noviny občanů
města Poličky a okolí
červenec 2020, ročník 18 (94)

Historická oprava kostela
sv. Jakuba
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,
dovolte mi z pohledu města napsat pár
vět ve věci probíhající historické opravy
poličského kostela sv. Jakuba, jehož rozměr
a význam je umocněn světničkou ve věži,
kde se narodil hudební velikán Bohuslav
Martinů.
Je to již 10 let, co jsme s tehdejším biskupem královéhradecké diecéze Dominikem
Dukou a poličským farářem Jaroslavem
Sedlákem navštívili ministra kultury Václava
Jehličku s velikou prosbou o finanční pomoc
na zahájení opravy kostela sv. Jakuba. Pan
ministr naší prosbě vyhověl a již od následného roku 2010 začalo Ministerstvo kultury
každým rokem uvolňovat finanční částku ve
výši cca 1 mil. Kč. Dalšími penězi, na úrovni 300–500 tisíc Kč, přispíval i Pardubický
kraj. Ani naše město nezůstalo pozadu a od
roku 2010 každým rokem přispívalo 500 tis.
Kč. Ročně se tak podařilo dát dohromady
1,5–2 mil. Kč. Historická oprava začala
a každým rokem po malých etapách pokračovala.

Takto to trvalo celou řadu let až do doby,
kdy před 3 roky poličská farnost uspěla se
svojí žádostí o dotaci na celkovou opravu
kostela. Projekt s názvem „Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou
světničkou Bohuslava Martinů“ je financován z evropské dotace. Rozpočtové náklady akce, bez již dříve opravené věže, činí
71 mil. Kč, přičemž podíl vlastních zdrojů
činí 3,5 mil. Kč.
Tento téměř neuvěřitelný úspěch byl podmíněn nadregionálním významem poličského kostela jako národní kulturní památky,
což s sebou nese určitou prestiž, ale také
nelehký závazek se o památku náležitě starat, včetně zajištění její propagace jakožto
kulturního dědictví a většího zpřístupnění
širší veřejnosti.
Osobně tuto opravu považuji za historickou a pro poličskou farnost, ale i pro naše
město, za jednu z největších a nejvýznamnějších stavebních akcí v posledních desetiletích. Jsem velmi hrdý, že zastupitelé
našeho města po celé roky vždy ochotně
v rozpočtu města Poličky finančně podporovali i opravu kostela. Včetně roku le-
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tošního naše město podpořilo celou akci
již více než 6 mil. Kč.
V této finanční pomoci se zrcadlí postoj
všech zastupitelů, napříč politickým spektrem,
kteří v našem chrámu vidí vedle duchovního života farnosti i jeden z velkých kulturních a historických symbolů Poličky, umocněné rodnou
světničkou světově uznávaného hudebního
skladatele Bohuslava Martinů.
V tuto dobu se již celá akce chýlí ke svému zdárnému konci, a to jak v interiéru,
tak i venkovní části. Doporučuji každému
z Vás kostel navštívit a osobně se přesvědčit nejen o nádherné výmalbě celé vnitřní
části. O kráse opravy venkovní části včetně
střechy a věže se dílčím způsobem můžeme
všichni utvrzovat již každý den.
Vážení a milí spoluobčané, přejme si, ať
se celá akce podaří zdárně dokončit. Přejme si, aby byl kostel sv. Jakuba i nadále
skvostem Poličky, ve kterém se po staletí
odráží život, pokora a duch našeho města.
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat
všem našim spoluobčanům, kteří se o tuto
historickou opravu, a to mnohdy nezištně,
zasloužili.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města
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Nová praktická lékařka
v Poličce

Ke dni 30. dubna 2020 ukončila svoji činnost
praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová. Za
součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře. Výběrové řízení
proběhlo 17. června 2020 a novou praktickou
lékařkou je zvolena MUDr. Alena Dvořáková.
MUDr. Alena Dvořáková dosud pracovala
jako lékařka zdravotnické záchranné služby
a také jako lékařka na oddělení ARO Svitavské
nemocnice. K její odborné praxi patří i několikaletá stáž a práce v zahraničí a také práce
praktické lékařky v Brně.
Předpokládaný termín zahájení její lékařské praxe je 10. 8. 2020. Dřívější ter-

Usnesení
přijatá na 11. schůzi Rady
města dne 25. května

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních
podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem.
RM schvaluje vzor příkazní smlouvy ohledně obstarání pohřbů, kde město zajišťuje tzv. slušné
pohřbení, dle předloženého návrhu, a pověřuje
vedoucí OSVZ, aby dané smlouvy podle schváleného vzoru uzavírala.
RM schvaluje licenční smlouvu č. 79/2020/IVVS s firmou Satturn Holešov spol. s. r. o. se sídlem Holešov.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička – projektová dokumentace“ firmě KONEKO,
spol. s r. o., se sídlem Ostrava.

Usnesení
přijatá na 12. schůzi Rady
města dne 8. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava
lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek
2 Borová“
s LTM Litomyšl, spol. s r. o.,
RM schvaluje na návrh ředitele TD zrušení
festivalu „Polička*555“ v termínu 21.–23. 8.
2020 v aktuálním rozměru. RM doporučuje
sledovat vývoj omezujících opatření a v závislosti na nich zvážit v původním termínu konání akce obdobného charakteru v omezeném
rozsahu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
při zajištění projektu Příběhy našich sousedů
– Polička s POST BELLUM, o. p. s., se sídlem
Praha 1, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyjádření města Poličky k oznámení koncepce „Strategie rozvoje Pardubic-

mín není vzhledem k nutným administrativním a organizačním krokům, zejména
se zdravotními pojišťovnami, možný. Lékařskou praxi bude MUDr. Dvořáková vykonávat v místě bývalé ordinace MUDr.
Kadidlové, tedy na adrese Tyršova 175.
V budoucnu plánuje MUDr. Dvořáková
najít pro svou ordinaci nové bezbariérové
prostory v Poličce.
Prosíme pacienty, aby sledovali informace
na webových stránkách www.ordinacedvorakova.cz, popř. na dveřích ordinace v Tyršově
ulici. Stránky budou spuštěny do poloviny
července.
Upozorňujeme pacienty, že každý čtvrtek nebude paní doktorka ordinovat,
v tento den bude vykonávat svou odbornou praxi ve Svitavské nemocnici (ARO

a zdravotnická záchranná služba). Zdravotní sestra bude v ordinaci přítomna
5 dní v týdnu.
Kontakt na MUDr. Alenu Dvořákovou
je zatím pouze na email ordinacedvorakova@seznam.cz, časem bude uveřejněn
i telefon.
„Jsme velmi rádi, že jsme za poměrně
krátký časový úsek a v nelehké situaci získali novou praktickou lékařku pro město
Polička. Zároveň prosíme pacienty o trpělivost, než se ordinace rozběhne do plného
a plynulého provozu,“ komentuje starosta
města Jaroslav Martinů.
Přejeme nové paní doktorce hodně zdaru
a spokojených pacientů.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na realizaci akce „Rozšíření parkoviště na Sídl.
Hegerova v Poličce“ se společností Ulehla Ivan
s. r. o., se sídlem Svitavy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo na akci „Stavební úpravy části chodníků
u silnice I/34, ul. ČSLA a nábř. Svobody v Poličce“, se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
se sídlem Vysoké Mýto.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 20 9
099 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r. o. ve věci
monitoringu skládky Široký Důl v roce 2020.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce překážek
Skatepark Polička“ takto: vybraným zhotovitelem je
Zdeněk Kotyza, se sídlem Vamberk.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572
01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6.

2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí
57,50 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Poličkou
jako pronajímatelem a společností J&B Pub
s. r. o., se sídlem Brno, jako nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem objektu č. p. 246 na Palackého náměstí.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného osvětlení se společností Maso Uzeniny Polička, a. s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o službách úklidových prací ze dne 9. 1. 2007
s paní Alenou Andrlovou, se sídlem Polička dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Chodník u silnice II/353, ul.
Heydukova v Poličce“ s vybraným dodavatelem
STRABAG a. s., se sídlem Praha, dle důvodové
zprávy.

kého kraje 2021–2027“ dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit
celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2019 společně se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření města
Poličky za rok 2019 bez výhrad.
RM projednala a doporučuje ZM schválit
účetní závěrku města Poličky za rok 2019 dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 110 416,16 Kč
237 085,90 a 152 307,00 Kč vyplývajícího
z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy
uzavřené dne 25. 10. 2019, dle důvodové
zprávy.
RM neschvaluje snížení nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání za měsíce
duben, květen a červen 2020 vyplývající ze
smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13. 8. 1993 s Komerční bankou, a. s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem

jsou prostory sloužící podnikání nacházející
se v přízemí domu č. p. 68 v obci Polička,
části obce Lezník. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit
1 000 Kč/rok.
RM doporučuje ZM schválit realizaci akce
„Stavební úpravy objektu čp. 68, v místní části Lezník“ v úplné variantě za vzniku
bytových jednotek pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální
bydlení II.) ve 3. NP, bytových jednotek ve
2. NP, společenské místnosti a prostoru pro
obchod v 1. NP a zázemí v 1. PP, dle zpracované projektové dokumentace od Ing. Klusoně, vycházející ze zpracované Architektonické
studie „Komunitní centrum v Lezníku“ jejímiž
autory jsou ing. arch. Karel Bidlo, ing. arch.
Jitka Bidlová – boine!architekti, její financování v letech 2021-2023 a prověření možnosti
získání dotačních prostředků na energetické
úspory objektu a na výstavbu sociálních bytů
ve 2. NP.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Z RADNICE

3

Aktuální velké
stavby v Poličce
Pokračují velké stavební akce v Poličce –
první etapa rekonstrukce ulic v historickém
centru – část ulice Pálená (od Šaffovy po
Tylovu).
Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná včetně opravy kanalizace a výměny veřejného osvětlení je v hodnotě cca
15,5 mil. Kč a jde z rozpočtu města. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizuje
výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.
V parku probíhá rekonstrukce ocelového
nýtovaného mostu, náklady jsou ve výši
7,5 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Křižovatka ulic Wolkerova
a Mánesova
Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova
je již dlouho veřejností diskutována jako
problematická a opakovaně řešena nejen
komisí dopravní a bezpečnostní, ale i odborem dopravy MěÚ Polička. Na nebezpečí
upozorňují někteří řidiči a obyvatelé města,
kteří tuto křižovatku využívají.
Frekvence dopravy se v ulici Wolkerova
podstatně zvýšila díky nové výstavbě v ulici
Mánesova. Již v roce 2016 zmíněná komise
doporučila změnu přednosti v jízdě v tomto
nebezpečném úseku ve prospěch ulice Wolkerovy. Stejné stanovisko komise opětovně
vyslovila i v letošním roce. Na základě tohoto doporučení nechalo město Polička u projektanta dopravních staveb prověřit, zda

jsou z ul. Mánesova dodrženy rozhledové
trojúhelníky, tzn. zda bude pro řidiče dávající nově přednost v jízdě zajištěn dostatečný
rozhled do křižovatky a výhled na vozidla,
kterým budou povinni dát přednost v jízdě.
Dle stanoviska odborníků rozhledové trojúhelníky splněny nejsou. Změnu přednosti
v jízdě tak nebylo možné realizovat, neboť
by byla na úkor bezpečnosti silničního provozu!
Jaké je řešení situace? „Z výše uvedených důvodů musí být zachována současná
přednost v jízdě v ulici Wolkerova, dojde
však k několika úpravám. Zvýrazníme stávající svislé dopravní značení „Dej přednost
v jízdě“, nově bude v provedení na retrore-

flexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Zároveň bude toto svislé dopravní
značení doplněno o vodorovné dopravní
značení „Příčná čára souvislá se symbolem
Dej přednost v jízdě“ v plastovém nástřiku na vozovku,“ upřesňuje vedoucí odboru
dopravy Mgr. Jan Kovář. Dopravní situace
bude i nadále v tomto místě monitorována a průběžně vyhodnocována za účelem
zjištění, zda jsou výše uvedená opatření
vedoucí k zdůraznění přednosti v jízdě dostačující. „I přes tato nová opatření žádáme
řidiče, aby i nadále věnovali tomuto úseku
zvýšenou pozornost a opatrnost. Nové dopravní značení by mělo právě bezpečnosti
křižovatky pomoci, avšak bez respektování
dopravního značení a mnohdy i více potřebné vzájemné ohleduplnosti řidičů to nepůjde,“ doplňuje Mgr. Kovář.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Nakládání s odpady z podnikání a domácností
Vzhledem ke zneužívání stanovišť na tříděný odpad a odpadkových košů a dalším
nešvarům při nakládání s odpady upozorňujeme:
– na povinnost podnikajících právnických
a fyzických osob předávat vytříděný odpad
k tomu oprávněné osobě (§ 12 a 16 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech); za nesplnění
této povinnosti lze uložit pokutu ve výši až
10 000 000 Kč,
– že odpady z podnikání (papír, sklo,
plasty, kovy, aj.) nelze ukládat v kontejnerech na tříděný odpad.
V rozporu se zákonem o odpadech, popř.
s Obecně závaznou vyhláškou Města Polič-

ky č. 3/2001, a tedy postižitelné finančními
sankcemi dále jsou:
– odkládání odpadů mimo sběrné nádoby (týká se i prostoru před sběrným dvorem a překladištěm),
– odhazování nedopalků cigaret,
– odkládání odpadů z domácnosti či
z podnikání do veřejných odpadkových košů,
– likvidace odpadů z podnikání v popelnicích a kontejnerech určených pro domácnosti,
– spalování odpadů v lokálních topeništích.
Odpad z podnikání i z domácností lze předávat na překladiště komunálního odpadu

(ul. Čsl. armády – směr Bystré, mobil: 604
695 729), odpad z domácností také na sběrný dvůr (ul. Hegerova, mobil: 733 267 613).
Komplexní služby v odpadovém hospodářství
na území města Poličky zajišťuje společnost
LIKO SVITAVY a. s., (kontaktní osoba Milan
Nespěšný, tel.: 461 724 815). Podrobnější informace včetně provozní doby naleznete na
stránkách https://www.likosvitavy.cz/.
Vaše dotazy můžete rovněž vznášet na
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, kancelář
č. 42, 43 (tel.: 461 723 853, 461 723 851).
Ing. Marta Masná, vedoucí odboru ÚPR a ŽP
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Nové nájemní byty v budově
dětského domova

