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Oprava památek v Poličce pokračuje
Po několikaletém rozsáhlém restaurování a opětovném vysvěcení morového sloupu pokračuje
město Polička v obnově svých dalších barokních
památek na Palackého náměstí. Oprava se týká
dvou kašen se sochami sv. Michaela Archanděla
a sv. Jiří a také sochy sv.Jana Nepomuckého před
radnicí. Vše tvoří unikátní soubor prohlášený za
národní kulturní památku. Restaurování kašen
na náměstí by mělo být dokončeno v příštím roce.
„Dilema, zda napouštět kašny či nikoliv, nastalo
v jarních měsících tohoto roku. Díky neuvěřitelným a nesmyslným obstrukcím ministerských
úředníků stále nebylo jasné, zda město získá dotaci, aby mohlo být restaurátorské dílo nastartováno.
Po dvou měsících se celá věc úspěšně podařilo vyřešit a Polička obdržela Rozhodnutí Ministerstva
kultury ČR o poskytnutí téměř 2 milionů korun na
obnovu památek v letošním roce v rámci Programu regenerace MPR a MPZ,“ komentuje autorka
žádosti Ing. M. Mastná.

Z dotační částky 2 mil. korun jde na opravu
kašen cca 1 mil. Kč (dalších 200 tisíc korun se financuje z rozpočtu města). 800 tisíc korun bude
použito na opravu hradeb (nutná spoluúčast
z městského rozpočtu – cca 1 mil. korun).
Na hradbách pokračují práce podle vloni vysoutěženého projektu Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění – 1. a 2. etapa, II. část.
Akce představuje revizi jednotlivých úseků hradebního okruhu městského opevnění – odstranění a oprava lokálních závad a narušení kamenného
zdiva, dřevěných konstrukcí, výměna poškozené
střešní krytiny na baštách, nátěry a další stavební
práce. Dále se bude realizovat Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění – 3. etapa,
která je připravena na soukromých pozemcích
v jižní části hradebního okruhu Na Valech – od
proluky u Hotelu Pivovar po baštu poblíž parkoviště u Tylova domu.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Anketa k Liboháji
Vážení občané, milí návštěvníci Liboháje,
město Polička letos vyčlenila do svého rozpočtu maximální částku 200 tis. Kč na zpracování
studie k využití lesoparku Liboháj. Vedení města
vnímá Liboháj jako tradiční místo oddychu a klidného sportovního a rekreačního vyžití pro naše
občany s tím, že tento účel by měl být i do budoucna zachován.
Stejně tak ovšem vnímáme, že si toto místo po
mnoha letech zaslouží výraznější údržbu a obnovu. Rada města považuje za nezbytné, abychom
se před tím, než bude případná studie zadána,
zeptali vás, občanů města, jak si představujete
další využití nebo podobu tohoto místa, a to při
respektování stávajícího charakteru coby klidové
a oddychové zóny, lesoparku, části přírody, který
je třeba zachovat a chránit, než za každou cenu
přetvářet a zásadně měnit.
Připravili jsme pro vás jednoduchou anketu,
která může pomoci zmapovat stávající názory,
pozitiva a negativa z pohledu občanů města, návštěvníků Liboháje, na současnost a budoucnost
Liboháje.
Anketní lístek je v elektronické podobě k vyplnění na webových stránkách města:
www.policka.org.
Jaroslav Martinů, starosta města

J. Teplý – rekordní
dárce krve
„Vaše dárcovství považuji za neuvěřitelné novodobé hrdinství,“ tak ocenil pana Teplého starosta
města Jaroslav Martinů. „Jsme hrdí, že máme
v Poličce člověka, který svým dárcovstvím zachránil mnoho lidských životů,“ doplňuje starosta.
Pan Jaroslav Teplý za 41 let uskutečnil neuvěřitelných 166 odběrů, při kterých odevzdal rekordních 93 l své krve a plazmy. Český červený kříž
udělil panu Teplému v květnu tohoto roku Zlatý
kříž 1. třídy. Slova na plaketě vyjadřují vše: „Děkujeme Vám za Váš hluboce lidský postoj, kterým
nezištně přispíváte k záchraně zdraví a životů
svých spoluobčanů, za projev opravdového lidství.“
Panu Teplému patří obrovské poděkování a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zkapacitnění koryta Bílého potoka
Vážení a milí spoluobčané, majitelé domků v záplavové zóně Bílého potoka, dovolte mi reagovat
a upřesnit informace, které zazněly v červnové Jitřence ve věci navržené úpravy již zmíněného koryta potoka od Synského rybníka směrem k Pomezí.
Věřím, že mnozí z nás stále dobře pamatujeme
povodňové roky 1997 a 2002, kdy i v našem městě
v lokalitě Penzionu a Horního předměstí zazlobila
velká voda, která ohrožovala a způsobila několika
desítkám našich občanů škodu.
Osobně jsem se obou povodní zúčastnil a velice dobře si pamatuji, jak nás lidé, a to především

v noci, prosili o následná opatření, která by v budoucnu podobným záplavám zabránila.
Musím napsat, že jsem velice dobře chápal a stále chápu obavy lidí o poškození jejich obydlí. Myslím, že kdo nezažil zatopení svého domu bahnitou
vodou, jen těžce může pochopit zoufalost této situace.
Je přirozené, že naše město přistoupilo k hledání řešení, jak docílit stavu, který by při opakování
velké vody, zamezil rozlití vody z koryta Bílého
potoka.
(pokr. na str. 2)
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Ze Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady
města Poličky konané dne 8. července
2019
RM schvaluje změnu platového výměru pana
Miloše Dempíra, DiS., ředitele příspěvkové organizace hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, Mgr.
Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní
školy Polička, se sídlem Polička, Lenky Červené,
Dis., ředitelky Mateřské školy Luční Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace č. KH/2019/23151 z dotačního programu
Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019
na výměnný pobyt „Maďarsko 2019“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje kupní smlouvu s obcí Halenkovice na nákup traktoru WISCONSIN pro Osadní
výbor v Modřeci, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu s Českou pojišťovnou,
a. s., se sídlem Praha 1, na pojištění traktoru
WISCONSIN, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. OKSCR/19/24012 na akci „Polička, kříž na rozcestí Modřec – restaurování žulového pilíře s litinovým křížem“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. OKSCR/19/24011 na akci „Polička, kamenný
kříž před ZUŠ – restaurování žulového kříže s litinovou figurou Krista“ s Pardubickým krajem,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
OKSCR/19/24013 na akci „Svojanov č. p. 1, hrad
Svojanov – restaurování nástropních maleb
v empírovém paláci, II. etapa“ s Pardubickým
krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička,
s nájemcem, na dobu určitou, a to na 1 rok od
1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního
nájemného bude činit 1.043 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se ve IV. nadzemním
podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od
1.8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního
nájemného bude činit 1.011 Kč.
RM souhlasí s uzavřením partnerství s MAS
Poličsko z. s. za účelem realizace projektu tvorby
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
pro území Poličsko dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek
2 Borová“ s firmou LTM Litomyšl, spol. s r. o., se
sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části
chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží
Svobody v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 3. NP domu č. p. 309, ul.Smetanova,
572 01 Polička, s nájemcem na dobu určitou,
a to na tři měsíce – do 31. 10. 2019, dle důvodové
zprávy. Výše základního měsíčního nájemného
činí 929 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 1012,
sekce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na šest měsíců – do
31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 893 Kč.
RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc
únor 2019 dle smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem je pronájem
prostor v přízemí domu č. p. 3 na ul. Riegrova
v Poličce.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 693/1 o výměře cca 120 m2 vk. ú. Modřec dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 693/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Modřec dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu,
velikosti 3+kk s příslušenstvím, nacházejícího se
v I. NP domu č. p. 1181, ulice J. Seiferta, 572 01
Polička s organizací Dětský domov Polička, se
sídlem Polička, a to na dobu určitou 1 rok, dle
důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného bude činit 11.213 Kč.
RM schvaluje dodavatele zakázky „Stavební
úpravy a oprava rampy Zimního stadionu v Poličce“ společnost APOLO CZ s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo č. S072“
k zajištění zakázky „Stavební úpravy a oprava
rampy zimního stadionu v Poličce“ s dodavatelem, společností APOLO CZ s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje obsah žádosti o uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu obecnímu bytu
v bytovém domě č.p.1181 na ul.J.Seiferta vPoličce
a kritérií pro posuzování této žádosti dle důvodové zprávy.
RM nominuje za město Poličku do Správní rady
Květné Zahrady, z. ú., se sídlem Květná, Bc. Martinu Černíkovou, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, dle důvodové zprávy.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Zkapacitnění
koryta Bílého
potoka
(pokr. ze str. 1)
Po dlouhých patnácti letech velké a nekončící
snahy a vyhodnocování různých variant jsme na
základě odborného posouzení a nezbytného zohlednění všech oficiálních údajů o objemu předpokládaných průtoků dospěli k možné realizaci
první etapy této velké a finančně mimořádně
nákladné úpravě koryta Bílého potoka.
Nicméně konkrétní projekt od odborných projektantů narazil na připomínky a jisté zpochybnění celé řady zastupitelů. Hlavní námitkou byla
velikost a finální úprava bočních zdí navrženého
koryta.
Osobně jsem se po celou dobu patnácti let
zasazoval o mírnější úpravu, ale vždy jsem byl
projektanty přesvědčován, že jinak to nelze a že
musí zohlednit a zapracovat oficiální výpočty
možných povodňových průtoků. Bez zohlednění správných výpočtů nelze žádat o dotaci, bez
které by město nemohlo takto finančně náročnou akci zrealizovat. Odhadované náklady všech
etap celé stavby činí cca 300 mil. Kč. Při této
příležitosti bych chtěl informovat, že k realizaci podobné akce došlo v minulých letech i ve
Svitavách.
Jsem velice rád, že mohu napsat, že naše město v posledních patnácti letech vyvinulo velké
úsilí i v dalších souvisejících oblastech a postavilo na Baldeckém potoce suchý poldr, který již
dvakrát sehrál pozitivní úlohu. Též se uskutečnila zásadní modernizace výpustného a bezpečnostního objektu na rybníku v Pomezí, který je
majetkem města Poličky.
Obě tyto nákladné akce stály cca 20 mil. Kč
(12 mil. Kč poldr a 8 mil. Kč pomezský rybník)
a podíl města byly pouhé 3 mil. Kč. Výstavbu
poldru zajišťovalo město a opravy rybníku v Pomezí se ujalo Rybářské sdružení Vysočina Polička.
Za nezbytné považuji napsat, že protipovodňový přínos těchto dvou nemalých akcí je již zahrnut do celkového návrhu úpravy zkapacitnění
Bílého potoka. Jenom pro názornou představu
uvedu, že při povodni v roce 1997 protékalo naším městem, dle mého výpočtu, 500 tisíc kubíků
vody za jeden den (objem Synského rybníku je
pouhých cca 40 tisíc kubíků vody). Zde je vidět
rozsah objemu povodňové vlny.
Vážení a milí spoluobčané, s ohledem na obrovský rozsah celého díla a nejednotnost názorů
zastupitelů, považuji za správné, celý projekt
opakovaně vyhodnotit s důrazem na maximální
využití potenciálu krajiny ve spádové oblasti povodí Bílého potoka pro částečné zadržení vody
a tím také odlehčit možnému povodňovému
průtoku v korytě Bílého potoka nad rámec již
realizovaných opatření (poldr, pomezský a další
rybníky).
Jsem přesvědčený, že i v situaci prohlubujícího se sucha v posledních letech je nezbytné zodpovědně hledat řešení ochrany před možnými
nahodilými povodněmi. Nikdo z nás nemůže vědět, kdy dojde k prudkému dešti, např. 100 mm
srážek v krátké době anebo k rychlému tání sněhu, což by mohlo způsobit rozlití koryta Bílého
potoka a mnoha lidem problémy.
Jsem přesvědčen, že nám všem musí jít
o praktický kompromis, který by zajistil efektivní ochranu a přitom neznamenal nepřiměřené
finanční výdaje pro město a zbytečně rozsáhlé
stavební zásahy. Stejně jako ve většině obdobných projektů je potřeba vycházet z faktů a hledat rozumná řešení.
Jaroslav Martinů
starosta města

Téma: Skládka v Liboháji
Zachraňme Liboháj – Šibeniční vrch
Koncem června jsem se náhodou dozvěděl
o projektu, který se měl začít realizovat již letos
v létě. Na Šibeniční vrch se má navážet mnohametrová vrstva výkopové zeminy – tj. kamení a např.
jíl, vykopaných z různých staveb v období 6–9 let.
V období velkého časového presu jsme s dalšími lidmi ze spolku A21 Polička začali studovat
dostupné materiály a kontaktovali lidi, kteří s projektem či Šibeničním vrchem nějak souvisí – např.
projektant, úředníci z MěÚ, projekt posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA), zástupci lyžařů
(týká se to i sjezdovky)…
Poté jsme dospěli k názoru, že s projektem nesouhlasíme. Začali jsme informovat veřejnost
a lidé velmi často reagovali nevěřícně, že to přeci
nemůže být pravda. V době, kdy přemýšleli o vysvědčení, o dovolené, o přípravách dětí na tábor
apod.
Po počátečním ostýchání se desítky lidí rozhodly připomínkovat posuzování vlivu na životní prostředí a během cca 10 dní se i s adresou a podpisem
připojilo minimálně 70 nespokojených občanů.
Mezitím došlo k setkání na městském úřadě,
kde pan starosta vysvětlil, o co šlo městu, my zase,
o co jde nám. Vypadalo to, že si vzájemně rozumíme a bylo přislíbeno, že práce na projektu se zatím
odloží a počká se na výsledek archeologického pátrání a na další jednání.

Jaké jsou důvody našeho nesouhlasu?
Liboháj si občané spojují zejména s rekreací,
s odpočinkem a přejeme si, aby to tak i zůstalo.
Sami jsme v rámci A21 Polička realizovali v Liboháji naučnou stezku se „skákadlem“ a lavičky se
stoly k posezení. Při budování naučné stezky jsme
znovuobjevili hodně zapomenuté místo – místo,
kde dříve stála šibenice. Zatím nebylo prozkoumáno archeology, a proto jsme nechtěli na toto místo
zatím upozorňovat, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Navážka by měla být přímo v tomto místě!
Níže uvádíme připomínky, které jsme poslali na
posuzování vlivu na ŽP. Po sepsání těchto základních připomínek jsme došli i k závěru, že se nám
nelíbí ani varianta zpevnění cesty přes Šibeniční
vrch, aby sem mohly jezdit nákladní automobily.
Závory, haldy kamení a světlé zeminy na vrcholu
kopce a informační tabule o skládce by z rekreačního místa udělaly další průmyslovou zónu a my
si přejeme, aby Liboháj opravdu sloužil k rekreaci.
Rádi bychom k tomu chtěli přizvat i veřejnost. Jednak aby si lidé vytvořili svůj názor na věc a jednak,
aby sami posoudili, co chtějí v Liboháji mít a jak
ho využívat.
Další poznatek z vývoje situace je ten, že by pomohlo využít ucelenějších studií a koncepcí rozvoje města. Zajímavé by mohlo být využití hmoty
např. k realizaci protipovodňových opatření.

Naše základní připomínky k projektu:
• Město Polička si ze zcela nepochopitelných
důvodů vybralo snad to nejnevhodnější místo
– jedinou větší rekreační zónu v okolí. Klidné
místo pro procházky, rekreační běh, ale své
místo si zde našli i cyklisti. A např. studánka
je od plánované navážky jen 200 metrů daleko!
• Hluk z provozu se bude rozléhat po celém
Liboháji. Těžké nákladní automobily při dovážení zeminy budou muset jezdit po starých
nezpevněných cestách pomalu a tím více šířit
hluk a cesty, které nyní jsou i součástí turistické i cyklistické trasy a naučné stezky budou
rozblácené a rozježděné k nepoužitelnosti pro
svůj dnešní účel.
• Vlevo od sjezdovky se nachází místo, kde
pravděpodobně stál areál šibenice. A toto
místo se má ocitnout mnoho metrů pod navážkou. Zavezení místa je dle nás jednak neetické a jednak se znemožní jakýkoliv budoucí
průzkum a využití této zapomenuté zajímavé
historické lokality.
• Žádáme o nalezení jiného místa pro navážení
výkopové zeminy a žádáme, aby se do budoucna záměry s využíváním veřejných prostranství předkládaly veřejnosti k vyjádření.
René Habrman – předseda A21 Polička

Zachraňte Liboháj – Šibeniční vrch
Pohled z druhé strany
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi krátce a věcně reagovat na článek
„Zachraňte Liboháj – Šibeniční vrch“. Již v roce
2017 se město Polička rozhodlo hledat další
vhodné místo, na kterém by po naplnění kapacity stávajícího úložiště v lokalitě motokrosové
tratě bylo možné pokračovat s ukládáním čisté
výkopové zeminy, a to především ze staveb realizovaných městem Poličkou. Z několika vytipovaných lokalit v okolí města se ukázala z majetkoprávních a legislativních důvodů (především
z hlediska ochrany přírody a krajiny) jako nejlépe průchozí možnost terénní úpravy výkopovou
zeminou v návaznosti na starou demoliční navážku z 80. let 20. století na vrcholu sjezdovky.
Výhodou této lokality je poměrně snadná dostupnost a blízkost městu, což znamená úsporu
investičních nákladů, mj. i úsporu na zbytečných
poplatcích za skládkování čisté zeminy, a také
ekologický efekt v důsledku nižší spotřeby paliv. Jde o složitý problém, se kterým zápasí řada
měst a obcí, a jehož vyřešení má mj. zabránit
vzniku nelegálních černých skládek. I proto se
zastupitelstvo města rozhodlo nespoléhat v této
věci na ziskový soukromý sektor a rozhodlo se
držet provádění terénních úprav ve svých rukou
prostřednictvím společnosti ve stoprocentním
vlastnictví města.   
V říjnu roku 2017 byla provedena poptávka na
zpracování studie řešící ukládání zeminy nad
sjezdovkou formou terénní úpravy a po schválení v radě města byla studie zadána ke zpracování
Ing. Milanu Benešovi z Poličky. Řešení studie
bylo oproti zadání upraveno dle připomínek komise stavební a životního prostředí rady města
a také zahrnulo úpravu svahu pro snadnější najíždění rolby na vrchol svahu sjezdovky. V březnu roku 2018 byla zhotovená studie projednána
v komisi stavební a životního prostředí rady
města a v červnu rada města schválila zadání

lokalizací popraviště je první vojenské mapozpracování dokumentace pro územní řízení
a realizaci akce s názvem Zařízení pro využívá- vání z 18. století, na kterém je vyznačena šibenice přibližně v místě současného výcviků psů
ní výkopové zeminy na povrchu terénu Polička
opět Ing. Milanu Benešovi. Jako součást této do- v norování. V tomto místě však probíhala ve 20.
kumentace byla v lednu letošního roku zpraco- - 30. letech 20. století těžba kamene, nepředpována integrovaná hodnocení rizik a hydrogeolo- kládá se tedy, že by se zde podařilo něco zajímavého najít. Město realizaci záměru ukládání
gický posudek. Na základě kladných stanovisek
všech dotčených institucí vydal v březnu staveb- zeminy výsledku archeologického průzkumu samozřejmě přizpůsobí. Z výše uvedeného vyplývá,
ní úřad územní rozhodnutí umožňující realizaci
že terénní úprava je soustředěna do omezeného
akce.
Pro možnost zvýšení ročního množství uklá- prostoru a nijak se nedotkne území využívaného
veřejností. Nahodilé dopravní zatížení po dobu
dané zeminy bylo zadáno zpracování oznámení
dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o po- navážení zeminy bude kompenzováno úpravou
cesty tak, aby byla pro veřejnost plně využitelná.   
suzování vlivů na životní prostředí, za účelem
Rád bych připomenul, že usnesení rady i zapovolení roční kapacity zařízení nad 2 500 t, jehož podklady jsou rozptylová a hluková studie, stupitelstva města (jehož jednání jsou veřejná
a v poslední době i on-line přístupná přes facekteré zohledňují dvě varianty dopravy zeminy
po stávajících komunikacích. Kratší a při úpra- book) jsou nejen v této věci pravidelně zveřejňována na stránkách Jitřenky i na webových stránvě kamenivem levnější varianta je kolem bývalé
kách města, což je dle mého názoru dostatečně
hájenky, delší a nákladnější je úvozem vedoucím
od silnice na Bořiny směrem k dřevěnému kří- transparentní způsob informování veřejnosti
o záměrech města, které koneckonců vždy směži. Zpracované oznámení bylo prostřednictvím
řují k naplnění potřeb našich občanů a celého
jeho zpracovatele Ing. Pavla Fajmona podáno
k projednání na krajský úřad a dokumentace ná- města a není proto důvod je nějak tajit. Rád bych
sledně vyvěšena na úřední desku města. Z hod- tedy vyjádřil svoji naději, že v reakci veřejnosti
na různě šířené informace v této věci převládne
nocených environmentálních oblastí je záměr za
předpokladu dodržení všech zákonných norem, věcný a zdravý úsudek nad emocemi.
Na závěr bych rád zdůraznil, že vedení města
pracovní a technologické kázně, v zájmovém
si plně uvědomuje význam Liboháje pro občany
území akceptovatelný. Realizace nepřinese pro
okolí žádná bezpečnostní, ekologická ani požár- města i jeho návštěvníky a ve svém rozpočtu
pro letošní rok vyčlenilo finanční prostředky
ní rizika.
na zpracování studie pro využití jeho rekreačV reakci na takto zveřejněnou dokumentaci
ního potenciálu. V současné době je připravena
se otevřela polemika se zapsaným spolkem A 21
anketa pro občany, jejíž výsledky budou jedním
Polička, který záměr zpochybnil a mj. upozornil
na pravděpodobnost výskytu bývalého popra- ze vstupů pro zpracování této studie. Naším záměrem, k jehož naplnění chce město podstatnou
viště v místě plánované terénní úpravy. Tuto ne
měrou přispět, je udržovat a rozvíjet tuto kráspříliš podloženou informaci nyní město Polička
nou lokalitu ke spokojenosti všech.
prověřuje s archeology z regionálního muzea
v Litomyšli a v daném místě probíhá archeoloJaroslav Martinů,
gický průzkum za účelem objektivního zjištění
starosta města
stavu věci. Jedinou dosud známou relevantní
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Fórum poličských zastupitelů a občanů
Liboháj a životní prostředí

