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

Barokní kašny v novém
Nová kopie podstavce pro sochu sv. Jiří
byla umístěna v červenci na horní kašnu na
Palackého náměstí, kde od loňského roku
probíhá restaurování dvou kašen se sochami sv. Michaela Archanděla a sv. Jiří a také
sochy sv. Jana Nepomuckého před radnicí.
Vše společně s morovým sloupem a barokní radnicí tvoří unikátní soubor prohlášený
za Národní kulturní památku ČR.
Práce navazují na velmi zdařilé restaurování Mariánského morového sloupu, které proběhlo v letech 2015–2018. V loňském roce
město Polička získalo za obnovu morového
sloupu cenu Národního památkového ústavu
„Patriomonium pro futuro“ v kategorii cena
veřejnosti. „Restaurováním kašen a sochy sv.
Jana Nepomuckého se dovrší snaha města
Poličky obnovit všechny solitérní prvky, jež
jsou součástí národní kulturní památky spolu s barokní radnicí,“ komentuje Ing. Marta
Mastná, vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a ŽP MěÚ Polička.
Na počátku prací proběhl podrobný restaurátorský průzkum, který potvrdil havarijní stav všech soch i kašen. Navíc bylo
zjištěno neopravitelné havarijní poškození

podstavce sochy sv. Jiří na horní kašně na
náměstí. „Nutností v tomto případě byla
nová vysekaná kopie podstavce, aby byla
zajištěna dostatečná statická podpora pro
historicky i umělecky hodnotnou sochu sv.
Jiří z dílny J. F. Pacáka,“ upřesňuje Ing. Mastná. Vysekání nového podstavce bylo již nad
rámec schválených finančních prostředků
z Programu regenerace MPR a MPZ a také
z prostředků města Poličky. S příspěvkem
100 tisíc korun pomohl na základě opětovné žádosti města Poličky Pardubický kraj.
„Velmi tímto děkujeme za finanční podporu
kraje, jmenovitě náměstku hejtmana Ing.
Línkovi, který i v době současné mimořádné situace vyhodnotil poskytnutí příspěvku
jako důležité. Město Polička by se dostalo
bez těchto finančních prostředků do téměř
neřešitelné situace, kdy by z důvodu nedokončení celkové kompozice kašen muselo vracet již přidělené finanční prostředky
z Programu regenerace,“ komentuje Ing.
Mastná.
Horní kašna tak získala zcela nový kamenný podstavec s delfínovými chrliči vody
pro sochu sv. Jiří. Restaurování sochy světce
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se provádí v ateliéru v Nedaříži a je téměř
dokončeno. V nejbližší době ji čeká převoz
a osazení na nový podstavec. Restaurování
spodní kašny se sochou sv. Michaela probíhá přímo na jejím místě.
Celkové finanční prostředky na restaurování pro roky 2019/2020 jsou ve výši téměř 2 mil. korun, náklady pro tento rok činí
609 tis. Kč vč. DPH – z toho 471 tis. Kč
poskytlo Ministerstvo kultury ČR (v rámci Programu regenerace), kopie kamenného podstavce představuje částku
440 tis. Kč s DPH, na niž 100 tis. Kč poskytl Pardubický kraj. Obnova barokních
soch a kašen bude dokončena v tomto roce. Poličské baroko na náměstí tak
bude zářit v novém lesku.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poličští sportovci
budou odměněni
Vyhlášení nejlepších sportovců města
Poličky za rok 2019 proběhne v náhradním
termínu, a to 4. září 2020 od 18 hod. v budově poličské radnice.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Usnesení
přijatá na 14. schůzi Rady
města dne 13. července

RM schvaluje obsah soutěžního zadání
a vyhlášení architektonické soutěže o návrh na akci „Městské bydlení Polička“.
RM bere na vědomí obsah petice občanů
ulice Pálená a Šaffova k situaci ohledně
provozu Baru Andílek s tím, že starosta
města bude iniciovat spolupráci s PČR při
zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v daném místě.
RM schvaluje smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a instalaci dětského hřiště v Poličce

Modřeci s firmou FLORA SERVIS s. r. o., se
sídlem Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Polička, Palackého nám., restaurování dvou kamenných
kašen se sochami sv. Jiří a sv. archanděla
Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého“
č. OKSCR/20/22971 s Pardubickým krajem.
RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání, stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička, pro školní
rok 2020/2021.
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu
žáků ve třídě V. C Masarykovy základní školy Polička, pro školní rok 2020/2021, až do
počtu 31 žáků.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
překážek Skatepark Polička“ se zhotovitelem Zdeňkem Kotyzou, se sídlem Vamberk.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o podmínkách provedení stavby
v rámci stavby „Modernizace silnice II/364
a II/365 Svojanov – hranice kraje“ mezi
Pardubickým krajem, jako stavebníkem
a městem Poličkou, jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků.
RM schvaluje servisní smlouvu s firmou
Josef Bouška ALARM SYSTÉMY, se sídlem
Polička.
RM schvaluje užití loga města Poličky na
informační materiály organizace Květná zahrada, z. ú.