Město Polička má s budovou dětského
domova velké plány pro další využití. Vzniknout tu má bytový dům až se 20 nájemnými byty různé velikosti, od 1+1 po 3+1.
Jedná se tedy o další místo, které by mělo

městu pomoci s poptávkou po volných bytech. V současné době se připravuje zadání
pro vyhlášení architektonické soutěže na
realizaci domu. Součástí zadání je kromě
budovy samotné i využití prostoru zahrady.
Soutěž by měla být vyhlášena v červenci
tohoto roku a město na ni v rozpočtu vyčlenilo 1 mil. Kč. Zpracování projektové dokumentace by mělo proběhnout v příštím
roce. Předpokládaný začátek stavby je rok
2022.
Ke změnám a k využití domova dochází díky transformaci systému péče o děti;
cílem je postupné opouštění ústavního
způsobu a zajišťování péče „v přirozeném rodinném prostředí“. Z tohoto důvodu město pronajímá Pardubickému kraji

Konec splatnosti
místních poplatků
Upozorňujeme, že 30. června 2020 vypršela splatnost místního poplatku ze psů
a místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyzýváme poplatníky, kteří uvedené poplatky dosud neuhradili, aby tak neprodleně učinili. Včas nezaplacené poplatky mohou být
zvýšeny až na trojnásobek, v souladu s §11
zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Žádáme držitele psů, se kterými nebyla
dosud zkontrolována evidence jejich psa

(např. výše sazby, nárok na osvobození či
úlevu), aby se za tímto účelem dostavili do
příjmové pokladny MěÚ Polička. Kontrola
probíhá z důvodu zásadních změn zákona
o místních poplatcích i obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.
Dále upozorňujeme na povinnost ohlásit
a odvést místní poplatek z pobytu. Plátcem
poplatku jsou všichni poskytovatelé úplatného pobytu, včetně majitelů bytů, kteří
je pronajímají na dobu kratší než 60 dnů.
Jejich povinností je od ubytované osoby po-

pro děti z dětského domova byt v Pomezí
a byt v nové lokalitě Bezručova. Město zároveň prodalo Pardubickému kraji pozemek
v lokalitě Bezručova pro výstavbu nového
domu pro bydlení osmi dětí a personálu.
Právě na základě těchto transformačních
změn uvolní kraj původní budovu Dětského
domova v Poličce v ulici A. Lidmilové a dle
dohody může město Polička tuto budovu
odkoupit za 4 mil. Kč. Prodeji již dalo zelenou i Zastupitelstvo Pardubického kraje.
Objekt bude volný až bude dostavěn nový
dům na Bezručově a děti ho budou moci
začít využívat. Dle předpokladů, by to mělo
být v příštím roce.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
platek vybrat a odvést správci poplatku, tj.
městskému úřadu. Sazba poplatku je 15 Kč
za každý započatý den pobytu. Poplatek je
splatný pololetně, a to vždy do 25. ledna
a 25. července. Plátce poplatku (ubytovatel) má rovněž ohlašovací povinnost a to
do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu.
Také připomínáme, že splatnost poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství je nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství. Jedná se například
o umístění vystaveného zboží před obchodem, předzahrádek, reklamních zařízení,
kulturní, sportovní a reklamní akce. Povinnost ohlásit užívání veřejného prostranství
mají i poplatníci, kteří jsou od poplatku
osvobozeni.
Odbor finanční a plánovací

Přístroj na měření
intenzity dopravy
První krůček k budoucímu monitoringu
dopravy v Poličce máme za sebou. Město
na naše doporučení zakoupilo přístroj na
měření intenzity dopravy v ulicích města.
Zařízení se používá jako mobilní (přenosné)
i jako stacionární. Jeden týden tedy může
měřit dopravu v jedné ulici a jiný týden už
zase v jiné. Kromě intenzity dopravy umí zařízení měřit velmi přesně i rychlost v obou
směrech. S limitovanou přesností dokáže
přístroj měřit velikosti aut, umí rozlišit od
sebe motorku, auto osobní a nákladní. Data
se stahují přes Bluetooth, tedy bezdrátově
z přístroje do notebooku, telefonu apod.
a k jejich zpracování slouží přidružená aplikace. Data lze exportovat také do tabulek
Excelu MS Office.

Do současnosti se diskuse, jichž jsem byl
přítomen, o intenzitě dopravy v příslušných lokalitách, vedly většinou v rovině
vlastní zkušenosti, pocitů a dojmů. Skutečnou intenzitu dopravy v ulicích města
však neznal a nezná nikdo, neboť nebylo
dosud čím měřit.
Jediná data, která jsou dnes k dispozici,
obstarávají (stacionární) měřiče rychlosti v okrajových částech města, které umí
změřit i počet projetých vozidel. Výjimečným počinem pak kdysi bylo jednorázové měření množství vozidel projíždějících
městem, objednaným z Ředitelství silnic
a dálnic.
Věřím, že získaný přístroj na měření
intenzity dopravy pomůže rozumnější-

mu vyhodnocování skutečné dopravní
situace a následně i rozhodování o vhodnosti a správnosti opatření ke zklidnění
a usměrnění dopravy v různých lokalitách města.
Mgr. Jan Matouš
zastupitel Pro Poličku

Informační centrum

Informační centrum je po vynucené přestávce opět v plném provozu, ale bohužel dosud je méně cizích návštěvníků Poličky. Jsme
optimisté a proto očekáváme o prázdninách
velký nárůst. Na hlavní letní sezonu jsme po
všech stránkách dobře připraveni. Přinášíme
další, jistě užitečné informace a nabídky.
* KŘÍŽOVKY Z POLIČKY. V tomto čísle vychází pro luštitele další křížovka s tajenkou
o Poličce. Za měsíc květen byl jako luštitel výherce vylosován pan Jaroslav Prokop z Poličky.
Obdrží v IC malý dárek. Výherci blahopřejeme. Celou brožuru křížovek si mohou zájemci
v IC zakoupit.
* NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY A SUVENÝRY. Začátkem července obdržíme od nového
dodavatele dnes velmi žádané a moderní hrníčky tzv. plecháčky a další druhy nových výrobků,
jako například hezké zvonečky. Vše je s potiskem námětů z Poličky. Dále máme novou kolekci
velmi žádaných turistických magnetek z Poličky.
* VLAKEM DO CHORVATSKA JIŽ ZA
590 Kč. Na základě již dříve uzavřené smlouvy o prodeji jízdenek společnosti RegioJet
můžete nyní u nás zakoupit výhodné jízdenky na vlak k moři do chorvatské RIJEKY. Vlak
jede po trase PRAHA, PARDUBICE, BRNO,
BŘECLAV, BRATISLAVA. Můžete jet v sedačkovém nebo lůžkovém kupé. Odjezd je ve
večerních hodinách a ráno Vás čeká ve vlaku malá snídaně a potom autobusový transfer do Vašeho letoviska na trase od ISTRIE
až do GRADACU na Makarské riviéře. Jízdní
řády a více informací získáte v Informačním
centru na náměstí vedle Městského úřadu.
Pokud nemáte v Chorvatsku ubytování, rádi
Vám jej zajistíme v CK KO-TOUR na ulici Riegrova 52. Nabízíme i kompletní autobusové
zájezdy s odjezdem z Poličky, letos bohužel
pouze do Chorvatska a Řecka. První autobus
do Chorvatska odjel 26. 6. 2020, do Řecka na
Olympskou riviéru pod Soluní startujeme až
29. 7. 2020.
* HOFR KAFE Z VYSOČINY. Dárková mletá káva z Vysočiny i s recepty na přípravu, již
máme v nabídce i balení 5 dkg.
* ZÁJEZD KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
– v rámci pokračování zájezdů po městech
spolků České inspirace a Královských věnných
měst na sobotu 25. 7. 2020 připravujeme zájezd do královského věnného města MĚLNÍK,
s průvodcovanou prohlídkou města a dalších
zajímavostí. Odpoledne bude další návštěva některého zajímavého místa, např. hradu
KOKOŘÍN. Další podobné zájezdy chystáme
na srpen a září. Velkou výhodou u těchto našich zájezdů je, že v rámci členských spolků
nám vždy místní kolegové poskytnou v daném
městě nějaký bonus zdarma.
* ČOKOLÁDA S POLIČKOU. Výborná ochucená čokoláda, s ozdobnou pečetí. Sladký dárek z Poličky jistě potěší.
* EXPRES MENU. Turistická hotová jídla, na
dovolenou, na chatu, na výlet, na ryby, na túru,

na kolo, k ohni, do kamionu, domů nebo jen
tak... Výběr z cca 50 jídel. Trvanlivost 3 roky,
skladování kdekoliv do 29°C, 1-2 porcová,
stačí jen ohřát ve varné konvici, v mikrovlnce,
v hrnci na plotně nebo v kotlíku na ohni.
Pro skupiny lze zakoupit i výhodná 5porcová
balení, ceny již od cca 40 Kč za porci.
* SMĚNÁRNA bez poplatků. Jsme připravení
na letní sezonu, přijďte k nám prodat nebo nakoupit většinu obvyklých zahraničních měn ve
zvýhodněném kurzu a bez poplatků. Organizacím
na zahraniční pracovní cesty připravíme valuty
v potřebném množství i v požadovaném termínu!
* VSTUPENKOVÉ CENTRUM. Po skončení
krizového stavu postupně přibývají i kulturní,
sportovní a ostatní společenské akce. Vstupenky na většinu z nich zakoupíte u nás v IC,
samozřejmě včetně vstupenek na všechny
akce Tylova domu.

* SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ IC V PARDUBICKÉM
KRAJI. Asociace turistických informačních center
ve spolupráci se společností Kam po Česku vyhlašuje opět anketu oblíbenosti Informačních center.
Pokud jste s naší prací spokojeni, dejte nám
svůj hlas prostřednictvím www.kampocesku.cz.
Ale nejjednodušší to bude prostřednictvím našich
webových stránek www.ic.policka.org. Bude tam
přímý proklik na anketu a potom stačí jen uvést
emailovou adresu a kliknout pro odeslání hlasu.
V loňském roce se naše Informační centrum
v rámci Pardubického kraje umístilo na 3. místě.
Za Vaše hlasy Vás předem velice děkujeme.
Hlasováni je možné v období od 21. 6. do
31. 8. 2020.
Přejeme Vám všem, ať si užijete příjemnou
dovolenou.
Přijďte k nám, poradíme Vám.
Kolektiv pracovníků IC Polička - Ondra,
Romana, Libor a další spolupracovníci
tel. 461 724 326
www.ic.policka.org, info@policka.org

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Kde bude parkoviště aneb
změny v územním plánu
Probíhající změna územního plánu se
dostala do své další fáze. Celkem se v jejím rámci řeší 16 dílčích úprav. Vytyčují se
nové lokality pro bydlení, plánují se nové
cyklostezky či místní komunikace důležité pro rozvoj města. Některé navrhované
změny však budí pochybnosti, jestli jsou
prováděny ve veřejném zájmu. Řeč je zejména o tzv. Kozáčkově trojúhelníku, tedy
pozemku mezi tenisovými kurty a průmyslovou zónou.
Tento pozemek, na kterém bylo zamýšleno v budoucnu umístit záchytné parkoviště
pro město, byl ještě v minulém volebním
období prodán firmě zastupitele Kozáčka

(ODS) za cenu 200 Kč za m2. Aby k převodu došlo, je nutné, aby územní plán umožnil
v této lokalitě vybudování sídla firmy.
Jako náhradní pozemek, kde by bylo možné parkoviště vybudovat, nalezli brněnští
urbanisté prostor kolem trafostanice. Pozemky v této lokalitě však nejsou v majetku
města, což by výrazně komplikovalo vybudování parkovacích stání.
Navíc parkoviště v tomto náhradním prostoru by přímo sousedilo s ochranným pásmem nového vodního zdroje. Ten byl zbudován nedaleko problematického vodního
zdroje, který potrápil obyvatele východní
části našeho města loni v létě.

Pohled z druhé strany
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi k této
zmiňované záležitosti panem Štěpánem
Vlčkem a paní Jitkou
Bidlovou napsat několik skutečností. Ve věci
pozemku mezi tenisovými kurty a průmyslovou zónou, který byl
zastupitelstvem města legitimně prodán
firmě APOLO CZ, s. r. o. Polička, nicméně
s podmínkou, že pokud se nepodaří technicky a finančně tento pozemek připojit na
inženýrské sítě, tak firma APOLO CZ, s. r. o.
Polička, od záměru ustoupí a pozemek zůstane i nadále města. Zde musím napsat,
že tento pozemek je již mimo hranice původní průmyslové zóny, a z tohoto důvodu
k němu nebyly přivedeny sítě. Také musím
napsat, že pozemky v I, ale i v II. etapě
průmyslové zóny byly městem prodávány
od 190 – 590 Kč/m2 a tato cena vycházela z podmínky samofinancovatelnosti, kdy
zastupitelé dali podmínku, že veškeré náklady musí být uhrazeny z tržeb za prodej
pozemků, což se nakonec podařilo naplnit
a celkový příjem dokonce přesáhl náklady
města. Na tento konkrétně uváděný pozemek nebyly ze strany města vynaloženy
žádné náklady, a tudíž cena 200 Kč/m2 je
v celé výši příjmem města.
Další podmínkou k realizaci prodeje tohoto pozemku byla podmínka, že musí být
nalezen pro nezbytnou změnu územního
plánu vhodný pozemek, který nahradí potenciál možného budoucího parkoviště, ke
kterému měl tento pozemek podle původního územního plánu sloužit.