Ad Proč hlasujete
odlišně?
Reakce na článek zastupitelky Bidlové
z Jitřenky č. 7
Zpráva Ing. Bidlové z jednání červnového zastupitelstva není podle mě korektní. Dovolím si proto
pár poznámek:
Dotaz „Jak to, že tvz. konstruktivní opozice hlasuje pořád jinak než my?“ je smyšlený, na jednání zastupitelstva nezazněl. Na programu jednání
bylo celkem 31 bodů, Ing. Bidlová se zdržela 13x.
Mimo jiné i při projednávání věci směny pozemků ve vlastnictví města v bývalém vojenském areálu v Květné. K tomuto bodu byla vypracována
podrobná důvodová zpráva. Po tomto hlasování
zazněl dotaz, proč se tzv. konstruktivní opozice
zdržela i při projednávání tohoto bodu. Ing. Vlček
sdělil, že pro hlasování nemá dostatek informací.
K tomu je nutno říci, že všichni zastupitelé dostávají deset dní před jednáním zastupitelstva materiály, které se mají projednávat. Pokud má někdo
dojem, že informace jsou nedostatečné, může
si vyžádat jejich doplnění z MěÚ nebo přímo na
jednání zastupitelstva v diskusi před hlasováním
k jednotlivým bodům. To by ovšem musel chtít. Je
nepochybně jednodušší říci, že materiály jsou nedostatečně připravené.
Ing. Bidlovou bych chtěl ujistit, že žádný boj nevedeme. Na základě mandátu vzešlého z voleb se
snažíme vést město nejlépe, jak umíme. Názorově
se s Vámi v mnohém neshodneme, cíl by ale měl
být společný – prosperující město, ve kterém se
dobře žije.
MUDr. Jiří Toman, zastupitel

Ubytovna
pro cizince
Koncem května budila na sociálních sítích vášně
informace o novém využití Domova mládeže v Liboháji. Ten by se měl vzhledem k úbytku studentů
a jejich sestěhování na internát SOŠ a SOU proměnit v ubytovnu pro zahraniční dělníky.
Velká část diskutujících prezentovala svůj odmítavý, v některých případech až nenávistný postoj
k pracovníkům ze zahraničí. Dále zaznívaly obavy
ze zhoršení bezpečnostní situace v dané lokalitě.
Město by podle mého názoru mělo na situaci reagovat. Začít by se dalo například informováním
přijíždějících pracovníků, jak se při pobytu ve
městě chovat a jaké vyhlášky či nařízení je třeba
dodržovat. Jakékoliv zdánlivě neškodné zaváhání
může vést v utužování radikálních či xenofobních
názorů místního obyvatelstva.
K mnohým takovým přešlapům dochází z nevědomosti. Cílem navrhované informační kampaně
by tedy bylo rozšíření povědomí o správných vzorcích chování a s tím související omezení protiprávního jednání lidí. Některé takové informace by koneckonců zajisté ocenili i místní obyvatelé.
Myslím, že větší povědomí o tom, jak se správně
chovat, by mohlo vést k lepšímu soužití všech skupin obyvatelstva v našem městě. Předcházet konfliktům je určitě lepší než vymýšlet komplikovaná
řešení jejich následků.
Štěpán Vlček, zastupitel

Uzávěrka

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

4

Nedávno jsem zaznamenal petici za záchranu
Liboháje. Krátce řečeno, jedná se o plán ukládat
skrývkovou zeminu za sjezdovkou a následné osázení odolnými dřevinami. Jde podle mne o zcela
zanedbatelný problém proti tomu, jakým výzvám
čelíme nyní nejen v Česku, ale v celé Evropě.
Hrozí nám nedostatek pitné vody, ve velkém vymírá hmyz, voda je kontaminovaná chemikáliemi
a mikroplasty, atd.
To, jak se nešetrně chováme k přírodě, jak plýtváme zdroji, nemůže trvat donekonečna a podle
mého názoru je již pět minut po dvanácté, přesto
bychom se měli pokusit o nápravu neutěšeného
stavu přírody kolem nás.

Plnit vzácnou pitnou vodou bazény, zavlažovat
nízko střižené trávníky (je prokázáno, že z hlediska množství drobných živočichů jsou na tom
stejně jako na betonové letištní ploše) je krajně
nezodpovědným plýtváním. Jako další příklad
nešetrného přístupu vidím to, že městem řízená
organizace TES vyseká břehy potoka místy až „na

hlínu“ v době, kdy meteorologové varují před týdnem s tropickými teplotami bez deště.
Taková plocha se ohřeje na vyšší teplotu, odpaří
více vody a působí na pohled velmi smutně.
Je mi 65 let a jsem tedy již pamětník – za mého
mládí se tráva sekala maximálně třikrát do roka,
Bílý potok, tekoucí z pomezského rybníka, býval
plný ryb, čolků a dalších drobných živočichů, přestože nebyla hloubková kanalizace a ústily do něho
přepady ze septiků. Dnes je potok mrtvý, bez viditelného života. To je hlavně způsobeno dnešním
způsobem hospodaření na polích, které je dlouhodobě neudržitelné (časté používání chemických
prostředků, které pronikají do potoka i do spodních vod, používání stále těžší mechanizace, což
vede k udusávání půdy). Když na taková pole zaprší, tak většina vody rychle odteče a ještě spláchne
vzácnou ornici do potoků. Spodní voda stále ubývá
– je to vidět na vysychajících potůčcích a hlavně ve
studních, z nichž mnohé jsou již bez vody.
Z kohoutků nám sice voda stále teče, ale to neznamená, že tomu tak bude i v nejbližší budoucnosti. Stále přibývá obcí bez vody, kam se musí
voda dovážet. Je důležité si tento stav uvědomit
a pokusit se s tím něco dělat, pokud to ještě půjde – řešení máme každý ve své hlavě, jen je třeba
o tom přemýšlet a trochu změnit své zvyklosti. Je
to hlavně na mladé generaci, která má život před
sebou a které by tedy hlavně mělo záležet na tom,
v jakém prostředí bude žít...
Nejsem odborník na životní prostředí, nikomu
svůj názor nevnucuji a počítám s tím, že se mnou
nebudou mnozí souhlasit. Jen mohu srovnávat,
jak se příroda v mém okolí za několik desítek let
změnila (většinou k horšímu) a chtěl bych, aby článek vedl k zamyšlení nás všech.
Jiří Brabec

Tábor s Američany aneb
Chvála dobrovolnictví
Ve dnech 14.-19. července se stovka dětí
z Poličky a okolí účastnila v evangelickém
kostele příměstského tábora, na nějž přijela
skupina Američanů z Oklahomy a z Michiganu.
Tábory se v této podobě konají od roku 2003
téměř každoročně. Děti ve věku od 7 do 16 let
se zábavnou formou seznamují s angličtinou,
pro mnohé z nich je to první setkání s rodilými
mluvčími. Někdy přímo určuje vztah dětí
k cizímu jazyku.
Tábory s Američany vešly do povědomí
poličské veřejnosti. Aby se mohly uskutečnit, je
zapotřebí obrovského množství dobrovolnické
práce, kterou není vždy vidět, za kterou jsme
však velmi vděčni. Překvapivě velký je souhrn
toho, co všechno táborové dobrovolnictví
obnáší. Hostů z USA bývá 12 až 20, cestu si
hradí převážně sami. Celkem na výpravu do
Evropy potřebují zhruba dva týdny, které si
někteří musejí vybrat ze své dovolené (v USA
běžně kratší než u nás).
V Poličce jsou po celou dobu Američané
ubytováni u hostitelských rodin, které jim
zdarma poskytují nocleh, snídaně a některé
převozy. Letos bylo takových rodin devět. Kromě
toho dalších 27 domácností pozvalo Američany
k sobě domů na večeři. Američané jako obvykle
připravili většinu táborového programu, do
práce s dětmi se vedle nich zapojilo i 35 českých
dobrovolníků. Mnozí z nich sami před lety
prošli tábory jako jejich účastníci. Nyní jsou
vedoucími skupinek a pomocníky Američanů
na stanovištích a podle potřeby tlumočí. Další
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lidé organizují odpolední doprovodné výlety,
připravují společná jídla, nakupují materiál,
uklízejí kostel… To vše bezplatně.
Do dění kolem tábora s Američany se zapojuje
odhadem kolem 100 Čechů. Jen menší část
z nich patří k evangelické církvi, ostatní
jsou odjinud. V naší společnosti dosud nemá
dobrovolnictví velkou tradici, v Poličce jsme
se už ovšem díky táborům společně mnohému
naučili. Odměnou za námahu nemusí být vždy
jen peníze. (Kolik by asi rodiče za tábor platili,
kdybychom všechny náklady přísně účtovali?)
Odměna bývá rozmanitá – radost a dovednosti
dětí, setkání s milými lidmi, nová i stará
přátelství, potěšení ze spolupráce a také údiv,
jak se lze přes hranice jazyků a kultur domluvit.
Zkušenost k nezaplacení. A též nadějný příslib,
že se i u nás najdou lidé, kteří se z dobré vůle
bez ohledu na peníze pustí do práce, až bude
třeba.
Jiří Tengler, farář

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
3. 8. 2019 – MOTOSRAZ
Bystré
5.–10. 8. 2019 – Řezbářské
symposium – celý týden budete mít opět možnost
sledovat práci řezbářů. Od úterý 6. srpna od 15:00
bude otevřen stánek s občerstvením. V sobotu
10. srpna, proběhne slavnostní ukončení akce.
Řezbáři představí zhotovená díla, pro děti bude
připraven doprovodný program.
31. 8. 2019 – Zahradní slavnosti – od 13:00
v zámeckém parku. V bohatém programu vystoupí
ZUŠ Bystré, Rytmická skupina DNZ Bystré, The
dozing Brothers, Revoluce, Apetitt. Paní Marie
Čadová zatančí flamengo, Dogdancing předvede
Táňa Kociánová, vystoupení kouzelníka, jízda na
koních, letové ukázky dravců, soutěže pro děti,
voříškiáda, ukázka canis a lamaterapie, hrátky
v pěně, bleší trh a spoustu dalšího. Na večerním
koncertu zahrají skupiny U2 Revival a Rock Faktor. Občerstvení zajištěno. Vstupné na odpolední
program je dobrovolné, na večerní koncert 80 Kč.
Dolní Újezd
10. 8. 2019 – Italská noc II od 20:00 hod.
areál SDH, hraje kapela Těžká doba, občerstvení
zajištěno
11. 8. 2019 – Oslava 60 let koupaliště, od 10:30
hod.
„Plave každá Úježďačka, plave každý Úježďák,
plave každý, kdo má Dolní Újezd rád“

Doprovodný program: veselá šou pro zájemce
při přebíhání bazénu po úzkém trámku, velký
společný skok z kraje bazénu ve 12:00 hod. Promenádní koncert DOLNOVANKY, ukázka hasičské
techniky, občerstvení zajištěno
Újezdské babí léto 27. ročník
16.–17. 8. 2019
areál SDH Dolní Újezd, občerstvení zajištěno
Litomyšl
3. 8. 2019 - Litomyšlský pivní festiválek
Toulovcovo náměstí
Pivní a hudební rozmanitost, soutěže, věcné
ceny, dobrá zábava. Vstup zdarma.
11.–18. 8. 2019, Litomyšlské dny barokní tradice
Duchovně kulturní festival barokního dědictví.
14. 8. 2019, 20:00 hod., Queenie
I. nádvoří, Státní zámek Litomyšl
Koncert pod širým nebem na prvním nádvoří
litomyšlského zámku. Jedna z nejuznávanějších
Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice.
Vstupné: 550 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel.
461 612 161)
23.–30. 8. 2019, Květy pozdního léta
– květinová výstava
Okrasné a ovocné školky Litomyšl
31. 8. 2019, 13:30, Festival hudby Bez ambicí
Toulovcovo náměstí
První ročník hudebního festivalu alternativních
žánrů.

Zelené osvěžení v Šaffově ulici
Milí přátelé,
léto nám postoupilo a já Vám přeji: užijte si
druhou polovinu prázdnin v pohodě a klidu.
Krásné dny přinášejí teplo, které v hustě zastavěných městech může být až nepříjemné. Rozpálené
dlažby a budovy umocňují horkou výheň, stín zeleně, co ochladí, nikde nadohled.
Také proto jsme při přestavbě Městské knihovny ve spolupráci s jejím ředitelem Honzou Juklem
vymýšleli, jak zapojit do stísněného města živou
zeleň. V prostorách center měst je to problém složitý, všude vedou sítě, ulice jsou zadlážděny a bezezbytku odvodněny. Přesto je možno ‚něco‘ s tím
udělat. Na výsledek našich úvah se můžete přijít
podívat do ulice Šaffovy na fasádu knihovny. Je
zde na zdi instalována vertikální zahrada plná

Polička
3.–4. 8. 2019 – Divadelní pouť na hradě Svojanově – po oba víkendové dny budou probíhat vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří
hradu. Připravuje se i večerní program. V prostorách hradního areálu vznikne rovněž stylové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro
děti.
23.–25. 8. 2019 – Festival Polička 555 – Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou
je poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock,
divadlo, věžní hudba.
17.–18. 8. 2019 – Třicetiletá válka na Svojanově.
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících
se tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…
Sebranice
1. 8. 2019 – Švédové! – divadelní hru odehraje
od 20.00 hod. na sále kulturního domu Divadelní
spolek Tyl Polička. Vstupné dobrovolné po představení.
11. 8. 2019 – Posezení pod lípou s dechovou hudbou od 16.00 hod. u kapličky na Pohoře. K poslechu i tanci zahraje kapela Jana Pohorského. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
24. 8. 2019 – Den řemesel – Sebranice č. p. 8,
12–16 hodin.
Svojanov
9. 8. 2019 – Letní kino – Teorie tygra
23. 8. 2019 – Letní kino – Na samotě u lesa

Polička*555
dopravní omezení

zeleně. Na ploše 50 metrů čtverečních je osázeno
přes 1 200 rostlin třiceti druhů, bylinky i okrasné květiny. Bude sice trvat přibližně dva roky, než
Upozornění na dopravní omezení ve festivase rostliny správně rozrostou, některé bude jistě
lových dnech:
nutno po zimě vysadit znovu, ale přesto už teď
V pátek 23. 8. 2019 bude Palackého náměstí
přinášejí hodnotný estetický zážitek a drobně
v Poličce od 13.00 hodin úplně uzavřeno pro
přispívají k ochlazení města. O zálivku se stará
všechny automobily. Dále bude uzavřena ulice
automatizovaný systém s čidly na vlhkost i hno- Riegrova taktéž od 13 hodin s výjimkou rezidenjení.
tů, zásobování obchodů a restaurací až po ulici
Zahrada je širší součástí Centra technického
U Masných krámů. I nadále zde bude platit závzdělávání „Půda“, které se v rekonstruovaném
kaz stání. Uzavírka bude platit až do jedné hoprostoru půdy knihovny otevírá již v září. Nejen
diny ranní. Taktéž ulice Tyršova bude součástí
děti se zde budou vzdělávat na poli robotiky a in- uzavírky, a to od křižovatky ulic Pálená a Nová.
formačních technologií.
V sobotu 24. 8. 2019 bude uzavírka totožná,
					 avšak již od 11 hodin.
		
Jitka Bidlová
Pořadatelé festivalu POLIČK A*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.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Novinky
z Informačního
centra

Pietní akt a koncert k uctění památky
úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

Informační centrum o prázdninách doslova
praská ve švech.
Pro návštěvníky IC máme připravené stálé
propagační materiály s námětem Poličky či hradu Svojanov, ale také spoustu novinek. Jedná se
o nové turistické vizitky „osobností“, u nás konkrétně s Bohuslavem Martinů a Přemyslem Otakarem II. Dále nabízíme nově vydané pohlednice k výročí Bohuslava Martinů nebo oblíbené
zvonečky a hrníčky s motivy Poličky.
Do stálé nabídky suvenýrů jsme připravili
velký výběr magnetek, turistických vizitek, ale
i propisek či zápisníků. Jako upomínkový předmět nebo originální dárek z dovolené jistě potěší balení Poličského piva, regionální medovina
nebo křupavé oplatky z Poličky.
Mezi standardní služby se řadí možnost zakoupit vstupenky na kulturní akce, koncerty
i festivaly, a to ze známých prodejních portálů,
jako je Ticketstream, Ticketportal, Ticketlive,
Ticketart, Colosseum nebo ColoseumTicket+.
Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní divadelní představení v Tylově domě, např. Zamilovaný sukničkář nebo Skleněný Strop. Veškeré
vstupenky do Tylova domu nadále zakoupíte
u nás v Informačním centru.
Výhodně u nás také nakoupíte nebo prodáte
obvyklé zahraniční měny. Směnárna je v hotovosti a bez poplatků. K dispozici jsou české a rakouské dálniční známky.
Pro rozšíření dostupnosti dopravy jsme v našem IC zařídili prodej jízdenek společnosti Flix bus, která nabízí široké pokrytí celé ČR, ale i návazné spojení do turistických měst Evropy. Od
žlutých autobusů a vlaků společnosti Regiojet
nabízíme prodej vnitrostátních i mezinárodních
jízdenek.
Nadále zůstáváme kontaktním místem společnosti IREDO. Pomůžeme Vám vyřídit čipové
karty na autobusovou i vlakovou dopravu pro
pohodlnější a levnější cestování.
Zkusit štěstí u nás můžete přes terminál Sazky.
Mezi jeho služby patří prodej her, stíracích losů,
ale také dobíjení mobilních telefonů nebo platba
faktur.
Klienti AIR BANK si díky Sazka terminálu
mohou vybírat hotovost ze svých bankovních
účtů.
Pro podporu literárních autorů z Poličky Vám
mimo historické publikace nabízíme i oblíbenou
knihu Vojta z Poličky, závodní trilogii a novou
dokumentární knihu Ve válce od novinářky
a publicistky Markéty Kutilové.
FLORIA KROMĚŘÍŽ + ZÁMEK CHROPYNĚ + BAZILIKA SV. HOSTÝN
Na sobotu 28. září 2019 jsme společně se zahrádkáři a CK Ko-tour připravili tradiční zájezd
na podzimní zahrádkářskou výstavu FLORIA
Kroměříž. Odpoledne společně navštívíme Baziliku Nanebevzetí Panny Marie Sv. Hostýn a také
si prohlédneme zámek Chropyně.
Další jednodenní poznávací zájezd se uskuteční v říjnu 2019.
Těšit se můžete na oblíbený Adventní zájezd,
který proběhne dne 30. listopadu 2019, jeho
program ještě připravujeme.
Své blízké můžete potěšit dárkovým poukazem na dovolenou v libovolné hodnotě, se vším
poradí a zajistí v CK Ko-tour.
Přejeme Vám všem krásné léto a pohodový
zbytek prázdnin.
Kolektiv
Informačního centra.
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Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne
na konci srpna rovných 60 let. Současně uplyne
40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska,
kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu
v Poličce.
Město Polička ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů chce skladatelovo úmrtí uctít pietní
vzpomínkovou akcí, která se bude konat přesně
v den jeho úmrtí, 28. srpna.
U hrobu skladatele proběhne krátký pietní
akt, který kontinuálně přejde do vzpomínkového
koncertu s názvem Píseň domova. Jde o literárně-hudební pásmo, koncipované úmyslně jako úzce
komorní vystoupení, založené na niterném dialogu violy s lidským hlasem. Píseň domova vznikla
před deseti lety k 50. výročí skladatele, do života
ji tehdy uvedl herec Alfréd Strejček. Hudební část,

umně složená z citací melodií Bohuslava Martinů
či jejich parafrází, je dílem skladatele a hudebníka
Jaroslava Krčka, jenž je veřejnosti znám jako umělecký vedoucí souboru historické lidové hudby Musica Bohemica. Také part recitace pochází zejména
od Martinů: jde o úryvky z jeho korespondence či
psaných textů, které jsou doplněny citacemi některých veršů Miloslava Bureše, s nímž Martinů
vytvořil své vrcholné „dílo domova“, kantátu Otvírání studánek. Píseň domova budou v Poličce
interpretovat brněnští umělci, Lubomíra Sonková
(recitace) a Leoš Černý (viola).
Akce se koná 28. srpna 2019: v 16.45 proběhne
pietní akt u hrobu skladatele a následně v 17 hodin
zazní v kostele sv. Michala Píseň domova.
Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Pozvánky z měst České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
31. 8.–1. 9. 2019
XXVI. Czech International Air
Fest 2019 – CIAF 2019
Letiště Hradec Králové
Letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena
na přehlídku vojenských letounů, akrobatické letouny a především na ukázky skupinové akrobacie
a pokračuje tak v tradici velkých leteckých dnů
v Hradci Králové.
CHEB
30.–31. 8. 2019 – Valdštejnské slavnosti
Tradiční historické slavnosti na náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad a v Krajince
JINDŘICHŮV HRADEC
31. 8. 2019 – Bohéma
operní představení na III. nádvoří st. hradu
a zámku
KUTNÁ HORA
9.–10. 8. 2019 – Dačického 12
Krosový běh na 12 km údolím Vrchlice a Bylanky

