 Kč
Lektorka: Bc. Lenka Kinzlová
Přihlášky: 30. 8. 2019
Info:
Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
Připravujeme na listopad:
Řezbářský kurz – betlém
Pro dospělé a studenty
Termín: od 4. 11. 2019
Čas:
pondělí 17:00–20:00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2 400 Kč
Lektor:
Vojta Hurych
Info:
Faltýnková Blanka,
tel.: 461 725 352

Upozornění
od čtenářky
V Poličce na náměstí jsem koupila pár sušených
meruněk z velkého stánku s kořením, byla tam
cena 22 Kč. Po zvážení si pán řekl o 120 Kč, což
mi vyrazilo dech, ale jelikož mi bude 76 let, zmohla jsem se zeptat jen na to, jestli ta cena na meruňkách je za 10 deka, načež mi řekl, že je za pět
deka. Doma jsem meruňky zvážila, je jich přesně
19,7 deka. Vím, že to byla moje hloupost, že jsem
na to neupozornila hned, ale v mém věku jsem se
neodvážila. Chtěla bych, aby si na to dali starší lidé
i ostatní pozor.
H. V.

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.
•
Prodej jahod v Pomezí možnost samosběru
i natrhaných jahod. Doporučujeme se objednat na
tel.: 606 788 525.
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Ebes v Poličce

Prázdninové bilancování

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí
trvá 20 let a výměna dětí ZŠ Na Lukách se školou
v Ebesi je stále velmi intenzivní a živá. Letos strávily děti z Ebese týden v Poličce a nejen zde. Čekala je řada výletů do okolí města, navštívily i naše
hlavní město Prahu. Příští rok se mohou poličské
děti těšit na návštěvu Ebese.

V delegaci nechyběla paní Julie Nagy, která je
duší celé spolupráce a velmi potřebnou tlumočnicí.
Maďarština v ulicích našeho města zazní toto
léto ještě několikrát. Na konci června přijede
z Ebese na návštěvu Poličky skupina dospělých
a v srpnových dnech, kdy si připomínáme 60 let
od úmrtí Bohuslava Martinů, bude Polička hostit
oficiální delegaci vedenou starostkou města Ebes
Márií Karsai Szabóne.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poličsko mluvilo
o vzdělávání
Zaplněný Divadelní klub v úterý 4. června přihlížel první z cyklu panelových diskuzí o vzdělávání, tentokrát na téma – Proč a jak podporovat
u žáků jejich nadání.

Pětici pozvaných hostů provedla večerem moderátorka Lenka Hegrová. Diskutující se dotkli
řady témat, která souvisí s podporou talentu
na školách i mimo ně, a rozproudila se diskuze
a otázky z publika. Celý večer jasně ukázal, že
Polička o vzdělávání mluvit chce a že je to téma,
které má ve veřejné diskuzi svoje místo.
Další panelovou diskuzi sice připravujeme až
na podzimní měsíce, ale již nyní je jisté, že je na
co se těšit. A protože se téma vzdělávání do jisté
míry dotýká nás všech, rádi u dalších diskuzních
setkání uvítáme nejen odbornou veřejnost, ale
také rodiče, studenty a všechny, kterým na kvalitě našich škol záleží.
Za Gymnázium Polička Josef Dvořák
a za spolek Na jedné lodi z. s. Martin Klepárník
(občan a otec tří školou povinných dětí)
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Když se uzavře školní rok,
utichne škola, veškerá hudba
i tesání budoucích sochařů na
zahradě – nastane klid a tak člověk přemýšlí, co vše se odehrálo
(a to doslova), co se podařilo a co
se nepodařilo… Snad celý rok nás provázel Bohuslav
Martinů a jeho „Studánky“. Byl to rok slavnostní, ve
kterém naše škola oslavila 70 let svého působení
v Poličce. Je tedy na místě poděkovat za přízeň všem,
kteří nám fandili, vám všem, kteří jste bohatě navštěvovali naše představení, koncerty či výstavy, za
veškerou podporu všem, kdo nás podpořili ať už svými dary, tak důvěrou, návštěvou nebo milým slovem.
Je na místě poděkovat také všem zaměstnancům
naší školy, bez kterých by to opravdu nešlo… tedy:
DĚKUJI VÁM, milí přátelé umění!
Z dění v červnu nemohu nepřipomenout poslední
provedení kantáty Otvírání studánek – tentokrát tak
působivé – u hradeb v parku, kterým jsme se připojili k celostátnímu happeningu ZUŠ OPEN. Akce, která zasahuje 350 měst v naší republice, je jedinečným
projektem, mediálně již dobře známým. Ráda bych
zde poděkovala všem mým kolegům, kteří se na realizaci a nastudování kantáty podíleli. Velký dík a gratulace patří samozřejmě všem našim zúčastněným
žákům. Bylo to krásné a náročné zároveň, věřím
však, že v srdcích nás všech zůstane ten kouzelný pocit z dobře odvedené práce a navždy budeme vědět,
jak důležité je pro každého z nás cítit co znamená
ono „jsem doma…“.
Koncem května se několik našich souborů zúčastnilo prvního ročníku soutěžní přehlídky „Svitavské
komoření“. Tato přehlídka je hodnocena v pásmech.
Zlaté pásmo zde získalo ClaTrio, tedy klarinetové
trio ve složení Štěpán Jandl, Žaneta Navrátilová,
Lucie Zerzánková (ped. vedení Š. a T. Jandlovi); Trio
Triple – Magdalena Teplá – flétna, Tereza Přívětivá –
klarinet, Natálie Hegrová – klavír (p. uč. Š. Jandlová) a Duo zobcových fléten – Šárka Roušarová a Karolína Kleinová (p. uč. P. Mazal). Šárka Roušarová
byla porotou navíc oceněna za mimořádný hudební
projev. Stříbrné pásmo obdrželo duo nejmladších
hráčů na zobcovou flétnu pod vedením p. uč. V. Čermáka – MOflute (Marie Klimešová a Ondřej Jandl)
a také kapela M & M’s pod vedením p. uč. P. Boštíkové ve složení Vendula Ptáčková – zpěv, Michal
Jílek – keyboard, Štěpán Jandl – el. kytara, Martin
Andrle – baskytara a Matěj Boštík – bicí. Vendula
Ptáčková získala navíc ocenění za tvůrčí přínos žánru – je totiž autorkou všech interpretovaných písní.
Také Trio Double Trouble (Samuel Šafář – trubka,
Kryštof Klepárník – trubka a Michaela Cihlářová –
klavír) si přivezlo ze Svitav stříbro a to pod vedením
p. uč. V. Čermáka, jehož PBrass (Samuel Šafář, Kryštof Klepárník, Aleš Jílek – trubky) pak byli bronzoví.
Při tomto soutěžním výčtu nelze opomenout také
Martina Štancla ze třídy p. uč. M. Jindry, který na
Mezinárodní žesťové soutěži v Brně získal ve hře na
tubu 3. cenu.
V posledních červnových dnech proběhly celkem
4 absolventské koncerty žáků hudebního oboru, jedna absolventka literárně dramatického oboru opustila naši školu svým absolventským vystoupením
v duchu commedia dell arte a také řada tanečnic

Ztracené
dioptrické brýle
V neděli 19. května 2019 mne v Poličce jeden
hodný starší pán navigoval na směr Nové Město
na Moravě. Protože byly všude samé uzavírky, tak
si tento ochotný pán sedl ke mně do auta a vyvedl
mne na správnou silnici. Našla jsem pak ve svém
automobilu dioptrické brýle v černém obalu, které
pánovi vypadly. Ráda bych brýle vrátila.
Monika Kašová, Žamberk
Tel.: 774 117 086

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

svým absolventským vystoupením 26. 6. ve velkém
sále Tylova domu odtančila někam za svojí budoucností mimo taneční obor naší ZUŠky. Milí absolventi,
gratulujeme vám k absolutoriu a věřte, že vás vždy
rádi v naší – vaší – ZUŠce uvítáme…
Mladí výtvarníci z přípravného a 1. ročníku si
vysoutěžili pod vedením p. uč. M. Jílkové 1. cenu
v soutěži „Slovo dětmi malované“ a to za vytvoření leporela na téma bajky O lišce a vráně. Za svoje
Věže a věžičky obdrželi „Cenu poroty za kolektivní
práci“ v rámci 20. Salonu královských věnných měst.
Dalším úspěchem výtvarného oboru a stejné paní
učitelky je čestné uznání z Mezinárodní soutěže Lidice 2019 pro Báru Benešovou, či animované filmy
Kláry a Lenky Feltlových, které se probojovaly do užšího výběru v rámci soutěže Animág Kroměříž 2019
a byly mj. promítnuty v rámci Zlín Film Festival 2019.
Byl to zkrátka rušný měsíc plný krásných zážitků
ve společnosti našich mladých umělců, kteří se představili i na dalších akcích, ale nelze popsat do detailu
všechny – snad raději příště přijďte, ať s námi vše
prožijete.
Máme také krásné úspěchy, které se mi pro vás
nezdařilo zveřejnit již v jarních měsících. Byla
to krajská kola soutěží v komorní hře dechových
a smyčcových nástrojů, krajské kolo ve hře na elektronické klávesové nástroje a také mezinárodní kontrabasová soutěž. Termíny těchto soutěží byly těsně
po uzávěrce březnové Jitřenky a byla jsem správně
upozorněna, že v dalším čísle jsem na tyto žáky zapomněla. Vlastně je to známka toho, že jste poctivými
a velmi vnímavými čtenáři a já se tímto všem našim
žákům i pedagogům za toto opomenutí omlouvám.
Snad v souhrnu všech skvělých výsledků omluvíte
tuto moji chybu, které jsem se dopustila opravdu jen
velmi nerada. Jsem totiž přesvědčena, že všichni žáci
i pedagogové si tuto veřejnou formu pochvaly zaslouží. Tedy, dovolte, abych vše uvedla na pravou míru.
První místo si vybojoval v Pardubicích smyčcový
kvartet ve složení Lada Kincová, Vendula Pucharová,
Aneta Kastnerová a Radim Šafář. Soubor připravila
Pavlína Kempná. Dechové soubory soutěžily koncem
března ve Vysokém Mýtě. Trio nejmladších klarinetistů – ClaTrio – ve složení Štěpán Jandl, Žaneta
Navrátilová a Lucie Zerzánková (ped. vedení Š. Jandlová a T. Jandl) zde zvítězili, aby poté soutěžili v celostátním kole soutěže ZUŠ v Liberci, kde – jak jsem
již v minulém čísle informovala – získali ono vynikající první místo. Trio Triple, ve složení Magdalena
Teplá, Tereza Přívětivá a Natálie Hegrová (ped. vedení taktéž Š. Jandlová) získalo v kraji skvělé první
místo a pozici náhradníka pro postup do celostátního kola. Nakonec se sice další postup nepodařil,
nicméně vynikající hodnocení a už jen samotná
nominace na postup do celostátního kola dává vědět,
že výkon to byl vskutku výborný. Dále ve Vysokém
Mýtě soutěžily dva soubory pod vedením Petra Mazala. Trio dvou zobcových fléten s klavírem ve složení
Šárka Roušarová, Anna Pešinová a Bára Slavíková si
odvezlo také první místo a trio příčných fléten (Magdalena Teplá, Lenka Feltlová, Vendula Ptáčková)
získalo místo druhé. Mezinárodní soutěž Františka
Černého a Jana Geissela v Holicích byla úspěšná pro
Stanislava Grubhoffera, který zde získal vynikající
druhou cenu a to pod vedením p. uč. M. Hromádka
a za klavírního doprovodu p. uč. K. Grubhofferové.
V kategorii klávesových nástrojů nás reprezentovali v Přelouči Daniel Jaščevskij – získal skvělé
1. místo, stejně jako Tereza Tocháčková, která obdržela ještě zvláštní ocenění poroty za interpretaci
skladby pana učitele Petra Kašpara a Michal Jílek
přivezl z této soutěže druhou cenu. Všichni žáci
jsou ze třídy p. uč. P. Kašpara, který byl porotou vyznamenán zvláštním oceněním za skladbu, kterou
zkomponoval právě pro Terezu Tocháčkovou.
Milí příznivci umění a zejména našich mladých
umělců, přejeme vám krásné a klidné léto a v září –
vzhledem k dokončené rekonstrukci naší školy snad
tentokrát již bez zpoždění – na viděnou…
MgA. Gabriela Vraspírová-Vorbová,
ředitelka školy