Mám za to, že i tato podmínka města může být úspěšně naplněna. Nabízí se
pozemek hned na druhé straně příjezdové
komunikace, který by bylo pravděpodobně
možné vykoupit a je zatížen ochranným
pásmem rozvodny ČEZ Distribuce, a. s., na
kterém nemůže být postavena žádná nadzemní stavba. Tento pozemek jako vhodný
navrhli i brněnští urbanisté.
Argument, že tento pozemek sousedí
s ochranným pásmem vodního zdroje, považuji za bezpředmětný z důvodu, že se
jedná o velmi jednoduchou stavbu, kterých
je v této oblasti celá řada. Dobře víme, že
znečištění vodního zdroje v roce 2019 způsobil s téměř stoprocentní jistotou zdejší
potok, do kterého vyúsťují odlehčovací komory z městské kanalizace, a bylo nutné

Dalším argumentem, proč této změně
nevyhovět, je, že veškerá srážková voda
z průmyslové zóny je sváděna do potoka.
Zejména v případě prudkých srážek by se
při dalším zastavění této lokality zvýšilo nebezpečí vylití Bílého potoka ze svého koryta
v oblasti Družstevní ulice.
Vzhledem k tomu, že jako opozice nemáme v Zastupitelstvu dostatek hlasů na zastavení této změny, obracíme se na občany
s prosbou o podporu. Podali jsme k navrhované změně věcně shodnou připomínku.
K té se připojilo již na pět desítek občanů.
Ve sbírání podpory v podobě podpisů pokračujeme a budeme rádi, když naši iniciativu podpoříte i vy.
Děkujeme za podporu, přejeme pěkné
léto a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Štěpán Vlček, Jitka Bidlová
tento zdroj vody trvale odstranit ze systému vodovodu.
Tvrzení, že veškerá srážková voda je
sváděna do potoka a zvyšuje nebezpečí rozlití Bílého potoka, považuji také za
nadsazené a musím napsat, že se tak
děje i v současnosti, kdy voda z tohoto
pozemku odtéká do níže položeného potoka. V případě vybudování parkoviště na
tomto náhradním pozemku se nabízí řešení redukovat současný odtok srážkových
vod zasakováním.
Na závěr mi dovolte napsat, že mám za
to, že se tato celá záležitost zbytečně zpolitizovala, a to je vždy ke škodě. Moc prosím,
pojďme celou věc vyřešit poctivou diskuzí
a hledáním cesty, jak naše město naopak
posílit.
Předem moc děkuji.
Jaroslav Martinů, starosta města

(1(5*(7,&.

325$'(1679
ÿHą¯PH9DąH¼VSRU\QDYRG×HOHNWÿLQ×DSO\QX

ZZZSRUDGHQVWYLSROLFNDF]
-DURVODY=DYRUDO(LPRYD3ROLËND

Poličské fórum

Polička
chce
zlepšit
klima
a vodní poměry ve městě, výzva pro veřejnost na léto 2020
Jak zadržet vodu v Poličce? Koukejme kolem sebe!
V minulém čísle Jitřenky Jan Matouš psal
o adaptační strategii na přizpůsobení klimatickým změnám. Může to řešit spoustu pozitivních i negativních záležitostí. Zadržení
a využití vody může způsobit příjemnější prostředí v podobě zelených trávníků nebo např.
květinových záhonků i v době sucha, může
zpříjemnit a osvěžit dětská hřiště nebo pomoct vytvořit úplně nová místa pro příjemný
pobyt ve městě či okolí. Celé to samozřejmě
bude narážet na řadu bariér v podobě technických sítí a vlastnických práv majitelů pozemků. K jednáním o této strategii jsem byl
pozván i já, jakožto zástupce A21 Polička,

z. s. a mojí snahou je, aby se do tohoto projektu mohla co nejvíce zapojit i veřejnost.
Předpokládá se, že firma, která vzejde
z výběrového řízení, začne zpracovávat
strategii někdy během podzimu a začne
zjišťováním situace. Přijde mi vhodné jít
tomu naproti již nyní, v létě – dívat se kolem
sebe, vnímat prostředí, přemýšlet o situaci
a dát firmě podklady od nás, kteří zde žijeme. Na podzim a v zimě se může řada možných podnětů přehlédnout, protože v létě
je situace nejpalčivější. Například podnět
v konkrétní úpravě režimu sekání trávníků
– někde se možná seká zbytečně často, někde se v létě špatně dýchá kvůli suchému
horkému vzduchu, někde by mohlo vznik-

nout vodní hřiště, nebo místo pro posezení
ve stínu stromů, nebo se může navrhnout
třeba pruh stromů severně od Poličky, který
by rozrušil plochou polní krajinu a zpestřil
pohled i klima. Při cestách a dovolených
u nás i v daleké cizině si všímejte prvků,
které se vám z tohoto hlediska líbí, foťte je,
posílejte je, navrhujte… Nelze samozřejmě
zaručit, že se vše využije, ale můžeme tím
vytvořit velký zásobník nápadů a podnětů,
se kterým se pak bude moct dál pracovat.
Jakékoliv konkrétní nápady či potíže s tímto
související, prosím pište na email, kde budeme sbírat podněty – klima@a21policka.
cz či facebook A21 Polička.
René Habrman

Jak ušetřit na energiích i výdajích
Vážení čtenáři,
to, co jsme si museli zažít během minulých několika měsíců, nikdo nepamatuje.
Naprosto nová situace, která nás všechny
v mnohém omezila a odstartovala mimo
jiné i ekonomickou krizi. I v této těžké době
se však najdou lidé, kteří v první linii nasazují své zdraví bez nároku na odměnu. Podle mého jim za to patří projevit vděčnost
a v rámci svých možností každého z první
linie podpořit.
V tomto měsíci začínám devátý rok svého
působení energetického poradce v Poličce.
Za tuto dobu jsem navázal dlouhodobou
spolupráci s mnoha klienty, mezi které patří významné poličské firmy i běžní občané
našeho města a okolních obcí. Mnoha klientům jsem pomohl ušetřit část jejich finančních výdajů za energie a mnohým jsem
pomohl vyvázat se z dlouhodobých, nevýhodných závazků. Vážím si důvěry svých
klientů a děkuji jim za jejich dlouholetou
spolupráci.
V době nastávající ekonomické krize
bude třeba realizovat úsporná finanční
opatření, v ideálním případě tak, aby se nedotkla komfortu, na které je klient zvyklý.
Úspory na energiích jsou konkrétním příkladem úspor, kdy se komfort klienta nes-

níží, naopak se mu díky službě energetického poradce zvýší. Plyn a elektřina, které
do našich firem a domácností tečou, jsou
stejné i přesto, že každý můžeme mít jiného
dodavatele, jenž si pouze k výsledné ceně
pro zákazníka přidá nižší marži než dodavatel, který na zákazníkovi dlouhé roky díky
vysoké marži vydělává „velké peníze“. Dále
lze ušetřit správně nastavenou distribuční
sazbou na elektřině. Na tomto nastavení se
dá ušetřit jednotky tisíc korun, pokud má
klient nesprávně nastavenou distribuční
sazbu. Součástí energetického poradenství
je i projekt Modrozelená úsporám©, který
klientovi šetří výraznou část jeho peněz
díky balíčku úsporných opatření, mezi něž
patří úspory na vodě a ohřevu teplé vody,
odhalení „žrouta elektřiny“, jenž je většinou
převlečen za lednici či mrazák, doporučení
výměny osvětlení za LED technologii, která
šetří až 80 % nákladů na energie. Kromě
dalších drobných opatření je díky státní
podpoře výhodné zvážit investici do fotovoltaické elektrárny, díky které svůj dům
můžete učinit energeticky méně závislým.
Dovolte mi malé přirovnání. Dodavatelé
energií jsou velmi podobní bankovním institucím. Některé banky jsou „nenažrané“
a krom poplatku za vedení účtu klientům

účtují i poplatky za přijatou a odeslanou
platbu, za každý trvalý příkaz a svolení k inkasu, prostě za každý pohyb na jejich účtu.
Pak jsou zde i banky, které si váží toho, že
jim jejich klient své finance poskytne a že
se o ně mohou starat a neúčtují klientovi
žádné poplatky. Takto je to i mezi dodavateli energií.
Pokud se chcete více vzdělat v oblasti energií, naše firma nabízí KURZ ENERGETICKÉ GRAMOTNOSTI, který pomáhá
vzdělávat širokou veřejnost v této oblasti.
V případě Vašeho zájmu o účast v tomto
kurzu mne neváhejte kontaktovat.
Závěrem bych se chtěl vrátit k úvodu svého příspěvku a vyzvat všechny, které koronavirová krize nepostihla a mají možnost, aby
podpořili ty, které koronavirová krize jakkoli
postihla. Ať se jedná o ty, kteří přišli o práci
nebo o lidi v první linii, kteří riskují své zdraví
pro nás všechny. Proto jsem se i já rozhodl,
že až do konce letošního roku za každého
klienta, který své energie svěří do mé péče
energetického poradce, věnuji Oblastní charitě v Poličce částku 300 Kč. Částka, kterou
se průběžně podaří získat, budu zveřejňovat
v dalších vydáních Jitřenky.
Děkuji
Jaroslav Zavoral, energetický poradce

Odškodnění za potíže s vodou
Občané, kterým loňská závadná voda
způsobila velké obtíže, komplikace, fi nanční ztráty apod. mohou nyní získat
odškodnění, a to od České pojišťovny,
která spolupracuje s VHOS. „Prosadili
jsme to u pojišťovny, my jim to předáme,

ale dál už to řeší jejich likvidátor, podle jejich pravidel a podmínek uzná, zda
jsou nároky oprávněné,“ řekl Zdeněk
Šunka, předseda představentva VHOS.
Podle něj mezi oprávněné nároky patří
například pracovní nechopnost, zrušení

dovolené a další. Zatím dostaly odškodnění desítky občanů. Lidé, kteří by chtěli o kompenzaci požádat, nechť zašlou
email na vhos@vhos.cz
Markéta Kutilová
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Dita Bomberová:
tak takové děti nemůžete přijmout, pokud
nemají zároveň mentální postižení?
Ano. Přesně tak. Dříve to bylo možné, ale
teď to nejde, takže to dítě musí mít mentální postižení.
Intelekt dítěte hraje nějakou roli?
Hraje velkou roli. Rodič se na základě doporučení ke vzdělávání, které vydává školské poradenské zařízení, může rozhodnout,
do jakého typu vzdělávání své dítě umístí.
Má na výběr běžnou základní školu, nebo
školu speciální. Ve speciální škole máme
menší počet dětí ve třídě a kvalifikované
speciální pedagogy i asistenty.
Mělo zavedení inkluze v českém školství
nějaký dopad na vaši školu?
Mělo to na nás velký dopad, protože právě děti s lehkým mentálním postižením
jsou častěji zařazováni do bežných základních škol. Takže nám ubývají žáci.

říká ředitelka Speciální mateřské
školy a základní školy v Poličce. Školu navštěvují hlavně děti s mentálním
postižením, více vadami a autismem.
Výuka je hodně zaměřená na praktické
dovednosti. Týdně mají pět hodin praktického vyučování. Kvůli inkluzi ale škole
ubývají žáci .
Paní ředitelko, můžete na úvod představit vaši školu?
Speciální základní škola v Poličce se v roce
2011 sloučila se Speciální základní školou
v Bystrém. V současné době vzděláváme
40 žáků v základní škole jak speciální tak praktické a sedm dětí ve speciální mateřské škole.
V září otevíráme přípravný stupeň základní
školy speciální, kde se budou vzdělávat čtyři
děti. Kapacita školy je 80 žáků a kapacita mateřské školky je 10 dětí. Žáci s těžším postižením se u nás mohou vzdělávat až do 26 let.
A pro koho vaše škola je, pro jaký typ
dětí?
Naše škola přednostně vzdělává žáky
s mentálním postižením, více vadami a autismem.
Pokud by mělo dítě třeba podprůměrný
intelekt a nemělo mentální postižení, nemohu ho do školy přijmout. K mentálnímu
postižení se samozřejmě mohou přidružovat další vady – může to být tělesná vada,
smyslová vada, ale musí to být vždycky
v kombinaci s mentálním postižením.
Takže když například budete mít „jen“
slepé dítě nebo dítě, které je nemobilní,

Jak vy to vnímáte? Je to podle vás správně? Vy ty děti znáte, dokážou to zvládnout
v normální škole? Byť s asistentem?
Pro některé děti je to dobré. Nemůžu říct,
že všechny děti patří k nám. Může se stát,
že dítě s lehkým mentálním postižením
může za podpory asistenta zvládat běžnou
základní školu. Ale těch dětí, podle mého
názoru, je menší skupina. Spíše je lepší,
když dítě vřadí k nám do školy. Z naší školy žák pokračuje do odborného učiliště. Je
připraven, protože v naší škole vzděláváme
žáky podle Školního vzdělávacího programu základní školy, ale žáci plní minimální
výstupy.
A kdo o tom tedy rozhoduje, jestli dítě
půjde k vám nebo do základní školy s asistentem, pokud je to tak na hraně. Rozhodují si o tom rodiče?
Ano, rozhodují rodiče. Pokud se rozhodnou pro naši školu, brzy zjistí, že jejich
rozhodnutí bylo správné. Děti, které tady
máme, prospívají, jsou spokojené, zažívají tady úspěchy, mají tady své kamarády
a myslím si, že jsou také dobře připravené
do života i do učilišť. Máme tady hlavně
v rámci učebních plánů víc pracovního vyučování – což samozřejmě naše děti potřebují.
Co to znamená konkrétně? Co je učíte?
Máme tady krásnou, nově vybavenou dílnu pro chlapce, jsou tam ponky, mají tam
veškeré nářadí, které mohou používat, takže
se učí opravdu řemeslné práce. Pracují na zahradě – máme tady krásnou zahradu, budeme tady teď budovat nové záhony. Snažíme
se, aby se pak uplatnili v učebních oborech.