LITOMYŠL
11. –18. 8. 2019 – Litomyšlské dny barokní tradice
kulturně-duchovní festival barokního dědictví
POLIČKA
23.–25. 8. 2019 – Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní
scénou je poličské náměstí – klasická hudba, jazz,
rock, divadlo, věžní hudba.
TELČ
16.–17. 8. 2019 – Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Od počátku
k rozkvětu Telče
Oslavte s městem Telčí 920 let od jeho založení.
TŘEBOŇ
13.–18. 8. 2019 – Třeboňská letní setkávání
Mezinárodní hudební kurzy s koncerty pro veřejnost v divadle, ve Schwarzenberské hrobce, v lázních
Aurora.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Bezmoc mocných, aneb neslavné
konce - pozvání do knihovny
Přestože žijeme v moder- „osvětu“ vyhradíte čas ve druhé polovině letošního roku, kdy bude v Městské knihovně v Poličce
ní době, neznamená to, že
probíhat přednáškový cyklus „Bezmoc mocných,
bychom se až tolik lišili od
našich předků. Svět se mění, aneb neslavné konce“, který si pro vás připravila dr. I. Fridrichová-Sýkorová a který se ponese
ale my zůstáváme paradoxně
v duchu odhalování pozadí vražedných útoků na
stále stejní. Takže ani žhavé
minulé mocné. Přednáškový cyklus bude probíhat
současnosti není cizí boj o moc. Jenom prostředky
jsou už poněkud civilizovanější. Tam, kde v minu- ve vybraných středách od půl šesté večer v prostorách Městské knihovny v Poličce, nejenom za vaší
losti tekla krev a nehodní mocní byli odnášeni ze
přítomnosti, ale i s těšící se přednášející a samoscény v pohřebních rubáších, dnes stejnou službu
odvádějí média, podílející se na virtuálních aten- zřejmě i s obligátním čajem po páté.
Ivana Fridrichová-Sýkorová
tátech, jejichž „vražednost“ si s tou minulou nezadá. Co však zůstává, je skutečnost, že mocní čelili,
čelí a budou čelit těm, kteří by rádi na jejich místo.
Náš přednáškový cyklus se tedy bude věnovat
lidem, kteří po nějaký čas stáli na pomyslném vrDětské odpoledne
cholu mocenské pyramidy a stali se pro své okolí
natolik nepřijatelnými, že museli odejít. A proto1. září 2019 v Zahradě
že odmítali dobrovolně vyklidit pole, vzali jejich
u mlýna od 15:00 hod.
osudy do rukou ti, co se tlačili na výsluní. Příkladů
z minulosti je přehršel, najdeme je v našich česZve Svatojosevská
kých dějinách, stejně jako v dějinách jiných nárojednota
Polička z. s.
dů, ve starověku, středověku i na samém prahu
moderní doby.
a KDU-ČSL
Pokud se chcete dozvědět, jak se bojovalo o moc
v minulosti, budeme jen rádi, když si pro tuto

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

Cestu ke hradu konečně
lemují svodidla
Svojanov – nejen návštěvníci památky jsou
potěšeni. Okraj jediné přístupové cesty k oblíbené
památce je bezpečnější.
Pro ty, kteří se na hrad Svojanov vydají na kolech
nebo autem, vede do kopce jen jediná přístupová
komunikace. Mnozí se diví, proč k pěkně opravenému
hradu nevede také stejně důstojná cesta. Bohužel
mají pravdu. Cesta je plná děr a výmolů. Na jednom
z okrajů je dokonce poměrně hluboká šachta, která
nemá kryt.
Vlastník cesty, kterým je městys pod hradem,
jí nevěnuje patřičnou pozornost. Cesta bývá
nebezpečná samozřejmě také v zimních měsících,
kdy zůstává takřka bez údržby. Často se stává, že auta
uvíznou a hrozí jejich zřícení ze srázu. Po komunikaci
nejezdí jen zaměstnanci hradu. V minulém roce
památku navštívilo 60 tisíc výletníků. Cesta je
důležitá rovněž pro zásobování památky, pro
příjezd
složek
integrovaného
záchranného
systému a samozřejmě také pro obyvatele, kteří
v těchto končinách bydlí. Město Polička, které je
majitelem hradu, se dohodlo s Pardubickým krajem
a společně zainvestovaly do instalace svodidel podél
komunikace. Jejich délka čítá zhruba 550 metrů.
Specializovaná firma nainstalovala svodidla během
jediného dne. Dnes už se tedy všichni, kdo tuto
komunikaci používají, cítí bezpečněji. Pěší se mohou
při výstupu k památce o ně i opřít a odpočnout si.

Blahopřejeme

Nyní už jen schází, aby její vlastník cestu opravil.
Na místě by bylo i rozšíření, ale oprava by stačila.
Správa hradu doufá, že se tato jediná, pro hrad tolik
důležitá spojnice se světem, rekonstrukce dočká.
Na jaké akce na hradě Svojanov můžete
vyrazit v srpnu?
První víkend, tedy 3.–4. srpna, je už tradičně
věnovaný přehlídce divadel. Také pro letošní rok
vybírala správa památky ze široké škály divadelníků,
aby pobavili jak malé, tak dospělé výletníky. Patrony
Divadelní pouti jsou už tradičně Eva Hrušková a Jan
Přeučil. Na sobotní večer je připravený speciální
pořad právě s těmito milými herci. Jako hosta si
pozvali známého herce, baviče a moderátora Jiřího
Krampola. Chcete se dozvědět víc? Pak se přijeďte
podívat.
Na srpnovém programu nechybí ani třicetiletá
válka. Hrad se navrátí o několik století zpět do
doby, kdy se v jeho okolí potulovaly hordy vojáků,
kterí rabovali, dobývali, vraždili. Řinčení mečů
a vůně střelného prachu, ale také tanečnice, bubeníci
a veselé scénky chybět nebudou. Zaškrtněte si ve
svých kalendářích dny 17. a 18. srpna. To je pravý čas
pro třicetiletou válku na Svojanově!
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Dobří SK8áci se vracejí…
Přátelé, je to tak, po bezmála tříleté odmlce se
vracíme na nejkrásnější místo pro sk8ové závody v Poličce – na nábřeží. Skvělá přírodní lavička, vynikající prostředí a samozřejmě nádherný
výhled na poličská panoramata a závodní dráhu.
Jak by řekl klasik: „Sem bych nahnal všechny lidi“.
Jó, ale lidi musí vědět kdy. To kouzelné datum je
10.– 11. 8. a né, že přijdete až za rok.
Závody s již profláknutým názvem Skate´n´Roll
Polička, proběhnou 10. srpna na silnici od Masokombinátu do Širokého Dolu. Je to už evropským,
ale i světovým pohárem prověřený kopec, který
mají závodníci velmi v oblibě. Diváci si na této destinaci přijdou také na své, protože se v jeden den
pojedou rovnou dva závody a to Giant slalom a Hybrid slalom, který se navíc pojede duálně… maso!
Samozřejmě na nedělní klání se již přesuneme na
opěvované nábřeží Svobody přímo do centra Poličky. Tam už zakončíme víkendové klání duálním
slalomem Tight a vyhlášením všech vítězů. Pak už
dáme zase na rok pokoj.
Ti, které sk8 zajímá a náhodní kolemjdoucí, si
jistě také všimli, že dne 15. 6. proběhl na ulici Husova v Poličce malý sk8ový závod s názvem Little
Skate´n´Roll. Sic nám stavební firma zavřela kruháč, takže jsme nemohli jezdit do zblbnutí pořád
dokola, ale nechala volnou celou Husovku. A taková šance se prostě nedá přehlédnout. Organizačně
to bylo opravdu jednoduché, samozřejmě s podporou města Poličky. To máte: nakreslit slalomy,
dotáhnout elektriku, napojit osvěžovací sprchu na
hydrant, postavit stánky, rozpálit gril, napíchnout
bečku, připravit lavičky a stoly, smontovat sk8ový nájezdy, zapnout časomíru a celý den řvát na
všechny závodníky, ať jdou sakra na start. Jak říkám, „s prstem v nose“. No, ale i když to byla taková
jako sportovní párty na veřejném prostranství, tak
jsou z ní i slušné výsledky. Jako vždy to vezmu od
nejnižší kategorie a tou jsou děti. Ve slalomu Tight
se tak třetí umístila Anička Šafránková, na místě
druhém pak Lukáš Martinů a první místo vybojovala Emily Martinů. V tomto roce nám hodně dětí
přešlo do kategorie mladistvých. Tak to vezmeme
pěkně odzadu. Páté místo patřilo Honzovi Hromádkovi a čtvrté pak Tereze Dvořákové. Pro tyto
dva byl start na poličských závodech úplnou premi-

érou. Věříme, že se odhodlají i ke startu na velkých
závodech. Budu však pokračovat, třetí totiž dojel už
ostřílený Martin Falt. O jednu příčku výš se dostal
Tomáš Mach a první místo obsadila Tomášova sestra Kája Machová. Dokonce i další kategorie má
už obsazení z našich dětí. Petr Martinů v juniorech
zajel nejlepší čas a skončil na prvním místě. V kategorii masters dojel Ivo Škrabal na čtvrtém místě.
Kategorie profesionálů byla v naší režii a to v pořadí
Zdeněk Mach druhý a Petr Matouš první.
Jak jsem začínal tento článek, tak ho budu i končit. Doufáme, že se na velké závody 10.-11. 8., nevrátí jenom závodníci, ale i diváci. Přijďte si užít příjemné prostředí nad Širokým Dolem a uprostřed
Poličky, sportovní zážitek a hlavně pohodu, kterou
doma před televizí prostě nezažijete.
Těšíme se na Vás.

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

Paní Květoslava Navrátilová, narozena 4. 7., oslavila 60
let a pan Stanislav Navrátil,
narozen 16. 6., oslavil 65 let.
Přejeme Vám všechno nejlepší k Vašim narozeninám,
hodně pevné zdraví, štěstí
a spoustu lásky do dalších
společných let.
Přejí Stanislav, Markéta a Kája,
Honza, Iveta, Honzík, Tína a Pavel
Dne 22. 7. 2019 se dožil krásných 87 let pan
Miroslav Chmel. Do dalších let mu přejí mnoho
štěstí, spokojenosti a pevného zdraví jeho
synové Milan a Miroslav s rodinou.

Vzpomínáme
Již šest let tomu, co nás
opustila naše milovaná dcera,
manželka, maminka a sestra
paní Ludmila Kuchtová. A dík,
dík za vše, za lásku, jaká byla
a za život jaký byl.
Dne 29. července by se dožil
70 let náš milovaný tatínek
pan Ladislav Haman.
S láskou vzpomínají děti.

Dne 29. srpna by se dožila
70 let naše milovaná
maminka Marie Hamanová.
S láskou vzpomínají děti.

Dne 25. srpna by se dožil 90
let pan Miloslav Štefka.
S láskou vzpomíná syn
s rodinou.

S láskou vzpomínáme na
pana Jindřicha Báču, který
zemřel 4. 7. 2016.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka Jarmila, děti,
vnoučata, ostatní příbuzní
a známí.

Dne 23. 7. uplynulo 24 let od úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka, pana
Bohumíra Jílka.
S láskou vzpomíná manželka Jana a dcery
s rodinami.
31. 7. jsme si připomněli úmrtí milované
maminky a babičky paní
Marie Andrlové.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami
a vnoučata.
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Kalendář akcí

Program RC
MaTami

srpen 2019

Vážení návštěvníci, během
prázdnin se mění pravidelný
týdenní program, viz níže. Na
výlety ani dílničky není potřeba se přihlašovat.
V případě špatného počasí se výlet nekoná. Dále
upozorňujeme, že během příměstského tábora,
který se koná 12.–16. 8., bude centrum pro veřejnost uzavřeno. Přejeme Vám všem krásnou druhou polovinu prázdnin.
Pravidelný prázdninový program
• Klubík: každé pondělí a pátek 9.00 - 12.00
hod.
• Dílny dle programu: úterý 9.00 - 12.00 hod.
• Hlídáček: středa 8.00 - 12.00 hod.
• Výlety dle programu: čtvrtek
Cvičení s Danou
Více informací najdete na stránkách https://
www.facebook.com/instruktorka DM/ nebo https://danamatejskova.webnode.cz/aktuality/.
Hlídáček
(kapacita max. 6 dětí): každou středu
8.00 - 12.00 hod.
Cena: 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provoz 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/hod. 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.
Dílna – Lapač snů
6. 8. , 9–12 hod.
Špatné sny se zachytí v síti, ty dobré sklouznou
po peříčku zpět do duše spícího.
Cena: 40 Kč
Výlet – dětské hřiště Máneska
8. 8. , 9–12 hod.
Přijďte si společně pohrát a zadovádět na krásné dětské hřiště na Mánesce.
Dílna – Dešťová hůl
20. 8. , 9–12 hod.
Pestrobarevný hudební nástroj vyluzující zvuk
podobný šumění deště.
Cena: 40 Kč
Výlet – vláčkem do Borové
29. 8. – Pojeďte s námi vláčkem do Borové pohrát si na hřiště u sokolovny. K zapůjčení minigolf,
občerstvení v kiosku. Odjezd z Poličky 8:31 hod.
Návrat buď vlakem v 11:15, 13:17 nebo busem
v 11:55 hod.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 18. 9. (středa 9.00–18.00 hod.) a 19. 9.
(čtvrtek 8.00–13.00 hod.). 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) 9.00 - 17.00
hod. (Jordán). Výdej věcí: 20. 9. 2019 (pátek)
9.00 – 16.00 hod. (Jordán).

Pozvánka do Českomoravského pomezí
Polička
srpen
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
srpen
2.8. - 21.00 Koncert skupiny BUTY, nádvoří Moravskotřebovského zámku, od 18 hodin vystoupí
kapela Do Větru
10.8. - 21.30 - 22.30 hod.. Renesanční večer na
zámku
Speciální noční oživené prohlídky na zámku
v Moravské Třebové tentokrát na téma života renesanční šlechty.
30. - 31.8. 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 slavnostní
Svitavy
srpen
10. 8. / So / 19:00 / Park Jana Palacha
Písničkáři v parku:

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné dopolední aktivity, Kondiční a posilovací cvičení: 50 Kč, jóga: 70 Kč
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM.
Více informací o nás, našich aktivitách, členství
najdete na webových stránkách www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami
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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
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Multikulturním centru Fabrika.
Vstupenky na koncert pouze na místě. Vstupné:
100 Kč. Děti do deseti let mají vstup zdarma.
Více na: www.fabrikasvitavy.eu
31. 8. / So / 13:00 / náměstí Míru
Slavnost dechových hudeb
Na 27. slavnosti, která bude zahájena tradičním
pochodem dechových hudeb a orchestrů po náměstí, uslyšíte svitavské dechovky, jako je Astra,
Svitavská dvanáctka Jarda Gang, ale také např.
krojovanou Zlaťanku z Kobylnic u Brna, Dolnovanku z Dolního Újezda.
V případě nepříznivého počasí se slavnost přesune do Fabriky.

Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY:
rodné Poličky v roce 1979, spojené s úvodním slovem
FENOMÉN
IGRÁČEK Jaroslava Novotného, hudebním vystoupením
A RŮZNÁ POVOLÁNÍ DŘÍVE
Oldřicha Růžičky (zpěv) a Petra Kašpara (klávesy)
I NYNÍ
a následnou besedou s autorem filmu a pamětníky
– výstava o minulosti i součas- této významné události.
nosti známé české figurky a o růzVzpomínkový večer se uskuteční v atriu Centra
ných profesích představených
Bohuslava Martinů (namísto původně plánovaného
skrze historické hračky
Tylova domu). Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
11. 5.–25. 8. 2019
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč. V případě
Legendární figurka IGRÁČEK, která vznikla
nepříznivého počasí bude akce přesunuta do
v roce 1976, chce potěšit děti a dojmout dospělé. hudebního sálku centra.
Výstava návštěvníkům představí historii, bohatou
současnost i výrobu oblíbené české hračky. ProhlédPOLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
nete si desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů s typickým náčiním, nářadím, dopravními
Již devátým rokem se v Poličce na prázdniny
prostředky apod., které vznikají v lisovně plastů
usídlí multižánrový festival Poličské kulturní léto
v Korouhvi. Současnou tvorbu zastupují také nové
přinášející vlnu zábavy a dobrodružství pro všechny
herní řady, např. auta MultiGO. Nechybí ani ostat- – letní kino pro dospělé i pro děti, bubnování,
ní výrobky od českého výrobce společenských her
science show, tanec, cestovatelský večer, divadla
a hraček firmy EFKO. Mnohé z nich již 10 let využí- a divadélka, tvořivé dílny pro děti, večery s hudbou
vá Společnost pro ranou péči pro podporu zdárného
a další zážitky.
vývoje postižených malých dětí.
Program se koná v Centru Bohuslava Martinů
Ve druhé části výstavy se podíváme do starší his- v Poličce. Vstupné na akce: 40 Kč. Občerstvení
torie (1880–1980). Představeny jsou celky hraček
si můžete přinést vlastní, jeho prodej letos
vážících se k jednotlivým povoláním. Je na nich
nezajišťujeme.
patrné, jak se skladba řemesel a zaměstnání měnila
Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská
s dobou a s pohlavím dítěte. Uvidíte například truh- knihovna Polička ve spolupráci s MaTami z. s. Více
lářské dílny, dopravní prostředky a stroje, hračky
na www.letopolicka.cz
spojené se zdravotnictvím a hygienou. Děti mají na
výstavě mnoho prostoru ke hře. Je zde připraveno
pá 2. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO
ŽENY V BĚHU
několik zákoutí, která se promění třeba v dílnu, staVěra prožila s Jindřichem báječný život a je
vební parcelu nebo kuchyni. Samostatná je herna
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout
s IGRÁČKY.
Výstava vznikla ve spolupráci s firmou EFKO-kar- maraton! Emancipovaná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Rozdělí trasu na čtyři díly a 42 km
ton s. r. o., Inspirací Zlín z. s. a soukromým Muzeem
zdolají jako rodinná štafeta. Dcery se ovšem do
hraček z Rychnova nad Kněžnou.
běhání nehrnou. Svérázná maminka musí napnout
LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ
všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes
27. 4.–1. 9. 2019, výstavní sály Městské galerie, řadu překážek a komediálních komplikací na start
Palackého nám.
maratonu. Stejně jako v životě je důležité vydržet
Letošní ilustrátorská scéna, která je již
a nevzdávat se… Komedie / Česko, 2019, 93 min.
v galerijních prostorách radnice tradicí, představuje
ne 4. 8. od 16.00 hod.
Galinu Miklínovou. Autorka je českou režisérkou,
DIVADÉLKO PRO DĚTI
ilustrátorkou a výtvarnicí animovaných filmů, které
VODNICKÁ POHÁDKA – V rybníku na kraji
se dostaly na řadu světových festivalů animované
vesnice žijí dva vodníci a jejich domácí mazlíček
tvorby. Vytvořila svou autorskou knihu a posléze
žába. Když vidí nešťastnou Madlenku, která je
večerníček O Kanafáskovi, zpracovala ilustrace ke
zamilovaná do Vendelína, rozhodnou se jejich
knihám od J. K. Rowlingové – Harry Potter I. až
lásce pomoci. Pohádka má příjemnou staročeskou
IV. Spolupracovala s Pavlem Šrutem na řadě knih
atmosféru a je plná písniček. Účinkuje Loutkové
– Pavouček Pája, Veliký tůdle, Verunka a kokosový
dědek, Příšerky a příšeři a samozřejmě nesmíme
divadlo Kozlík. Koná se v rámci akce „Ozvěny
opomenout tolik známé Lichožrouty. Ti vznikli
festivalů České inspirace – Kutnohorské léto na
nejdříve v knižní podobě a posléze byl vytvořen
Svojanově a v Poličce.“
celovečerní film Lichožrouti, který získal ocenění
nejen v České republice. Ilustrovala pro děti více
út 6. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
než 30 knih a získala desítky ocenění nejen díky
DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami
Lichožroutům. Poslední oceněnou knihou je H2O
LAPAČ SNŮ – špatné sny se zachytí v síti, ty
a tajná vodní mise, kterou vytvořila společně
dobré sklouznou po peříčku zpět do duše spícího.
s Petrem Stančíkem. Kniha získala výroční cenu
Zlatá stuha v kategorii beletrie pro děti v uplynulém
pá 9. 8. od 20.00 hod. HUDBA
roce.
– koncert kapely APETITT
Výstava je, jako již tradičně, zaměřena především
Koncert folk-country-rockové kapely, která vás
na hravé poznání světa ilustrace této autorky. jistě kulturně nasytí.
Dozvíte se, kdo je Vombat Jirka a čím je tento savec
tak výjimečný. Poznáte svět Lichožroutů, zapojíte
so 10. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO pro
se do návrhů nových vzorů ponožek, vyzkoušíte
děti – KRÁLÍČEK PETR
Kanafáska, jak šikovnou uspávací peřinou je,
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný
a shlédnete „nebe“ plné knih.
život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový
majitel statku se však o svůj životní prostor dělit
UPOZORNĚNÍ:
nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná
Z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba
bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli
bude RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA
zahrady. Rodinný / Animovaný / Komedie /
MARTINŮ po celý rok 2019 UZAVŘENA. Dobrodružný / Fantasy / USA / Austrálie / 2018 /
Děkujeme za pochopení.
95 min.
SPOLEK NÁŠ MARTINŮ:
Projekce dokumentárního filmu
– JSEM DOMA...
27. srpna 2019 od 21.00 hodin
Premiérové uvedení autorského filmu Petra
Vorlíčka o převozu ostatků Bohuslava Martinů do

ne 11. 8. od 16.00 hod.
DIVADÉLKO PRO DĚTI
POHÁDKA O NEZBEDNÝCH
KŮZLÁTKÁCH
– otevřela kůzlátka, když vlk klepal na vrátka?
Copak s vlkem uděláme, jakpak my ho vytrestáme?
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