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
4. 7. 2019 – Letní kino – Ženy
v běhu, začátek promítání po setmění po 21:30, vstupné 50 Kč, do
15 let 30 Kč, občerstvení zajištěno.
6. 7. 2019 – Borovský kiláček – 4. ročník dětského
cyklistického závodu, prezentace od 8:45 h., začátek
závodu od 10 h., místo konání za Roubenkou, jede se
za každého počasí!
12.–14. 7. 2019 – Borovská pouť
20.–21. 7. 2019 – Výstava v areálu sokolovny, So
od 10 do 17 h., Ne od 8 do 16 h.
Bystré
12. 6. 2019 – Ženy v běhu – letní kino, od 21:30
v areálu HZ. Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.
Dolní Újezd
13. 7. 2019 od 20:00 – Italská noc, areál SDH, hraje kapela Rock Faktor, občerstvení zajištěno
10. 8. 2019 od 20:00 – Italská II, areál SDH, hraje
kapela Těžká doba, občerstvení zajištěno
Litomyšl
2. 6. – 8. 9. 2019, Regionální muzeum v Litomyšli – Zdeněk Miler dětem. Hravá výstava připomíná
výtvarníka, scénáristu, ilustrátora a režiséra kreslených filmů Zdeňka Milera.
5. 7. – 30. 8. 2019, 18:00 a 19:30, Toulovcovo
náměstí, Litomyšl Toulovcovy prázdninové pátky
2019. Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový
koncert nejen pro dospělé.
10. 7. – 28. 8. 2019, 19:30, park u Smetanova
domu, Litomyšl – Středa, hudby Vám třeba. Každou prázdninovou středu posezení s živou hudbou
různých žánrů v hudebním pavilonu v parku za
Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno. Vstup
volný.
Lubná
5. 7. 2019 – Lubenská křídlovka, 13 hod. – letní
areál, účinkují: Leškovanka, Dolnovanka, Lácaranka
27. 7. 2019 – Pouťová zábava, 20:00 hod. – letní
areál

Oldřiš
12.–14. 7. 2019 Pouťové slavnosti v Oldřiši
pátek 12. 7. – taneční zábava za Orlovnou od
20.00 hod – hraje Rytmik
V sobotu 13. 7. – taneční zábava – Kyvadlo – za
Orlovnou, začátek 20.00
V neděli odpoledne posezení s hudbou za Orlovnou – hrají Countrymeni od 15.00 hod
Více informací na www.oldris.cz
28. 7. 2019 – Léto v pohybu, sportovní aktivity pro
děti i dospělé v novém Víceúčelovém sportovním
areálu za školkou v Oldřiši. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Polička
26.–27. 7. 2019 – Colour Meeting, multikulturní
festival v krásném prostředí poličského parku u hradeb. www.colourmeeting.cz
15.–21. 7. 2019 – Řezbářské dny na Svojanově
www.svojanov.cz
13. 7. 2019 – Festival akustické hudby na Svojanově, www.svojanov.cz
Sebranice
28. 7. 2019 – Anenská pouť na Vysokém Lese – začátek v 15 hodin mší svatou, poté sousedské posezení
s harmonikami. Občerstvení zajištěno.
Svojanov
6. 7. 2019 – v rámci Zahájení léta budou mít děti
svůj den, odvážlivci pojedou Šífem přes Petrův rybník – závody netradičních plavidel a večer bude taneční zábava. Vše se koná v areálu rybníka Šindelky
ve Svojanově Předměstí. Putování Františka Povídálka – cesta za svojanovskými strašidly podle námětu knihy B. Březovského Tajemný hrad Svojanov.
Svojanovské talenty – vystoupení dětí na přírodním
hřišti ve Starém Svojanově. Letní promítání filmů
u rybníka Šindelky Čas a termín akcí bude včas
upřesněn na www.mestyssvojanov.cz

Prostupné
zaměstnávání
Zamýšleli jste se někdy nad tím, že může existovat
spojitost mezi nízkou úrovní kvalifikace, zdravotním
postižením, věkem 50+ a nezaměstnaností? Jste nespokojení ve svém osobním a pracovním životě? Potřebujete nový start a nevíte, kde začít? Připadá Vám,
že nemáte dostatečné vzdělání nebo s Vaším postižením nezvládnete pracovat na plný úvazek a nevíte, jak se zaměstnavatelem vyjednat takovou formu
úvazku, která by vyhovovala Vašim potřebám?
Nad tímto se zamýšlí projekt Prostupné zaměstnávání, který realizuje organizace Květná Zahrada,
z.ú. na Poličsku.
Projekt je realizován za podpory evropských sociálních fondů, konkrétně Operačního programu
zaměstnanost.
Do projektu jsou zapojeni mladí lidé ve věku do
30 let, kteří se neúčastní žádného vzdělávání nebo
profesní přípravy, nejsou zaměstnaní a nejsou ani
v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem
práce ČR. Dále se jedná o osoby s kumulací hendikepů, jako například věk nad 50 let a nízká kvalifikace, či zdravotní postižení, sociokulturní prostředí,
a jiné.
Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních
potřeb osob zapojených do projektu a významně
mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt
umožňuje osobám zvýšení kvalifikace, a tím zvýšení šancí na uplatnění se na trhu práce. Účastníci
projektu jsou navíc podpořeni mzdovými příspěvky,
které kompenzují jejich znevýhodnění na trhu práce.
„Realizací projektu se snažíme předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou
velmi časté fenomény, jež se u mladých nízkokvalifikovaných lidí či u osob s kumulací hendikepů
vyskytují.“ říká Pavlína Pechancová, odborná asistentka projektu.
Květná Zahrada, z.ú. poskytuje od ledna 2018
v projektovém centru v Květné u Poličky pro znevýhodněné osoby na trhu práce řadu aktivit vedoucích
k uplatnění se na trhu práce. Například se jedná
o aktivizačně/motivační program, bilanční diagnostiku s cílem se zorientovat na trhu práce a pracovat
se svými slabými a silnými stránkami. Dále mohou
účastníci využít profesní vzdělávání, kdy si mohou
doplnit kvalifikaci, která zlepší například jejich platové podmínky v zaměstnání. Zmírnit znevýhodnění se snažíme pomocí dotovaného zaměstnání, kdy
máme pro zaměstnavatele připravené mzdové příspěvky na stáže ve firmách. Nadstavbou tohoto jedinečného programu je také individuální poradenství
s cílem uplatnění po celou dobu trvání projektu.
Program doposud absolvovalo 14 osob. „Program
mi pomohl se postavit na vlastní nohy, navíc jsem
využil nabídky a udělal si kurz Obsluhy křovinořezu, což mi do budoucna přináší větší možnosti na
trhu práce. Je to jedinečný program pro lidi, kteří
mají zájem se v pracovním životě posunout a hledají konkrétní možnost uplatnění,“ říká Milan Hubený.
V současné době je 8 osob zaměstnáno za podpory
mzdových příspěvků. Více informací naleznete na
www.kvetnazahrada.cz.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat poctivému nálezci, který
30. 5. nakupoval v obchodě Kubík. Odevzdal moji
zapomenutou kabelku personálu, který mi ji poctivě vrátil. Díky poctivosti a všímavosti občanů se
ke mně kabelka vrátila. Ještě se u nás najdou dobří
lidé. Ještě jednou Vám všem děkuji.
M. K.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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ZŠ Masarykova
v květnu

Program RC MaTami

Učili jsme se navzájem anglicky a česky
V dubnu se s námi ve 2. B učila dva týdny kamarádka Emily z Anglie. Je jí osm let. Má babičku v Poličce, ale bydlí s maminkou a tatínkem v městečku
kousek od Londýna. Oproti Česku mají na hodinách
o hodinu méně. Emily nám vyprávěla anglicky o své
škole. Našla její obrázky na Google. Nosí školní
uniformu s červeným svetříkem. Vyučování jim
začíná v 8.55 hodin. Školní oběd stojí 2 libry. Mají
více prázdnin během roku, ale kratší letní prázdniny. Nejvíce Emily baví angličtina a matematika. My
jsme ji zase učili psát česky – čárky, háčky nad písmeny a „íčka „ po tvrdých a měkkých souhláskách.
Společně jsme byli v muzeu, na dopravním hřišti,
hráli hry v tělocvičně a zpívali české písničky. Nejvíce se jí líbila Holka modrooká. Vyměnili jsme si adresy. Těšíme se, že si budeme psát. (Adéla Zerzánová,
Nela Řebíčková, Tereza Hrstková, 2.)