Děti vedeme

A jsou ty děti šikovné a zručné?
Jak které, samozřejmě – protože mentální
postižení může obnášet trošku horší motoriku jak hrubou, tak jemnou. My je vedeme
k tomu, aby děti šikovné byly. Aby chlapci
uměli zatlouct hřebík, aby uměli uříznout
pilkou dřevo, aby si tady vyrobili různé výrobky a ono je to opravdu baví. Myslím si, že
to je cesta, jak děti naučit pracovat, aby se
nebály vzít kladívko do ruky atd. Pilují tady,
teď vyráběly lavičku do zahrady – dělají výrobky, které jsou smysluplné a vidí, že to
jde, že to dokážou.
A co učíte dívky v praktickém vyučování?
Dívky se učí šít, zašívat, přišívat knoflíky,
plést, háčkovat, vyrábět dekorace, učí se
vařit a různé další práce.
Jak k tomu děti přistupují? Obecně je
takový trend, že děti se moc nechtějí tady
ty věci učit, všechny by se nejradši učily
jenom na počítači. Sledujete tyhle trendy
i tady?
Samozřejmě. To musíme také hlídat. Vše
je ošetřené v rámci IT technologií. Téměř
každé dítě má mobil a tak myslím, že se
nelišíme od běžných základních škol v tomto směru. Vyhledávají na internetu, dokáží
si najít informace, máme informatiku jako
předmět, máme počítačovou učebnu, tablety, notebooky, interaktivní tabule.
Je zájem o vaši mateřskou školu?
Mateřská škola je téměř naplněna, máme
tři volná místa. Otevíráme ještě další předškolní třídu - přípravný stupeň základní
školy speciální. Do mateřské školy mohu
zařadit i dítě bez mentálního postižení.
Mohu zařadit dítě třeba s vadou řeči nebo
s tělesným postižením, i dítě s autismem.
U malých dětí se ještě mentální postižení
hůře diagnostikuje. Po ukončení předškolního vzdělávání může dítě samozřejmě nastoupit do běžné základní školy.
Když rodič vidí, že dítě má nějakou vadu
nebo něco, tak se na vás může přímo obrátit?
Přesně tak, může mi zavolat, přijít se do
školy podívat, aby viděl, jaké tady máme
prostředí, seznámit se s paní učitelkou. Pokud se rodiče rozhodnou, že by chtěli dítě
zařadit k nám do školky, tak to není problém.
Už se stalo, že od vás odešlo dítě v rámci
inkluze do normální školy a pak se třeba
vrátilo?
Od příštího školního roku k nám nastoupí
osm prvňáčků. Do naší školy přicházejí žáci
z běžných základních škol. Jsou to žáci, kteří
potřebují pomalejší učební tempo, které my

k pracovním dovednostem
poskytujeme. Učíme podle tzv. minimálních
výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Má vaše škola nějakou budoucnost?
Vzhledem k inkluzi?
Myslím, že speciální školství je neodmyslitelnou a velmi potřebnou součástí vzdělávací
soustavy České republiky. U nás máme vše
přizpůsobené a děti tady prospívají dobře.
Využíváme speciálně pedagogické metody
a formy práce. Ve speciální třídách a školce probíhá canisterapie (chodí sem pejsci),
muzikoterapie, hipoterapie – terapie koněm.
Máme pěknou tělocvičnu, kde se mohou děti
rozvíjet. Pořádáme různé školní soutěže, akce.
Velké množství pomůcek si sami vyrábíme.
A jak se vám tady v Poličce funguje?
Já nemohu říct jediné slovo, že bych
pocítila nějakou nevoli nebo negativní
postoje. Lidé si zvykli, že jsou mezi námi
lidé s postižením. Chodíme často na různé akce, jak do knihovny, tak do Centra
Bohuslava Martinů, do kina a do divadla.
Spolupráce s Městským úřadem je výborná, vždycky mi vyjdou vstříc, jak pan starosta, tak ostatní zaměstnanci úřadu. Za
to jim velmi děkuji
Kam nejčastěji vaši žáci po základní škole odcházejí?
Žáci odcházení na učební obory. Nejčastěji do Odborného učiliště Chroustovice nebo
Odborného učiliště Bystřice nad Pernštejnem, Střední školu zahradnickou v Litomyšli.
Někteří žáci studovali na Střední odborné
škole v Poličce a ve Svitavách. Žáci si mohou
vybrat jakýkoli učební obor. Např. zámečník,
truhlář, zedník, prostě základní řemesla.

Jaké jsou vaše děti? Jsou v něčem jiné,
než ostatní děti?
Děti s těžším postižením jsou opravdoví, důvěřiví, nic nehrají. Když mají radost,
tak se smějí, když se jim něco nelíbí, tak
to vidíte hned. Když se jich zeptáte, tak
vám pravdivě odpoví. Je s nimi velmi dobrá práce. Když je nadchnete pro určitou
věc a umíte to s nimi, tak to dělají rádi.
Nedokážou lhát. Když se o něco takového
pokusí, hned to na nich poznáte. Nedokáží vás podrazit, protože to ani neumí, nemají to v povaze. Nejsou lstiví, vypočítaví, neumí dělat žádné intriky. Proto mám
tyto lidi ráda – a oni to z vás i vycítí. Když
přijde člověk, který se třeba chová povýšeně, tak ho nebudou respektovat. Nebudou ho mít rádi. Ale když s nimi pracuje
člověk, který to s nimi myslí dobře a má
je rád, tak oni pro něj udělají všechno, co
zvládnou a budou se cítit dobře. Děláme
všechno pro to, aby naše škola byla rodinného typu a aby každý, kdo sem přijde, cítil dobrou atmosféru a aby věděl, že tady
pro děti děláme maximum. To je taková
moje vize, abychom je dokázali dovést na
tu úplně nejvyšší možnou úroveň. Aby potom obstáli v běžném životě.
Vaše škola je plně dotovaná, takže rodiče nemusí platit nic víc než je v běžné státní škole?
Ano. My jsme krajská škola, zřizovaná
Pardubickým krajem, takže všechno platí
stát, kromě nějakých našich akcí. Přejeme
si, aby lidé věděli, že dát dítě do naší školy
je v pořádku a aby se přišli podívat, nebáli
se toho a neměli předsudky.
Markéta Kutilová

Poličská nemocnice, s. r. o. přijme:

všeobecnou sestru,
praktickou sestru
•
•
•
•

nabízíme:
náborový příspěvek
5 týdnů dovolené
možnost dalšího vzdělávání
příspěvek na stravování

dělníka do zdravotnického
provozu
nabízíme:
• náborový příspěvek
• 5 týdnů dovolené
• možnost úhrady akreditovaného
kurzu „sanitář“
• příspěvek na stravování
Kontakt: mob.: 777 748 672,
e-mail: sestra@azass.cz

Dopravní hřiště
otevřeno
Celý červenec bude v provozu dětské dopravní hřiště u ZŠ Na lukách. Každé úterý,
středu a čtvrtek mezi 14:00 - 18:00 hodin
sem mohou děti přijít a naučit se základům
dopravního provozu. Na místě je možno zapůjčit si šlapací autíčko. Starší děti mohou na
hřišti pobývat i bez doprovodu rodičů. Dozor
na hřišti je zajištěn ve spolupráci s Mozaikou. Hřiště i zapůjčení vybavení je zdarma.
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Hrad Svojanov

Královská věnná
města nově!

Nový grafický styl, nové webové stránky,
soutěž, nový letní magazín, to vše nabízejí
Královská věnná města!
V pátek 5. června jsme spustili nové webové stránky, inspirujte se nabídkou a zajímavými výlety na https://www.vennamesta.cz/.
Zároveň tu najdete naši soutěž o atraktivní
ceny z jednotlivých měst na téma „cyklotipy
ve věnných městech“. Soutěž probíhá od 1. 6.
do 31. 8. 2020. Když zodpovíte správně všech
devět otázek, zařadíte se do slosování.
Správné odpovědi na soutěžní otázky naleznete v naší další novince, a to v magazí-

ve Snídani s Novou

nu Léto s věnnými městy, který je k dispozici v informačních centrech věnných měst.
Letní speciál jsme tentokrát vydali ve spolupráci s časopisem Moje země.
Nemůžete nás přehlédnout ani na 20 citylight vitrínách v Hradci Králové, Trutnově,
Liberci, Jihlavě a Olomouci.
Chystáme pro Vás další novinky, těšit se
můžete na zcela nový materiál s nabídkou
cyklovýletů.
Historická města českých královen se
těší na vaši návštěvu!
Naděžda Šauerová, Královská věnná města

Přijeďte
na výlet
do královských
věnných měst

foto archiv svazku Královská věnná města a archiv destinační společnosti Českomoravské pomezí

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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NOVÝ BYDŽOV
TRUTNOV
MĚLNÍK
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

JAROMĚŘ

HRADEC KRÁLOVÉ
CHRUDIM

VYSOKÉ MÝTO

POLIČKA

Města, která byla pro královny věnem, budou pro vás zážitkem. Najdete v nich jedinečné spojení historie a současnosti, unikátní památky, příjemné parky i malebná
okolí jako stvořená pro pěší a cyklistické výlety. Objevte
kouzlo královských věnných měst a dopřejte si čas poznat
je blíž, letošní léto je k tomu jako stvořené.

vennamesta.cz

Hrad Svojanov se opět dostal na televizní obrazovky. Na začátku června trávil čas na oblíbené
památce štáb televize Nova. Samozřejmě pracovně. Natáčel zde reportáž do Snídaně s Novou.
Do pořadu se hrad Svojanov dostal díky Destinační společnosti Východní Čechy, která se stará
o podporu cestovního ruchu a organizovala propagační kampaň pro Pardubický kraj. „Byli jsme vybraní jako druhé místo, které reprezentovalo Pardubický kraj hned po Pardubicích,“ informuje kastelán
hradu Miloš Dempír. Průvodcem po hradě byl společně s kastelánem sympatický moderátor Snídaně
s Novou Milan Peroutka, známý zpěvák a herec. Aby
byli oba pánové styloví, oblékli si gotické kostýmy.
Novácký štáb na hradě strávil půl dne. Natočil
reportáž o atraktivitách hradu, za kterými jezdí
návštěvníci nejen z českých zemí. „Televizní štáb
si prohlédl prostory celého hradu, aby mohl vyhodnotit, co je pro výletníky nejzajímavější a na
co je pozvat,“ říká kastelán. Užívali si pobyt na
prosluněném nádvoří i v pečlivě upravovaných
zahradách. Vystoupali také na hlásku, odkud se
otevírá nádherný pohled do malebného okolí.
Užijte si první prázdninový měsíc na hradě
Na týden od 12. do 18. července se na hrad
nastěhují řezbáři, kteří přímo na hlavním nádvoří
budou před zraky turistů vyřezávat postavičky,
zvířátka i budovy. Pohyblivé obrazy, které vznikly v předchozích letech, jsou k vidění v domě
zbrojnošů na středověkém okruhu B.
Konec řezbářského týdne se bude překrývat s ochutnávkou dobové kuchyně ve dnech
18. a 19. července. Jídla známá i neznámá se
budou podávat v rámci romantického okruhu
A přímo v hradní kuchyni. Necháme se překvapit, jakou krmi nám hospodyňky nachystají.
Závěr prvního prázdninového měsíce je už
tradičně zasvěcený právu útrpnému. To, že
v dobách minulých bylo mučení běžnou součástí
soudních procesů, se výletníci dozvědí na trase
B. V mučírně bude opět úřadovat kat se svými
pohůnky a nebude chybět ani některý z pánů
nebo možná sám soudce – od čtvrtka 23. do
neděle 26. července 2020.
Využitá je rovněž galerie v předhradí. Na celou letní sezonu je v ní instalovaná strašidelná
výstava, nazvaná „Dracula a ti druzí, krvavá
historie“. Výletníci se zde potkají s Draculou
samotným, krvavou Čachtickou paní a dalšími.
Přijeďte se pobavit na hrad Svojanov. V červenci
má brány dokořán od 9 do 18 hodin, a to každý den!
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Čtvrtek 9. července od 20:00 v Divadelním
klubu
LISTOVÁNÍ – Bitevní pole (Jérôme Colin)
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on
se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě
jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat
dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat
nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou
v tom děti nevinně, ale stejně — nic horšího
než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě
nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro
stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou
na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje
Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet.
Jednotné vstupné 100 Kč – počet míst bude
omezen, kupte si včas vstupenku v knihovně,
nebo přes e-shop www.vecizpolicky.cz
Prázdniny na Půdě
Počet míst na prázdninové workshopy je
15 účastníků, pokud chcete mít jistotu, zaregistrujte se na webu puda.knihovna.policka.
org (není nezbytné).
Programy jsou ZDARMA
KAŽDÝ ČTVRTEK od 9:00 do 12:30 – technika pro učitele, žáky, rodiče i prarodiče od
11 let, vede Tomáš Feltl
Co je to ten 3D tisk? – čtvrtek 2. 7.
Zajímá vás 3D tisk? Využijte možnost seznámit se s 3D tiskem z pohledu teorie i praxe. Ukážeme si, kam až technologie 3D tisku
dospěly a jak je můžeme využívat k různým
účelům. Dozvíte se něco o 3D tiskárnách, 3D
tiskových materiálech a o přípravě dat k tisku.

Součástí bude i výstavka 3D tištěných modelů ze školního prostředí. Stěžejní část bude
zaměřena na technologii FDM/FFF 3D tisku,
kterou můžete na Půdě využívat i vy.
Myslíte to s 3D modelováním vážně? – čtvrtek 9. a 16. 7.
Pomocí 3D tisku se dá vyrobit spousta užitečných věcí. Základním předpokladem pro
plné využití této technologie je ovšem 3D modelování. A právě na technické 3D modelování
ve volně dostupné CAD aplikaci DesignSpark
Mechanical (DSM) se zaměříme v rámci našeho dvoudenního kurzu. Zjistíte, že vymodelování krabičky, krytky, redukce k hadici,
držáku, věšáku a spousty další věcí není nic
složitého a zvládne to skutečně každý. V rámci druhého setkání 16. 7., budeme používat
vedle DSM také OpenSCAD a několik zajímavých knihoven pro tvorbu ozubených kol či
soukolí, závitů a matic.
Poznáváme Arduino – čtvrtek 23. a 30. 7.
Arduino je populární levný a snadno programovatelný mikrokontrolér, který se dá
použít prakticky k čemukoli, záleží jen na
nápadu či požadavcích. Přijďte se seznámit
s tím, co to Arduino je, jak se dá programovat
a k čemu všemu se dá využít. Možná zjistíte,
že právě váš „problém“ by se dal řešit pomocí
Arduina a několika připojených čidel a motorů. První setkání 23. 7., bude zaměřeno na základní seznámení a na vizuální programování
(nebudeme psát textový kód). Druhé setkání
30. 7., bude zaměřeno na textové programování v Arduino IDE.