O čem naše pohádka bude? O kůzlátkách? O vlkovi?
Že ji znáte? Inu, kdo ví… Kdo by se bál vlka Plka?
Tam kam nemá, čenich strká! Pět kůzlátek kozy Józy
že jsou hodné dětičky? Neposluchy a rošťáci – věřte
tomu lidičky! Účinkuje divadlo JOJO.
út 13. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu
BROŽE – buďte originální! Přejete si osobitým
způsobem vyjádřit svůj názor nebo si vyrobit skvěle
ladící doplněk? Pak si přijďte vytvořit svoji vlastní
brož nebo chcete-li placku. Zvládne to každý. Cena
zahrnuje veškerý potřebný materiál.
st 14. 8. od 19.00 hod.
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ
DRACOOLA – „Nechci se chlubit, ale jsem
proslulý v míchání Bloody Mary.“ Každej jsme
nějakej! A každej známe někoho, kdo nám pije
krev. Neotřelé komediální zpracování světově
známého románu Brama Stokera o nejslavnějším
upírovi všech dob, ve kterém nechybí hroby, rakve,
kříže, česnek, ohňové, větrné a vodní efekty –
a samozřejmě krev. Spousta krve. Účinkuje divadlo
Hysterie.
pá 16. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO
TERORISTKA
Česká komedie je příběhem učitelky v důchodu,
která celý život učila žáky, že základem všeho je
slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně
na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece
nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si
tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí
zbraň. Komedie / Drama / Česko / 2019 / 95 min.
ne 18. 8. od 14.00 hod. HUDBA
POSEZENÍ S HARMONIKOU
Svitavští heligonkáři spolu s Františkem
Hladíkem (klávesy) z Poličky vám lidovými
písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.
út 20. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami
DEŠŤOVÁ HŮL – pestrobarevný hudební
nástroj vyluzující zvuk podobný šumění deště.
út 27. 8. od 14.00 do 16.00 hod.
DÍLNIČKA PRO DĚTI v radnici
VZDUCHOLOĎ – nechte se vtáhnout do
příběhů Kosprda a Telecí a vytvořte si vzducholoď
podobnou té jejich, která se stane nápaditou
dekorací dětského pokoje. Vhodné pro děti od 8
let. Cena zahrnuje materiál i návštěvu výstavy
Lichožroutka Galina Miklínová.
pá 30. 8. od 21.00 hod. LETNÍ KINO
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější
než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze
svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co
v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na
vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích
chovanců? Komedie / Německo / 2017 / 120 min.
so 31. 8. BITVA NA POLÍČKÁCH
5. ročník celodenního historického festivalu, při
kterém v parku u hradeb vyroste středověké ležení,
kde se setkají skupiny živé historie z několika zemí.
Pořádá spolek Aldeigjuborg z. s. Vstup zdarma,
koná se za každého počasí.
PŘIPRAVUJEME:
Gymnázium Polička ve spolupráci s CBM
a Městským muzeem a galerií Polička pořádají
výstavu absolventů gymnázia. Výstava se koná se
u příležitosti 100. výročí založení Gymnázia Polička.
V rámci výstavy bude představen fotografický
projekt “Tváře gymnázia”.
Vernisáž se uskuteční 6. 9. 2019 v 17.00 hodin ve
výstavních sálech muzea. Jste srdečně zváni.
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Srdečně zveme bývalé i současné členy SBM na
setkání ve středu 28. srpna od 15.30 hod. do Tylova domu. Společně si připomeneme 40. výročí
založení poličské pobočky SBM a na den přesně
40 let od uložení ostatků skladatele do rodinného hrobu. V 16.45 proběhne pietní akt u hrobu
skladatele a v 17 hod. se přesuneme do kostela sv.
Michala, kde za účasti představitelů města a martinůovských institucí proběhne hudebně literární
pásmo Píseň domova k uctění památky Bohuslava
Martinů.
Za členy výboru SBM v Poličce
Mgr. Ellen Erbesová

Pozvánka
na koncert
Přijměte pozvání na koncert mistrovských
houslových kurzů prof. Milana Vítka, který se
uskuteční ve velkém sále Tylova domu 6. srpna
2019 od 19.00 hodin v rámci 24. ročník mistrovských houslových kurzů prof. Milana Vítka, které
proběhnou ve dnech 21. 7.–11. 8. 2019 v Litomyšli
a následné Koncerty mladých umělců ve městech:
Letohrad, Polička, Brandýs nad Orlicí a Potštejn.
Smyčcové mezinárodní kurzy v Litomyšli založil v roce 1996 profesor Milan Vítek ve spolupráci
s Annou Rychnovskou a Radomilem Kašparem,
kteří si velmi přáli přiřadit se s touto kulturní akcí
k již slavnému festivalu Smetanova Litomyšl založeném v roce 1949 a jenž se každoročně koná právě
před smyčcovými kurzy.
Na poličském koncertě se představí mladí umělci z Norska, Dánska, USA, Kanady, Japonska, Singapuru, České republiky.
Koncert je zařazen do doprovodného programu
multižánrového festivalu Polička*555.

Letos se uskuteční

v úterý 6. srpna v 19:00 hod.
v evangelickém kostele.

Zazní lidová a barokní hudba Británie a Irska. Zpestřením letošního ročníku bude
několik černošských spirituálů.

MICHAL HROMEK CONSORT

Jakub Klár – flétna, whistle
Michal Hromek – kytara
Daniel Mikolášek – bicí, zpěv, melodica
hosté:
Petra Kohoutová a Tatiana Čudová – zpěv
Kateřina Lískovcová – housle, viola
SPZ – Komorní pěvecý sbor
Koncerty putovního festivalu Folk-Baroque 2019:
10. 4. – Sušice
6. 8. – Pustá Rybná
7. 8. – Kunětická Hora

10

Letní měsíce spojené s prázdninami a cestová- na pobřeží; jednotlivé části nazval Plachetní loďním leckdy přinesou nové zážitky, poznání nových
ky, vracející se večer do přístavu, Píseň na pobřeží
lidí, někdy i nové lásky. Nejinak tomu bylo i u Bo- a Břehy v příboji. Dedikantce ji popsal takto: „Je
huslava Martinů, jedna jeho letní láska vzplála
v létě roku 1920. Toho roku dostal nabídku působit
jako hráč kolonádního orchestru v lázních Luhačovice. Toto malé lázeňské městečko se zejména
v období první republiky raketově rozvíjelo a získávalo celostátní věhlas. Velkou zásluhu na tom
měl architekt Dušan Jurkovič, který zde vytvořil
zcela unikátní soubor staveb ve stylu lidové secese
a ty se staly nepřehlédnutelnou tváří lázeňské části města. Luhačovice se staly místem, kam jezdila
smetánka z celé republiky a tak i hrát v lázeňském
orchestru bylo ctí. Bohuslav Martinů proto neváhal a nabídku přijal, i když nešlo o žádné velké
umění – hrál se většinou repertoár tehdejších oblíbených populárních melodií.
V Luhačovicích se Martinů seznámil s  Miladou
Häuslerovou, půvabnou dívkou, jež do Luhačovic přijela na prázdninový lázeňský pobyt. Byl jí
okouzlen natolik, že o ní básnil příteli Stanislavu
Novákovi: „Ale teďka zde byla dívenka z Přerova
a tak jsme se domluvili o mnohých věcech a musím
Ti říci, že je to báječné děvče a že ten týden co zde
byla byl velmi hezký, což asi pochopíš.“ Započatý
vztah byl ale přerušen odjezdem obou do svých
domovů. Mladí lidé se vrátili každý ke svému životu, vztah udržovali korespondencí. Martinů slečně
Miladě luhačovické setkání připomínal v dopise:
„Vzpomínám na Luhačovice jako na krásnou pohádku, sen jediného večera, (…) měsíční a zvláštní
to taková večerní procházka s Vámi, někde daleko
náladu, kterou jsem zažil na Slovácké Boudě.“ Do- od měst, od lidí, u moře, kde jen vlny zpívají svoje
tkl se v textu místního fenoménu, tzv. „Slovácké
písně, kde není nic než hladina nekonečných vod,
búdy“, což byla také stavba architekta Jurkoviče, temnoucí vesmír, bílé plachty na obzoru a v dálce
zamýšlená původně jako skladovací prostora na
píseň některého rybáře nebo jeho děvčete, šumící
víno, zavedená ale brzy jako oblíbený výletní re- vlny příboje. Vy a já.“
staurační cíl v lese nad lázněmi. Společně strávený
Po roce se Bohuslav Martinů vrátil do Luhačovic
čas s Miladou Häuslerovou chtěl mladý skladatel
opět jako hráč kolonádního orchestru. Doufal, že
uchovat v paměti kompozicí krátké skladbičky
se bude historie opakovat a on se se slečnou MilaOne-step. Je to tanečně laděné dílko ovlivněné
dou opět setká: „procházky v okolí slovenské búdy
módní vlnou zaoceánských tanců jako např. bos- jsou daleko krásnější než vloni a já nevím, co bych
ton, foxtrot, charleston a další. One-step zkompo- Vám všecko nasliboval, abych Vás sem přilákal (…)
noval za jediný den na začátku ledna 1921 a věno- nic tu nepracuji, jen se toulám v lese a na sluníčval jej právě slečně Miladě. V té době byl již několik
ku a v mém pokojíčku leží papír i pero připraveny
měsíců členem České filharmonie a často byl s or- k práci a čekají jen na mne, ale já nejsem naprosto
chestrem na cestách. Reakce adresátky byla zřej- připraven. Vždycky ráno se na mě pero tak vyčímě chladnější, než skladatel očekával, jeho emoce
tavě kouká, ale slunce stojí v okně a kývá na mě
se naopak stupňovaly: „Vy mne přitahujete k sobě
a pak už je každý odpor marný a za chvíli už jsem
takovou silou že jsem naprosto bezbranný. Víte
v lese.“ Luhačovické setkání se to léto z bůhvíjakéo tom? Víte i o tom, že splňujete všechny sny, snad
ho důvodu nezdařilo, nicméně skladatel se se svou
jsou to moje ideály, které kdy jsem měl… Až přije- vyvolenou dívkou sešel na Radhošti. Jejich vztah
du z turné napíšu jen pro Vás klavírní věci, jaké Vy
pak trval ještě přibližně rok – ovšem víceméně jen
si zasloužíte, a zlobím se na sebe, že jsem Vám po- na dálku, v dopisech. Postupně ztrácel na intenzitě
slal ten One-step.“ Svůj slib splnil a Miladě Häus- – až se na podzim roku 1922 vytratil zcela.
lerové věnoval třívětou klavírní skladbičku Večer
Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

v poličce…

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

Čas
16.00
09.00
13.30
19.00
14.00

8. 8.

09.00

20. 8. 09.00
20. 8. 13.30
21. 8. 14.00
23. 8. 18.00
24. 8. 14.00
25. 8. 10.30
27. 8. 14.00
27. 8. 14.00
27. 8. 21.00
		
28. 8. 16.45
28. 8. 15.30
		
28. 8. 17.00
29. 8. 08.31
29. 8. 14.00
30. 8. 21.00

Mužský pěvecký sbor Kolár hledá členy
Tradice pěveckých sborů na českém území je
dlouhá a bohatá. Pěvecké spolky byly zakládány
od druhé poloviny 18. století a podle dostupných
pramenů, které objevil ing. Matouš v muzeu našeho města, také v Poličce byl v druhé polovině
19. stol. založen mužský pěvecký sbor Kolár. Sbor
byl veden jako spolek, který měl své stanovy a členy byli významné osobnosti města. Mužský pěvecký sbor Kolár se postupně přeměnil na sbor smíšený a v této podobě žil pěveckým životem až do
40. let minulého století.
V tomto a příštím roce slaví město Polička významná výročí našeho velkého rodáka, hudebního
skladatele Bohuslava Martinů. Několik hudebních
nadšenců se rozhodlo, že se k těmto výročím pokusí navázat na tradici pěveckého sboru Kolár založením nového, současného mužského pěveckého sboru. Hlavním organizátorem této myšlenky

4. 8.
6. 8.
6. 8.
6. 8.
7. 8.

9. 8. 20.00
		
10. 8. 21.00
11. 8. 16.00
13. 8. 13.30
13. 8. 14.00
14. 8. 13.30
14. 8. 19.00
16. 8. 21.00
18. 8. 14.00
		

je Mgr. Oldřich Růžička, který žije v Poličce a je
sbormistrem MPS Vocatus Ecumenicus městyse
Jimramov.
Myšlenka nového mužského sboru se volně šíří
a po úvodním projednání s vedením našeho města
byl navržen název MPS Bohuslava Martinů města Poličky. Již se hlásí první členové, diskutuje se
a vytváří se budoucí obraz sboru, vybírá se vhodná
zkušební místnost, např. sál restaurace Střelnice
a také repertoár.
Zveme tedy touto cestou muže každého věku
z Poličky a okolí ke společnému zpívání. První
setkání Mužského pěveckého sboru B. Martinů
města Poličky se uskuteční v druhé polovině září
tohoto roku.
Pro více informací můžete psát na e-mail
oldaruzicka@seznam.cz nebo volat přímo na
tel. 775 729 600.

Název akce – popis
DIVADÉLKO PRO DĚTI VODNICKÁ POHÁDKA
DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami - LAPAČ SNŮ
Šikovné ručičky
Koncert mladých umělců - 24. ročník mistrovských houslových kurzů prof. Milana Vítka
Trampské odpoledne - Zpěv, trampské dovednosti, grilování.
Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion.
Hřiště Máneska - Přijďte si společně pohrát a zadovádět
na krásné dětské hřiště na Mánesce.
HUDBA – koncert kapely APETITT
Koncert folk - country - rockové kapely, která vás jistě kulturně nasytí.
LETNÍ KINO pro děti - KRÁLÍČEK PETR
DIVADÉLKO PRO DĚTI POHÁDKA O NEZBEDNÝCH KŮZLÁTKÁCH
Batikování
DÍLNIČKA PRO DĚTI v muzeu BROŽE
Batikování
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ DRACOOLA
LETNÍ KINO - TERORISTKA
HUDBA – POSEZENÍ S HARMONIKOU - Svitavští heligonkáři
spolu s Františkem Hladíkem (klávesy) z Poličky vám lidovými písničkami zpříjemní
nedělní odpoledne.
DÍLNIČKA PRO DĚTI v MaTami - DEŠŤOVÁ HŮL
Šikovné ručičky
Cestovatelské odpoledne - Chorvatské město Primošten.
Polička *555 - 28. ročník multižánrového festivalu
Polička *555 - 28. ročník multižánrového festivalu
Polička *555 - 28. ročník multižánrového festivalu
DÍLNIČKA PRO DĚTI v radnici - VZDUCHOLOĎ
Trénování paměti
Projekce dokumentárního filmu „JSEM DOMA...“ film P. Vorlíčka o převozu ostatků B. Martinů do Poličky
Pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele Bohuslava Martinů
Celorepublikové setkání poboček SBM - Připomenutí 40. výročí od založení
poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů
„Píseň domova“
Vláčkem do Borové - Pojeďte s námi vláčkem do Borové pohrát si na hřiště.
Narozeninové zpívání
LETNÍ KINO – FAKJŮ PANE UČITELI 3

srpen 2019

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

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

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

DPS Polička

DPS Penzion Polička

www.dpspolicka.cz

Hřiště Máneska

MaTami

matami@matami.cz

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)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
Palackého náměstí
Palackého náměstí
Palackého náměstí
Radnice
DPS Polička

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
Kostel sv. Michaela

Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Tylův dům
Kostel sv. Michaela
Vlakové nádraží
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

Gymnázium Polička
CBM (Muzeum)
MaTami
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)

www.gympolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
matami@matami.cz
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Fredie přilákal rekordní počet diváků
Nechcete se v létě zavírat do klimatizovaných multikin, nebo se naopak potit v malých kinech, a přitom
byste rádi viděli nějaký pěkný film? Nahlédněte do
programu Poličského kulturního léta. Naleznete zde
nejen letní kina, ale i divadla, koncerty či tvořivé dílny.
Již devátým rokem se v Poličce na prázdniny usídlí
multižánrový festival Poličské kulturní léto přinášející vlnu zábavy a dobrodružství pro všechny – letní
kino pro dospělé i pro děti, bubnování, science show,
tanec, cestovatelský večer, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro děti, večery s hudbou a další zážitky.
„Páteční první kino letošní sezóny odstartovalo
hitem letošního roku, filmem Bohemian Rhapsody.

#

Srdečně zveme do PUSTÉ RYBNÉ
na již tradiční letní koncert souboru
MICHAL HROMEK CONSORT.

Kulturní
kam dnes? kalendář

MartiNoviny: Letní láska
Bohuslava Martinů

Setkání poboček
Společnosti
B. Martinů

Oscarový film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock
You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.
Tento film si nenechalo utéct rekordních 180 diváků, což je za celých devět let existence festivalu
nejvyšší návštěvnost.
Dokonce zde lidé čekali i hodinu před začátkem,
aby měli místa a tvořily se tak několikametrové
fronty na lístky, což jsme opravdu ještě nezažili,“

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

uvádí ředitelka festivalu Alena Zavoralová z poličského muzea.
„Před devíti lety se muzeum rozhodlo otevřít
zahradu lidem v podobě nejen letního kina. Návštěvnost je různá, ale ať už se hraje pro 180 nebo
pro 10 diváků, děláme to rádi. Festival pořádáme
ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička a rodinným centrem MaTami z. s. a to především díky
podpoře města Poličky,“ dodává.
Celý program najdete na www.letopolicka.cz
Alena Zavoralová
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů v Poličce

Senioři se baví
a sportují

Tylův dům slaví 90 let

Poslední týden v červnu měli poličští senioři
napilno, protože si do plánu činnosti zařadili rovnou dvě akce. Ve středu 26. 6. to byly sportovní
hry na zdejším fotbalovém stadionu a hned den
poté, ve čtvrtek 27. 6., se sešli v Kamenci, v přívětivém areálu tamních hasičů Pod lípou, při společenských hrách.
Jen letmý pohled do seznamu disciplín sportovních her nás přesvědčí, že to nebyla 26. 6. žádná „lehárna“. Bylo to desetiboj, a to házení šipek
na terč (vítěz Milada Krejsová), petang (házení
koulí „na čáru“, vítězka Marie Lajžnerová), hokej
(vedení míčku holí, vítěz Josef Svoboda), házení
kroužků na cíl (vítěz Jaroslav Koráb), jízda s kolečkem (trakařem) mezi tyčemi (vítěz Oldřich
Roun), házení míčků na terč (vítěz Josef Svoboda), běh s míčkem na raketě (vítěz Petr Lajžner),
bollo ball (3 páry míčků zavěsit na žebř, vítěz Bohumír Navrátil), běh žen na 40 m (vítězná Olga
Scheibová), běh mužů na 70 m, vítěz Petr Lajžner), hod granátem (vítězka Zdena Netolická).
Desetiboj celkově: 1. Josef Svoboda, 2. Zdeňka
Netolická, 3. Věra Augustinová. Všichni vítězové
obdrželi diplomy a památkové předměty.
Ke krásnému odpoledni přispělo letní počasí.
Koruny stromů kolem celého areálu zmírňovaly
palčivé sluneční paprsky, téměř všechny disciplíny probíhaly ve stínu. K dispozici bylo občerstvení. Panovala družná atmosféra, debaty na nejrůznější témata nebraly konce. Korunu celému
odpoledni nasadilo společné opékání buřtů.

V letošním roce si Tylův dům připomíná 90 let
od svého otevření. V dnešní době tvoří i jednu z dominant města. Cesta k jeho výstavbě však nebyla
jednoduchá. Připomeňme si ve stručnosti jeho
historii. Místní ochotníci měli nejprve svoji první
scénu v domě na náměstí, v roce 1841 našli nové
zázemí s divadelním sálem v tehdejší nově postavené budově chlapecké školy (dnešní Centrum Bohuslava Martinů). První zmínka o potřebě stavby
nového divadla padla asi v roce 1900 na valné hromadě Spolku divadelních ochotníků Tyl. Plány pak
odsunula na několik let první světová válka.
Vlastní zahájení stavby podle plánů architektů
Antonína Mendla a Václava Šantrůčka se uskutečnilo nakonec až 2. dubna 1924. V letech 1925, 1926
a 1927 práce na výstavbě kulturního stánku však
pokračovaly velice zvolna. Původně byl termín dokončení plánován na 28. říjen 1928, ale z technických důvodů se tak nakonec nestalo.
Otevření divadla, pojmenovaného po patronu
místních ochotníků Josefu Kajetánu Tylovi „Tylův dům“, bylo následně stanoveno na 18. srpna 1929. Tento termín se již podařilo dodržet.
Divadelní
budova
zaujímající
plochu
1 768 m2 byla rozdělena na tři části. Průčelí, které obsahovalo v přízemí prostorný vestibul, pokladny a šatny. V poschodí slavnostní síň
pro přednášky, koncerty a jiné kulturní podniky a čtyři vedlejší místnosti se třemi balkóny.
Střední část tvořilo hlediště bez místa pro orchestr, galerie řešené o několik stupňů výše a čtyři
reprezentační lóže. Zadní část měla dvě jeviště,
místnost pro biograf a nad nimi v patře zkušební
sál, knihovnu a skladiště rekvizit. V suterénu byly
kuchyně, byt domovníka, kotelna se skladištěm na
uhlí a propadlo.
Velké jeviště bylo dlouhé 16,5 m, široké
10 m a 16,5 m vysoké a bylo opatřeno „kruhovým
horizontem“ – což byl povrch čtvrtkoule z neutrálně zabarveného plátna, jímž se docilovalo dojmu
nekonečného prostoru. Náklady na stavbu a zaří-

zení Tylova domu byly do 31. prosince 1936 vyčísleny na 2 776 067,15 Kč.
Ve dnech 14. a 15. srpna 1929 se konal poslední
slavnostní večer „na rozloučení se starým divadlem“, v němž Spolek divadelních ochotníků hrál
88 let.
A jaký byl program předání a otevření Tylova
domu v neděli 18. srpna 1929? V dopoledních hodinách se nejprve konala vzpomínka na zemřelé
členy spolku a položení kytic na jejich hroby, uskutečnil se průvod od starého divadla, ve kterém byl
přenesen nejen spolkový prapor, ale také bysta
J. K. Tyla do nového divadla.
Při otevření nového kulturního stánku zazněly
o půl jedenácté fanfáry z opery Libuše a uskutečnilo se slavností matiné, na kterém zahrál na klavír také Bohuslav Martinů, zazněla díla Bedřicha
Smetany nebo Jindřicha Jindřicha. Ve dvě hodiny
odpoledne se uskutečnil koncert městské kapely v divadle v přírodě. Ve dvacet hodin pak byla
uvedena v Tylově domě slavnostním představením hra Lucerna od Aloise Jiráska. A pro zajímavost, na toto představení lidé zaplatili za sedadlo:
I. místo 20 Kč, II. místo 15 Kč, III. místo 10 Kč, za
sedadlo v lóži 25 Kč, balkon 10 Kč a místo k stání
bylo za 5 Kč.
Za svoji dobu existence prošel Tylův dům několika opravami. Ta poslední, největší, se uskutečnila
v letech 2000–2002. V části suterénu budovy sídlí
také víceúčelový divadelní klub. Tylův dům znají
dobře nejen obyvatelé města jako místo pro konání divadelních a filmových představení, koncertů,
festivalů, výstav nebo plesů. Konají se zde taneční,
jazykové a vzdělávací kurzy, pohybové kroužky
a další rozmanitá činnost.
A tak na závěr zbývá popřát Tylovu domu do
dalších let mnoho zajímavých akcí a hlavně plno
spokojených návštěvníků.
Stanislav Sáňka
spolupracovník Tylova domu Polička
Tel: 604 575 609. standa.sanka@centrum.cz

NAJDĚTE SI SVŮJ POHYBOVÝ KROUŽEK NEBO JAZYKOVÝ KURZ V TYLOVĚ DOMĚ V POLIČCE
pod vedením zkušených lektorů a v příjemném prostředí.