Vážení návštěvníci, během
prázdnin se mění pravidelný týdenní program, viz níže. Na výlety není potřeba se přihlašovat.
V případě špatného počasí se výlet nekoná. Dále
upozorňujeme, že během příměstského tábora,
který se koná 15.–19. 7., a v týdnu 29. 7.–2. 8. bude
centrum pro veřejnost uzavřeno. Přejeme Vám
všem krásné léto.
Pravidelný program
• Klubík: každé pondělí a pátek 9.00–12.00 h
• Dílny dle programu: úterý 9.00–12.00 h
• Hlídáček: středa 8.00–12.00 h
• Výlety dle programu: čtvrtek
Cvičení s Danou
Více informací najdete na stránkách www.facebook.com/instruktorkaDM/ nebo danamatejskova.webnode.cz/aktuality

Pozorování přírody kolem nás –
“Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“
Během dubna absolvovaly třídy I. stupně přírodovědný program paní Feltlové. Děti aktivně strávily
čas bádáním a objevováním přírody. Kromě svých
smyslů jim k tomu pomohly čočky, mikroskopy
a data projektor s interaktivní tabulí. Skupiny dětí
2. ročníku roztřídily rozmanité šišky ze stromů,
potom pozorovaly květ smetánky lékařské a další
přírodniny. Nakonec sledovaly přípravu preparátů
z několika trav. Získané dovednosti rozvíjíme u dětí
i v dalších předmětech

Hlídáček
• Hlídáček (kapacita max. 6 dětí): každou středu 8.00–12.00 h. Cena: 45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku: Vaše děti můžeme pohlídat i mimo
vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve
Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer,
ráno, kterýkoliv den). Cena: 90 Kč/dítě/hod,
45 Kč/h za každého druhého sourozence. Hlídání zajistí: Lída Macků. Pro rezervaci a více
informací volejte na tel.: 724 921 384 nejlépe
den předem, abyste si zajistili volné místo.

„Zažij svůj domov“ v Masarykově
základní škole
Masarykova základní škola Polička se v letošním
školním roce přihlásila k projektu „Orientační běh
do škol“, který úzce spolupracuje s projektem vyhlášeným Mezinárodní federací IOF „World Orienteering Day“. Žáci si vyzkouší praktické základy topografie a orientace v terénu a v areálu školy, uplatní
ale už i získané znalosti v oblasti Člověk a příroda
nebo Geografie. Naše škola to pojala i jako vrstevnický projekt, což se nám v předešlých letech velmi
osvědčilo. Orientační běh nabízí nejenom pohyb, ale
i různé prvky zábavy a dobrodružství, adrenalinové
zážitky či osvojení navigace. Je to outdoorový sport,
provozovaný za každého počasí a je bezesporu výbornou kompenzací městského životního stylu.

Výlet – Na poličskou přehradu
4. 7. 2019 Pojďte s námi na poklidnou procházku na poličskou přehradu. Sraz u COOP na Berlíně
v 9.00 h.

Dějepisná soutěž
Ve čtvrtek 2. května byly předány ceny za dějepisnou soutěž. Soutěž má 6 kol a probíhá od října do
března, letos pod názvem „Staň se egyptským faraonem“. Soutěže se účastní dobrovolně žáci 4.–9. ročníků. V jednotlivých kolech odpovídají na otázky
k danému tématu a vytvářejí nějaký praktický úkol,
např. navrhovali pyramidu, malovali egyptské bohy
nebo faraony a dokonce se nám objevila i mumie. Do
konce vydrželo a úspěšně dokončilo 74 žáků. Nejúspěšnější byli a neztratili ani bod: B. Sodomková 4. A,
A. Šlosr 4. B, T. Jílek 5. B, Z. Stodolová 5. C, L. Horáčková 6. A, M. Kocandová 6. A, L. Pazderová 6. C,
S. Petrásová 8. A, J. Slavíček 6. C a A. Vargová 9. A. Ti
nejlepší odjeli za odměnu na výlet na hrad Svojanov.
Olympiády
V krajském kole Fyzikální olympiády kategorie
E naši školu výborně reprezentovali tři žáci 9. A,
kteří si dokázali poradit s náročnými úkoly z oblasti mechaniky, termiky a elektřiny. Všichni se stali
úspěšnými řešiteli FO: krásné 3. místo patří Michalu
Jílkovi, 11. místo Anežce Vargové a 13. místo Tomáši
Kocandovi.
V okresním kole Matematické olympiády Z6,
Z7 a Z8 dosáhli nejlepších výsledků, tito žáci: ze
7. A Adam Havlík, který skončil na výborném 2. místě, Štěpán Klusoň 7.A, 7. místo. V 6. ročníku se nejvíce dařilo Václavu Šafářovi ze 6. A, který obsadil
10. místo.
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Dílna – Indiánský bubínek
9. 7. 2019 Bumtarata bum, tímhle bubínkem
rozhodně nezboříte dům. Cena: 40 Kč
Skřítkování
20. 7. 2019 Ve spolupráci s Centrem Bohuslava
Martinů pro Vás opět připravujeme celodenní
zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her nesoucí se na vlnách cestování
po krásách světa. Než se vydáte na cestu muzeem,
přijďte za námi do centra na face painting a drobnou dílničku.
Dílna – Lucerničky
23. 7. 2019 Během léta budete tu a tam potřebovat pěknou lucerničku, třeba na stezku odvahy.
Cena: 40 Kč
Výlet – Dětské hřiště na
Zahradě u Mlýna
25. 7. 2019 Společné dovádění na Zahradě
u Mlýna. Sraz v 9.00 na Zahradě.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 18. 9. (středa 9.00–18.00) a 19. 9. (čtvrtek 8.00–13.00). Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období podzim/zima, hraček a oblečení pro
těhotné. Přihlašovat se můžete až do odvolání na
emailové adrese bazarek@matami.cz.
Příjem věcí: 16. 9. (pondělí) a 9.00–17.00 h. (Jordán).
Výdej věcí 20. 9. (pátek) 9.00–16.00 h. (Jordán).
Více informací o nás www.matami.cz nebo FB:
www.facebook.com/RCMaTami

Jak poskytnout první pomoc
V současné době přibývá počet dopravních
a bohužel tragických smrtelných nehod. V dnešní
době není problém se nachomýtnout k jakékoliv dopravní nehodě. Co vlastně udělat ve chvíli, když nastane situace, že musím poskytnout
první pomoc? Vzít nohy na ramena a utéct? Či
sešlápnout pedál plynu a rychle ujet z místa nehody? Rozhodně ne! Neposkytnutí první pomoci
je trestné podle trestního zákona (40/2009 Sb.),
kdy může dojít k odnětí svobody v rozmezí 2 až
5 let. Někdy zavolat sanitku nestačí, zvlášť když
jsme někde, kde není signál, nebo si myslíme, jak
moc máme chytrý telefon, ale přes noc jsme si
nedobili baterii. V tuto chvíli spoléháme sami na
sebe. Co udělat a jak to udělat, aby zraněný přežil,
si můžete přečíst níže.
V první řadě musíme dbát na vlastní bezpečnost. Tedy zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla
a obléknout si výstražnou vestu. Vzít si s sebou
lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj. Trojúhelník umístím před místem nehody,
vypnu zapalování svého auta, které zajistím proti
pohybu, a nasadím si jednorázové chirurgické
rukavice. Zjistíme stav postižených, pokusíme
se pomoci nejvíce postiženým. Poznáte je tak, že
se nehýbají a nekřičí. Ten, kdo křičí, na tom není
tolik zle. Hlavně zastavíme krvácení a zahájíme
resuscitaci. Silné krvácení zastavíme přiložením
tlakového obvazu, který přitiskneme na ránu,
a pevně obvážeme. Zjistíme stav postiženého
v bezvědomí. Může nastat riziko udušení zapadlým jazykem. V tomto případě musíme z úst
odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit
hlavu, předsunout dolní čelist postiženého. Postiženého takto pozorujeme dokud se neobnoví dýchání. Pokud se takto nestalo a dýchání je
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nenormální (lapání po dechu), je třeba zahájit
oživování nepřímou srdeční masáží, tedy: 30x
stlačením uprostřed hrudníku frekvencí 100/
min, hrudník stlačovat do hloubky 4–5 cm, až do
příjezdu zdravotnické záchranné služby provádíme srdeční masáž frekvencí 100/min. Není-li to
nutné, poraněného z auta nevytahujte, jen pokud
hrozí výbuch nebo poraněný úplně nedýchá. Pokud je člověk zaklíněn a nejde vytáhnout, vyčkejte raději do příjezdu hasičů. Při vytahování můžete poraněnému ještě více ublížit, a tak pokud
nehrozí ohrožení jeho života (krvácení, nedýchá,
výbuch), nevytahujte ho.
Pamatujte, hrozí-li výbuch, snažte se co nejvíce lidí dostat do bezpečí, ovšem dbejte na svou
bezpečnost a nepokoušejte se zachránit všechny
na úkor svého zdraví. Ošetřete jen ta nejhorší zranění, zakryjte rány, zastavte krvácení a proveďte
resuscitaci. Jedná-li se o nehodu s motorkářem,
největší problém bývá s jeho helmou. Pokud je
motorkář při vědomí nebo dýchá, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu a nechte ho na místě,
nic s ním nedělejte, nehýbejte s ním a jen kontrolujte životní funkce. Jestliže motorkář nedýchá,
sundejte mu opatrně helmu, nejlépe s pomocí
dalšího účastníka nehody, jste-li sami, pokuste se
helmu sundat opatrně. S hlavou netočte, nekloňte
ji a zbytečně za ni netahejte. Pokud postižený nedýchá, je v tomto případě sundání helmy nezbytné
a resuscitace přednější než poranění páteře.
Pokud se někdo necítí na to, aby dokázal poskytnout první pomoc, existuje spousta kurzů na
poskytování první pomoci. Doufám, že se do této
situace nedostanete, ale kdyby náhodou ano, věřím, že si vzpomenete na tento článek.
Jiří Bulva
preventista požární ochrany III. stupně