KAŽDÉ ÚTERÝ od 9:00 do 13:00 – angličtina, příroda a roboti pro děti od 9 do 14 let,
vede Marcela Feltlová
Detektiv Ozobot na stopě / Detective Ozobot at the action
Každé červencové úterý od 9 do 13 hodin
bude Půda otevřena pro děti, které si chtějí
procvičit angličinu, objevovat tajemství přírody a světa kolem nás, rády řeší záhady a hádanky a těší je, když mohou své hlavy občas
potrápit přemýšlením nad případy přímo detektivními. A k tomu všemu mají rády malé
roboty, kteří se vejdou do dlaně a jmenují se
Ozoboti. A nebojte se, program je vhodný
i pro úplné začátečníky v AJ.
KAŽDÝ ČTVRTEK od 18:00 do 20:00
Cestovatelská angličtina / Travel English
with Mr. Jones
Při povídání o zemích blízkých i vzdálených
si můžete procvičit poslech i konverzaci v AJ.
Program je v angličtině, ale je vhodný i pro
začátečníky. Vede Pavel Joneš.
čtvrtek 9.7. – Madagaskar
čtvrtek 16.7. – Bretaň
čtvrtek 23.7. – Las Vegas a okolí
čtvrtek 30.7. – Irsko
OTEVÍRACÍ DOBA PŮDY O PRÁZDNINÁCH
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 13:30 – 18:00
OTEVÍRACÍ DOBA DOSPĚLÉHO A DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
O prázdninách bude omezeno půjčování v sobotu a neděli, ve všední dny bude
12:00 – 13:00 pauza. OD 27. ČERVENCE DO
9. SRPNA BUDOU OBĚ PŮJČOVNY Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZCELA UZAVŘENY!!!
www.knihovna.policka.org a www.puda.
knihovna.policka.org

Přednáškový cyklus:
Řím – cesta na vrchol

V lednu r. 2020 jsme příznivce a milovníky historie pozvali na Půdu Městské knihovny v Poličce k toulkám po dějinách antického Říma. Milým překvapením pro nás byl
zájem, se kterým se „římské“ přednášky
setkávaly.
Slibně rozběhnutý cyklus, kdy se Půda
v knihovně na pár úterních podvečerních
hodin měnila v arénu, samozřejmě bez písku nasáklého krví vzácných šelem či méně
obratných gladiátorů, byl bohužel přerušen
zásahem „shůry“. Koronavirus nás zastihl
na prahu republiky. Ale stanou se i horší
věci.
Nyní, když se pomalu zase vracíme do
zaběhaných kolejí našich každodenních životů, si dovolujeme znovu pozvat všechny
milovníky historie a té římské zvlášť, od
srpna tohoto roku do Městské knihovny
v Poličce. Tam se o vybraných útercích opět
Půda promění v místo setkávání se s osudy starých Římanů, kteří budou krok za
krokem, v potu tváře a občas i v krvi (své
i svých četných protivníků), pomalu stoupat
na vrchol.

Průvodcem jim bude přednášející dr.
I. Fridrichová-Sýkorová a samozřejmě vy
všichni, kdo si nenecháte přednášky o této
fascinující době ujít.
Po nechtěné, leč nutné přestávce, se na vás
už moc těšíme a doufáme, že hygienická nařízení nás všechny, ctitele římských dějin zvlášť,
neochudí o sklenici čaje či šálek kávy. A pokud
budou naše setkávání „nasucho“, s rouškou
přes obličej, nevadí. I návštěvy římských arén
s sebou v minulosti přinášely nejedno nepohodlí, a přesto tam lidé chodili několik stovek let.
Harmonogram cyklu v r. 2020:
1. Řím, nebezpečný soused – 11. 8.
2. Půda a válka – pevné pilíře státu I. – 25. 8.
3. Půda a válka – pevné pilíře státu II. – 8. 9.
4. Na prahu světovlády – Si vis pacem para
bellum – 22. 9.
5. Kdo s koho (I. punská válka) – 6. 10.
6. Hannibal ante portas I. – 20. 10.
7. Hannibal ante portas II. – 10. 11.
8. Sedlák z Tuscula
– Ceterum autem censeo... – 24. 11.
9. Řím pánem Středozemí – 8. 12.
10. Velmoc nad propastí – 22. 12.

PRACOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
(ČERVENEC–SRPEN)
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MATAMI

Vážení příznivci MaTami, letní prázdniny
přinášejí změny v pravidelném programu.
Aktuality a provozní dobu o letních prázdninách najdete na http://www.matami.
cz/2017/02/05/kalendar/ nebo www.facebook.com/RCMaTami.
Z důvodu pořádání příměstských táborů
a celozávodní dovolené bude MaTami zavřeno v tyto týdny: 13.–17. 7., 3.–14. 8.,
24.–28. 8. Děkujeme za pochopení.
Pokud máte zájem dostávat aktuality přímo na Váš email, napište nám na matami@
matami.cz.
Přejeme kouzelné léto!!!
PONDĚLÍ – Klubík – otevřená herna:
9.00–12.00 hod.
ÚTERÝ – Dílny dle programu: 9.00–12.00 hod.
STŘEDA – Hlídáček 8.00–12.00 hod.,
Co-working: 12.30–15.30 hod. (pouze na
objednání)
ČTVRTEK – Klubík – otevřená herna:
9.00-12.00 hod.
PÁTEK – Klubík – otevřená herna:
9.00-12.00 hod.
Cvičení s Danou
Více informací najdete na stránkách https://www.facebook.com/instruktorkaDM/
nebo https://danamatejskova.webnode.cz/
aktuality/. Přihlašujte se na tel. 732 343 877.
Hlídáček
Samostatný (kapacita max. 6 dětí)
středa 8.00–12.00 hod.
Cena: 50 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve
Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer,
ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/hod. za každého druhého sourozence
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky“),
popř. naši externí zaměstnanci. Pro rezervaci
a více informací volejte na tel.: 724 921 384
nejlépe den předem, abyste si zajistili volné
místo.
Dílničky pro děti neomezeného věku, mladší 4 let prosíme s doprovodem:
Dílnička pro dětičky – Schránka na prázdninové poklady
30. 6. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Nenoste vzpomínky z prázdninových cest
po kapsách, vyrobte si s námi zdobenou
schránku na dětské poklady. Doba výroby
cca 30–45 min. Cena: 50 Kč
Dílnička pro dětičky – Netradiční broučci
7. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Vyrob si svého broučkového talismánka
z tvrdého papíru a drátků. Proužkáč pestrobarevný, květinka třpytivá, okáč tečkovaný – druh broučka bude jen na tvé fantazii.
Doba výroby cca 30–45 min. Cena: 50 Kč
Dílnička pro dětičky – Květinový zápisník

21. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Sušenými kvítky z místních lokalit ozdobíme neobyčejný zápisník pro děti i dospělé.
Doba výroby cca 30 min. Cena: 50 Kč
Společný výlet na Poličskou přehradu
28. 7. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Přidejte se k nám pěšky, kočárkem či jiným
povozem na Poličskou přehradu. Za příznivého
počasí sraz v 9.00 hod. u samoobsluhy COOP,
Jiráskova 820. Vítáme všechny generace.

Ceny (pokud není v popisu uvedeno jinak):
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy s permanentkou 35 Kč)
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM.
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Mozaika

Přejeme všem krásné prázdniny plné nezapomenutelných dobrodružství, báječných zážitků, úžasných výletů, nových přátelství a hlavně pohody!
Na Mozaice začínáme školní rok od 24. 8. 2020, kdy spouštíme přihlašování do zájmových
kroužků na školní rok 2020/2021. Do kroužků se můžete hlásit online na www.mozaika-policka.cz

CENTRUM B. MARTINŮ
ODLOŽENÁ VERNISÁŽ S VLASTOU
ŠVEJDOVOU a výtvarnou dílnou pro děti
neděle 19. července 2020 od 14.00 hod.,
výstavní sály Městské galerie, Palackého
nám.
Výstava výtvarnice, která svým laskavým
přístupem k tvorbě a světu oslovuje již několik generací dětí i dospělých, je sice již
v plném proudu, ale byla by škoda nechat
si ujít její slavnostní zahájení za doprovodu
autorky – Vlasty Švejdové. Těšit se můžete na autorské čtení, výtvarnou dílnu pro
děti a pohoštění. Vstup volný.
VÝSTAVY:
IMAGINÁRIUM v Poličce
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ
FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců
24. 5. – 25. 10. 2020, výstavní sály muzea
Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich
přátel. Dětský i dospělý návštěvník do něj
vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů, tajuplných
zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje
svět divadla, cirkusu a loutek.
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu
zde nepotřebujete návod. Imaginárium je
poctou představivosti a tvořivosti, která
nám říká a připomíná, že lidské ruce umí
zázraky a fantazie je nekonečná. Nejen děti
čekají hodiny plné zábavy a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, vše prozkoumávat
a zkoušet.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
výstava představuje tvorbu Vlasty Švejdové, známé ilustrátorky, malířky a autorky
řady dětských knih
11. 5. – 30. 8. 2020, výstavní sály Městské
galerie, Palackého nám.
Samostatnou kapitolu autorčiny tvorby představují její vlastní knihy pohádek
a příběhů, které také ilustrovala, a řada
dětských kreslených filmů, jež vytvořila
ve spolupráci se studiem Barrandov. Dále
spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně
a televizí v Brně a byla stěžejní autorkou
známého časopisu Dikobraz. Na výstavě
bude představena také autorčina volná
tvorba, zastoupená především malbami
a grafikami určenými jak dětem, tak dospělým. K vidění budou také promítačky DIAX
a diafilmy pohádek ze soukromé sbírky Pavla Pohorského.
Výstava je pro veřejnost otevřena:
út – so: 12.30 – 16.00 hod.
(pro velké skupiny po předchozí telefonické
domluvě možno i dopoledne)
v neděli ZAVŘENO
„TVOŘIVÉ ÚTERKY“ pro děti i dospělé
Přijďte k nám tvořit! Na prázdninové měsíce
jsme pro Vás připravili celou řadu dílniček
zaměřených především na kreativní tvoření

z různých materiálů. Dílničky jsou určeny
pro děti i dospělé, doba výroby 30–45 min.
Dílny se konají ve spolupráci s rodinným
centrem MaTami. Cena: 50 Kč.
út 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
NETRADIČNÍ BROUČCI
Vyrob si svého broučkového talismánka
z tvrdého papíru a drátků. Proužkáč pestrobarevný, květinka třpytivá, okáč tečkovaný
– druh broučka bude jen na tvé fantazii.
V MaTami, pro děti neomezeného věku,
mladší 4 let s doprovodem.
út 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
KOUZLO SOLAROGRAFIE aneb jak zachytit pohyb slunce
Na jakém principu solarografie funguje a o co
v ní jde? Už samotný název napovídá, že jde

o fotografování drah pohybu Slunce při dlouhé expoziční době. Ke zhotovení solarografického snímku se používá zařízení zvané camera obscura, k jejíž výrobě postačí i obyčejná
plechovka. V muzeu, pro děti od 10 let.
Cena: 50 Kč /1ks camery obscury.
út 21. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK
Sušenými kvítky z místních lokalit ozdobíme neobyčejný zápisník pro děti i dospělé.
V MaTami, pro děti neomezeného věku,
mladší 4 let s doprovodem.
út 28. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla
Vyzkoušíte si tradiční zdobení skla rytím.
Pomocí ruční elektrické gravírovací pistole
ozdobíte vlastním dekorem sklenice a láhve
různých velikostí a tvarů, které pro vás
máme připraveny. V muzeu pro děti od 10
let. Cena: 50 Kč /1ks lahve či sklenice.

KULTURA
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Tady Vary v našem kině
Příznivce filmů čeká v červenci v našem
městě zajímavá akce. Po oficiálním rozhodnutí o přesunutí 55. ročníku Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech na
příští rok kvůli koronavirové situaci připravili organizátoři tohoto festivalu alternativní
program. Filmy tak budou cestovat za diváky kin po celé České republice v rámci přehlídky Tady Vary ve vašem kině. „Byli jsme
organizátory také osloveni a nabídku jsme

přijali,“ uvedl ředitel Tylova domu v Poličce
Petr Cuper. Zdejší kulturní zařízení se tak zařadilo mezi dalších 96 kin v naší republice.
Tady Vary se uskuteční ve dnech od 3. do
11. července. Diváci se tak mohou těšit na
16 zahraničních a domácích filmových titulů. Filmy budou promítány jednotně ve dvou
představeních v 17 a ve 20 hodin denně ve
všech kinech. Jedinou výjimkou bude zahajovací a zakončovací den, kdy proběhnou pouze

večerní projekce. V nabídce je tak například
francouzský film Na palubu!, australské Než
skončí léto nebo snímek Meky, který vznikl
v koprodukci České a Slovenské republiky.
Podrobný program naleznou zájemci na
webových stránkách Tylova domu v Poličce. Byl již zahájen on-line předprodej vstupenek v Tylově domě, vstupenky nabízí
také Informační centrum Polička.
(sáň)

S.D. GARDEN
Realizace a údržba zahrad
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
sdgarden@seznam.cz
mob. 605 937 759

Galerie Kabinet Chaos – Střítež

Milena Dopitová
_Slepá ulička
vernisáž výstavy 4. 7. 2020 17:00 hod.
Milena Dopitová je od počátku 90. let
hvězdnou stálicí na nebi současného českého i světového umění. V současnosti
vede Atelier Intermedia I na pražské Akademii výtvarných umění, kde absolvovala
v roce 1994 tehdy nejprogresivnější Atelier
Intermedií prof. Milana Knížáka. Studovala střední školu v Uherském Hradišti, kde
se setkávala s dalšími dnes významnými
umělci střední generace, jako je např. famózní Petr Písařík, se kterým byla Milena
součástí slavné výtvarné skupiny Pondělí.
Její tvorba působí jak na emocionální tak
racionální úrovni a něžně důrazným způsobem se dotýká důležitých lidských témat,
identity, smrti, nevinnosti nebo sociálních
témat. Tvorba Mileny Dopitové je zastoupena v mnoha českých i světových galeriích a institucích, vystavovala, přednášela
a realizovala workshopy na mnoha významných kulturních místech. Bude nám velkou
ctí přivítat Milenu Dopitovou v naší Galerii
Kabinet Chaos, v alternativním prostoru
Chaosbox.
Na setkání s Vámi se těší autorka Milena Dopitová a za pořádající Spolek Planeta

Chaos z. s. organizátorka výstav Veronika
Šrek Bromová.
Za podporu celoročního výstavního programu děkujeme městu Polička a Ministersvu Kultury ČR.
Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička,
572 01. Otevřeno máme ve dnech vernisáží,
v neděli 13-18 hod. a po domluvě téměř kdykoliv. Kontakt verbrom@gmail.com, 602 315
215, inzerujeme na ARTMAP, Jitřenka, FB Galerie Kabinet Chaos, www.planeta-chaos.cz.