OD ŘÍJNA 2019 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci / lektorka: MgA. Hana Malíková
- pro děti 1,5 – 2,5 let / den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod.
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí / lektorka: MgA. Hana Malíková
- pro děti 2,5 – 3 roky / den bude upřesněn – 10.00 – 11.00
Cvičení pro zdraví a krásu / lektorka: Dagmar Melšová
- pro dívky a ženy (od 16 let) / úterý 17.30 – 18.30 hod., středa 17.30 – 18.30 hod.
Zdravotní cvičení pro každého / lektorka: Jana Suchá
- pro ženy i muže od 16 let / středa 18.45 – 19.45 hod.
Fit jóga / lektorka: Jana Divoká
- pro ženy i muže od 16 let / pondělí 17.30 – 19.00 hod.

Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete vyzkoušet na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – prezentace zájmové činnosti,
který se bude konat v pondělí 2. a v úterý 3. září 2019.

JAZYKOVÉ KURZY:
NĚMECKÝ JAZYK / lektorka: Mgr. Petra Vinařová / vyučovací den a hodina bude upřesněna
FRANCOUZSKÝ JAZYK / lektorka: Mgr. Lenka Machová / středa - hodina bude upřesněna

PŘIJĎTE SI VYBRAT A VYZKOUŠET AKTIVITU,
KTERÁ BY VÁS ZAJÍMALA

2. a 3. září 2019 do Tylova domu v Poličce,
V Kamenci, na odpoledním společenském
setkání, panovalo stejně „vražedné“ vedro, ale
i tady, díky stromům, stříšce nad stoly a židlemi
a další zeleni, bylo příjemné posezení. Opět se sešlo velké množství členů, kteří si i tentokrát měli
co povídat. Od stolů si ale mohli kdykoliv odskočit, třeba k petangu či trefovat se míčem do koše.
Setkání se po všech stránkách vydařilo.
Je zřejmé, že výbor městské organizace seniorů nezahálí a připravuje pro členy velké množství
akcí a aktivit, které jim rozšiřují nejen vědomosti
a znalosti, ale také zvyšují tělesnou zdatnost. Za
to mu patří poděkování.
Text L. Vrabec,
foto Jan Kovář, L. Vrabec

kde pro vás bude připravena prezentace zájmové činnosti
pro nový školní rok 2019 / 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
		
		

		

17.00 hod.
18.30 hod.

pondělí 2. září 2019
Cvičení pro zdraví a krásu – lektorka: Dagmar Melšová
Zdravotní cvičení pro každého – lektorka: Jana Suchá

10.00 hod.
17.00 hod.

úterý 3. září 2019
Cvičení rodičů s dětmi – lektorka: MgA. Hana Malíková
Fit jóga – lektorka: Jana Divoká

Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 60 min. a budou koncipovány tak, abyste si mohli vyzkoušet,
jestli daná aktivita odpovídá vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.

ITALSKÝ JAZYK / lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková / vyučovací den a hodina bude upřesněna
RUSKÝ JAZYK / lektorka: Mgr. Romana Jelínková / vyučovací den a hodina bude upřesněna
ANGLICKÝ JAZYK / lektorka: Bc. Radka Kozáčková / vyučovací den a hodina bude upřesněna
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se domlouvá s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Výuka probíhá od října 2019 v odpoledních/večerních hodinách.

TANEČNÍ KURZY:
ZDOKONALOVACÍ KURZ TANCE / pro dospělé
vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy – Blanka a Jiří Jedličkovi, termín: říjen / 4 lekce - vždy čtvrtek 19.00 – 22.00 hodin
KURZ TANCE PRO POKROČILÉ
kurz je určen pro absolventy Základního kurzu tance a společenské výchovy a absolventy Zdokonalovacího kurzu tance pro dospělé

vyučuje Taneční škola Knířovi, Česká Třebová – Jaroslava a Petr Knířovi, termín: listopad - prosinec / 4 lekce
vždy čtvrtek 19.00 – 22.00 hodin

Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše případné dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor, karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

VÍCE INFORMACÍ: www.tyluvdum.cz nebo v zářijové Jitřence
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e‑mail: mozaika@mozaika‑policka.cz
www.mozaika‑policka.cz
Zájmové kroužky a kurzy v Mozaice:
PLETKY S OPLETKY
pro děti od 2. třídy			
1050 Kč
čtvrtek 14.00–16.00 SVČ		 Z.Švecová
JEHLOU A NITÍ
pro děti od 1. třídy 			
1050Kč
středa 14.00–16.00
SVČ		 Z. Švecová
KLUBÍČKO
pro děvčata od 2. třídy			
1050 Kč
středa 16.30–18.00
SVČ		M.Procházková
KUTÍLCI ZAČÁTEČNÍCI
pro kluky 1. - 4. třída			
1050 Kč
pondělí 14.00–16.00 SVČ		 Z. Švecová
KUTÍLCI II.
pouze pokročilí			
1050 Kč
pondělí 16.15–18.15
SVČ		 Z. Švecová
KERAMIKA
1.- 3. třída začátečníci			
1100 Kč
úterý 14.00–15.30
SVČ		D.Procházková
KERAMIKA
pokročilí od 6. třídy			
1100 Kč
úterý 15.45–17.45
SVČ		D.Procházková
KERAMIKA
4. – 7. třída			
1100 Kč
čtvrtek 14.00–15.30 SVČ		D.Procházková
KERAMIKA s VÝTVARKOU
1. – 5. třída			
1050 Kč
středa 14.00–15.30
SVČ		D.Procházková
PICASSO
1.- 4. třída			
1050 Kč
úterý 14.00–15.30
SVČ		A. Hejduková
CRAZY ART
5. - 9. třída			
1050 Kč
úterý 16.00–17.30
SVČ		A. Hejduková
PRIMA VAŘENÍ
1.- 5. třída			
1050 Kč
úterý 13.30–15.00
SVČ		 I. Chroustovská
KYTARA - začátečníci a mírně pokročilí
od 4. třídy pátek 14.00–15.00,		
1400 Kč
15.00–16.00, 16.00–17.00 SVČ		 K. Kukaňová
KYTARA
pro pokročilé			
1400 Kč
úterý 16.00–17.00, 17.00–18.00 SVČ M. Kubík
HRÁTKY S FLÉTNIČKOU
aneb zdravé dýchání			
1400 Kč
začátečníci 5 - 6 let
SVČ		 H.Obolecká
ZÁBAVNÁ HRA NA FLÉTNU
pokročilí 			
1400 Kč
7-11 let
SVČ		 H. Obolecká
ZUMBA KIDS
1. stupeň ZŠ			
1100 Kč
středa 16.30–17.30 sál SVČ		 M. Pikovská
AEROBIC
8 - 12let			
1050 Kč
úterý 16.30–17.30
SVČ		 A. Skálová
MAŽORETKY
pro holky 5. - 7.let				
1050 Kč
SVČ		
A. Černá
HIP HOP
6. – 9. třída				
1050 Kč
středa 15.00–16.30
SVČ V. a L. Fendrychovi
JUMPING KIDS MINI I.
od 4 - 6 let				
1050 Kč
úterý 15.15 v 16.15
Gymn.		B. Faltýnková
JUMPING KIDS MINI II
od 4 – 6 let				
1050 Kč
čtvrtek 16.00–17.00
Gymn.		 K. Sokolová
JUMPING KIDS I.
1. – 3. třída ZŠ				
1050 Kč
úterý 14.00–15.00
Gymn.		B. Faltýnková
JUMPING KIDS II.
4. - 5. třída ZŠ				
1050 Kč
středa 14.00 - 15.00
Gymn. B. Faltýnková
JUMPING TEENAGER
2.stupeň ZŠ				
1050 Kč
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čtvrtek 17.00 - 18.00 Gymn.		E. Ošťádalová
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
od 6 do 10let				
1200 Kč
středa, čtvrtek 16.00–17.30 S. hala Gymnázia
L. Králová, B. Faltýnková,E. Neudertová, J. Šícho vá, A. Faltýnková, M. Andrlíková, M. Findejsová
PARKOUR
2. – 9. třída		
1250 Kč
17.30–18.30
S. hala Gymnázia		
		
D. Zeman, S. Pešta
KARATE
10 let – dospělí
1050 Kč /1650 Kč
středa: 17.00–18.30
malá tělocvična ZŠ TGM
pátek: 17.00 - 18.30
velká hala ZŠ TGM
J. Král, P. Hromádka, J. Janáček, R. Andrle,
		
J. Roušar
1. FBC POLIČKA
- MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI
1050 Kč
pondělí 15.45–16.45
ZŠ Na Lukách		
		 R. Dudek, Z. Přiklopil
1.FBC POLIČKA
- DOROSTENCI		
1750 Kč
pondělí, středa 17.00–18.00
ZŠ Na Lukách		
		
R. Dudek Dis.
BADMINTON
od 6 do 12 let		
1050 Kč
pátek 15.30–17.00
hala Gymnázia
P. Klusoň, J. Škaroupka
BOWLING
od 9 do 15 let		
1050 Kč
pátek 16.00–17.30
Bowling Pol. J. Indruch
KOPANÁ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
ročník 2011 – 2012			
1050 Kč
úterý a čtvrtek 16.30–18.00
stadion SK – jaro, léto
úterý 17.00–18.00
ZŠ Na Lukách - zima
čtvrtek 17.30 - 18.30
hala Gymnázia – zima
			
R. Mlynář
KOPANÁ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ročník 2009 – 2010			
1050 Kč
úterý a čtvrtek 16.30–18.30
stadion SK – jaro, léto
pondělí 17.30–19.00
hala Gymnázia
čtvrtek 17.00–18.00
ZŠ Na Lukách
		
R. Lajžner
JEZDECKÝ KLUB VRANÍK
6 - 15 let			
1050 Kč
úterý 14.30–15.30
jednou za 14 dní společná teorie v SVČ
úterý nebo středa 15.00–18.00
jezdecký areál Stašov - praxe SVČ M. Pletichová
ŠACHY I.
začátečníci od 1. třídy			
1050 Kč
pátek 13.30–15.00
SVČ		
J. Smejkal
ŠACHY II.
pokročilí			
1050 Kč
pátek 15.00–17.00
SVČ		
D.Schaffer
DESKOVÉ HRY
1. – 3. třída ZŠ			
950 Kč
pondělí 14.00–15.30 SVČ		 H. Richterová
DESKOVÉ HRY
4. – 6. třída ZŠ			
950 Kč
pátek 14.00–16.00
SVČ		 H. Richterová
RC MODELY
pro děti od 10 let			
1050 Kč
úterý 16.00–17.30
SVČ, dop. hři. D. Franke
FYZIKA A CHEMIE DOMA A V KUCHYNI
4.- 6. třída			
1050 Kč
čtvrtek 14.30–16.00
SVČ		
V. Hančil
HRAVÁ ŠKOLA BRUSLENÍ
4 - 10 let 			
800 Kč
středa 16.15–17.15 říjen – březen zimní stadion
		
M. Grubhoffer
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
5 – 6 let 			
1050 Kč

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

16.30–17.30 čtvrtek m. tělocvična ZŠ TGM
			 L. Kochová
KLOKÁNCI - CVIČENÍ NA MÍČÍCH
3 - 5 let			
1050 Kč
pondělí 16.00–17.00
SVČ		 K. Sokolová
JÓGA PRO DĚTI
6 – 9 let 			
1050 Kč
pondělí 14.00–15.00 SVČ		 B. Faltýnková
VESELÉ TANČENÍ
4 - 6let			
1050 Kč
čtvrtek 15.30–16.30
SVČ		 P. Větrovská
KOPANÁ – PŘÍPRAVKA „ŠKOLIČKA“
ročník 2013 a 2014 			
1050 Kč
úterý a čtvrtek 16.30–17.30
stadion SK - podzim a jaro
úterý 16.00–17.00
ZŠ Na Lukách - zima
čtvrtek 16.00–17.00
ZŠ Na Lukách - zima
			
P. Bureš
FLORBAL
Elévové			
1050 Kč
středa 15.45–16.45
ZŠ Na Lukách R. Dudek
FLORBAL
Elévové			
1050 Kč
středa 15.45–16.45
ZŠ Na Lukách Z. Přiklopil
FLORBAL ŠKOLIČKA
začátečníci 3. – 5. třída			
1050 Kč
čtvrtek 15.00–16.00 ZŠ Na Lukách P. Nyklová
RARÁŠEK – cvičení rodičů s dětmi
3 - 5 let			
1050 Kč
úterý 17.00–18.00
malá těl. ZŠ TGM		
			M. Lajžnerová
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
4 – 6 let			
1050 Kč
čtvrtek 14.45–15.30
SVČ		 H. Richterová
TVOŘIVÉ RUČIČKY
5 - 7 let			
1050 Kč
pondělí 14.30–16.00 SVČ
I. Chroustovská
TVOŘIVÉ RUČIČKY
5 - 7 let			
1050 Kč
středa 15.00–16.30
SVČ
I. Chroustovská
TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ
2,5 - 5 let			
1050 Kč
středa 9.30–11.00
SVČ
I.Chroustovská
JÓGA
pro dospělé a studenty		
1050 Kč/1700 Kč
pondělí 18.00–19.30 SVČ		 M. Hegrová
JÓGA
pro dospělé a studenty 		
1050 Kč/1700 Kč
úterý 18.30–20.00
SVČ		
I. Petrová
CVIČENÍ PRO POHODU TĚLA A DUŠE
pro dospělé a studenty			 1050 Kč/1700 Kč
čtvrtek 18.30–19.30
SVČ 		 R.Kysilková
INTERVALOVÝ TRÉNINK - HIIT
pro dospělé a studenty			 1050 Kč/1700 Kč
pátek 17.30–18.30
SVČ		 K. Kukaňová
FIT BALL BALANCE cvičení pro ženy
čtvrtek 10.00–11.00
SVČ 		 B. Faltýnková
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
pro dospělé a studenty			 1500 Kč+ hlína
úterý 18.00–20.00
SVČ		 A. Hejduková
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
pro dospělé a studenty 			 1600 Kč+ hlína
čtvrtek 18.00–20.30 SVČ		 D. Procházková
DÁMSKÝ KLUB
pro dospělé každé první úterý v měsíci 550 Kč
14.00–18.00
SVČ		 D. Pachovská
Do zájmových kroužků se můžete přihlásit na
www.mozaika-policka.cz od 26.8.2019
Veškeré chybějící informace budou doplněny
během měsíce září.
VZP přispívá v roce 2019 dětem i dospělým
z fondu prevence na sportovní aktivity. Vyžádejte
si od nás doklad při placení kroužku.

GALERIE KABINET CHAOS – Střítež u Poličky
Vážení přátelé Galerie Kabinet Chaos, zde je náš
předběžný program pro akcemi naplněný měsíc srpen.
CHAOS START 2019 – téma ZVUK
Umělecko-eko-sociologické mezigenerační a mezioborové setkání dětí, studentů, umělců a veřejnosti
proběhne:
2.–11. srpna 2019 ve Stříteži 68 u Poličky.
Poslední sobotu 31. 8. v 17 hod. se můžete
těšit na vernisáž:
Štěpánka Šimlová_Kouřové signály.
Štěpánka patří ke generaci umělců 90. let, studovala během Sametové revoluce AVU, Intermediální
atelier Milana Knížáka, v současnosti již několik let
vede Katedru fotografie na pražské FAMU.
(více viz níže)
Program setkání CHAOS START 2019 –
téma ZVUK v usedlosti Chaos v rámci celoročního
výstavního a kulturního programu Galerie Kabinet
Chaos.
Zvuk jako prvotní impuls k pohybu, životu, …vibrace života a kreativita stvoření.
… A na začátku bylo slovo… (Bible)
Chaos Start je setkání zkušených osobností se
studenty a absolventy uměleckých univerzit v krásném přírodním prostředí usedlosti Chaos. Za cíl si
klademe vzájemné mezigenerační a mezioborové
propojování a obohacování uměleckých osobností
a směrů. Smyslem je využít prostor Chaosu k uměleckým aktivitám v duchu podpory ekologického
smýšlení veřejnosti i zúčastněných, vzájemné předávání poznatků a zkušeností. Proběhnou přednášky,
umělecké dílny, akce, rituály, performance, projekce,
koncerty a výstavy. Akce jsou otevřeny pro veřejnost
i Vaše děti. Aktuální dění sledujte na FB: Galerie Kabinet Chaos, nebo: www.planeta-chaos.cz.

9. 8. od 10 hod. – Prezentace portfolií účastníků.
od 16 hod. – Přednáška, workshop s Elen Řádovou, absolventkou AVU, DJ Babe LN, legendární první česká DJka, která spolupracuje s Rádiem1.
od 18 hod. – Vernisáž akce Petra Nikla, Vaše
účast při vzniku velkoformátové kresby.
od 20 hod. – Party DJ Babe LN a DJ VuTru.
10. 8. od 10 hod. – Yoga, meditace, přednáška
o pánevním dnu (Jana Koko King).
od 18 hod. – Vernisáž účastníků a účastnic setkání: Dominika Hornerová, Petra Skořepová,Marie
Tučková, Veronika Jílková, Eliška Šárková, Veronika
Šrek Bromová, VuTru, Asol, Martin Karel Klusoň,
Štěpánka Nikodýmová a další.
od 20 hod. – Večerní návštěva spřáteleného festivalu alternativní elektronické hudby BUČENÍ, v kulturáku Archa v Lubné
11. 8. od 10 hod. – Cvičení, poté zakončení celého
setkání společnou tichou meditací.
Za pomoc s realizací projektu děkujeme celé řadě
dobrovolníků, rodičů, přátel a děkujeme našim asistentům, Janu Pánkovi, Maxovi Summersovi, Mílovi
a Radce Kollingerovým, Kateřině Kvasničkové.
31. 8. od 17 hod. – vernisáž, Štěpánka
Šimlová_Kouřové signály.
MgA. Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala
Akademii výtvarných umění v Praze a kromě toho
studovala také na Rijks Akademie von Beldendeen
Kunsten v Amsterodamu a na Trent University v brit-

ském Nottinghamu. Pracuje s novými médii, videem,
fotografickými cykly, často se ale také vrací k malbě.
Ve svých dílech napadá tržní ikony, hesla a reklamy,
které společnosti podsouvají stereotypní pohledy
na skutečnost a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým sdělením či produktům jisté
existenciální náhledy, tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi, narušující běžná očekávání. Témata,
kterými se zabývá, jsou jak ryze osobní, tak politická,
sociální či genderová. Štěpánka Šimlová působila pět
let jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě
umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době
zastává post vedoucí Katedry fotografie na pražské
FAMU, na které zároveň vede také Ateliér Intermédií.
Všechny kulturní akce jsou otevřené zdarma pro
veřejnost. Dobrovolné příspěvky na občerstvení z řad
návštěvníků akcí jsou však vítány.
Setkání probíhá v rámci celoročních kulturních
a výstavních aktivit Spolku Planeta Chaos z. s. a jsou
podpořeny kulturními granty města Polička a MKČR,
děkujeme.
Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička, 572 01,
mail: verbrom@gmail.com, tel.: 602 315 215; http://
www.planeta-chaos.cz ; FB: Galerie Kabinet Chaos;
Artmap: Galerie Kabinet Chaos, Chaosbox.
Změny v programu vyhrazeny, sledujte na FB a našem webu.