Zprávy z Masarykovy základní školy
Pohár rozhlasu
Již podzimní účast v republikovém finále v Atletickém čtyřboji v Opavě naznačovala, že letošní
atletický školní rok bude patřit k těm úspěšnějším.
Tradičního atletického meetingu – Pohár rozhlasu –
jsme se v obvodním kole zúčastnili ve všech čtyřech
kategoriích a rovněž všechna naše družstva postoupila bez větších problémů do okresního kola, které
se konalo v Litomyšli. Zde na naše žáky čekala již

Výtvarná soutěž ART –
ale už i získané znalosti v oblasti Člověk a příroda
FLORAL – DESING
nebo Geografie. Naše škola vše pojala i jako vrstevVirtuální realita je nezbytnou součásti tématu
nický projekt, což se nám v předešlých letech velmi
osvědčilo. Tento projekt si pod svá křídla vzalo de- „Future“. Žáci všech 7. ročníků zpracovávají tento námět v rámci tematického plánu. Úkoly jsou motivovět žáků z 9. A a s výjimečnou vervou a nasazením
připravili pro nižší ročníky poutavá stanoviště. Ori- vány virtuální cestou do vesmíru – malba, přistáním
na planetě – kombinovaná technika, diskusí o funentační běh nabízí nejenom pohyb, ale i různé prvky
gování měst dnes a v budoucnosti, úvahou o člověku
zábavy a dobrodružství, adrenalinové zážitky nebo
osvojení navigace. Je to outdoorový sport, provo- budoucnosti – ilustrace, objekt, fotozáznam, zpracováním designu oděvu budoucnosti – koláž, psaním
tajné zprávy a šifry – grafická úprava písma a textu.
Vyhlášení soutěže Střední školou vizuální tvorby
v Hradci Králové bylo výzvou. Hodnocení pak odměnou za vynaložené úsilí. Mezi úspěšné patří Daniela Soukalová, Daniel Franke, Tomáš Alexandr
Hanidžiar.
Poznávací zájezd do Anglie
V pondělí 3. 6. se vydali žáci naší školy na poznávací zájezd do Velké Británie. První den nás čekala
dlouhá cesta autobusem. Druhý den jsme navštívili
Londýn, kde jsme si prohlédli Parlament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, The
Mall, Trafalgar Square a další památky. Nezapomněli jsme se projet po London Eye a přejít nultý poled
ník. Třetí den jsme navštívili lázeňské městečko
Bath. Lázně tam využívali už dávní Římané. Potom
jsme navštívili jeskyně Cheddar Gorge, které se používaly k dozrávání sýrů. Čtvrtý den byl asi nejzajímavější. Navštívili jsme Legoland. Tam jsme vyzkoušeli
různé atrakce a mohli jsme se podívat na miniaturní
verze památek z celého světa. Poté jsme vyrazili do
studií Harryho Pottera. Nakonec nás čekala dlouhá
cesta domů.

mnohem silnější konkurence. Ovšem starší žáci i zde
bez větších problémů postoupili do krajského kola
z prvního místa, mladší žáci a žákyně rovněž dosáhli
na postup shodně z druhého místa. Starší dívky si
odvezly z Litomyšle krásné třetí místo. V krajském
kole, které se konalo v Pardubicích, se naši žáci v silné konkurenci neztratili, když hned dvě ze tří našich
družstev dosáhla na stupně vítězů. Gratulujeme
našim starším žákům k zisku stříbrných medailí,
mladším žákům k bronzovým medailím a mladším
žákyním k pátému místu v krajském kole atletického
poháru.
„Zažij svůj domov“ v Masarykově
základní škole
Masarykova základní škola Polička se v letošním
školním roce přihlásila k projektu „Orientační běh
do škol“, který úzce spolupracuje s projektem vyhlášeným Mezinárodní federací IOF „World Orienteering Day“. Žáci si vyzkoušeli praktické základy topografie a orientace v terénu a v areálu školy, uplatnili

zovaný za každého počasí a je bezesporu výbornou
kompenzací městského životního stylu a stresu.
Projektový den
Dne 24. 5. žáci 6. A třídy zahájili Projektový den,
tematický zaměřený na zemní umění, v učebně
výtvarné výchovy. Motivováni tvorbou lektorky
MgA. Jany Vlčkové, se v rolích detektivů ohledávajících místo činu, vypravili objevovat krajinu. Hledali
a pozorovali zdánlivé obyčejnosti v krajině, které ozvláštňovali dostupnými přírodními materiály – kámen, květy, listy, plody, opadané větvičky. Vizuální
obrazy zaznamenávali fotoaparáty. Zastávek a záznamů na cestě k lesu a vodě bylo mnoho. Část luční
cesty prošli žáci bosí pozpátku. Tráva mokrá od rosy
pichlavě osvěžovala chodidla, zatímco slunce rozpalovalo tváře. Jít zády k cíli vyvolalo trochu nejistoty,
navádějící orientační stopou byla prošlapaná nízká
tráva ohraničená vzrostlou loukou. V cíli objevné
cesty proběhla diskuse nad aktuálními tématy životního prostředí: voda, včely, plasty.

Výlet na Svojanov
14. května se zúčastnili nejlepší řešitelé dějepisné
soutěže výletu na Svojanov. I přes mrazivé počasí
jsme si užili příjemnou a velmi zajímavou prohlídku
hradu, sklepení s mučicími nástroji a zahrady. Posilnění horkým čajem v hradní restauraci nám pomohlo zvládnout i cestu domů.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
tel. 773 606 718

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

5. 7.
6.–7. 7.
13.–14. 7.
20.–21. 7.
27.–28. 7.
3.–4. 8.

MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr., MBA Feltlová Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MDDr. Kotlárová Michaela
Sarah, Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614

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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Náš výlet
do Prahy

Zprávy z charity

24. května jsme zažili krásný den. Začal poměrně brzy ráno a skončil večer s bolavýma nohama.
A z čeho bolavé nohy?
Ráno v 5:30 jsme vlakem z Poličky vyrazili do
Prahy. Po vystoupení z vlaku na hlavním nádraží
naše kroky mířily do Národního muzea, kde jsme
dostali výklad o dějinách naší republiky.
Pak nás čekal výlet na Petřín, Pražský hrad,
Karlův most, Staroměstské náměstí, kde jsme čekali, až se spustí Pražský orloj.
Na Václavském náměstí jsme měli rozchod. Po
celém tomto programu jsme celí utrmácení usedli
do vlaku, který nás odvezl zpět domů.
Proto bolavé nohy, ale zato zážitky na celý život!
Zuzana Sokolová, 5. B
ZŠ Na Lukách

DPS Penzion zve
2. 7. Malujeme letní
mandaly od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
3. 7. Posezení na přehradě zájemci se nahlásí
do pondělí 1. 7. na recepci DPS Penzion; vybíráme 25 Kč (chleba, hořčice, uzenina). Odchod od
Penzionu ve 13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby bude zajištěna doprava. Odjezd ve
13.30 hod. Cena dopravy je 55 Kč
9. 7. Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní
místnosti
10. 7. Literární kavárnička – od 14.00 hod.
V atriu si budeme číst Indické pohádky od Jiřího
Marka
16. 7. Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní
místnosti
17. 7. Trénování paměti od 14:00 hod. ve společenské místnosti
23. 7. Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní
místnosti
25. 7. Narozeninové zpívání od 14:00 hod. v jídelně
31. 7. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti

Z činnosti
DPS Penzion
Pohádkové odpoledne prožili senioři s dětmi
z MŠ z Palackého náměstí. Pro děti byly připraveny různé úkoly, které jim zadávaly pohádkové
bytosti a po splnění úkolu na děti čekala sladká
odměna. Děti si vyzkoušely jaké to je, když jde
koblížek na vandr, kolik dá práce nakrmit vlka,
jak těžko se chodí kocourovi v botách, jak se loví
rybičky pod dohledem vodníka. Na svých cestách
potkaly také ovčí babičku, bublinkové víly, lišku
a ježibabu. Závěr setkání patřil písničce, kterou
seniorům děti zazpívaly.
Nastal čas, kdy senioři také vyráží na výlety
po okolí i do krajů vzdálených. Na první výlet zavítali do Sádku na Penzion Pod Březinkou a tím
zahájili sezónu grilování a zpěvu pod širým nebem. Posluchači Poličské univerzity třetího věku
navštívili hrad Bouzov a Muzeum Olomouckých
tvarůžků. A protože sluneční paprsky již ohřály
lavičky v atriu Penzionu, tak nastal čas na tradiční
odemykání atria. A jak jinak odemykat než hudbou, kterou tentokrát zajistil dechový soubor ZUŠ
Bystré. Zpěvem se přidali senioři a nechyběla ani
grilovaná uzenina. Je krásný ten čas, kdy můžeme
společně pobývat venku s přáteli a přitom si povídat, zpívat, nebo pozorovat přírodu.
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Čtyři auta pro terénní
sociální služby
Dne 31. května jsme si do poličské
Charity přivezli tři nová auta – Sandera, na posílení terénních služeb:
Charitní pečovatelské služby, Šance
pro rodinu a Otevřené dveře.
Jedno z aut nahradí automobilového stařečka Škodu Fabia (2002), druhé automobilový „vrak“ Renault
Storia Van (2007) a třetí rozšíří vozový park. Do konce června k nim přibude ještě jedno silnější vozidlo
Renault Megan, které má posílit nedostačující materiální zajištění služby Šance pro rodinu. Mimo jiné
bude využíváno také na delší vzdálenosti k nutným
výjezdům v rámci poskytovaných sociálních služeb.
Na nákup vozů za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Poličsko v celkové
hodnotě 1 413 740 Kč jsme získali finance z fondů
Evropské unie – MAS 1 343 053 Kč, 70 687 Kč se na
úhradě bude podílet Oblastní charita Polička svými
prostředky.
Štěpánka Dvořáková