Polička 555

se letos neuskuteční
Oblíbený 29. ročník multižánrového festivalu Polička 555, který nabízel bohatý
program vždy koncem srpna, se v letošním
roce neuskuteční. „S ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí jsme pečlivě zvážili všechny
okolnosti a rozhodli se zmíněný festival zru-

šit,“ uvedl Petr Cuper, ředitel Tylova domu.
Rada města na svém jednání 8. června doporučila sledovat vývoj omezujících opatření a v závislosti na nich zvážit v původním
termínu konání akce obdobného charakteru
v omezeném rozsahu.
(sáň)
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Kočování
Porážka Anny Perníčkové
aneb Konec tyfu na Vysočině

Květen, 1945. Nacházíme se v nejmenované vesnici nedaleko Poličky. Od horního
konce nedávno proudily davy osvoboditelů, které spolu s mírem přivezly také tyfus.
V místní sokolovně probíhá očkování, na
které musí všichni povinně přijít. Je potřeba
provést léčbu a očistu na všech úrovních
společnosti. Kdo tuto dějinnou změnu nepřežije? A koho tato situace posílí?
Dokumentární inscenace vychází ze
vzpomínek našich rodičů, prarodičů a praprarodičů.
Autor: Kolektiv mladých kočovníků
Trasa kočování:
Út – 28. 7. Oldřiš (Orlovna)
St – 29. 7. Borová (sokolovna)
Čt – 30. 7. Telecí (kulturní dům)
Pá – 31. 7. Březiny (bývalá škola)
So – 1. 8. Pustá Rybná (Hlučál)
Začátky představení ve 20:00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Vedení účetnictví
a daňové evidence
Jana Švecová, Pomezí 148
jana.svec1@seznam.cz
Tel. 773 073 137
Nabízím kompletní vedení
účetnictví a daňové evidence,
včetně zpracování mzdové
a personální agendy.
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KŘEST KNIHY
Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení knihy
Františka Dobiáše
„Když umírá CÍSAŘ““,
které se uskuteční v neděli 12.7. v 15 hodin,
v Sokolovně Jimramov.
V rámci programu vystoupí:
MPS VOCATUS ECUMENICUS - VE®
Klub přátel vojenské historie 98, z.s.

Česká inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
3.– 4. 7. – 154. výročí bitvy u Hradce Králové – Königgrätz 1866
Vzpomínkové akce na největší vojenské
střetnutí na českém území, prusko-rakouskou bitvu u Hradce Králové v r. 1866.
CHEB
24.–26. 7. – Festival Letní bláznění v Chebu
představení nového divadla a nového cirkusu, pouliční vystoupení a workshopy – areál Krajinky

JINDŘICHŮV HRADEC
27.–28. 7. – Multižánrový festival Živý
Hradec v Zahradě
místo konání Zahrada na 15. poledníku
KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2020 – Kutnohorské léto
V rámci již dvanáctého ročníku Kutnohorského léta můžete prožít nezapomenutelné prohlídky kutnohorských památek. Každý všední
den čeká návštěvníky speciální program.
LITOMYŠL
3. 7.–28. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky

18:00 a 19:30 – každý pátek o prázdninách
vám odehrajeme na Toulovcově náměstí
pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro
dospělé.
TELČ
24. 7.–9. 8. – Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla,
výstavy. Jízdy parním vlakem.
TŘEBOŇ
2.– 6. 7. – Hudební festival Okolo Třeboně
Už 29. rokem zahajuje prázdniny a nabídne řadu koncertů – Nezmary se symfoniky,
Žalmana, Xindla X, kapely Epydemye, Marien, Spolektiv, duo Bárka a další.
Bližší informace a mnohem více tipů na
výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Kraj Smetany a Martinů
Borová
4. 7. – Borovský kiláček – 5. ročník dětského cyklistického závodu. Místo konání za
roubenkou (Hospoda u Lesa). Prezentace
v 8.45 hod., start v 10.00 hod.
4. 7. – Letní kino v Borové, začátek v 21.30
hod. u sokolovny
18.–19. 7. Pouť v Borové
29.7.2020 – Kočovné divadlo (u sokolovny)
15.–16. 8. – Motosraz
Bystré
1. 7.–31. 8. 2020 – (Ne)všední krásy Vysočiny – Výstava fotografií pana Jiřího Hudce
bude k vidění celé prázdniny v Informačním centru v době jeho provozu. Obsahuje
28 nevšedních fotografií z nichž polovina
jsou noční snímky.
Litomyšl
3. 7.–28. 8. 2020 – Toulovcovy prázdninové
pátky
18:00 a 19:30 – Každý pátek o prázdninách
vám odehrajeme na Toulovcově náměstí
pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro
dospělé.
Lubná
3. 7. – letní kino v letním areálu – komedie
Přes prsty,
17. 7. – letní kino v letním areálu – komedie
Vlastníci,
areál otevřen od 19.30, promítání cca od
20.30, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
25. 7. – pouťová zábava v letním areálu,
hraje Rytmik
Polička
24.–25. 7. 2020 – Colour Meeting Polička
– oblíbený multikulturní festival v jedineč-

ném prostředí poličského parku u hradeb.
Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský
koutek, domácí kuchyně, čajovna.
Sebranice
26. 7. – Anenská pouť – u kaple sv. Anny
na Vysokém Lese, začátek v 15 hodin mší
svatou, občerstvení zajištěno.
Svojanov
4. 7. – Zahájení léta na hřišti u rybníka
5. 7. – v 16 hod. vzpomínková akce DÍKY
VÁM k výročí ukončení 2. světové války

s odhalením pamětní desky Janu Timovty
na náměstí ve Svojanově
11. a 25. 7. – letní kino na hřišti u rybníka
26. 7. – tradiční pouť Majdalenka
15. 8. – letní kino na hřišti u rybníka
29. 8. – Ukončení léta (hasiči, sportovci)
Po oba měsíce bude na radnici ve Svojanově
výstava obrazů Ladislava Šauera z Dalečína BARVY MÉ VYSOČINY otevřena denně
10–16 hod.
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INZERCE

řádková

• 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. hod.
• Provádíme očištění starých střech
tlakovou vodou a nátěr lakem nebo
barvou. Zvýšení životnosti střech!
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
• Prodej parcely 1000 m2 v k.ú. Polička.
Možnost využití jako zahrádky s chatou, sousedí s parcelami zástavby města
Poličky. Tel. 731 506 249
• Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ
nebo do zam. poměru, drobné zednické
práce, nátěry střech. Práce pomocné.
Tel. 731 506 249
• Nabízím práci se štípačkou v místě Vašeho bydliště. Průměr štípaného polena
max. 100 cm. Tel.: 605 770 671.
• Koupím gramofonové desky, mimo vážné hudby, dechovky a lidovky. Děkuji za
nabídky na tel.: 724 229 292 nebo na
e-mail: Fiat1955@seznam.cz
• Přivýdělek. Tenisový oddíl nabízí přivýdělek na pozici OBSLUHA bufetu. Pracovní doba – dle provozní doby a pouze
v sudý nebo lichý týden. Bližší informace
na tel.: 608 813 772
• Doučování češtiny a angličtiny pro
ZŠ a SŠ od středoškolského učitele.
Všední dny i víkendy, časová flexibilita.
Tel.: 777 112 174
• Prodám cirkulárku na dřevo. Cena dohodou. Tel.: 720 565 560
• Samosběr jahod v Pomezí.
Tel.: 606 788 525

Děkuji neznámému nálezci
za nalezení mých klíčů.
Děkuje Marta Čípová

Plánování
sociálních
služeb
MAS POLIČSKO z. s. zahájila 1. 4.
2020 realizaci projektu Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb pro území
Poličska. Cílem projektu je vytvořit plán
sociálních služeb metodou komunitního
plánování, jehož obsahem bude analýza území, popis poskytovaných sociální
služeb a souvisejících služeb a možnosti a potřeby jejich rozvoje. Doba trvání
projektu je naplánována na 2 roky do 31.
3. 2022. Partnerem projektu je město
Polička.
Do tvorby plánu jsou zapojeny obce
území, poskytovatelé sociálních služeb
v regionu a zástupci uživatelů sociálních
služeb. Snahou realizačního týmu je v co
největší míře zapojit i širokou veřejnost
jednak pro získávání informací o potřebách občanů v oblasti sociálních služeb
a také pro zpětnou vazbu na stanovení
strategie rozvoje služeb. Za tímto účelem byly vytvořeny 4 pracovní skupiny,
které se zaměří na cílové skupiny, které nejčastěji potřebují využívat sociální
služby (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, osoby
v krizi aj.). V pracovních skupinách budou zapojeni poskytovatelé a uživatelé
jednotlivých sociálních služeb, zástupci
odborné veřejnosti. V případě zájmu se
do projektu může zapojit kdokoliv z řad
široké veřejnosti v každé fázi projektu.
Více informací o projektu naleznete na
webových stránkách www.maspolicsko.
cz v sekci Projekty MAS. Můžete nás
kontaktovat prostřednictvím emailu: koordinatorkp@maspolicsko.cz
Za realizační tým
Bc. Tereza Jakubová
koordinátor SPRSS

Masarykova ZŠ
Předávání vlády nad školou
Předposlední týden naši deváťáci předali symbolicky klíč ke škole jejich nástupcům, žákům osmých ročníků. Společně s klíči předali i pamětní truhličky
a poháry.

Škola nanečisto
V měsíci květnu probíhá vždy na naší
škole jednodenní přípravný program
pro budoucí prvňáčky, který má dětem
usnadnit přestup z mateřské školy do
školy základní. Děti se hravou formou
seznamují se školou, vyzkouší si své dovednosti a seznámí se s budoucími kamarády. Zjišťují, jaké je to být školákem.
Tentokrát tomu ale bylo trochu jinak, do
lavic se místo dětí posadili jejich rodiče.
Seznámili se zde s třídními učitelkami,
od kterých získali informace týkající se
průběhu školního roku, pomůcek, družiny
a stravování. Věříme, že rodiče odcházeli
ze setkání spokojeni a my se již těšíme na
všechny žáčky v opravdové škole.

My, deváťáci!
Na konci školního roku se sejdeme
k závěrečnému bilancování. Bude to
vlastně rozlučková akce plná poděkování za těch pár hezkých let strávených
na naší škole, akce, kde si připomeneme
okamžiky, které nás během těch let doprovázely a které nás přivedly k této významné chvíli.
Bylo to poprvé v roce 2011, kdy jsme
jako malí nadšení školáci vstoupili do
této budovy. Vzpomínáme na ten den,
kdy jsme se se všemi potkali v jedné třídě. Čas plynul a další roky uběhly jako
voda. Nové třídy, noví spolužáci, řada
z nich přicházela i odcházela, učitelé zůstávali.

Nezapomeneme na školní výlety, exkurze, ani na jiné akce. Na Prahu, kterou
jsme si vždy užili. Srandu si musí každý
udělat sám, a to my jsme vždy dobře
zvládli. Také nemůžeme zapomenout na
hlášky a vtípky, které se každou chvíli
mezi námi vyskytovaly. Dokonce i naši
učitelé kolikrát vyslovili takové hlášky, že
se nešlo nezasmát.
Proto děkujeme všem pedagogům
za ochotu nám vždy poradit a pomoct,
i přestože jsme někdy bývali velmi drzí
a líní. Víme, že každý den s námi byl boj.
Děkujeme za výdrž nás něčemu naučit
a vyjít nám vstříc, za porozumění, za
výbornou přípravu na přijímací zkoušky.
Také se omlouváme za všechny způsobené potíže a paním uklízečkám za všechen
nepořádek, který jsme dělali.
Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek.
A co skončí, to už nikdy
nejde vrátit nazpátek.
Každá škola má svůj konec.
I ten náš dnes tady je.
Ahoj školo! Na shledanou! Těpic! Adié!
J. Gebová 9. A

Firma FAULHAMMER s.r.o.
Tržek 38, 570 01 Litomyšl

RostemearozšiƎujemesvƽjtým
EKONOMͲ40.000Ͳ50.000Kē

Malování
s angličtinou

KvalifikaēnípožadavkyanáplŸpráce:
VŠneboSŠspraxíekonomickéhozamĢƎení
tvorbafinanēníhoplánu,rozborƽ,smĢrnic,zodpovĢdnostzaúēetnízávĢrkyaIT

HLAVNÍÚETNÍͲ25.000Ͳ35.000Kē
KvalifikaēnípožadavkyanáplŸpráce:
VŠneboSŠspraxíekonomickéhozamĢƎení
zpracováníúēetnízávĢrky,DPPO,KH,DPH,úēetníproblematika

KRMIVÁ\
KvalifikaēnípožadavkyanáplŸpráce:
VŠneboSŠspraxívzemĢdĢlskémoboru,Ǝidiēskýprƽkazsk.B
tvorbarecepturkrmivprohospodáƎskázvíƎata,návštĢvyzemĢdĢlskýchfarem

TECHNOLOG/MISTRVÝROBYͲ25.000Ͳ32.000Kē

NABÍZÍME

Doma není nuda. Nemohli jsme být venku s kamarády, a tak jsme malovali, kreslili
a tvořili.
Mladí umělci popsali jednotlivé obrázky anglicky buď jednoslovně, celou větou,
nebo jednoduchou povídkou.
Prostě a jednoduše jsme vytvořili půvabnou obrazárnu, kterou můžete zhlédnout
na našich webových stránkách.
Milé setkání šikovných malířů a malířek
proběhlo v červnu. Díky a jen tak dál!
Barbora Krištofová
Zelený domeček Polička

KvalifikaēnípožadavkyanáplŸpráce:
odbornévyuēeníneboSŠ
organizováníprovozu,provádĢníaƎízeníúdržbytechnologickéhozaƎízení
•týdendovolenénavíc,pƎíspĢvkynastravování
•pracovnípomĢrnadobuneurēitou
•možnostflexibilnípracovnídoby
•pƎíjemnéprostƎedímenšíhokolektivu
•místovýkonupráce:Tržek

bližšíinformacenaadrese:
FirmaFAULHAMMERs.r.o.
Tržek38,57001Litomyšl,mobil:777040913
eͲmail:m.splichalova@fmk.cz

rodinnátradiceodroku1893
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POZVÁNKY POLIČSKÝCH ORGANIZACÍ

Turisté – KČT
Středa 8. července – Přes Buchtův kopec
Odjezd linkovým autobusem z aut. nádraží v 8.38 hod., z Vrchlického ul. v 8.40
hod. na zast. Březiny U Valeských. Z Březin po žluté přes Podlesí na Buchtův kopec.
Odtud půjdeme po červené do Sněžného
a po cykloznačení přes Líšenský Dvůr do
Líšné. Autobusem zpět do Poličky.