2.–3. 8. – dětská kreativní dílna
Lektoři: MgA. Kateřina Zochová, Mgr. Štěpánka
Nikodýmová a MgA. Martin Karel Klusoň.
Kateřina Zochová pracuje se zvukem a hudbou
již od svých studií v atelieru NM2 a atelieru Malba 2. doc. V. Skrepla na AVU v r. 2011. Hraje na elektroakustickou harfu a pracuje s řadou zajímavých
nástrojů, jejichž ovládání si děti během prvního
dne dílny osvojí. Štěpánka Nikodýmová absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze – pedagogika
a výtvarná výchova. Martin Klusoň ukončil studia
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě multimediálních komunikací. Štěpánka s Martinem
a Katkou připraví tři stanoviště a poté s dětmi vytvoří společný nástroj-zvukový objekt. Dílna bude završena koncertem a výstavou pro rodiče, jejichž částečné zapojení do „hry“ je žádoucí. Vybavte prosím děti
svačinkou a pitím, pláštěnkou, holinkami, dle počasí.
Přihlášky na: verbrom@gmail.com, informace na
tel: 602 315 215.
5.–11. 8. 2019
Setkání studentů a absolventů uměleckých univerzit se zkušenými kolegy a veřejností.
5. 8. od 19 hod. Setkání u ohně - ohňová performance – Ivan Šrek, Jan Pánek.
6. 8. od 10 hod. Orientace a poznávání usedlosti Chaos, výlet ke Kulturáku Archa, odpoledne
individuální výlety do Poličky, či Litomyšle.
7. 8. od 14 hod. „Píseň labyrintu“ – přednáška
a dílna s Asol, která vytvořila labyrint v usedlosti
Chaos, práce v něm, čištění, dotváření, individuální
výroba zvukových objektů a společné ozvučení
labyrintu.
8. 8. od 17 hod. – Dernisáž výstavy Martina
Janíčka jeho performancí ve zvukové site specific
instalaci „Konstelace v Chaosu“.
od 19 hod. – Akce či koncert Marie Tučkové (Ursula Uwe, Cloudy Babies),
od 20 hod. – Posvátný Hopi oheň s Asol za doprovodu DJ Empéčko a DJ Babe LN.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Radim Vizváry: Polička je výjimečná
Jaký máš vztah k Poličce? Mohou
tě Poličáci považovat za rodáka?
Do Poličky jsem se přestěhoval,
když jsem byl na druhém stupni
základní školy. Ale já jsem k Poličce velmi rychle přilnul. Je to místo,
kde jsem vyrůstal v tom nejdůležitějším věku, tedy v pubertě. Takže
Polička a lidi v ní mě formovali. Takže já se považuji
za Poličáka a taky to všude říkám, když se mě někdo
ptá, odkud jsem.
A vyrůstalo se ti tady dobře? Protože ty přece jenom jsi jiný, byl jsi vždycky umělecky zaměřený, trochu ses vždycky vymykal.
Byl jsem vždycky jiný. Možná jsem v té době hledal
sám sebe a ještě jsem ani nevěděl, že budu umělec,
ale ta jinakost už ve mně byla.
Já jsem tady poznal báječné lidi, kteří mi rozuměli
a vytvořili jsme takovou jako komunitu, ale neuzavřeli jsme se do bubliny. Všichni měli pro mě pochopení. Ale do Prahy jsem šel kvůli práci. Když už jsem
vlastně pochopil ty umělecké ambice…
No a to mě zajímá, kdy jsi to pochopil a jak.
No to bylo na gymplu. Já jsem vždycky inklinoval
k malování. Čímž jsem i vynikal tady v Poličce, protože tenkrát moje učitelka Marie Henzlová začínala
tady pod ochotnickým spolkem Tyl budovat loutkové
divadlo Studánka a já jsem jí s tím hodně pomáhal.
A dodnes si pamatuji, že mě Maruška oslovila, jestli
bych si nechtěl zahrát Kašpárka v nějaké inscenaci
Jak vodníci vypálili rybník a to byla vlastně moje první divadelní role a tam jsem si to vyzkoušel a všichni
mi říkali, že to nějak jde a mě to začalo bavit.
Kam vedly tvé kroky z gymplu?
Tenkrát ještě Oto Rajman, tehdejší ředitel Tylova
domu, mi dal takovou podporu – teď nevím, jestli
město nebo Tylův dům, ale oni mi zaplatili rezidenci
v divadle Minor. A to si myslím, že bylo pro mě zásadní. Na měsíc mě poslali do profesionálního divadla.
Já jsem dostal i uvolnění z gymplu. Mě to nadchlo,
a když jsem se vrátil, tak jsem měl jasný cíl – odmaturovat a jít do Prahy do divadla.
A to se ti podařilo?
Po gymplu jsem šel do divadla jako kulisák. Protože já jsem se do Prahy chtěl dostat jakkoli. Nebyl jsem
vystudovaný, já jsem ani v té době nevěděl, že nějaké
herecké školy existují, byl jsem okouzlen divadelním
světem a chtěl jsem tam být za každou cenu. Takže
v roce 1999 jsem se dostal do divadla Minor a tím
začala moje divadelní dráha. V Minoru jsem potom
dělal všechno – inspicienta, pracoval jsem v dílnách,
vyráběl jsem loutky a potom jsem byl hrající kulisák.
Když jsem měl za sebou hodně inscenací, tak mě
udělali hercem, jako že mě přijali do angažmá, do
ansámblu a tam jsem působil čtyři roky a až potom
jsem šel na přijímací zkoušky na katedru pantomimy.
Tam jsem se našel. Já jsem byl vždycky spíš zakřiknuté dítě, ale takový ten introvert, který, když dostane
prostor, tak se z něj stane extrovert – na tom jevišti.
A máš to tak dodnes?
Ano, mám to dodnes. Protože pantomima otevírá
nitro člověka. Musel jsem se prodrat mládím, které
vlastně nebylo lehké… Ta cesta nebyla snadná, ale
v podstatě mě vysvobodila, protože jsem našel smysl
života, své místo, svou cestu, kterou můžu jít a která je pro mne hodnotná a smysluplná. V současné
době mám svůj soubor, hostuji v Národním divadle
třeba jako choreograf a režisér a spolupracuji s dalšími institucemi v zahraničí. Jako pedagog vyučuji
momentálně jenom v zahraničí. Pravidelně třeba
v Helsinkách nebo v Káhiře na tamních hereckých
akademiích.
Vždycky jsi se hlásil k odkazu Borise Hybnera.
Můžeme tedy říci, že jsi teď, po jeho smrti, takový ten
největší tahoun české pantomimy?
No, ve vší skromnosti to můžu tak říct. V době, kdy
nás ještě Boris Hybner vychovával, tak hledal někoho, kdo převezme jeho odkaz. To neznamená, že bude
dělat jeho práci, ale přistoupí k tomu oboru po svém
a bude ho nějakým způsobem udržovat. Bude udržovat tradice, rovněž ho bude rozvíjet a inovovat. On si

16

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

mne vybral. Nikdy mi to neřekl, ale já jsem to cítil.
Vedle toho přišly jiné obory. To je důležité říct. Přišly:
nový cirkus, fyzické divadlo, současný tanec a všichni studenti začali inklinovat k něčemu efektnějšímu.
Pantomima začala uvadat a Boris hledal někoho, kdo
přijde a zas ji oživí. Vždycky mi říkal, že je potřeba
najít někoho, kdo tu jiskru má a kdo ten plamen, který zhasl, zase zažehne. Takže já jsem se rozhodl, že
to dokážu. A tím, že jsem dostal cenu Thalie, jsem to
nastartoval. Ne dokázal, ale nastartoval, protože se
díky tomu pantomima začala popularizovat, lidi o ni
začali mít zájem. Předtím jsem se cítil hodně sám,
protože mí kolegové nebo studenti odcházeli právě
k těm jiným oborům a někdy mě i nebrali vážně: Nedělej pantomimu, vždyť pantomima je mrtvá! Tehdy
jsem si uvědomil, že kdybych ani já tenkrát nedělal
pantomimu, tak už nevím o nikom z mé generace,
kdo by ji dělal.
Takže jsi tu pantomimu skutečně v Čechách
vzkřísil.
Vzkřísil jsem ji svým přesvědčením a svou tvrdohlavostí a vytrvalostí, přes všechny ty pokušitele, kteří mě stahovali k nějakému jinému žánru.
Ty jsi zakladatelem mezinárodního festivalu pantomimy Mime Fest. Vybrali jste si Poličku. Proč?
Protože jsem Poličák a cítím se tu jako rodák.
A byla to dobrá volba?
Byla to skvělá volba, protože máme unikátní festival, mezinárodní, jediný v České republice. Nejen já,
ale celý organizační tým, vnímáme velkou podporu
od vedení města a hlavně od Poličáků, kteří nás výrazně podporují tím, že chodí na festivalová představení. Důkazem je třeba to, že na letošní ročník Mime
festu už jsou všechna představení vyprodaná…
Takže se dá říct, že jsi naučil Poličáky milovat pantomimu.
Ano, ale nejen tu tradiční, klasickou. Myslím si,
že díky Mime Festu si lidé našli cestu i k těm náročnějším pantomimickým formám, které se převážně
tvoří v zahraničí. Takže Poličský divák je podle mě
nejzkušenější divák pantomimy široko daleko.
A co máš na Poličce rád? Vracíš se sem často?
V rámci možností se sem vracím, už proto, že tady
mám rodinu a chci být s ní. Na Poličce mám rád její
kouzlo… Polička je pro mne dokonce hnízdem určitého typu anarchie, když to tak řeknu. Někdy. Líbí se
mi, že v tak malém městě je velká skupina lidí, kteří
mají rádi umění a kulturu. Mám už Českou republiku
docela procestovanou, takže můžu srovnávat a Polička je v tomhle opravdu výjimečná. Obdivuji kouzlo
a energii poličských nadšenců, kteří dokáží bez peněz nebo s malými prostředky vybudovat velké věci.
Dobrou a kvalitní zábavu, aniž by něčemu nebo někomu vedle sebe konkurovali.
Přijde ti to jako ojedinělé?
Není to ojedinělé, ale je to výjimečné. A je to znát.
A poznají to jen ti lidé, kteří cestují. Kdo necestuje,
tak může jen sedět a nadávat, že se tady nic neděje
a je to tu špatné a nekvalitní a podobně… Vím o čem
mluvím a věřte mi, že Polička je na tom, co se týče
kultury, dobře. Organizátoři jsou tomu otevření. Nejsou uzamčení a neřeknou si: nepustíme sem mezi
sebe Pražáka. Pak mám ještě na Poličce samozřejmě
rád to, že se tady narodil Bohuslav Martinů…
Ty jsi přece jednu z jeho oper převedl do pantomimické formy, jestli si to dobře pamatuji…
Ano, on napsal jednu operu, Divadlo za bránou,
kde je přímo část napsaná pro pantomimu. Bohuslav Martinů, to je taková moje srdcovka, protože on
miloval pantomimu. Martinů měl významný vliv na
vznik moderní české pantomimy. Proto jsem se o to
zajímal a v rámci doktorského studia mi to všechno
seplo: Polička, Martinů, pantomima… a já a jeho dílo
Divadlo za bránou.
Takže to není náhoda, že jste se přestěhovali do Poličky, to bylo prostě řízení osudu.
Nic není náhoda. Inscenace Divadla za bránou
byla rozhodující moment při vzniku Mime festu. Konala se v Tylově domě, kousek od něj má Bohuslav
hrobku, takže jsem ho šel tehdy pozdravit, poděkovat, dal jsem mu na náhrobek dáreček, svíčku a pro-

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

stě jsem mu v duchu řekl: pane Martinů, děkuji za to,
co jste pro nás udělal… Takže můj vztah k Poličce je
velmi emotivní i skrze Bohuslava Martinů, který prostřednictvím svojí tvorby dal i něco pantomimě. Vše
se přirozeně propojilo.
V září bude zase Mime Fest. Na co se můžeme těšit?
Letošní moto zní: Mime Must Go On! Bude více
ryze pantomimických představení, přijedou už potřetí Bodecker&Neander z Německa a další umělci
z Japonska, Brazílie, Francie, Polska nebo už tradičně český soubor Losers Cirque Company se svým nejnovějším představením Heroes.
Vždycky je cítit, že tě poličské publikum bere jako
toho svého Radima. Cítíš to tady taky, když hraješ
v Poličce? Že vlastně tě to publikum skutečně má
rádo?
Ano, cítím a hrozně si toho vážím. Je to úžasné, když pracujete, tvoříte a cítíte, že vám to někdo
vrací a je rád za tu práci, kterou děláte. Je to úplně
něco jiného, než když jedete někam hrát; na smlouvu. Odehraji to, přijdou diváci, odejdou… Tady cítím
už dlouho dopředu to těšení se. To, jak si lidi o tom
povídají. Všichni se těšíme, energie se kumuluje a je
to jak sopka. A najednou PUF… a všichni si užíváme
tu nádheru, tu krásu. Bez diváků by to přece nemělo smysl. Protože oni tleskají, oni se smějí, oni svou
přítomností a svojí energií rovněž podporují pantomimu, protože jsou hrdí na to, všichni jsme hrdí na
to, že v Poličce takovou událost každý rok můžeme
uskutečnit.
Markéta Kutilová

Cambridge
English opět
v Poličce
Ve středu 26. června 2019 proběhlo předání certifikátů 17 úspěšným dětem z Jazykové školy Zelený domeček zaslaných přímo z Cambridge!
Zkoušky anglického jazyka proběhly již podruhé přímo v Poličce v prostorách JŠ Zelený domeček
v letošním dubnu.
„Žáci a studenti navštěvují přípravné kurzy po
vyučování. Těší nás zájem rodičů o jazykovou
výuku, který je rok od roku větší. Děkuji všem
žákům, studentům a rodičům za báječné místo,
které se nám společně podařilo vytvořit. Jazykové vzdělání je v dnešní době velice důležité,“ uvádí
Ing. Barbora Krištofová společně s Mgr. Veronikou
Šimonovou a rodilým mluvčím Paulem Brennan,
TEFL, kteří studentům přibližují krásu anglického jazyka a kultury.
„JŠ Zelený domeček nabízí výuku cizích jazyků
pro studenty od 3 do 80 let v příjemném prostředí
moderních učeben již od roku 2014. Děkujeme za
důvěru,“ dodává Barbora Krištofová.
„Za město Poličku bych chtěl ocenit a poděkovat
za celoroční práci a skvělé výsledky žáků a popřát
mnoho dalších úspěchů,“ hodnotí práci učitelů
i žáků starosta města Jaroslav Martinů.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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DPS Penzion zve

Poličská univerzita třetího věku zve

6. 8. Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
7. 8. Trampské odpoledne – zveme Vás do osady,
kde si vyzkoušíte trampské dovednosti, společně si zazpíváme trampské písně a ochutnáte grilovanou uzeninu. Zájemci se nahlásí do pondělí
5. srpna na recepci DPS Penzion a zaplatí 30 Kč na
občerstvení (chleba, uzenina, hořčice, pití). Začínáme ve 14.00 hod. v atriu.
13. 8. Batikování od 13.30 hod. v pracovní místnosti. Máme pro Vás připravenou plátěnou tašku,
kterou si budete moci podle vlastní fantazie nabatikovat a kterou si odnesete domů.
14. 8. Batikování od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
20. 8. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
21. 8. Cestovatelské odpoledne – společně navštívíme Primošten, chorvatské město na pobřeží
Jaderského moře. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
27. 8. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
29. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně

Z činnosti
DPS Penzion
Prázdniny nezačaly jen dětem, ale také posluchačům poličské Univerzity třetího věku. Na slavnostním zakončení semestru vystoupily děti z Taneční školy v České Třebové, posluchači obdrželi
diplom a s přáním opětovného setkání na zimním
semestru se rozešli za letním dobrodružstvím.
A to by nebylo léto, aby senioři nezavítali na tradiční posezení s hudbou, zpěvem a grilováním na
přehradě. Počasí se vydařilo, tak někteří využili
odpoledne i k procházce kolem vodní plochy.
Šikovné ručičky vytvářely letní mandaly a z papíru začaly vyrábět květiny jiřiny. A proč zrovna
jiřiny? V září se na Penzionu poprvé uskuteční
Jiřinkový bál. Papírové jiřiny budeme mít na výzdobu. V literární kavárničce jsme četli indické
pohádky z knihy Nejkrásnější zahrada od Jiřího
Marka. Protože mozek je sval, který se musí neustále trénovat, tak se senioři opět sešli při oblíbené činnosti skládání slov. Šlo jim to výborně
a byla u toho také legrace. Na narozeninovém zpívání Poupata zpívala, muzikanti hráli oslavencům,
a protože se konec školního roku a začátek prázdnin pozná podle toho, že dozrávají třešně, tak se
tentokrát ke kávě podávala třešňová buchta.

Kardiaci zvou
Zhodnocení červnových akcí:
V sobotu 22. 6. 2019 jsme se vypravili autobusem do podhůří Jeseníků na hrad Sovinec. Cestou
jsme také navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově,
kde bylo k vidění velké množství dřevěných soch.
Při zpáteční cestě jsme navštívili arboretum Makču Pikču. Výletu se zúčastnilo 50 našich členů
a i díky krásnému počasí jsme si výlet moc užili.
V neděli 23. 6. 2019 se někteří naši členové zúčastnili Běhu naděje v Poličce. I tato akce byla ze
strany členů hodnocena velmi kladně.
Plánované vycházky na srpen:
Srdečně zveme na vycházku kolem lomů v okolí
Skutče, a to v sobotu 24. 8. 2019. Odjezd autobusem z Poličky v 8:00 hod. z autobusového nádraží.
Cena zájezdu 70 Kč. Oběd bude zajištěn. Zájemci
o výlet ať se hlásí u paní Evy Navrátilové.
Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda
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Změna je život. I když, kdo z nás, ruku na srdce, po
ve svém přednáškovém cyklu „Bezpečné potraviny
neustálé nejistotě touží? Známá pravda říká, že kaž- – řekni mi, co jíš, ať vím, o čem se spolu nebudeme
dá změna se děje toliko k horšímu. Ovšem v našem
bavit“, vrátí potravinám alespoň část jejich původpřípadě tato moudrost poněkud pokulhává, na nás je
ního významu. Asi má pravdu, když tvrdí, že je lepší
totiž krátká. Proto jsme se k ní odhodlali, resp. k po- o potravinách něco vědět, než se stát obětí šarlatákusu o zvýšení rozmanitosti naší nabídky. Myslíme
nů, kteří si ze ztráty selského rozumu dělají dobré
si, že je už načase: naše „Universita“ je v nejlepších
bydlo. Navíc jako správný labužník „donutí“ jistě
letech a má se čím chlubit. Drobná vylepšení jí určitě
své posluchače ochutnat svou skvělou kuchyni. Naši
prospějí.
stálí posluchači se ještě nyní olizují při vzpomínkách
Naše letošní „vylepšení“, jež je samozřejmě možné
na jeho francouzské recepty, zhmotněné do podoby
jenom díky velkému zájmu posluchačů a vstřícnosti
chutných soust.
a podpoře ze strany Města Poličky, kterým se již léta
Ovšem ani milovníci historie v tomto semestru
těšíme, spočívá v rozhojnění počtu našich přednáš- nepřijdou zkrátka. Co by to taky bylo za „Univerkových cyklů. Zatímco předchozí semestr byl ve zna- situ“, kde by se jí nevěnovala pozornost? Dr. Ivana
mení stále oblíbených historických témat, tentokrát
Fridrichová-Sýkorová se bude na podzim a v zimě,
jsme si pro zájemce připravili poněkud rozmanitější
samozřejmě s pomocí posluchačů, věnovat velmi
nabídku.
aktuálnímu tématu. Její cyklus „Svět v dobách křížoPro velký úspěch se vrací lektorka Dagmar Ostat- vých výprav“ je sice zaměřen na děje dávno minulé,
ková s cyklem přednášek „Tradiční čínská medi- ovšem jejich aktuálnosti to věru nic neubírá. Je až
cína pro život“. Ten by se měl věnovat shrnujícímu
s podivem, kolik chyb nadělali naši ctění předkové
výkladu o vlivu okolního světa na lidský život, tzn. a ještě větší údiv vzbuzuje, kolik chyb po nich stále
komplexnímu přístupu ke zdraví, v čemž je čínská
opakujeme, aniž bychom si z jejich zkušeností, často
medicína za tisíce let svého praktikování více než
nabytých za nevýslovného utrpení, vzali špetku podobrá. D. Ostatková, jako skvělá „bába kořenářka“, učení. My v Poličce si z nich poučení vezmeme, otázdokáže skvěle své znalosti čínské medicíny propojit
kou zůstává, co udělají ostatní.
i s poznatky, které se za léta nashromáždily i v naZávěrem už nezbývá, než upozornit naše posluchašem nejbližším okolí. Lidské zdraví je, i přes všechny
če, že díky změnám si musí mezi dny, které až dosud
vznešené ideály, tím nejcennějším, co každý z nás
bývaly vyhrazeny naší „Universitě“, zařadit i pondělmá, a proto se o něj lidstvo staralo od samého počát- ky odpoledne. Jinak se nic nemění, cena přednášku své existence.
kového cyklu zůstává (300 Kč), hodina zahájení se
Aby byl člověk živ, musí ovšem také jíst a pít. I to
nemění (opět začínáme o půl druhé), přednášky se
začíná být věda, která si žádá poučených laiků. Ani
konají na obvyklém místě (jídelna DPS „Penzion“).
potrava už není to, co bývala. Svět, který se ne- Pokud vás naše nabídka pro letošní semestr oslovila,
zadržitelně blíží k šílenství, proměnil potraviny
můžete si v recepci DPS „Penzion“ vyzvednout přiv soustavu velmi učených pojmů, ve kterých se díky
hlášku a program jednotlivých přednáškových cyknesrozumitelnosti ztrácí prapůvodní smysl lidské
lů. Začínáme v září, a protože čas kvapí, neváhejte
výživy, o chutnosti ani nemluvě, ačkoliv člověk je
a přijďte mezi nás. My se na vás už těšíme, a co vy?
jeden z nejmlsnějších tvorů, který kdy obýval tuto
Ivana Fridrichová-Sýkorová,
planetu. Lektor dr. Ivan Sládek se proto rozhodl, že
Irena Smolková