Projekt: Pořízení automobilů pro Oblastní charitu Polička za účelem rozšíření terénních sociálních
služeb na území MAS Poličsko, registrační číslo projektu: CZ.06. 4. 59/0. 0. /0.0/16_072/0008726 je
spolufinancován Evropskou unií.
Jarmil Běhoděj nepřiběhl
Jarmila Běhoděje, běžeckého prvorepublikového velikána, po němž poličská Charita svůj závod
pojmenovala, se účastníci sportovního meetingu
sice nedočkali, ale výkony podali obdivuhodné. Na
start této jedinečné sportovní události se v sobotu
8. června 2019 v lesoparku Liboháj postavilo 76 běžců a cca 40 pěších borců.
V hlavním závodě na 6,6 km se utkalo 17 žen
a 20 mužů. Vítězný vavřín si za ženy odnesla Lenka
Schauerová s časem 30:21, následována Romanou
Veličkovou (31:19) a naší charitní reprezentantkou
Ivanou Rokosovou (36:44). V mužích obsadil první
příčku Tomáš Fliedr (24:53) před Josefem Šuterou
(26:15) a Martinem Schafferem (27:09). Dekorování nejúspěšnějších se ujal poličský pan farář Tomáš
Enderle.
Podrobné výsledky a doběhové časy dětí najdete
na https://policka.charita.cz/aktuality/stovka-sportovcu-pro-charitu/vycházky.
Na akci, jež byla nejen sportovní, ale zcela v Běhodějově duchu rovněž společenskou událostí, se
přišlo podívat i mnoho diváků, nesportovců. Ti si ve
velmi přátelské atmosféře užívali příjemné odpoled
ne u stánků s palačinkami, pivem, párky a domácím guláškem a pozorovali své děti či vnoučata, jak
zdolávají „opičí“ dráhu, tvoří ve výtvarném stánku
a nechávají si malovat na obličej, anebo obdivovali
taneční vystoupení malých roztleskávaček.
„Líbil se mi celý nápad. Skvěle zorganizované. Vy
mě prostě bavíte!“ Prozradila mistryně dobré nálady,
palačinkářka Katka Brázdová, proč přijala přizvání
k dobrovolnické pomoci. Také běžec David Velička
se připojuje ke chvále. „My s manželkou jsme oba bě-
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želi. Vzali jsme s sebou i naši malou dcerku a účastnila se také rodina mého bratra. Hezky jsme si to
užili a zůstali až do samého konce. Moc pěkně bylo
zorganizováno i zázemí a přišlo hodně lidí. Prostě
pěkná rodinná akce.“
Děkujeme všem sportovcům za čestné klání a dobrou náladu, kterou kolem sebe šířili, pořadatelům
za preciznost, dobrou náladu a ochotnou pomoc,
divákům a návštěvníkům za podporu a všem dohromady za benefiční příspěvek, jímž Charitní běh
Jarmila Běhoděje korunovali. Výsledná částka činí
15 200 Kč darů od sponzorů, 2 670 Kč výnos ze symbolického startovného a 4 190 Kč obsah pokladničky
jako „všimné z okouzlení“. Za tyto peníze zařídíme
pro klienty Denního stacionáře a AC dílen v příštím
školním roce pohybovou a taneční terapii, která rozvine a zlepší jejich koordinaci pohybu a posílí fyzickou kondici.

Štěpánka Dvořáková
Úspěch Filipa z AC dílen
Mnozí z vás znáte AC dílny Oblastní charity Polička jako místo, které produkuje originální rukodělné
výtvory, které si můžete koupit v obchodě Fimfárum
nebo objednat přímo v Charitě. Ač obecně obdivované, jsou vlastně jakýmsi „vedlejším produktem“
pracovní terapie těchto dílen. Jejím prvotním cílem
je totiž zmobilizovat schopnosti a dovednosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním handicapem natolik, aby třebas částečně, nebo dokonce
úplně uspěli na trhu práce.
Ne každému z klientů se to podaří, ale máme řadu
úspěchů. Tím posledním je příběh Filipa, jemuž se
podařilo uchytit u zaměstnavatele, který chápe jeho
limity a umí s nimi pracovat. Díky tomu ve Filipovi
získal spolehlivého a oddaného pracovníka, který
v mantinelech svých možností dokáže odvádět dobrou práci.
„Hledali jsme práci společně s Hedvikou a Katkou
(pracovníci terapeutických dílen) na www.prace.cz. Chtěl jsem někde poblíž a v tom, v čem jsem
vyučenej. Jsem kuchař,“ vypráví Filip o své cestě
za získáním zaměstnaneckého poměru, na níž mu
pomáhali právě AC dílny. „Hledali jsme dlouho. Od
Vánoc pracuji v Lačnově v penzionu Na Čechách. Je
to rodinnej podnik. Mám smlouvu na rok.“
Zaměstnání získal po osmi letech docházení do
AC dílen, kde prohluboval své sociální a pracovní
návyky. Nalezení vhodného pracovního místa předcházelo několik více či méně úspěšných pokusů u jiných zaměstnavatelů. Nyní vykonává činnosti jemu
nejbližší. Vypomáhá v zahradě a nejvíc času tráví
v kuchyni: očišťuje a krájí zeleninu, připravuje vývary a myje nádobí. Zvládá i logistiku s dopravou. Do
Lačnova dojíždí na kole, autobusem, nebo ho bere
vedoucí či spoluzaměstnankyně autem.
„Máme otevřeno pátek, sobota, neděle, takže do
práce chodím od čtvrtka do neděle. Pracuji asi od 9
do 8 do večera, a když jsou svatby, tak tam bývám
i do půlnoci. Je to namáhavé, když jsou hostiny nebo
nějaké rezervace,“ se zjevnou hrdostí a nadšením
vypráví. Je zřejmé, že prostředí rodinné firmy mu
svědčí, a cítí se být jeho součástí.
„Šéfovou mám rád. Vydělám si dost, jsem spokojenej. Je tam legrace, obzvlášť o víkendu, když nám
pomáhá syn mý šéfový. Myslím, že tam vydržím,“
věří si Filip.
Aby Filip v zaměstnání uspěl, bylo třeba u něho
pracovat s osobnostními rysy tak, aby se naučil respektovat autoritu, dodržovat pravidla a pracovat,
i když se mu zrovna nechce. Potřeboval k tomu svůj
čas a podporu. Té se mu dostalo v sociálně terapeutických dílnách. S pomocí sociální pracovnice se mu
podařilo najít a vyjednat práci, která odpovídá jeho
schopnostem i představám. „Překvapilo mě, jak si
Filip v práci dobře vede, je motivovaný a snaží se.
Dokonce, že v souvislosti s ní dokáže překonávat
situace, jež by byly i pro zdravého člověka obtížné.
Přejeme mu, aby na této cestě vydržel a uspěl,“ řekla
vedoucí AC dílen Jaroslava Trmačová.
Štěpánka Dvořáková

Oslavy 100 let gymnázia:
film, zábava i bohoslužba
Na začátku nového školního
roku zažije Polička rušný, věříme však, že příjemný víkend.
Do města se sjedou pamětníci,
absolventi a přátelé místního
gymnázia, aby si společně připomněli kulatiny naší školy. V současnosti se pilně pracuje na detailech nabitého programu oslav,
které proběhnou v pátek a v sobotu 6. a 7. září.
Koordinátorem příprav je Ladislav Král, kterého
jsme se zeptali, co se chystá.
Láďo, zběžným pohledem do programu lze vyčíst, že se zde sejdou nevšední kulturní podniky,
které by se nejspíš jinde potkat nemohly.
To je asi pravda. Nejdřív Ondřej Havelka s Melody Makers, v sobotu film o studentce gymnázia,
paní Marii Žertové narozené roku 1918, výjimečná projekce dokumentu BBC Music of Exile, na
jehož vzniku se roku 1966 podílel náš absolvent,
pan Jan Edlman. Dále divadelní představení
„Švédové“ od Mladých kočovníků. To je inspirované skutečnými událostmi z doby obléhání Bystrého Švédy. A ještě jedna hra „Kdo zabil Pepíčka“
pojednávající o poličském gymnáziu od Petra Erbese v podání současných studentů, nebo třeba
fotografický projekt Tváře gymnázia.
Určitě přijedou rodiny absolventů naší školy
s dětmi. Myslí se v programu i na ně?
Samozřejmě. V parku a okolí školy bude v sobotu badatelský, výtvarný a sportovní program pro

Malované děti

děti. Rodiny se mohou těšit také na výstavu automobilových veteránů, foto-koutek, dixielandovou
kapelu v ulicích města anebo možnost vyhlídkových letů s Aeroklubem Polička.
Po mnoha letech se do budovy gymnázia vrátí
bohoslužby, dříve běžná součást studentského
života.
Oproti minulosti však budou ekumenické. Zajímavostí může být, že je bude sloužit pět bývalých studentů našeho gymnázia a dva současní
poličští kněží. Bohoslužby ovšem oproti tradici
nebudou v aule, bývalé školní kapli, ale v prostoru před školou. Aulu totiž obsadí muzikanti, kteří
svou produkcí z otevřených oken ukončí sobotní
odpolední program.
Tím však oslavy nekončí…
Večer se do parku sjedou kapely tvořené převážně absolventy gymnázia. Mezi nejstarším
a nejmladším vystupujícím je skoro půlstoletí
věkového rozdílu. I proto věřím, že festival má
potenciál oslovit a nakonec i utahat všechny generace.
Díky, Láďo. Zbývá dodat, že podrobný harmonogram slavnosti bude zveřejněn v Jitřence.
Prozatím vás zveme k návštěvě našeho „stoletého“ webu na www.gympolicka.cz/oslavy/100,
kde lze slavit už dnes, třeba na bramborové brigádě či se strašidlem byrokracie.
Za Gymnázium Polička
Jan Vavřín