Aby nebyl
nikdo sám
Zdravím seniory z Poličky a okolí o prázdninách, kdy již po letním slunovratu 20. června
ve 23.43 hod. dne ubývá o jednu hodinu
2 minuty až na 15 hodin a 15 minut.
Letos nám příroda zatím nějak nepřeje,
i když vody bylo třeba. Kvůli dešti jsme museli zrušit cyklovýlet na Lucký vrch 18. 6.
a přesunout jej na 9. července opět od 9.30
hod. od mlýna. Původně jsme v tomto termínu chtěli posedět v Kamenci Pod Lipou,
ale z důvodu stavebních prací nebude společenská část ještě v provozu.
Ve čtvrtek 16. července v 6.30 hod. od
Stratílka se vydáme do Jánských Lázní –
stezka v korunách stromů. Zajišťuje Věrka
Fialová – tel.: 734 721 735.
Červenec zakončíme pobavením na přehradě 23. 7. od 10.00 hod.
Výbor i Vlaštovky již proběhnou v pravidelném termínu 7. července.
Za výbor SČR Polička Petr Lajžner

Kardiaci
zvou
V létě se vypravíme 25. července vlakem
do Borové (zastávka) a dále budeme pokračovat pěší vycházkou přes Lucký vrch
do Oldříše. Odjezd vlakem ze Svitav v 8:00
hod., z Poličky v 8:30 hod. Svačinu na dopoledne s sebou, v Oldříši bude občerstvení
zajištěno.
Délka pěší vycházky je okolo 6 km.
S přáním hezkých dnů a pevného zdraví.
Pavel Brokl, předseda

Pěšky asi 10 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Sobota 18. července – Cyklovýlet
Sraz účastníků v 9.00 hod. u Tylova
domu. Odjezd směr Budislav a okolí.
Více informací bude zveřejněno na internetu a ve vývěsní skříňce.
Trasa do 65 km. Výlet vede Josef Škorpík.

Středa 22. července – Hřebečské důlní
stezky
Sraz na nádraží ČD v 7.20 hod., odjezd
vlakem v 7.31 hod. do Svitav, pak autobusem na zastávku „Koclířov U Tety“. Odtud
po značených důlních stezkách. Návrat
do Poličky linkovým autobusem do Svitav
a vlakem do Poličky. Trasa asi 10 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Koncerty BEZ STŘECHY (nad hlavou)
Pro potěchu zahrají:

7. 8. od 16:00 WOHNOUT - OMAKALAMUHOPOTAJMU - WxP
28. 8. od 15:00 MŇÁGA A ŽĎORP - PRINZESSHCEN - DOTT - S.U.E.
Louka pod Divadelním klubem. Občerstvení zajištěno.
Předprodej Divadelní klub, trafika U Kubátů (na náměstí), www.ticketstream.cz
Vstupné 300 Kč/akce.
Pořádá Divadelní spolek Tyl za podpory Měšťanského pivovaru v Poličce
a Řeznictví Na Náměstí.

DPS Penzion

1. 7. – Posezení na přehradě – zájemci se
nahlásí do pondělí 29. 6. na recepci DPS
Penzion, vybíráme 25 Kč (chleba, hořčice,
uzenina). Odchod od Penzionu ve 13.15
hod. Pro uživatele pečovatelské služby
bude zajištěna doprava. Odjezd ve 13.30
hod. Cena dopravy je 55 Kč, platí se až při
vyúčtování služeb.
7. 7. – Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní místnosti
8. 7. – Čarování s bylinkami od 14.00 hod.
v jídelně DPS Penzion
14. 7. – Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
15. 7. – Výlet Lubná – posezení v cukrárně
u kávy, vínečka s vaším oblíbeným zákuskem. Nebude chybět muzika, a možná nás
čeká i krátká procházka s výhledy do krajiny. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion. Vybíráme 50 Kč na dopravu autobusem. Odjezd ve 13:30 hod. od DPS Penzion
21. 7. – Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti
22. 7. – Cestujeme všemi smysly – Afrika
od 14.00 hod., jídelna
28. 7. – Relaxace s mandalou od 14.00 hod.
v pracovní místnosti
30. 7. – Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně

NOVÉ PEKAŘSTVÍ
v Poličce pod kostelem

Pekařství U Vlaďky
Přijďte ochutnat
vyhlášený
ŽITNÝ CHLEBA,
TRHANCE
a výborné BUCHTY z UNČÍNA.
Otevírací doba od 6:00 do 15:30

Tip na výlet
Pěší okruh Svojanov – Hlásnice – Hartmanice – Svojanov
Hrad Svojanov jste jistě navštívili mnohokrát. Pojďme tentokrát prozkoumat jeho
půvabné okolí. Ve Svojanově se po modré
turistické stezce vydáme ke kostelu sv. Petra a Pavla, odkud se nám naskytne krásný
pohled na střed městečka. Kameny vyčnívající z fasády kostela prý zaručeně značí
hladiny vod při dřívějších potopách… Pokračujeme lesní pěšinou nad hřbitovem.
Během prudkého stoupání si můžeme odpočinout na Svojanovských skalách a znovu
se pokochat výhledem. Hrad jako na dlani
však uvidíme až nahoře na kopci, přímo
nad lesem. Po modré stezce budeme pokračovat pohodlně do Hlásnice. Po této tzv.
Kostelní cestě chodívali hlásenští věřící do
Svojanova na mši a děti do školy. Dodnes
vzpomínají na zimní dobrodružství, kdy aktovka sloužila místo sáněk. Jejich prarodičům se svah nad Svojanovem zdolával podstatně hůře.
Modré značení nás dále vede malebnou
Hlásnicí s nedávno opravenou kaplí sv. Máří
Magdaleny na kopec zvaný Vrch(h)ora. Pokračujme po štěrkové cestě, která turistickou stezku protíná, kousek doprava

nad ves. Naskytne se nám jeden z nejkrásnějších výhledů v okolí, v dálce uvidíme
i zbytky kostela, dnes poutní kapli sv. Máří
Magdaleny mezi Hlásnicí a svojanovským
Předměstím. Vrátíme se na turistickou
stezku, která vede kolem nedávno opraveného křížku a dále protíná silnici z Trpína. Tady modře značenou cestu opustíme
a vydáme se po silnici doprava k Hartmanicím. Na začátku lesa si můžeme po obou
stranách cesty všimnout zbytků obranných
zákopů. Během třicetileté války se zde našim předkům podařilo zadržet Švédy. Brzy
hrozilo další nebezpečí, roku 1663 se dostali na Moravu Turci. K obraně Čech byla
vyhlédnuta krajina nad Trpínem, kde již byly
zbytky zásek ze švédských válek. Všechny
důkladné přípravy byly nakonec zbytečné,
protože Turci Moravu sami opustili. Místo
je v mapách nazývané Švédské šance, místní říkají spíše U Kamena podle památníku
z 20. století. Za lesíkem se otevře pěkný pohled na Hartmanice. Ve vesnici se tentokrát
napojíme na zelenou turistickou stezku, po
níž sejdeme tzv. Babkami až do Svojanova.
Kvůli prudkým skalnatým svahům nad
Svojanovem není okruh vhodný pro vozíčkáře. Pokud ale s sebou budete mít silné
paže, kolo i kočárek kritické úseky zdolají.

Blahopřání
Láska v každém věku kvete,
ať je člověk mlád i stár.
Sami to potvrzujete,
neznáme krásnější pár.
Maminko a tatínku,
přejeme Vám k Vašemu krásnému 40. výročí svatby
všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
Máme vás moc rádi.
Stanik, Markétka a Karolinka.
Honzík, Ivetka, Krystinka, Honzík junior a Pavlík



PavelŠvec,Pomezí148
www.podlaharstviuvody.cz
Tel.734899169

AKCE 10 % do 31. 7.2020
na prodej podlahových krytin



11. července 2020
uplynuly 3 roky, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, bratr, strýc, švagr, dědeček a kamarád Jaroslav
Vostrčil. Své 66. narozeniny by oslavil 16. července. Dědečku stále na
Tebe myslíme a moc, moc nám všem chybíš.
Manželka Jaroslava, dcery Jana s rodinou, Renáta s rodinou, Iveta s rodinou,
vnoučata: Radka, Miroslava, Štěpán, Martínek a Pavlínka.

VZPOMÍNÁME
Dne 13. 3. 2020 od nás
navždy odešel pan Oldřich Braník z Nedvězího.
Děkujeme všem, kteří mu
věnovali tichou vzpomínku, neboť nouzový stav
jim nedovolil účastnit se
pohřbu osobně.
Dne 14. 7. uplyne dlouhých smutných 20 let,
kdy nás bez slůvka rozloučení náhle opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Luboš Džerenga. S láskou
vzpomínají
manželka,
děti a vnoučata.
Smutným je pro nás
27. 7. kdy nás před 4
lety nečekaně opustila
milovaná maminka a babička paní Marie Kosková. S láskou vzpomínají
syn Mirek, snacha Monika, vnuk Péťa, sestra,
bratr a Hana.
Dne 24. 6. 2020 uplyne 1 rok od úmrtí paní
Marie Navrátilové z Bystrého. S láskou vzpomíná rodina a nejbližší
příbuzní.

Dne 2. června uplynul
rok od úmrtí naší milované maminky paní Evy
Soukalové. Kdo jste ji
znali, věnujte jí tichou
vzpomínku. S vděčnou
láskou vzpomínají synové Jaroslav s rodinou
a Miloslav.
Dnes 3. července uplyne 25 let od úmrtí našeho milovaného tatínka
Eduarda Soukala. Kdo jste
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. S vděčnou láskou vzpomínají
synové Jaroslav Soukal
s rodinou a Miloslav.
Dne 17. 7. 2020 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil pan František Svoboda z Poličky.

ZE ŽIVOTA MĚSTA

21

SPORT

22

Cyklistický závod mužů odstartuje v Poličce
Zveme všechny příznivce na 24. ročník cyklistického etapového závodu mužů
VYSOČINA 2020. Etapy letošního ročníku
mají start i cíl v Přibyslavi, Poličce a 2x
v Bystřici nad Pernštejnem.
2. etapa – POLIČKA
31. července 2020 (134,3 km)
START: 12.00 hod. – Palackého náměstí
Nájezd na okruh (12,7 km) Polička (Palac-

kého nám. - Riegrova ul. - Heydukova ul.)
- Kamenec - Sádek - Lačnov - Borovnice Javorek
8x OKRUH (12,1 km) Javorek - Jimramovské Paseky - Líšná - Vříšť - Sněžné - Daňkovice - Javorek
Dojezd do cíle (12,7 km) Javorek - Borovnice - Lačnov - Sádek - Kamenec - Polička (Heydukova ul.- Riegrova ul. - Palackého náměstí)

Vrchařská prémie ve 2., 4., 6., 8. okruhu
ve stoupání nad obcí Sněžné
CÍL: 15.20–16.00 hod. – Palackého náměstí
Od 12:00 do cca 15:45 hod. bude okruh
pro silniční provoz zjednosměrněn (provoz
jen ve směru jízdy cyklistů).

Běh naděje

Máme pro Vás zajištěné ceny pro účastníky,
dárky pro soutěžící do tomboly a jako vždy občerstvení. Osvětu zajistíme textem, který nám
poskytl MUDr. Vít Ulrych, který již náš běh navštívil v předešlých letech.
Pokud vše vyjde tak, jak letos plánuji,
mohl by se ten, kdo bude mít zájem, vyfotit v triku BN. Fotku následně zašleme na
e-mail. Prosím účastníky: vezměte si trika
z minulých let s sebou! Změna, která nás
tento rok čeká, nás nemá odradit, ale posílit
naše společenství v naději, že jsme nemoc
covid-19 přežili a není nám lhostejné, co se
děje kolem nás.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel

Atletika
– spolu
na startu

Letošní ročník se blíží. Sejdeme se 13. září
na Palackého náměstí v Poličce. Firma Levity
se letos rozhodla kvůli pandemii koronaviru
pozastavit finanční sbírku s tímto během spojenou. Přesto se mi nechtělo myšlenku Běhu
naděje v našem městě vzdát. Hledali jsme
alternativy a našli je. Nebudeme sice konat
sbírku zakupováním upomínkových předmětů,
ale důležité je se sejít, zaběhat si, zapojit se.
V tomto roce, kdy virus ochromil naši ekonomiku, kulturu, společenské akce, vidím jako velice
důležité tuto akci nevzdat a zúčastnit se jí.

TENIS
V sobotu 6. 6. začala zkrácená sezona
soutěží družstev.
Starší žactvo: Polička – Litomyšl 4 : 5
Body: Zahradníček Dušan, Šafář Samuel,
Uhlířová Veronika, Zahradníček – Šafář
Neděle 7. 6.
Dorost: Holice – Polička 5 : 4
Body: Šafář Samuel, Vodák Matěj, Uhlířová
Veronika, Fučík Daniel – Vodák
Mladší žactvo: Polička – Česká Třebová 6 : 3
Body: Štěpánek Patrik, Chalupník Martin,
Švejda Filip, Dostálová Šárka, Chalupník –
Švejda, Dostálová – Zahradníčková Anežka.