12. ročník Běhu naděje
Letní neděle 23. června 2019 začala ráno s oblohou zataženou tmavými mraky. Ale po obědě
před startem 12. ročníku Běhu naděje vysvitlo
slunko a počasí účastníkům přálo po celý závod.
Na trasu dlouhou necelé dva kilometry se vydali
sportovci i nesportovci na kole, koloběžce, pěšky
a ti nejvíce zdatní běželi s plným zaujetím.
Ve sportovním úboru se představil a Běh naděje odstartoval europoslanec Tomáš Zdechovský.
Zaregistrovalo se 131 startujících. Dobrovolným příspěvkem podpořili nejen výzkum léčení
rakoviny, ale vyjádřili i solidaritu s nemocnými.
Při prezenci byly připraveny drobné předměty –
trička, čepice – které si účastníci za vložený příspěvek pořídili. K dobré náladě přispěla ,,živá“
muzika nazvaná Pokaždé jinak z kapely DOTT.
V cíli předával poslanec parlamentu a starosta
města pan Jaroslav Martinů spolu s hosty Tomášem Zdechovským a Romanem Málkem diplomy
a ceny z uskutečněné tomboly.
Cílem proběhli, prošli a projeli všichni vítězové. Vítězem je ten, kdo se rozhodl zúčastnit se.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
131 účastníků a na konto boje proti rakovině
věnovali 15 507 Kč, což je historicky největší
částka. Běh naděje je sportovně společenskou
humanitární akcí, která se v Poličce pořádá již
tradičně. Ani letos nechybělo občerstvení s dobrými koláči, kávou a čajem.
Pořadatelé vyjadřují poděkování sponzorům. Jsou jimi: Pardubický kraj, město Polička,
T. E. S. s. r. o. Polička, Bonaparte a další drobní dárci. Podporovateli byli místní organizace
KDU-ČSL a Svatojosefská jednota, z. s.
Pro všechny, kteří se budou chtít zúčastnit
i v příštím roce, dochází ke změně termínu. Běh
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Zprávy z charity
Nerada bych se mýlila, ale myslím,
že nám, pracovníkům, je v Charitě
celkem dobře. Svědčí o tom trvalý
zájem lidí u nás pracovat i výdrž
zaměstnanců stávajících. Důvody,
proč to tak je, zde nemíním rozebírat.
Tuším však, že se na výsledku podílí faktory péče a zájmu vedení o zaměstnance spolu
s jednoznačnou smysluplností a užitečností vykonávané práce, které dohromady možná někdy předčí
i prozaické faktory financí a benefitů.
Ale přiznáváme, i nám někdy není nejlépe.
Kdy to nastává? Tehdy, když selháváme. Tehdy,
když klientovi nedokážeme pomoct.
Pracujeme v pomáhajících profesích. Jsme orientovaní na člověka. Míra úspěchu a uspokojení z vlastní práce přímo souvisí s lidmi a tím, jak se i vlivem
našeho působení (pomoci, podpory) cítí. Teď si nestěžuji na realitu některých klientů – věčných bručounů nespokojených nikdy a s ničím. Celkem dobře
dokážeme pochopit, že jejich negativní nastavení až
příliš často souvisí s trápením způsobeným nemocí,
postižením nebo nepříznivým osudem. A umíme se
popasovat i s „vykuky“, kteří se pokoušejí naše služby zneužívat. Co však zkousneme jen těžko je, když
nemůžeme pomáhat vůbec – když musíme službu
odmítnout.
Kdy se to stane? Fakticky v těchto případech: Za
prvé, daný druh služby neposkytujeme a dané klientele se nevěnujeme, protože k jejímu zajištění nemáme odborníky ani potřebnou registraci. A tak se u nás
nemohou dočkat specializované péče například lidé
závislí na návykových látkách, lidé s poruchou autistického spektra, či lidé hledající pobytové zařízení,
atd. V podobných případech se vždy snažíme žadatele o službu nasměrovat na nejbližšího poskytovatele
těchto služeb a klient i my „jsme relativně OK“.
V druhém případě, který je pro nás emočně mnohem náročnější, odmítáme klienta, který sice žádá
službu, kterou poskytujeme, ale do místa mimo naši
působnost. Zvláště v domácí hospicové péči jsme
byli svědky zoufalství žadatelů z Koclířova, Bělé nad
Svitavou, Svitav a řady dalších obcí, kteří by Domácí

hospic sv. Michaela moc potřebovali. Přesto od nás
službu nedostali, protože do těchto lokalit naše působnost nezasahuje. Bývá to odmítnutí velmi bolestné, doprovázené pochopitelnou hořkostí odmítaného,
který od Charity pomoc očekával, a ačkoliv ji naléhavě potřeboval, nedostalo se mu jí. V tento okamžik
naše vysvětlování opřené o racionální argumenty
nebývá vyslyšeno, natož přijato. A možná ani být přijato nemůže, protože speciálně v případě domácí hospicové péče žadateli nemůžeme nabídnout ani jinou
alternativu, neboť v regionu neexistuje.
Ve třetím případě odmítáme klienta z našeho regionu i ze služby, již poskytujeme, a to z důvodu naplněné kapacity služby. Bohužel to mohli zakusit i někteří poličští zájemci, či dokonce naši podporovatelé.
Zvláště v pečovatelské službě a osobní asistenci, ale
i v hospicové péči jsme se v posledních letech několikrát dostali do bodu, kdy jsme museli dočasně omezit
příjem klientů. Bylo to pro vedení vždy těžké rozhodnutí. Předcházelo mu dlouhodobé velké pracovní vypětí personálu, který se ze všech sil snažil objem práce zvládat, ale zvýšení výkonu již nebylo možné bez
negativního dopadu na kvalitu jejich odvedené práce.
Řešením této situace může být pochopitelně také
rozšíření kapacity přijetím nových pracovníků. To
je vázáno na souhlas a registraci krajského úřadu
a potažmo na navýšení dotace na mzdy nových zaměstnanců. Není to pružné. Krajský úřad si pochopitelně chce udržet kontrolu nad segmentem sociálních
služeb, kapacitu povoluje zvyšovat pouze po velmi
malých krůčcích a jen v odůvodněných případech.
Ale děje se tak, navzdory významně povytaženým
obočím některých představitelů našeho města a jejich pochybnostem, zda je rozrůstání poličské Charity úměrné a opodstatněné. Je! Naši klienti a k naší
velké lítosti i ti, kteří se našimi klienty stát chtěli, ale
nemohli, jsou toho jedinou příčinou.
A co náš charitní sen, touha, potřeba pomoci každému, kdo se na nás obrátí? …Je to jen sen. Realita
je jiná.
Je nám to líto, ale v naší praxi vždycky nastanou
chvíle, kdy se „nebudeme cítit nejlépe“.
Štěpánka Dvořáková

Aby nebyl
nikdo sám
Senioři a seniorky, vážení důchodci. Červenec
máme za sebou a i když říkáme, že byl odpočinkový, nebylo tomu tak úplně. Absolvovali jsme poměrně náročný výlet po Vysočině na vrchol Čtyři
palice u Březin. Vystoupili jsme z výšky 570 až do
výšky 730 metrů a stálo to za námahu. Pohled na
vystouplé skály a dále do okolí Křižánek byl nádherný. Více jak 50 účastníků bylo spokojeno.
Tradiční vycházka na přehradu Pod kopcem
přinesla pohodu a pobavení. Jsme rádi, že zájem
o tyto akce trvá.
Vrátíme se zpět k našim již pátým sportovním
hrám. I přes horké letní počasí se sešlo více jak
80 účastníků a soutěžili v 10 disciplínách. Velké poděkování patří všem organizátorům a také
všem sponzorům, kteří nám pomohli a přispěli
svými dary vyhodnoceným sportovcům.
V prázdninové aktivitě pokračujeme. Již 14. srpna pojedeme za automobilovými veterány do Městečka Trnávky a dále pak do historického Jevíčka
a jeho okolí; zavítáme i do Jaroměřic u Jevíčka.
Odjezd z autobusové zastávky u Stratílka v 9 hodin. Organizují Korábovi a J. Faiman.
22. srpna pořádáme výlet do Nových Hradů na
prohlídku zámku a jeho okolí. Dále potom přes
Zderaz, Proseč až na Martinice. Odjezd je v 8 hodin ze zastávky u Stratílka, vedoucí ing.Vosmek.
29. srpna se sejdeme v Kamenci pod Lipou, kde
si zahrajeme různé hry a také zazpíváme. Sraz ve
14 hodin organizují členové z Kamence.
V neposlední řadě bude probíhat v Poličce další ročník Festivalu 555, kterého se jistě většina
z nás ve dnech 23. až 25. srpna zúčastní.
Přejeme i nadále příjemnou prázdninovou pohodu a stálé zdraví.
Za výbor Senioři ČR MO Polička
Jaroslav Koráb

naděje se bude konat v neděli 13. září 2020. Opět
se na Vás těší hlavní pořadatel Miloslav Zezula
spolu s Michalem Popelkou.
Za účastníky
Ing. Jan Matouš

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.–4. 8.

MDDr. Kotlárová Michaela
Sarah, Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
10.–11. 8.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
17.–18. 8.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
24.–25. 8. MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
31. 8. – 1. 9. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ
Jménem hlavního pořadatele bych rád poděkoval týmu mého kolegy Michala Popelky (do
kterého patří Jiří Bulva, Lenka Popelková, Johana Větrovská, Marie Martinová, Hana Popelková) za zdárný průběh této akce. Dík patří
i paní Ing. Hamanové za administrativu a panu
Ing. Matoušovi za sepsání krásného článku.
Díky také členům kapely DOTT, kteří se pomalu
stávají tradicí našeho Běhu naděje. Těším se na
další spolupráci.
Miloslav Zezula

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

Zprávy z Masarykovy základní školy

Po dvou letech se opět přijeli do Poličky podívat žáci základní školy z Ebes z Maďarska.
Maďarští žáci u nás strávili náročný týden
(16.–22. 6. 2019). Poznávali kulturní krásy města Poličky a Litomyšle. Podnikli také celodenní
výlet do Prahy, navštívili hrad Svojanov, podívali
se na Milovy, vylezli na Čtyři Palice a opekli buřty na poličské přehradě. To hlavní však spočívalo
v navazování přátelství mezi žáky při vzájemných setkáváních ve škole, při přátelských sportovních utkáních a hlavně na večerní diskotéce.
Tradičně návštěvu zakončili návštěvou Punkevních jeskyní v Moravském krasu.
O týden později (28. 6.–3. 7. 2019) do školy přijeli rodiče a prarodiče maďarských žáků. Připravili jsme jim podobný program. Viděli zevrubně
Poličku, ochutnali pivo na poličských pivních
slavnostech, poseděli v poličských restauracích.
Navštívili také Svojanov, Litomyšl, Prahu a na
závěr Punkevní jeskyně.
Tento maďarský double byl náročný na přípravu i na vlastní zajištění pobytu. Chtěl bych tímto
poděkovat kuchařkám za přípravu celodenního
stravování, učitelům, školníkům a žákům za přípravu ubytování a dalším při zajištění programu.
Eduard Střílek

Zahradní slavnost
na druhou
Slunečné odpoledne, ve čtvrtek, den před posledním školním dnem, na zahradě Základní
Školy Na lukách bylo dějištěm prvního ročníku
neoficiálního rozloučení školy s deváťáky (nebo
deváťáků se školou).
Akce byla otevřená všem věkovým kategoriím
dětí, rodičů i přátel školy. Nejprve si deváťáci připravili video složené z jejich fotek a vzpomínek na
roky strávené ve škole, u kterého padla nejedna
slza dojetí. Program pak pokračoval předáním
klíčů od školy zástupcům osmáků a náročným vědomostním kvízem, kterým prošli jen ti nejlepší
a odnesli si hodnotné ceny.
Zlatým hřebem pak byl workshop beatboxera
Dominika alias DOZERA, který nadchnul publikum svými kousky a možná i některé mladé
duše inspiroval k jejich budoucímu uměleckému
směřování. Odpoledne skončilo rychle dopitím
poslední limonády a s přáním, že snad se za rok
opět sejdeme s rodiči, učiteli i žáky.
Za Spolek přátel ZŠ Na Lukách Polička
Martin Klepárník

Poděkování
První Poličská univerzita třetího věku má své
prázdniny. Ukončili jsme již 15. ročník letního
semestru, ve kterém nám přednášela PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D., a to na téma tudorovská Anglie a PaeDr. Zdeněk Trnka na téma
velké zámořské objevy. Posluchači tímto velmi děkují přednášejícím lektorům za zprostředkování
nových zajímavých poznatků a vedení Domu s pečovatelskou službou Polička, zejména Mgr. Pavlu
Brandejsovi a Ireně Smolkové, Dis., za zajištění již
standardního bezproblémového průběhu přednášek.
Po prázdninách bude Poličská univerzita třetího
věku opět pokračovat.
J. Čižinská
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Zlatý list – republikové finále
Po vítězství v krajském kole se nominovalo družstvo starších žáků (Vargová Anežka, Sobolová Eliška,
Škorpíková Adéla, Machová Karolína, Kocanda Tomáš a Jílek Michal) do červnového národního kola ve
Vanově u Telče. Jedná se o týdenní akci s množstvím
exkurzí a doprovodného programu. Účastníkům se
intenzivně věnuje celá řada odborníků v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany přírody. Soutěžní klání
začne obhajobou práce pro přírodu a vrcholí soutěžní stezkou, na kterou se za naše družstvo Melounci
vydala dvě tříčlenná družstva, která si v konkurenci
nejlepších kolektivů vedla velmi dobře.
Republikové finále soutěže „Hledáme nejlepšího
chemika ČR“
Do celostátního finále postoupilo 40 nejúspěšnějších žáků z regionálních kol. Ti se sjeli 11. června do
Pardubic, aby v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování teoretických znalostí a zkoušku laboratorních
dovedností, které mělo rozhodnout o „králi mladých
chemiků“ České republiky. Mezi těmito 40 postupujícími byli i tři žáci naší školy – Tomáš Kocanda, Michal Jílek a Anežka Vargová. Naši školu velmi dobře
reprezentovali a dosáhli skvělých umístění. Michal
Jílek 9. A 2. místo, Tomáš Kocanda 9. A 9. místo
a Anežka Vargová 9. A 12. místo. Všichni se stali
úspěšnými řešiteli soutěže, odnesli si zaslouženě
hodnotné ceny a hodně chemických zážitků. Součástí soutěže byl i doprovodný program, který si užili
rodiče, učitelé i soutěžící.
Závěrečná miniakademie
Školní parlament pořádal na konci školního roku
malou miniakademii. Součástí programu bylo vystoupení talentovaných žáků některých tříd, takový
malý minitalent. Vystoupení zaujala svojí spontánností i originalitou. Následovalo ocenění nejlepších žáků školy, byli to ti, kteří reprezentovali školu

v různých soutěžích a olympiádách a dosáhli na
okresní, krajské a republikové mety. Kabinet tělesné výchovy připravil ocenění nejlepším sportovcům
školy. Celoroční bodovací soutěž přihrála úspěšným
sportovcům trička Sportovec roku a ti, kteří dosáhli
na hranici tisíc bodů a výše obdrželi pamětní pohár
a vstoupili do pomyslné síně slávy naší školy. Letos
to byli tito žáci: Viktor Olšinár 7. A 1167 bodů, Klára Soukalová 7. A 1114 bodů, Eva Šlosrová 8. A 1049
bodů, Marie Mourová 9. A 1057 bodů, Michal Melša
9. C 1173 bodů, Petr Pham 9. A 1178 bodů, Jan Jelínek
9. A 1506 bodů a novým rekordmanem školy se stal
Matěj Škacha z 9. C s 1620 body.
Závěr patřil odcházejícím deváťákům, kteří předali svým paralelním osmým ročníkům klíče od školy,
a tím je pasovali na mazáky pro příští školní rok.
Každá devítka si připravila pro své nástupce splnitelný úkol.
Deváté ročníky zakončily 27. června školní rok
na poličské radnici, kde jim bylo za přítomnosti zástupců města, ředitelky školy, třídní učitelky, rodičů
a kamarádů předáno vysvědčení. A pak už se všichni
mohli těšit po deseti měsících učení na letní volno.
har

Grant 27 396 eur na vzdělávání
Ještě před tím než skončil náš
minulý projekt DVÚ (Dalším vzděláváním k úspěchu), jsme diskutovali o tom, kam posunout naši
účast v projektech mobilit pedagogů v rámci programu Erasmus+.
Mnozí asi znají tyto projekty zejména pro vysokoškolské prostředí, ale umožňují žádat o prostředky
i pro ostatní úrovně škol. V našem případě se jedná
o aktivitu zaměřenou na vzdělávání pedagogů v zahraničí.
Naší filosofií je, aby se do této aktivity mohlo
zapojit co nejvíce zaměstnanců. Proto jsme současný projekt ELLE (European Lifelong Learning
for Everyone – Evropské vzdělání pro všechny)
2019-1-CZ01-KA101-060284 zaměřili kromě běžných kurzů také na rozvoj jazykové vybavenosti
pedagogů, která je častým limitem pro účast na odborných kurzech. Také jsme se po delší době zapojili do programů stínování (job-shadowing), kde se
jedná o získávání a porovnávání zkušeností z práce
na jiných školách v zahraničí. Cílem je přinést zkušenosti a dobrou praxi do naší školy a jako vedlejší
cíl doufáme i v získání potenciálních partnerů pro
další projekty.
Velkým úspěchem je, že naše škola dokázala
uspět v poměrně ostrém grantovém řízení již potřetí za sebou. Celkem jsme získali grant ve výši 27 396
eur, za které uspořádáme devět výjezdů do zahraničí. Účast na výjezdech je účastníky velmi dobře
hodnocená a pro školu představuje možnost vyslat

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

pedagogy na dlouhodobější systematické vzdělávání, které by ze svého rozpočtu nemohla financovat.
Obrovskou devízou je potom pobyt zejména učitelů odborných předmětů v zahraničí, což výrazně
vylepšuje jejich jazykové kompetence.
O jednotlivých výjezdech a jejich výsledcích vás
budeme na stránkách Jitřenky pravidelně informovat.

Blahopřání „zlaté“
Elišce Červené

Sportovní gymnastika v Poličce
V tomto školním roce navštěvovalo kroužek sportovní gymnastiky, spadající pod SVČ Mozaika Polička, 65 dívek – což je rekordní počet a dá se říci, že
i maximální stav, který se dá při stávajícím počtu
trenérek zvládnout. Zájem dětí je opravdu velký, my
si toho velmi vážíme a jsme rády, že k nám dívky
chodí trénovat s chutí. Naopak nás mrzí, že v příštím školním roce nebudeme moci pravděpodobně
přibírat další děvčata z důvodu odchodu jedné z trenérek a také z kapacitních důvodů tréninkového

z každé kategorie a ty následně utvořily družstvo za
Pardubický kraj. Takto si vysloužilo vysněný postup
7 našich děvčat, což je obrovský úspěch.
Republiková soutěž ČASPV se jako každoročně
konala v Doubí u Třeboně 18.–19. května 2019. Tato
soutěž trvá celý víkend, protože zde v každé kategorii závodí minimálně 40–50 závodnic a závodníků
z celé republiky. V rámci závodu probíhá také soutěž
družstev jednotlivých krajů. Některá naše děvčata
závodila na těchto velkých závodech poprvé, ale

nářadí. Tělocvična na gymnáziu je sice dost velká,
ale když například na jednom z tréninků cvičí najednou 35 děvčat na šesti různých stanovištích, je
potřeba mnoho různých tréninkových pomůcek
a gymnastického nářadí. Tímto bychom chtěly poděkovat městu Polička a SVČ Mozaika Polička, kteří nám každoročně poskytují finanční podporu na
koupi nářadí. Díky tomu jsme letos mohly v Poličce
konečně uspořádat krajské závody ČASPV (České
asociace sportu pro všechny) ve sportovní gymnastice, jež se konaly 13. dubna 2019 a zúčastnilo se jich
celkem 60 dívek a chlapců z celého Pardubického
kraje. Z našeho oddílu se podařilo do krajského kola
probojovat 13 dívkám v 5 různých kategoriích a měly
nemalé úspěchy.
Mladší žákyně I. (10 – mladší): Barbora Benešová,
Lucie Králová
Mladší žákyně II. (09-08): 4. místo: Jana Luňáčková, Kateřina Hájková, Magdaléna Andrlíková
Starší žákyně III. (07-06): 1. místo: Natálie Kadidlová, 3. místo: Rozálie Jánová, 4. místo: Anežka
Kysilková
Starší žákyně IV. (05-04): 3. místo: Michaela Cihlářová, 4. místo: Liliana Muselová, Kristýna Šimonová, Klára Soukalová
Dorostenky (03-02): 2. místo: Marie Mourová
Všechny dívky bojovaly statečně, ale do republikového finále mohly postoupit pouze první čtyři

i přes velkou trému podávala skvělé výkony. Ve velké
konkurenci si nejlépe z našich svěřenek vedla Marie
Mourová, která si ze své šesté účasti v Doubí konečně
přivezla bronzovou medaili za soutěž družstev a jako
jednotlivkyně skončila na nádherném 7. místě. Dále
také Natálie Kadidlová, která se umístila uprostřed
startovního pole na hezkém 20. místě. Všechna děvčata si ale zaslouží velkou pochvalu za obrovské nasazení a snahu naučit se nové náročnější cviky.
Ke skvělým úspěchům dívek přispívá i možnost
se každoročně o prázdninách zúčastnit pětidenního
příměstského tábora s gymnastikou, který pořádá
SVČ Mozaika Polička. Tento tábor je víceméně pojat
jako gymnastické soustředění a děvčata mají příležitost celý týden intenzivně cvičit na nářadí a zdokonalovat se ve všech gymnastických dovednostech.
Na závěr patří velké poděkování všem trenérkám
gymnastiky – Blance Faltýnkové, Evě Neudertové, Marii Andrlíkové, Andree Faltýnkové, Markétě
Findejsové, Elišce Lorencové, Magdaleně Dusové
a Lence Králové, které obětují ročně spoustu svého
volného času na trénování snaživých a nadšených
děvčátek.
Všem našim gymnastkám přejeme mnoho dalších
úspěchů a doufáme, že jim radost ze cvičení vydrží
co nejdéle!
Za všechny trenérky oddílu SG
Lenka Králová