Moje studentská léta na gymnáziu
Dovolte, abych se svými vzpomínkami připojil
k milému článku pana Ing. A. Kleina v Jitřence
č. 5, ke stému výročí Gymnázia v Poličce. Jsem
starší syn Pavel otce Vincence Talandy, středoškolského profesora tohoto gymnázia. Měl jsem
příležitost sledovat a pamatovat si nejen zážitky
z výuky všech předmětů, ale i chodu celého gymnázia. Mezi velmi příjemné vzpomínky patří čin-

nost pěveckého sboru studentů tehdy řízeného
prof. Maderou.
Velmi slavná je historie stého opakování velmi vážené a úspěšné divadelní hry (nazývané
velmi přátelsky Anežka) v Tylově divadle, kde
režisérem byl především pan ředitel prof. Josef
Dvořák. Příjemné byly pěší pochody do přírody,
vedené naším bezprostředním tělocvikářem.
V biologii prof. L. Vencovský a jeho nenapodobitelný výklad o rostlinách a pestících.
V. Talanda učil fyziku, chemii a matematiku.
V odpolední přípravě pokusů byl velmi pečlivý,
protože věděl, že pokusy musí spolehlivě fungovat. Byl krajským metodikem pro mladé učitele
fyziky. Jeho výstava učebních pomůcek v budově gymnázia obsahovala hodně pomůcek, které osobně zhotovoval v odpoledních hodinách.
Toho si všiml i pan ministr školství Kahuda, který se při svých cestách na gymnázium a výstavu

přijel podívat. V. Talanda u nadaných studentů
vždy byl radou nápomocen a rodičům studenta
(třeba z pěti dětí) poradil, přesvědčil o smysluplnosti dalšího studia na vysoké škole.
Společenská výchova na škole byla pečlivá,
v takzvané kreslírně probíhal poslech klavíru a někdy i nácvik běžných tanců. K jemnosti
v jednání pečlivě svým uhlazeným vystupováním přispěl jazykovec prof. Bedřich Puza, jehož
syn, také absolvent gymnázia, celoživotně působí jako docent matematiky na Masarykově univerzitě v Brně.
O hlavní přestávce v 10 hod. všichni studenti
se povinně účastnili na hlavni dlouhé chodbě
společné promenády, vždy ve dvojicích, pod dohledem některého učitele. Tam vznikaly první
ohnivé pohledy, vyhledání milých očí, kdo si
koho všimne mezi děvčaty a chlapci a tedy i první lásky. Nebyly ještě mobily, léta 1951–1954,
studenti se však poznávali přímo, bezprostředně a mohli si přímo říci pár slov… a ihned se
orientovat.
Díky pečlivosti a dostatku času ve výuce mnozí absolventi vyzráli vysoko a později se proslavili jako badatelé, spisovatelé, vysokoškolští
učitelé např. na UK Praha, ČVUT Praha, MU
Brno, VUT Brno, VŠ Pardubice a i VŠB Ostrava.
Gymnázium, ředitelství má velkou zásluhu na
tom, jak dosud organizuje informační setkání
svých absolvujících studentů s pozvanými zástupci různých vysokých škol a na toto je třeba
veřejnost stále upozorňovat.
Gymnázium vždy spoluúčinkovalo na vzpomínání a důstojných oslavách poličského rodáka
a hudebního skladatele B. Martinů. Také velmi
iniciativně se účastní každých výročí založení
milého města Polička.
Všem učitelům gymnázia a jeho studentům
přeji šťastnou práci, štěstí při každém rozhodování a dobrou vnímavost.
RNDr. Pavel Talanda, Brno
(učitel v. v. na VUT)
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Žákyně SŠ obchodní a služeb se již třetím rokem
podílely na oslavě Dne dětí v MŠ na náměstí v Poličce. Šest děvčat z oboru kosmetické služby a kadeřník
se vypravilo ve středu 29. 5. 2019 s kufrem plným
líčidel udělat radost dětem ze školky. Naším úkolem
bylo nakreslit dětem na obličej různé motivy zvířátek nebo kytiček, které si děti mohly samy vybrat
z předem připravených obrázků. Netrpělivě na nás
čekalo 38 dětí ze dvou oddělení, které se již nemohly
dočkat, až si rozbalíme svoje náčiní a začneme. Pod
rukama šikovných žákyň se na nás usmívalo plno
zajímavých tváří – lvíčci, motýli, dinosauři, berušky
a další. Myslím si, že dětem se naše práce líbila, ale
také naše žákyně si odnesly příjemné pocity ze své
práce a z nadšení dětí.
Bc. Martina Jurášová

Vzpomínáme
Dne 4. července uplyne
20 let od úmrtí pana Milana
Friedla. Stále vzpomínají
manželka Milena, děti
Ilona, Renata, Markéta
s rodinami.
11. července 2019 uplynuly
už 2 roky co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
bratr, strýc, švagr, dědeček
a kamarád Jaroslav Vostrčil.
Své 65. narozeniny by oslavil
16. července. Dědečku stále na
Tebe myslíme a moc moc nám
všem chybíš.
Manželka Jaroslava, dcery
Jana s rodinou, Renáta
s rodinou, Iveta a Pavel
vnoučata Radka, Miroslava,
Štěpán a Martínek.
Dne 17. 7. 2019 uplyne rok,
kdy od nás navždy odešel pan
František Svoboda z Poličky.
Se stálou vzpomínkou,
rodina Svobodova a ostatní
příbuzní
Dne 23. července uplyne pět
let od úmrtí pana Jana Hrdličky. S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera
Jana a vnuci Jiří a Jan
s rodinami.
Dne 27. 7. 2019 uplynou
3 roky od náhlého odchodu
paní Marie Koskové. Vzpomínají
syn Mirek, snacha
Monika, vnuk Péťa a Hana.
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Pouštní město
Polička
Klimatická změna. Co to je? Jedná se o pozvolnou
změnu klimatu Země – a zahrnuje především oteplování naší planety a časté prudké výkyvy počasí. Během posledních let díky rapidně zvyšující se hladině
emisí zrychlil i tento jev. Z pozvolného přechodu
jsme tudíž vytvořili časovanou bombu, kterou už teď
můžeme pocítit na vlastní kůži.
Asi nejvíc námi pociťovaný jev klimatických změn
jsou sucha. Dlouhodobá sucha mají za příčinu narušení vodního eko-systému a jeho vysychání, což se
týká i vysychání zásob pitných vod. V Česku dnes
najdeme oblasti, kam se voda musí dovážet. A tato
zarážející situace hrozí i nám. Zákaz plýtváním povrchové vody je v tomto případě jako být s hladovým
lvem v jedné kleci a hodit mu ohlodanou kost. Katastrofu tak maximálně oddálíme, nikoliv vyřešíme.
Další z problémů je vysychající půda, která se
z hlediska Evropy týká velkou částí hlavně nás
v Česku. Proč? Pokud pomineme některé parky
a rezervace, které si střežíme jako oko v hlavě, zemi
využíváme čistě pro zisk. Obrovská pole vytvořená
kolektivizací se mění v mrtvé pustiny, kde ani myš
radši nehrabe. Stačí si při větším větru zajít kousek
od Poličky a pole vám vmete zrnka bývalé hnědozemě do obličeje. Nejen, že se díky tomu můžeme těšit
malým úrodám a následnému zdražení potravin, ale
velkou částí pomáhají i právě nedostatku vody. Tato
velkoplošná mechanicky zatěžovaná monstra nejsou
schopná zadržet dešťovou vodu, která buď odtéká
nebo se vysušuje. Navíc často dochází ke kontaminaci vody syntetickými hnojivy.
V neposlední řadě se musím zmínit o umírajících
lesích. Výkyvy počasí a nedostatek vlhoksti jehličnatou kulturu oslabil tak, že nám mizí jako korálky
mezi prsty. Sama jsem v nedalekém lese posmutnila
nad řádem popadaných stromů. Silné větry nejenže díky klimatické změně zesílily, ale vytváří škody,
kam přijdou. Na zesláblých smrcích hoduje kůrovec.
Abych tedy uhodila hřebíček na hlavičku. Lesy
zadržují z velké části vodu. S momentálním nedostatkem vody, způsobeným předvším vlivem člověka,
slábnou a mizí lesy. Díky malému procentu zeleně se
zhroutí vodní cyklus, pole budou dál vysychat a my
skončíme bez vody i jídla. Jinými, docela radikálnějšími slovy… Pomalu se z nás stává druhá poušť Gobi
či Sahara. Nebo si název můžeme vymyslet. Je to
přeci čistě na nás, jestli se to uskuteční nebo ne.
Co tedy dělat, abychom tomuto scénáři zabránili?
Pro začátek je dobré zvýšit počet remízků – méně
orné půdy a více zeleně, která navíc obstará více
humsu a zlepší efektivitu polí. Navíc, bez vody
s momentálními suchy dlouho profit mít nebudeme.
Avšak opravdový smrťák není špatný systém našich
polí, ten ho jen znásobuje. Problémem je klimatická
změna samotná. Jakoby posbírala veškeré chyby, co
jsme v přírodě natropili, a svázala je do jedné velké
rakve.
Klimatická změna je způsobená emisemi. Emise
vznikají při spalování fosilních paliv a dostávají se
do ovzduší. Kde se vzduch čistí od emisí? Především
v pralesech a lesích, které kácíme či ničíme. Ano,
další hřebík do rakve. Ale i to se dá změnit. Je důležité motivovat stát, aby přešel na udržitelný rozvoj,
a převzít své povinnosti jako jednotlivci. Tohle je
výzva kažému z nás. Popřemýšlejme nad tím, jestli
je nutné i na krátké vzálenosti jet autem, zda-li je
potřeba tolik plastových obalů, které končí nakonec
jako odpad v oceánech, za jakou cenu levně nakupujeme oblečení z Číny, kolik toho padne na vysokou
produkci masa z velkochovů, které za pár korun
nadměrně konzumujeme… Jednoduše řečeno, kolik
emisí svými činy vytvoříme. A je na našem svědomí,
zda-li dále budeme Zemi znečišťovat až do míry, kdy
bude vypadat jako poličské náměstí odpoledne po
trhu. Já svůj nesouhlas dávám najevo a malé změny dělám. A nejsem sama. Hnutí Fridays For Future
(Pátky pro budoucnost) o tom usilovně jedná a nepřestane, dokud volání nebude vyslyšeno.
Kateřina Světláková, studentka