Badminton
Po koronavirové pauze jsme po 15 kolech
ukončili první sezónu badmintonové ABL Ligy.
13. 6. 2020 se v Poličské Sokolovně za
účasti čtyř nejlepších párů letošního ročníku
odehrály zápasy FINAL4, kde byly k vidění velice kvalitní zápasy. Po vzájemných bojích se
vítězem stává tým Lukáš2 ze Chmelíku následovaný týmem Sósedů z Korouhve a bronzové medaile patří týmu Czech brothers z Čisté. Těsně pod stupni vítězů a čtvrté místo si
vybojovala nejlepší domácí dvojice Huntovna
Team. Nejlepším hráčem se stal Jiří Procházka
z Korouhve a nejlepší hráčkou se stala Kamila
Hynková ze Svitav. Skokany roku se stal tým
Kladivounů a tým Desenskej hurikán. Po odehrání finále se všichni účastníci přesunuli do
venkovních prostor Sokolovny a i přes nepříznivé počasí důstojně zakončili první ročník.
Do druhého ročníku se s velkou pravděpo-

Neděle 14. 7.
Senioři: Polička – Litomyšl 5 : 4
Body: Buchta Martin, Češka Roman, Pazlarová Alena, Teplá Lída, Pazlarová – Teplá
V sobotu 12. 6. se konaly oblastní přebory Východočeské oblasti ve všech kategoriích.
Mladší žákyně hrály v Ústí n. Orl., kde
statečně bojovala Šárinka Dostálová, bohužel bez výhry. Starší žákyně hrály v H.
Králové, kde Verča Uhlířová vyhrála jeden
zápas ve dvouhře. V dalším kole nestačila
na první nasazenou hráčku. Dorostenky bojovaly v Chrudimi, kde se opět dařilo Simče
Válkové, která vyhrála dva zápasy ve dvouhře a ve čtyřhře získala skvělé 2. místo.
dobností přesuneme do jiných prostor a i vy
můžete být jeho součástí.
Všechny informace včetně přihlášek najdete v průběhu srpna na stránkách ablpolicka.wz.cz. Závěrem bych rád poděkoval
sponzorům a všem lidem, kteří se podíleli
na tomto projektu. Doufáme, že druhý ročník přinese ještě větší účast a že badmintonová liga se v Poličce stane tradicí.
PH
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Více na www.vysocinatour.com

Dlouhé týdny bez tréninku, dlouhé měsíce bez závodů – to byla realita letošního
atletického jara. Vše se ale mělo změnit
1. června, kdy po celé republice proběhlo přes
170 atletických závodů v rámci projektu
Spolu na startu. Také Atletika Polička se
rozhodla zapojit se do této celorepublikové
události, a tak jsme se na Den dětí sešli na
atletickém hřišti v areálu Masarykovy ZŠ
a společně přivítali novou atletickou sezónu.
Aktivně se zapojilo do závodu na třicet
atletů a atletek z Poličky a okolí – od předškolního věku až po veterány. Výkony nechme tentokrát stranou. Důležitější byla radost ze závodění a prostá radost z pohybu,
která byla patrná z tváří všech účastníků.
Dík patří všem organizátorům za pomoc,
rodičům za povzbuzování, a hlavně závodníkům za účast. Pokud by přece jenom někoho zajímaly výsledky, naleznete je spolu
s fotogalerií na webových stránkách atletikapolicka.wgz.cz.
Za oddíl, Ondřej Klimeš

Koupaliště, bazén
a in-line bruslení
Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že
Plavecký bazén v Poličce bude otevřený od
1. 9. 2020.
Poličské koupaliště bude otevřeno za příznivého počasí od 10:00 do 20:00 hod. Tato otevírací doba je platná v červenci a srpnu. Informace týkající se provozu koupaliště naleznete
na www.tespolicka.cz nebo na facebookové
stránce Plavecký bazén Polička.
Provoz zimního stadionu – červenec –
bruslení in-line pro veřejnost:
úterý 17.00–18.00 hod., pátek 16.30–17.30
hod.
Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do
zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer – 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

LIGA INLINE HOKEJE
Hokej HC 1.
IHC STAVOBLOCK REBELS POLIČKA
Spartak

Martin Nečas (NHL – Carolina Hurricanes) v týmu IHC Stavoblock Rebels

Na začátku měsíce května byl telefonicky kontaktován trenér mládeže HC SPARTAKU POLIČKA M. Grubhoffer ml. panem
P. Beránkem z H. Brodu, který má jako regionální trenér dozor nejen nad Milošem, ale
i nad naším klubem. ČSLH hledal pro rozhovor malý oddíl, který pracuje s mládeží. Na
doporučení již zmiňovaného p. Beránka byl
z celé ČR vybrán oddíl HC SPARTAK POLIČKA. Následně se s M. Grubhofferem ml. spojila redaktorka webových stránek – hokej.cz,
kde se dotazovala jakou formou a v jakých
podmínkách děti z Poličky a okolí dělají první
krůčky našeho národního sportu. Celý tento
rozhovor včetně fotografií a videí najdete na:
www.facebook.com/…cka a nebo na webových stránkách: www.hcpolicka.com. Zájem
o náš klub nás nesmírně těší. Byla tím tak
po roční činnosti podruhé ohodnocena práce
našich trenérů mládeže.
Další novinkou je zpráva pro příznivce „A“
mužstva HC SPARTAK POLIČKA. Po dvou
letech se v nové sezóně vrátí do Poličky
krajská liga. Byla obnovena spolupráce se
Ždárem n/S. Ta už zde jednou byla, ale
skončila tak jak skončila. Teď je tato spolupráce nastavena za úplně jiných podmínek
a nejen na úrovni mužů. Bližší informace
v zářijové Jitřence.
Výbor oddílu HC SPARTAK

Volejbal
medailové hody

Trojky dívky
Většina volejbalových soutěží byla ukončena předčasně – naštěstí soutěž krajského
přeboru trojek dívek D2 dojela až do konce.
Soutěže se účastnilo celkem 23 týmů. A tak
jsme opravdu rádi, že naše holky vydržely

Letošní inline sezóna proběhne ve zkrácené verzi. Ve skupině B jsme zároveň
s týmy Hlinsko, Chemipro, Eagles a SK IHC
Chrudim. S každým odehrajeme pouze jeden zápas, kdy po odehrání skupiny první
tři celky ze skupiny A a B postupují do bojů
o pohár ČAILH a poslední dva o pohár Stilmatu. V obou finálních skupinách se opět
střetneme každý s každým jednou a následně vzejde vítěz.
7. 6. 2020 – IHC Stavoblock Rebels Polička
– IHC Hlinsko
11:2
Vstup do zkrácené sezony vyšel dle plánu.
Po celou dobu utkání jsme byli lepší a postupně navyšovali skóre. Velkým překvapením byla početná divácká kulisa. Moc
děkujeme.
Branky: Boháček 3, Zobač 3, Beneš 2, Pleva, Vápeník E., Vápeník D.
Diváci: 58
11. 6. 2020 – IHC Stavoblock Rebels Polička – Chemipro Chrudim
4:7
V utkání s největším favoritem skupiny
jsme do poloviny drželi krok a vedli jsme
3:1, pak se ale začalo Chemipro v sestavě
s Michaelem Špačkem (hrajícím v AHL na
farmě Winnipegu Jets) a extraligovým gólmanem Petrem Kváčou (Bílí Tygři Liberec)
prosazovat a nakonec po zásluze zvítězilo.
Branky: Zobač, Beneš, Pleva, Šedý
Diváci: 47

DO CHRUDIMI NA DVĚ UTKÁNÍ S MARTINEM NEČASEM
Ve dvou velmi důležitých utkáních pro postup
do finálového turnaje posílil naše mužstvo reprezentat České republiky a hráč NHL Martin
Nečas ze Ždáru nad Sázavou. V našem klubu
je registrován již od roku 2015, kdy k nám začal jezdit na tréninky inline hokeje.
14. 6. 2020 – IHC Eagles Chrudim – IHC
Stavoblock Rebels Polička 1:8
Největší rozdíl v zápase byl v gólmanech.
Skvělý David Vašátko přiváděl hráče Eagles
k zoufalství a doslova v brance zářil. A jelikož
nám se šance dařilo proměňovat, zajistili jsme
si tak postup do finálového turnaje 1. ligy.
Branky: Nečas 2, Švejda 2, Havlíček 2, Pleva,Vápeník E.
14. 6. 2020 – SK IHC Chrudim – IHC Stavoblock Rebels Polička
11:14
Brankové hody uzavřely náš zájezd do Chrudimi. Spíše se na obou stranách útočilo než
bránilo a výsledné skóre tomu odpovídá.
Branky: Havlíček 4, Boháček 4, Pleva 2, Nečas, Beneš, Švejda, Šedý
Finálový turnaj se hrál po uzávěrce tohoto
vydání.
Kompletní výsledky všech utkání 1. ligy inline hokeje budeme zveřejňovat na našich
nových webových stránkách: www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
VŠEM MOC DĚKUJEME !!!

až do konce a dovezly bronzové medaile.
Poslední dvě kola 17. a 31. 5. proběhly sice
ve spartánských podmínkách, ale osvědčená parta holek Aneta Šimonová, Aneta Zapletalová, Róza Tobiášová, Bára Hofmanová
a Tereza Langrová se nenechaly rozhodit.
Už před posledním turnajem bylo jasné, že
máme medaile. Rozhodovalo jen mezi stříbrnou a bronzovou. V posledním utkání našeho týmu o druhé místo se rozhodovalo
až na poměr míčů – bohužel v náš neprospěch. Odměnou holkám byl krásný velký
pohár a medaile, které jim při předávání
mnoho týmů závidělo.

kolům si v tomto případě o jednu příčku
pohoršil a skončil na třetím místě. Celkově
ovšem A tým vybojoval stříbrné medaile.

Trojky chlapci
V neděli 24. 5. pořádala Česká Třebová
poslední kolo krajského přeboru v klučičí
verzi trojkového volejbalu. Všechny výkonnostní skupiny se sjely v nedělní dopoledne do areálu Na Skále a volejbalový potěr
zaplnil všechna nalajnovaná hřiště. Poličku
reprezentovaly dva týmy, A a B. B tým je
z poloviny složen ze začátečníků, ale i tak
kromě zápasu se Svitavami, dokázal ostatní soupeře přehrát a obsadit ve své skupině druhé místo. Celkově 13. místo. A tým
zahrál výborně, i když oproti předchozím

Palačinkový turnaj
Na turnaj do Svitav odjíždí jen šestice
sportovně naladěných slečen. Ranní cíl –
skončit do pátého místa, holky jsou trošku zaražené, chtějí víc. Na turnaj se sjelo
12 družstev a všechna věřila, že počasí
vydrží. Občas kráplo, ale dohrálo se až do
konce. Chybí nám řada postů, ale na sehrání máme skupinu, která byla kupodivu
lehčí, než se zdálo. Postupně se dostáváme do hry a hrajeme velmi dobře. S přibývajícími soupeřkami, těmi lepšími, přichází
i minely a únava. Přes Svitavy C, Vysoké
Mýto, Letohrad a Pardubice se dostáváme
do finále proti Svitavám A. Překvapivě, ale
zaslouženě, vyhráváme první set. Nakonec
prohráváme v tiebreaku, ale s grácií, klidem
v duši, jsme druhé – velmi vysoko. Holky je
třeba maximálně pochválit, každá si vybrala
silné i slabé stránky ve volejbalové technice, ale hrály jsme jako tým. Ve finále na nás
spadla únava. Klobouk dolů – odehrát turnaj v šesti.
har

SPORT
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KAM DNES

24
11. 05.–30. 08.
24. 05.–18. 10.
30. 06.–25. 08.
01. 07. 13:30
03. 07. 20:00
04. 07. 17:00
04. 07. 20:00
05. 07. 17:00
05. 07. 20:00
06. 07. 17:00
06. 07. 20:00
07. 07. 09:00–12:00
07. 07. 13:30
07. 07. 17:00
07. 07. 20:00
08. 07. 14:00
08. 07. 17:00
08. 07. 20:00
09. 07. 17:00
09. 07. 20:00
09. 07. 20:00
10. 07. 17:00
10. 07. 20:00
11. 07. 20:00
14. 07. 13:30
14. 07. 14:00–16:00

HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
IMAGINÁRIUM v POLIČCE ŽIVÁ VÝSTAVA
DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
„TVOŘIVÉ ÚTERKY“ pro děti i dospělé
Posezení na přehradě
TADY VARY - Než skončí léto
TADY VARY - Jalda, noc odpuštění
TADY VARY - Luxor
TADY VARY - Mogul Mauglí
TADY VARY - Jsme jedné krve
TADY VARY - Kubrick o Kubrickovi
TADY VARY - Ema
NETRADIČNÍ BROUČCI
Šikovné ručičky
TADY VARY - Proxima
TADY VARY - Zlovolné historky z předměstí
Čarování s bylinkami
TADY VARY - Teplouš
TADY VARY - Meky
TADY VARY - Na palubu!
TADY VARY - Zumiriki
LiStOVáNí – Bitevní pole / Jérôme Colin
TADY VARY - Tajný agent
TADY VARY - Bez zvláštních znamení
TADY VARY - Honey Boy
Šikovné ručičky
KOUZLO SOLAROGRAFIE aneb jak zachytit
pohyb slunce
Výlet Lubná
ODLOŽENÁ VERNISÁŽ S VLASTOU ŠVEJDOVOU
a výtvarnou dílnou pro děti
KVĚTINOVÝ ZÁPISNÍK
Šikovné ručičky
Cestujeme všemi smysly - Afrika
GRAVÍROVÁNÍ – zdobení skla
Relaxace s mandalou
Narozeninové zpívání

Městské muzeum a galerie

Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička

Městské muzeum a galerie
DPS Penzion Polička

Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička

Městské muzeum a galerie
MaTami
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Městské muzeum a galerie
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička

Centrum Bohuslava Martinů
MaTami
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička

KAM DNES?

15. 07. 13:30
19. 07. 14:00
21. 07. 09:00–12:00
21. 07. 13:30
22. 07. 14:00
28. 07. 14:00–16:00
28. 07. 14:00
30. 07. 14:00

Zubní
pohotovost
4.-5.7.

MUDr. Adamec, Polička,
Hegerova 373, tel. 461 725 987
11.-12.7. MDDr. Vlčková, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, tel. 737 006 138
18.-19.7. MUDr. Cacek, Trstěnice 184,
tel. 461 634 157
25.-26.7. MDDr. Elčknerová, Polička,
1. Máje 606, tel. 733 152 435

Uzávěrka příštího
- srpnového čísla
Jitřenky je
18. července.
Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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