Za mimořádné atletické úspěchy poblahopřál
15leté atletce Elišce Červené starosta města Jaroslav Martinů. Eliška má za sebou opravdu „zlatý“ rok. Stala se halovou mistryní ČR v pětiboji
starších žákyň, mistryní ČR v sedmiboji starších
žákyň a také vítězkou Olympiády dětí a mládeže. A jaké jsou nejoblíbenější disciplíny naší nadějné atletky? Patří mezi ně skok daleký a běh na
100 m překážek. V těchto disciplínách vytvořila
v roce 2019 své osobní rekordy, do dálky skočila
579 m (zatím nepřekonaný rekord je z roku 1982
– 613 m), její čas 14,22 je nejlepší letošní český žákovský výkon v běhu na 100 m překážek. Eliška
se zároveň s celkovým součtem 5133 bodů zařadila
na třetí místo českých historických tabulek v kategorii starších žákyň v sedmiboji.
„Blahopřeji Elišce k mimořádným sportovním
úspěchům, jsme hrdí na naši rodačku, která je
vzorem pro současnou mládež,“ hodnotí úspěchy
atletky starosta města Jaroslav Martinů.
Dík patří i trenérům Elišky, kterými jsou Milan
Bouček a také Karel Petržela, který ji připravuje
na vrhačské disciplíny. Eliška trénuje 6x týdně
a závodí za TJ Svitavy. Nejbližší velký závod ji čeká
v září, a to Mistrovství ČR jednotlivců. Eliška
bude opět závodit ve svých oblíbených disciplínách – skok daleký a běh na 100 m překážek. Držme naší atletce palce!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

34 let turnaje v malém fotbale
Poháry, diplomy a věcné ceny přišel osobně předat
Historií čítající více než třicet let se pyšní turnaj
ředitel společnosti THT Polička Stanislav Červený.
v malém fotbale o Putovní pohár ředitele společnosti
Moje poděkování patří téměř čtyřiceti sponzorům,
THT Polička. Na konci června se konal jeho v pořadí
všem zúčastněným hráčům, pořadatelům a rozhod34. ročník
V konkurenci Qanto Cupu a dalších sportovních čímu Karlu Gebovi, který v úmorném vedru odřídil
všechna utkání. Příští rok bych rád dotáhl turnaj
akcí se tentokrát sešly pouze čtyři týmy, ale tradice
k půlkulatému výročí.
nebyla přerušena, což je nejpodstatnější. Turnaj se
Poděkování sponzorům: THT Polička, s. r. o.; Papo letech v Pomezí přestěhoval na poličský fotbalový stadion. Účastníci nejprve odehráli základní vel a Jan Páskovi; Městský úřad Polička; QUANTO
Svitavy; PNEUSERVIS Červený; Podlahy Nacko;
část systémem každý s každým, dva nejlepší celky
následně nastoupily k finálovému duelu, zbylé dva Huntovna; Pivnice; fa PRO-DOMA; Strefa-Dvořák;
Elektro Zapa; Pekárna Borová; Obecní úřad Borová;
bojovaly o konečně třetí místo.
Do finále postoupil tým nazvaný „Proč ne“, jeho Vinařství – Mikulica Kobylí; CH + B Polička, Plasty
vyzyvatelem se stal „Bortel“, výsledek zápasu 3:1 roz- – Havel; Agricol; prodejna „Věra“; D.A.S., Metalplast
hodl o tom, že do listiny vítězů bude zapsáno jméno Hřebíček, Gambrinus; Hemerka Zdeněk; SAVOS
„Proč ne“. Třetí příčku vybojovali hráči družstva „Na
Zerzánek; Tabák u Kubátů; Motorest Borová; YVOex“, ti si poradili 3:2 s „Huntovnou“.
NNE KÖNIG; fa Major; Pivovar Pardubice; Elstore;
Vyhodnoceni byli rovněž nejlepší jednotlivci: nej- fa Flídr Široký Důl; Řeznictví Šutera; David Němec;
starší hráč Elis (Huntovna), nejmladší hráč Čáslav- Elektro Kelvin; Uhelné a hutné sklady; Dytrt Miroský (Na Ex), nejlepší brankář Lánský (Proč ne), nej- slav; Kučera Jiří; Veselka Jiří.
Radek Pruška, organizátor
lepší střelci Boháček (Proč ne) a Síla (Bortel).
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Zlatý double
na ODM
Poslední červnový týden se v Libereckém kraji
konala Olympiáda dětí a mládeže. Jednou z reprezentantek Pardubického kraje byla poličská
atletka Eliška Červená. Svůj kraj reprezentovala
ve skoku dalekém a ve sprintu na 100 m překážek.
V pondělí byl stanoven kvalifikační limit ve skoku
dalekém na 540 cm, který zvládla hned druhým
pokusem a mohla se v klidu připravovat na úterní
finále. V úterý, ještě před finále dálky absolvovala
rozběh na 100 m překážek v novém osobním rekordu 14,37 s, který znamenal nejlepší letošní žákovský výkon.
Ve finále dálky hned prvním pokusem s hodnotou 564 cm dala soupeřkám jasně najevo, že
to s obhajobou olympijského zlata myslí opravdu
vážně. A když se po třetím pokusu na světelné tabuli objevilo 577 cm, byla zlatá olympijská medaile
opravdu blízko. Nikdo ze soupeřek nedovedl odpovědět na její výkon a tak se Eliška Červená stala
olympijskou vítězkou ve skoku dalekém. Obhájila
tak své zlato z předchozí olympiády v Brně.
Další den v úmorném vedru čekalo Elišku finále
na 100 m překážek. S čistou hlavou proběhla trať
v čase 14,22 s a získala tak druhou zlatou medaili.
Jako jediná atletka získala na ODM dvě zlaté medaile a tím se zařadila mezi nejúspěšnější sportovce letošní Olympiády dětí a mládeže.
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Vícemistr ČR ve veslování Ondřej Jung (Univerzita Pardubice, 20 let, 188 cm, 95 kg) se po 1,5 roce
posunul v naší silově vytrvalostní veslařské soutěži ve fitcentru na plaveckém bazéně ze 30. na
14. místo, v konkurenci 372 mužů. Ondra se zlepšil
z 379 na 566 opakování se 40 kg závažím.
Závodnímu veslování na vodě, tomuto ve světě
velmi uznávanému olympijskému sportu, se mladý borec věnuje již mnoho let. Pod dohledem svého
otce, který je pro něho velkou oporou, závodí na
tradičních tratích na 2 km, ale i ve sprintech na
500 metrů. Má ovšem zkušenost i s extrémním
veslařským maratonem na 34 kilometrů.
Na tréninku dokáže jít Ondra až na dno svých
sil a to samé předvedl i při rekordu ve fitku. Jeho
pokus byl dokonalou ukázkou morálně volního nasazení a skvělou prezentací vytrvalostní síly.
Samozřejmou součástí jeho tréninku je kromě
tradičního veslování na vodě i pravidelný běh
a posilovna.
Ondro, gratuluji k pěknému posunu v žebříčku
veslařů v rámci naší soutěže ve fitcentru a držím
pěsti k dalším titulům ve veslování na vodě!
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Stříbro míří
do Poličky
Olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji
znamenala pro dvojici poličských volejbalistek
perný červnový týden. Nejprve se děvčata musela
na olympiádu kvalifikovat přes Krajské centrum
mládeže Pardubického kraje v řadě přípravných
turnajů.
Na historickém úspěchu má lví podíl nahrávačka starších žákyň TJ Spartaku Polička Aneta
Mlynářová. Byla kapitánkou a tahounkou týmu
Pardubického kraje. Druhou reprezentantkou se
stala blokařka starších žákyň stejného oddílu Eva
Šlosrová, ta jako jedna z mladších účastnic sbírala cenné zkušenosti a pomohla výrazně v zápase
o postup do finále.
Před branami nominace navíc zůstala ještě Adéla Krušinová – účko. Děvčata vybojovala stříbrné
medaile, ve finále nestačila pouze na družstvo
Prahy. Aneta Mlynářová se navíc stala nejlepší nahrávačkou olympiády. Děvčata budou moci svoje
umění předvést v nadcházející sezóně, kdy budou
reprezentovat Poličku v 1. lize kadetek.
har

Koupaliště
Provozní doba v srpnu na koupališti bude od
10:00 do 20:00 hod. Provozovatel si vyhrazuje
právo na změnu provozní doby v případě nepříznivého počasí.
Provozní doba fitcentra na 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.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště:
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Ceník a foto najdete na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
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
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Den fotbalu 2019

Tenis

Vícemistr ČR
ve veslování
v top 20

16. 6. MLADŠÍ ŽACTVO: Žamberk – Polička 4:5
Body: Mořkovský Ivan, Mach František, Navrátilová Žaneta, Dostálová Šárka, Navrátilová – Dostálová
SENIOŘI: Polička – Česká Třebová 6:3
Body: Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Buchta
Martin, Teplá Lída, Hrubý, Teplý Ivo, Teplá – Pazlarová Alena
22. 6. BABYTENIS: Polička – Moravská Třebová 5:1
Body: Chalupník Marťa, Vodehnalová Štěpánka,
Švejda Filda, Vodehnalová – Švejda, Zahradníčková Anežka – Chalupník
23. 6. MLADŠÍ ŽACTVO: Polička – Litomyšl 2:7
Body: Navrátilová Žaneta, Benčíková Kristýna
SENIOŘI: Jevíčko – Polička 6:3
Body: Pazlarová Alena, Hrubý Zdeněk – Češka
Roman, Pazlarová – Blažková Alena
Těmito dvěma zápasy byla ukončena soutěž
družstev, ve které bojovalo šest našich týmů.
Letošní ročník můžeme hodnotit jako úspěšný.
Čtyři týmy dosáhly na pohárové umístění a dvěma se to nepodařilo. Nejlepším týmem bylo podle
předsezoních předpokladů družstvo babytenistů.
Tyto naše velké naděje se pravidelně zúčastňují
turnajů jednotlivců a to je jediná cesta k úspěchu.
Družstvo, které nastupovalo v sestavě Anežka Zahradníčková, Martin Chalupník, Štěpánka Vodehnalová, Filip Švejda a Michal Kossler nepoznalo
ani jednu porážku a soupeře jasně přehrávalo a po
zásluze získalo 1. místo. Na 2. místě zakončilo sezónu družstvo nejmenších minitenistů a 3. místo
obsadily družstva dorostu a seniorů.

Těsně pod stupni zůstal tým staršího žactva na
4. místě a konečně 6. místo obsadili mladší žáci.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci oddílu
a města a přejeme hodně úspěchů na turnajích
jednotlivců a krásné prázdniny.
29. 6. – babytenisový turnaj v Poličce. První
prázdninový den se našim hráčům náramně vydařil. Na domácí půdě soupeře nešetřili a mezi chlapci obsadil po vynikajícím výkonu Filda Švejda
1. místo, Marťa Chalupník 2. místo a Míša Kossler
5. místo.
Mezi děvčaty byla stejně dominantní jako Filda
Štěpánka Vodehnalová – 1. místo a po velice bojovném výkonu obsadila Anežka Zahradníčková
3. místo. 		

Turisté zvou

29. 6. – minitenisový turnaj v Poličce. Také naši
nejmenší na domácí půdě bojovali a Dorotka Chalupníková vybojovala 3. místo a Matyášek Trnka
8. místo. Všem veliká gratulace.

Hokejové soustředění mládeže
Dne 14. 6. 2019 vyrazila hokejová mládež poličského Spartaku na kolech do Pusté Rybné, kde
se od pátku do neděle připravovala na hokejovou
sezónu. Po ubytování následoval tzv. DRAFT, kdy
se kluci rozdělili do čtyř mužstev. Čtyři týmy NHL
(Boston Bruins, Vegas Golden Knights, Edmonton
Oilers a St. Louis Blues) si vybíralo kvalitní hráče.
Po rozdělení a přesunu na fotbalové hřiště si kluci
na závěr prvního dne soustředění zahráli fotbálek.
Hrálo se na 4 x 15 minut na dvou hřištích, kdy si
po každé čtvrtině kluci hřiště vyměnili. Fotbálek
a cesta na kolech do Pusté Rybné je náležitě utahala.
Sobotní dopolední program byl vskutku výživný.
Rozvoj koordinace, rychlosti, síly, nácvik střelby
na branku a házené. Kluci a dívka (Anička) vše
zvládli na jedničku. Na závěr dopoledního programu jsme se vyfotili s poličským odchovancem,
mládežnickým reprezentantem a hráčem klubu
HC Sparta Praha Honzou Klodnerem, který rovněž trénoval jenom přes silnici (trénink síly) u svého dědečka s krumpáčem v ruce při stavbě plotu.
Honzovi jsme popřáli mnoho štěstí v jeho kariéře
a dále jsme ho nezdržovali v jeho tréninku. Po vydatném obědě a zaslouženém odpočinku si trenéři
pro kluky připravili výlet na nedaleké skály (Rybenské Perničky), kde kondiční trenér mládeže
p. Pentek vymyslel lezení po skále. Spartakovci si
mohli vyzkoušet tři úrovně lezení. Kluci si čekání,
než na ně vyjde řada, zkrátili tréninkem střelby,
tentokrát ze vzduchových pistolí. Odpolední výlet
jsme zakončili důkladnou regenerací v místním
koupališti a doplněním energie svačinou, kterou
schválil výživový poradce p. Bureš (meloun). Na
sobotní podvečer přijal naše pozvání hráč Colorado Avalanche a odchovanec žďárského hokeje
Martin Kaut, který tráví léto u svých rodičů v Pusté Rybné. Martin si s kluky zahrál vybíjenou (která
vypadala následovně – všichni proti Martinovi).
Martin se držel statečně a dlouho odolával náporu
třiceti dětí, ale nakonec se klukům podařilo Mar-
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Ze základních skupin A – H, ve kterých bylo
dohromady 40 mužstev postoupila do sobotního
PLAY – OFF z každé skupiny mužstva, která se
umístila na 1. a 2. místě. Základní skupiny se hrály
1 x 12 minut. Play off 2 x 12 minut, z důvodu hudební produkce.
Za bezproblémový průběh turnaje je potřeba
poděkovat rozhodčím Hořínkovi, Papežíkovi,
Schuchovi, Mačátovi, Vykopalovi a Hejlovi.
OSMIFINÁLE:
VPS Polička – Jsme tu kvůli chlastu
9:1
Beer team SY – AFK Bidlo Klatovy
2:2,
na penalty
5:6
FC Dopijem a půjdem – Na Ex !
8:2
Omniasport Team – Young Boys
Česká Třebová
2:3
Jakub Děkan Team – Bad Boys
9:2
CSKA Rumboys – Qido team
5:2

tina vybít. Nutno podotknout, že i Martin se činil
a i jemu se podařilo pár soupeřů vyřadit. Konečné skóre Polička : Colorado není až tak podstatné.
Martin se klukům i dlouho ochotně podepisoval,
odpovídal na dotazy dětí i rodičů a řekl jednu důležitou věc: VŽDY TRÉNUJ NA MAXIMUM. Martin si i vzpomněl, že s ním ve žďárském dresu hráli
poličští odchovanci (Karel Geba, Matěj Štefka, Miroslav Kukla).
Kluci se s hráčem Colorada Avalanche vyfotili
a na oplátku mu popřáli mnoho štěstí v jeho kariéře a náš kuchař Bautin „tréňa“ Martin Mach ještě
dal „Kaulimu“ maso na cestu. Sobotní večer patřil
trenérům a rodičům k zhodnocení celého dne.
Nedělní dopoledne opět patřilo skupinovému
tréninku. Posilování hlubokého stabilizačního
systému – formou her, střelby na branku, tréninku síly a ještě střelby ze vzduchové pistole na přesnost. Po obědě na kluky čekala poslední fáze soustředění a to 13 kilometrů na kole domů. Všichni
cestu a soustředění ve zdraví zvládli a doufejme, že
si odvezli mnoho zážitků. Já děkuji všem rodičům
a trenérům za spolupráci na soustředění. Panu
Husákovi za dodání pečiva na celé soustředění,
pánům Jiroušovi a Machovi za dopravu osobních
věcí kluků, panu Pachtovi za zprostředkování soustředění v Pusté Rybné a „tréňovi Radovánkovi“ za
poskytnutí tréninkového materiálu. Chlapi, díky,
bez Vás všech (rodičů) by to prostě nešlo.
S pozdravem a díky Grubhoffer Miloš ml.

středa 7. srpna – Kolem Orlice – Lanšperk
Odložená vycházka z července
do oblasti Tiché Orlice. Vlakem
do stanice Lanšperk. Odtud přes
turistické tábořiště v Cakli do
Ústí nad Orlicí. Návrat do Poličky vlakem. Trasa asi 10 km. Výlet připravil Jiří
Andrle
sobota 12. srpna – Přes tři hrady
Turistický autobusový výlet do oblasti Žampachu, Litic a Potštejna s pěší vycházkou od 10 do 20
km. Na výlet zve Zdena Mihulková
středa 21. srpna – Přes Peklo a Librův kopec do
Bystrého.
Linkovým autobusem z Poličky v 8.40 hod do
Korouhve. Z Korouhve k rybníku Peklo a neznačenými cestami přes Librův kopec do Nedvězího.
Odtud po silnici do Bystrého. Trasa asi 11 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.

Redkaři – Družstevníci
Litrpůl – FC Seawolves Ombré
ČTVRTFINÁLE:
VPS Polička – AFK Bidlo Klatovy
FC Dopijem a půjdem – Young Boys
Česká Třebová
Jakub Děkan Team – CSKA Rumboys
Družstevníci – FC Seawolves Ombré
SEMIFINÁLE:
VPS Polička – FC Dopijem a půjdem
Jakub Děkan Team FC Seawolves Ombré
na penalty
Utkání o 3. místo:
FC Dopijem a půjdem –
FC Seawolves Ombré
FINÁLE:
VPS Polička – Jakub Děkan Team

2:5
1:3

Jak již jednou výbor oddílu LH informoval,
podařilo se po letech jednání obsadit do Poličky
trenéra mládeže, který je dosazován a následně
i financován ČSLH. Po trenérských zkouškách licence „B“ a získání daného certifikátu byl do této
funkce jmenován Miloš Grubhoffer mladší. Jeho

9:4
7:1
8:2
1:9
3:2
0:0,
1:0
2:1
4:1

Cyklisté
do Poličky

celoroční náplní práce je příprava a zkvalitnění
tréninkových jednotek, dohled nad trenéry mládeže u oddílu a náborová činnost. ČSLH tyto aktivity v zastoupení profesionálních trenérů poměrně
často kontroluje, dodržuje-li se svazem určená
metodika a způsob vedení tréninkových jednotek.
Kontroly probíhají tak, že jsou trenérovi předem
nahlášeny a nebo nahlášeny nejsou a dotyčný ani
neví, že je kontrolován. M. Grubhoffer ml. se prvním rokem zhostil svého úkolu velice dobře. V úterý 18. 6. 2019 byl pozván do Prahy, kde bylo v SÍNI
SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE jemu a ještě dalším
27 zúčastněným oznámeno, že byli po této sezóně
vyhodnoceni ze 129 trenérů z celé ČR jako nejlepší. Následně pak byli odměněni. Jedna, a asi nejatraktivnější, odměna byla nabídka možnosti účasti
týdenní stáže ve švýcarském Davosu. Výbor oddílu touto cestou Milošovi děkuje za jeho odvedenou
práci, kterou nadále všemi možnými prostředky
bude podporovat.
Výbor oddílu LH

V pátek 2. srpna 2019 bude na Palackého náměstí odstartována 2. etapa 23. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2019.
Město Polička je již po sedmé etapovým městem
tohoto závodu se startem i cílem etapy.
Pátek 2. srpna:
Polička - Palackého náměstí
2. etapa - 134,3 km
Start: 12:00 hodin
Cíl: cca 15:20 hodin
Trasa povede: Polička – Kamenec – Sádek –
Lačnov – Borovnice + 9x okruh (Javorek – Jim.
Paseky – Líšná – Vříšť – Sněžné – Daňkovice –
Javorek) a zpět do Poličky.
Od 12:00 do cca 15:45 hodin bude okruh pro silniční provoz zjednosměrněn. (provoz bude jen ve
směru jízdy cyklistů)
Ve stoupání nad obcí Sněžné bude ve 2., 4., 6., 8.
okruhu vrchařská prémie.
Další etapová města jsou Nové Město na Moravě
(1. etapa) a Bystřice nad Pernštejnem (3. +4. etapa).
Další informace o závodě na
www.vysocinatour.com.

Kamenecké podání mělo dvacetiny
V sobotu 21. 6., v ideálně volejbalovém počasí se konal v areálu Pod lípou 20. ročník turnaje
Kamenecké podání, kterého se
zúčastnilo osm vesměs přespolních družstev. Zavítaly k nám
týmy z různých koutů ČR – ze Žďáru n. S., Bechyně, Brna, Olomouce i Bystřice n. P.
Turnaj byl výjimečný svým dvacátým jubileem
i vítězstvím místního týmu přesně po deseti letech, v jejichž průběhu první příčku obsazovali
pouze přespolní.
Po tuhém boji nakonec podlehl Kamenci tým
Jitrnice, který tak skončil druhý, následován Paralen Gripem, Brufeny, Žďárem n. S., Smajlíky,
UPOLičky a Zběří.
Pro účastníky bylo po ukončení v rámci oslavy
kulatin turnaje připraveno gastronomické překvapení a následné posezení, které si některé týmy
užily až do slavného pozdněnočního konce.
Náš dík patří všem, kteří se na turnaji za těch
dvacet let organizačně podíleli, a navíc Anežce
Korábové a Martině Klímové za pomoc u letošní-

Nový trenér
hokejové mládeže

ho občerstvení i starostovi obce Kamenec panu
Petrovi Švábovi za dlouholetou vstřícnost s technickým zabezpečením akce. Děkujeme též sponzorům: Bartosh, s. r. o. – reklama, Kovoslužba Bulva,
Chr. Hansen, MIRO Borová a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

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.
•
Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ
od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy,
časová flexibilita, tel.: 777 112 174

Poděkování

Vítězné družstvo

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

Děkujeme tímto MUDr. Dvořákové, MUDr.
Grodlovi a ošetřovatelkám Oblastní charity v Poličce za laskavou péči věnovanou paní Marii Navrátilové z Bystrého v její těžké nemoci.
Rodina Navrátilova a blízcí příbuzní.
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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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