20

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

Karate – úspěch na MS v Rumunsku
Ve dnech 24. 5.–26. 5. 2019 se v rumunském
hlavním městě Bukureši konal jubilejní 10. ročník
Mistrovství světa WSF (World Shotokan Federation) 2019.
Vybraná skupina závodníků zde hájila i české
barvy, mezi nimi i zástupkyně oddílu Karate Po-

lička, která dostala tzv. divokou kartu, mohla se
přidat k českému národnímu teamu a zkusit změřit síly se světovou špičkou. Naše Hanka Štrumfová zde vybojovala 2 bronzové medaile. Jednu jako
součást ženského týmu a druhou z individuální
kategorie bojů 14–15 let FEMALE SHOBU IPPON
KUMITE +54 kg. S výpravou také jel jako kouč mistr Radovan Andrle, IV. DAN, který se během celé
cesty snažil poskytnout kompletní servis, což byl
v náročném turnajovém tempu dost velký oříšek.
Nakonec se po úspěšném absolvování písemných
i praktických zkoušek stal licencovaným soudcem WSF. Celkem se třídenního turnaje účastnilo 703 závodníků ze 68 reprezentací celého světa.
Z akce jsme si, kromě medailí, přivezli hodně zkušeností a jasně udaný směr pro další trénink.
Děkujeme tímto sponzorům za příležitost startovat na akci takového měřítka: Městu Polička,
společnostem THT Polička a Enter Polička a Miroslavu Pilařovi.

Dušan Vápeník
mistrem světa
Bývalý poličský hokejista a stále aktivní inline
hokejista Dušan Vápeník získal v červnu druhý titul mistra světa v řadě v inline hokeji kategorie Veterans nad 45 let. Vápeník hraje první ligu inline
hokeje za IHC Stavoblock Rebels Polička. Po loňském zlatu z MS v Novém Jičíně se letos podařilo
obhájit titul s reprezentací České republiky.

Tenis
18. 5. Východočeský přebor minitenistů ve Svitavách. Z našich nejmenších nadějí startovala pouze
Dorotka Chalupníková a v konkurenci chlapců i dívek zaznamenala zatím svůj nejlepší individuální
výsledek v podobě krásného 2. místa.

18. 5. Východočeský přebor mladších žákyň
v Ústí nad Orlicí. Přeboru se zúčastnila Žanda Navrátilová.
18. 5. Východočeský přebor dorostenek v Žamberku. Simče Válkové se v silné konkurenci podařilo vyhrát jeden zápas ve dvouhře i ve čtyřhře.
18. 5. Babytenisový turnaj ve Skutči. Další pohárové umístění v rodině Chalupníků.
19. 5. Babytenisový turnaj ve Svitavách. Naše
zástupkyně Anežka Zahradníčková měla těžký los
a tak z toho bylo tentokrát 9. místo.
19. 5. dohrávky mistrovských zápasů:
Mladší žactvo: Tesla Pardubice – Polička 9:0
Dorost: Tesla Pardubice B – Polička 5:4. Body:
Fučík Dan, Gonnot Gwen, Fučík – Zahradníček
Dušan, Uhlířová Šárka – Gwen
Senioři: Polička – Vysoké Mýto 8:1. Body: Jílek
Zdeněk, Češka Roman, Fučík Jindřich, Pazlarová
Alena, Jílková Andrea, Jílek – Fučík, Hrubý Zdeněk – Češka, Pazlarová – Jílková
Simča Válková se zúčastnila turnaje starších žákyň nejvyšší kategorie ve Vésce u Olomouce. Získala krásné 3. místo. Aby toho úspěchu nebylo málo,
obsadila také 3. místo ve čtyřhře.
25. 5. Babytenis: Polička – Dolní Dobrouč
A 6:0. Body: Zahradníčková Anežka, Chalupník
Martin, Vodehnalová Štěpánka, Kossler Míša Zahradníčková – Vodehnalová, Chalupník – Kossler
Starší žactvo: Polička – Chrudim B 7:2. Body:
Zahradníček Dušan, Šafář Sam, Uhlířová Veronika,
Navrátilová Žaneta, Zahradníček – Šafář, Jelínek
Kuba – Adamec Jáchym, Uhlířová – Navrátilová
26. 5. Minitenis: Polička – Ševeček Pardubice
3:5. Body: Chalupníková Dorotka, Trnka Máťa,
Adámková Nelinka

Polička – Žamberk 4:4. Body: Chalupníková
Dorotka 2, Kossler Máťa, Adámková Nelinka
Polička – Světlá nad Sázavou 2:6. Body: Chalupníková Dorotka, Kossler Máťa
Mladší žactvo: Polička – Moravská Třebová
2:7. Body: Kolečkář Adam, Kolečkář – Pospíšil
Daniel
Senioři: Litomyšl – Polička 1:8. Body: Jílek
Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Jílková
Andrea, Teplá Lída, Jílek – Češka, Hrubý – Teplý
Ivo, Jílková – Teplá
Dorost: Polička – Holice 1:8. Body: Zahradníček Dušan
1. 6. Východočeský přebor minitenistek v Hradci Králové. Přeboru se zúčastnila Štěpánka Vodehnalová a po skvělém výkonu získala 3. místo
a tím si také zajistila postup na mistrovství republiky.

Letošní MS veteránů se konalo v italské Roaně za účasti 10 týmů světa (ČR, Slovensko, USA,
Kanada, Francie, Itálie, Německo, Anglie, Výběr
světa, Austrálie). Češi porazili ve finále tým Francie 5–1.
Dušan Vápeník nasbíral na turnaji v 7 zápasech
14 kanadských bodů (10 gólů a 4 asistence).
VELKÁ GRATULACE
IHC Stavobloc Rebels Polička

Blahopřejeme
1. 6. Východočeský přebor babytenistů ve Vysokém Mýtě. Přeboru se zúčastnil Marťa Chalupník,
postoupit se mu přes snahu nepodařilo.
8. 6. Babytenis: Litomyšl – Polička 1:5. Body:
Chalupník Marťa, Vodehnalová Štěpánka, Švejda Filda, Vodehnalová – Švejda, Zahradníčková
Anežka – Chalupník
Starší žactvo: Skuteč – Polička 6:3. Body: Zahradníček Dušan, Zahradníček – Jelínek Kuba,
Navrátilová Žaneta – Benčíková Kristýna
9. 6. Mladší žactvo: Polička – Vysoké Mýto
7:2. Body: Slezák Patrik, Štěpánek Patrik, Mach
Fanda, Pospíšil Daniel, Slavíková Bára, Dostálová
Šárka, Štěpánek – Mach
Dorost: Litomyšl – Polička 1:8. Body: Fučík
Dan, Zahradníček Dušan, Jelínek Kuba, Vodák
Matěj, Gonnot Gwen, Navrátilová Žaneta, Fučík –
Zahradníček, Gonnot – Navrátilová
Senioři: Moravská Třebová – Polička 4:5. Body:
Jílek Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Teplá Lída, Jílek –
Hrubý, Teplá – Jílková Andrea

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

Dne 31. července 2019
oslaví krásné 85. narozeniny
paní Marie Jílková. Do dalších let pevné zdraví, spokojenost, štěstí a pohodu přejí
děti Marie, Ludmila
a Josef s rodinami.
Jaroslav Dittrich – dlouholetá opora a ikona poličského
fotbalového mužstva, oslavil
v květnu významné životní
jubileum – 60 let. Vedení
oddílu, spoluhráči i fanoušci
mu při této příležitost přejí všechno nejlepší, hodně
zdraví a rodinné a sportovní
spokojenosti.
„Čermáku“, všechno nejlepší!!!
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Volejbalistky
budou opět ligové

Fotbal
Mladší žáci:

Poličské starší žákyně zažívají letos sezónu snů.
Po vydařeném Českém poháru, bramborové medaili v krajském přeboru, po vítězství na turnaji
v Kvasinách na ně čekalo zlato na mezinárodním
turnaji v Lupenici. Velmi nečekaně jsme dosáhly
této nejvyšší mety, když jsme během dvou dnů
turnaje neprohrály ani jeden set. Postupně jsme
porazily Kroměříž, polský Minsk, Španielku Praha, Třebechovice, Rychnov nad Kněžnou, Náchod

1.

FK Česká Třebová

20

17

2

1

96:25

53

2.

TJ Lanškroun, fotbalový oddíl

20

17

1

2

135:18

52

23
22

3.

SK Pardubičky

20

15

1

4

115:29

46

16

4.

FK Letohrad

20

12

2

6

102:44

38

8

5.

FC Hlinsko

20

12

0

8

92:56

36

6

6.

Jiskra Ústí n. Orlicí

20

9

5

6

65:48

32

2
-14

7.

SK Holice

20

5

1

14

26:90

16

8.

Slovan Moravská Třebová

20

5

0

15

29:104

15

-15

9.

SK POLIČKA

20

3

3

14

43:96

12

-18

10.

FK Agria Choceň

20

4

0

16

35:137

12

-18

11.

TJ Jiskra Litomyšl

20

3

1

16

29:120

10

-20

1.

FC Hlinsko

20

17

3

0

77:15

54

21

2.

FK Česká Třebová

20

16

1

3

75:18

50

17
16

Starší žáci:

a Havlíčkův Brod. Nejlepší hráčkou turnaje byla
vyhlášena naše kapitánka Eliška Bartošová. Třešnička na dortu čekala na naše děvčata až do závěru sezóny. Holky přecházejí do kadetské kategorie
a budou hájit v příštím volejbalovém ročníku barvy Poličky v 1. lize kadetek. Všechny kvalifikantky
byly řádně přijaty do této soutěže. Polička již dvakrát ligová byla v kategorii juniorek. Pro kadetky
je to premiéra a velká výzva. Ve skupině narazíme
na Královo Pole Brno, Sokol Brno, Boskovice, Českou Třebovou a Svitavy.

Kardiaci zvou
Také o prázdninách se společně sejdeme, a to
v sobotu 13. 7. 2019, kdy uspořádáme vycházku
okolo Květné. Vycházka bude zakončena posezením na hasičské zahradě v Květné. Občerstvení
zajištěno.
Sraz účastníků bude na nádraží v Květné (odjezd
z Poličky vlakem v 9:31 hod.).
Srdečně zveme všechny členy a přejeme krásné
léto.
Brokl Pavel, předseda

Poličský bagr
Dne 20. 7. se uskuteční na
plážovém hřišti v areálu koupaliště v Sebranicích XIX. ročník volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr. Letos hrají
smíšené páry.
Přihlášky
přijímáme
do
14. 7. Počet družstev je omezen na šestnáct.
Za TJ Spartak Polička – RS
J. K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz
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3.

Jiskra Ústí n. Orlicí

20

14

2

4

62:19

46

4.

SK Pardubičky

20

13

1

6

68:34

40

7

5.

SK POLIČKA

20

11

0

9

46:40

33

3

6.

Slovan Moravská Třebová

20

6

5

9

31:35

26

-13

7.

TJ Jiskra Litomyšl

20

7

1

12

33:52

23

-10

8.

FK Letohrad

20

5

3

12

39:61

19

-14

9.

SK Holice

20

6

1

13

37:65

19

-14

10.

FK Agria Choceň

20

5

1

14

38:71

17

-13

11.

TJ Lanškroun, fotbalový oddíl

20

1

0

19

22:116

3

-27

2

1

132:28

72

30
7

Dorost:
1.

SK Pardubičky

26

23

2.

FK Letohrad

26

16

6

4

80:31

58

3.

TJ Lanškroun, fotbalový oddíl

26

15

3

8

51:31

50

8

4.

FK Agria Choceň

26

13

3

10

69:49

44

-1

5.

TJ Sokol Libchavy

26

14

2

10

56:36

44

-1

6.

Prosetín/Holetín

26

12

4

10

71:58

42

-9

7.

TJ Jablonné nad Orlicí

26

11

3

12

56:62

38

-4

8.

FC Hlinsko

26

9

7

10

52:57

37

-11

9.

FK Přelouč

26

11

2

13

52:79

36

-6

10.

Jiskra Litomyšl/Sokol Čistá

26

9

4

13

46:65

34

-8

11.

SKP Slovan Moravská Třebová

26

6

8

12

48:78

30

-15

12.

Holice/Sezemice

26

6

6

14

44:58

27

-24

13.

SK Spartak Slatiňany

26

5

4

17

35:71

20

-22

14.

SK POLIČKA

26

3

4

19

34:124

14

-31

Muži:
1.

SK Pardubičky

26

19

1

6

68:32

58

16

2.

FK Horní Ředice

26

15

5

6

65:36

53

8

3.

SK POLIČKA

26

14

6

6

50:37

50

5

4.

TJ Sokol Rohovládova Bělá

26

12

6

8

54:38

45

-3

5.

FK Přelouč

26

10

11

5

47:36

44

-10

6.

SK Zámrsk

26

11

6

9

59:58

41

-10

7.

TJ Svitavy B

26

11

4

11

47:50

40

-8

8.

TJ Sokol Rosice nad Labem

26

11

5

10

60:51

38

-13

9.

SK Vysoké Mýto B

26

11

3

12

48:41

38

-7

10.

TJ Mezilesí Načešice

26

11

2

13

55:58

37

-5
-10

11.

Jiskra Ústí n. Orlicí B

26

9

5

12

31:50

35

12.

SK Tuněchody

26

4

9

13

38:58

28

-17

13.

FK Letohrad B

26

5

3

18

37:62

20

-25

14.

TJ Sokol Kunčina

26

5

2

19

37:90

19

-23

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

Tvrdá dřina se vyplatila!
Ve dnech 31. 5 – 1. 6 se konalo ve Zlíně mistrovství České republiky ve vícebojích všech kategorií.
Svitavskou atletiku zde reprezentovala poličská
rodačka Eliška Červená, která se kvalifikovala
z druhého místa republikových tabulek. Svoji pouť
za vysněnou medailí začala 100 m překážek s časem 14,65 s. Po první disciplíně opadla z Elišky
nervozita. Hned poté následoval skok vysoký, kde
zdolala 166 cm a potvrdila roli favoritky. Ve vrhu
koulí zaznamenala 11,19 m. Poslední disciplínou
prvního dne byl sprint na 150 m. Tuto trať doslova
prolétla v čase 18,71 s. Tento čas znamenal nový
osobní rekord a zajišťoval i pořádnou porci bodů.
Po prvním dni soutěže opouštěla Eliška zlínský
stadion na průběžném 1. místě, ale s vědomím,
že druhý den ji čeká velká dřina k dosažení medailového umístění. Hned ráno čekal závodnice
skok daleký, který je Eliščinou silnou disciplínou.
V dálce potvrdila svoji kvalitu a výkonem 544 cm
si upevnila prozatímní vedení v soutěži. Do konce
soutěže zbývaly už pouze hod oštěpem, kde svým
výkonem 35,10 m potvrdila svoji připravenost na
republikový šampionát a do závěrečné osmistovky
nastupovala s velkým bodovým náskokem. Časem
2:34 min zakončila svoji cestu za zlatou medailí. Trenér Milan Bouček mohl být s vystoupením
Elišky spokojen. Výkonem 5 133 b se totiž Eliška
zařadila na třetí místo historických tabulek v kategorii starších žákyň. Velké poděkování patří Karlu

Volejbalové zprávy

Petrželovi, který připravoval Elišku na vrhačské
disciplíny. Po krátkém odpočinku čeká Elišku
Olympiáda dětí a mládeže, která se koná koncem
června v Libereckém kraji.

Mladší žákyně
Hned dva týmy děvčat se zúčastnily mezinárodního turnaje v Lupenici. A tým byl o poznání úspěšnější, obsadil 11. místo, B tým místo 19.
(startovalo 22 družstev).
Pohár mladších
Také v této soutěži měla Polička dvě smíšená
družstva, která prošla trojicí turnajů ve Svitavách,
Lanškrouně a Litomyšli. A tým obsadil 5. místo
a B tým byl osmý (startovalo 12 družstev).
Muži
Poličští volejbalisté jsou nejstarší tým v soutěži
KP2, přesto se jim letos podařilo tento přebor vyhrát. V týmu panuje vzájemný respekt a hraje se
pro radost. To je jedna z mála hodnot, pro kterou
má smysl dlouhodobě sportovat. S celkovou bilancí 19 výher a jedné prohry s Chocní, s 53 body
se usadili na prvním místě přeboru 2018/2019.

Plavecký bazén a koupaliště
Koupaliště
Provozní doba v červenci a srpnu: 10:00–
20:00 hod. Provozovatel si vyhrazuje právo na
změnu provozní doby v případě nepříznivého počasí.
Vstupné:
Děti do 3 let
Děti od 3 do 15 let
po 17 hod.
Dospělí
po 17 hod.
ZTP a ZTP/P děti
po 17 hod.
ZTP a ZTP/P dospělí
po 17 hod.
Průvodci ZTP/P
po 17 hod.
Půjčovné
plážové hřiště /2 hodiny

zdarma
20 Kč,
10 Kč
40 Kč,
20 Kč
10 Kč,
5 Kč
20 Kč,
10 Kč
20 Kč,
10 Kč
100 Kč

Přípravka
Poslední krajskou soutěž zakončili naši žáci
a žákyně 9. června na svitavských kurtech. Kluci bojovali do poslední chvíle o medaile, nakonec z toho bylo pro A tým 4. místo, B tým skončil 9. Děvčata B týmu si vybojovala stříbrné
medaile, ostatní umístění 5., 13., 18., 27. místo.
V příští sezóně budou tuto soutěž hrát čtyři družstva.

slunečník
lehátko
pálka /2 ks + míček /2 hodiny

10 Kč
10 Kč
10 Kč

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného
ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva
5 %).
Provoz plaveckého bazénu
V červenci a srpnu uzavřen!
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10:00–12:00 a 14:00–20:00 hod.
út, čt:
14:00–20:00 hod.
so:
17:00–19:00 hod.
Provoz zimního stadionu
Provoz in-line bude ukončen dne 30. 6. z důvodu
nátěru plochy!
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost objednat in-line plochu pro kolektivy u pana
Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743. Bruslení pro kolektivy je možné ve
dnech: úterý a pátek.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště:
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.

Turisté zvou
4.–7. července – Jeseníky
a Zlaté Hory.
Autobusový výlet do oblasti
s ubytováním ve Zlatých Horách.
Navštívíme oblast města Jeseníku, Rejvízu a Mechového jezírka.
V programu je návštěva štoly po
těžbě zlata a Červenohorského sedla s vycházkou
na Keprník. Vedoucí akce Vilma Červená
středa 10. července – vycházka přes Kutiny.
Odjezd linkovým autobusem z Poličky
v 10.35 hod na zastávku Krásné – rozc. Odtud po
cykloznačení na Spělkov a přes Kutiny do Borovnice nebo Korouhve. Trasa asi 10 km. Vycházku vede
Jiří Andrle
sobota 20. července – Výlet na kole
Tentokrát se vydáme z Poličky přes Pomezí
a Květnou do Karle a Čistou do Litomyšle. Trasa
asi 70 km. Výlet připravil Josef Škorpík
středa 24. července – Okolo Krounky do Luže
Odjezd linkovým autobusem přes Krounu do
Předhrádí. Odtud po červ. TZ přes Doly a Košumberk do Luže. Linkovým autobusem do Poličky.
Pěšky asi 10–12 km. Na vycházku zve 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.

Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org. Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz,
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz,
• Jolana Kozlová: 731 020 030,
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí
každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička,
Palackého nám. 160., tel. 773 606 718, e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