Nová praktická lékařka
ordinuje od srpna
Od 10. 8. 2020 přijímá nová praktická lékařka MUDr. Alena Dvořáková pacienty do
nově zřízené ordinace. Pacienti se mohou
registrovat osobně, telefonicky, popř. přes
e-mail dvorakova@ordinacedvorakova.cz. Je
potřeba uvést jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, pojišťovnu a telefon, na kterém Vás
ordinace může kontaktovat. S registrací se

s Vámi domluví na termínu vstupní prohlídky.
Přednostně budou registrováni pacienti bez
praktického lékaře, ostatní po domluvě.
Předpokládaný termín zahájení lékařské
praxe je tedy 10. 8. 2020. Dřívější termín
nebyl 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. Telefon do ordinace
– 739 396 676.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Stavební práce
v ulici Heydukova
Nový
altánek
v Liboháji
Při procházce Libohájem si nyní můžete
odpočinout v novém altánku, který je replikou původního altánu. Je ze smrkového
dřeva, podlaha z modřínu. Město stavbou
reaguje na výsledky ankety o využití lesoparku Liboháj, která proběhla v loňském
roce. Jedním z výstupů ankety byl názor, že
právě altánek je důležitou součástí lesoparku a patří k jeho symbolům. Město Polička
investovalo do stavby 300 tis. Kč. Posedět
si budete moci na lavičce, která bude po celém vnitřním obvodu altánu.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Velké stavební práce probíhají v letních měsících v ulici Heydukova. Pardubický kraj zde
opravuje silnici v hodnotě 13,7 mil. Kč, město
Polička realizuje stavbu nového chodníku od
křižovatky ulice Hrubínova až do zatáčky po
hranice obce Kamenec v hodnotě 3 mil. Kč.

„Celou tuto
velkou akci, tj.
opravu silnice
a
vybudování
nového chodníku, po kterém
se dlouhá léta
volalo,
považuji za zásadní
a pro město
Polička
velmi
prospěšnou.
Jsem velmi rád,
že se našemu
městu podařilo po dlouhých
v yjednáv áních
přesvědčit Pardubický kraj, aby pokračoval v opravě
silnice z Kamence až do Poličky k Tylovu
domu,“ komentuje stavbu starosta města
Jaroslav Martinů.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Úspěšné vyčištění Synského rybníku
Vážení a milí čtenáři,
z důvodu souběhu několika nepříznivých
faktorů, které vyvrcholily v květnu a červnu
a způsobily vizuálně velmi neutěšený stav
Synského rybníku, bylo nezbytné přistoupit
k rázným krokům směřujícím k obnově čistoty a vzhledu hladiny rybníku.
Bylo nutné vytrhat vodní trávu rostoucí
ode dna, tzv. vodní mor, který v posledních letech působí velké problémy na většině povrchových vod v České republice.
Souběžně bylo potřeba zničit zelenou řasu
(okřehek), která se začala s velkou rychlostí
množit a zatahovat hladinu pod zelený povlak. S velkou vodou do rybníku po deštích
připlavalo mnoho různých nečistot (plasty,
dřeva apod.). I ty bylo nutné odstranit včetně splavené posekané trávy z Bílého potoka
(seč trávy zajišťovalo Povodí Moravy, s. p.).
Na pátek 3. července jsme domluvili
rozsáhlou akci, kdy s pomocí pracovníků
T. E. S. s. r. o. Polička a pracovníků veřejně
prospěšných prací pod vedením Jana Teplého, jsme začali s vlastním čištěním, ke
kterému jsme využili speciálně vyrobená
plovoucí stahovadla.

Osobně jsem byl velmi mile překvapen
efektivností naší práce, kdy již v průběhu
prvního dne došlo k odstranění až 90 % celkových nečistot a následně z kraje dalšího
týdne byl rybník dočištěn do konečné podoby. Vytaženo a odstraněno bylo několik
vozů nečistot.

Deštivý červen 2020
– 210 mm srážek v Poličce
Vážení a milí poličští spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za letošním,
nezvykle deštivým, měsícem červnem, kdy
v našem městě napršelo 210 mm vody
(údaj z areálu firmy Agronea a. s. Polička)
a celostátní průměr dosáhl 151 mm srážek.
Tento aktuální stav je nejvyšší od roku
1960, pouze rok 2013 se tomuto objemu
srážek se svými 140 mm téměř přiblížil.
Celkové srážky za letošní první pololetí
v našem městě dosáhly 398 mm a loni
378 mm. Z tohoto pololetního srovnání je
patrné, že i přes velké červnové srážky je
celkový objem napršené vody za stejnou
část roku 2019 a 2020 téměř shodný (rozdíl pouze 20 mm). Zde se projevuje letošní
velmi suché zimní období, kdy nebyl téměř
žádný sníh.
Musím také zdůraznit a upozornit, že od
roku 2014, tj. za celých 6 let v naší zemi
nenapršelo standardní množství, které
dlouhodobě činí 680 mm vody. Roky 2015
a 2018 byly dokonce extrémně suché
a teplé, kdy napršelo zhruba pouze 75 %
normálního stavu. Za období těchto 6 let
nám chybí srážky v objemu téměř jednoho
celého roku.
V době před relativně mokrým letošním
květnem a především deštivým červnem
mnoho klimatických odborníků hovořilo do-

konce o pětisetletém suchu, a to nejen v Česku, ale i v Polsku, Německu a dalších státech.
V tuto chvíli je samozřejmě těžké mluvit
o suchu. Nikdo z nás nemůže zcela jistě dopředu vědět, jaké počasí nás nadále čeká.
Nicméně mi dovolte upozornit na velmi
nemilou skutečnost, na kterou poukazuje
celá řada světově uznávaných klimatologů.
I kdyby se dešťové poměry po celé řadě suchých let vrátily do normálu, tak bude stále
sucho. Důvodem je výrazně vyšší průměrná teplota, která má za následek daleko
větší odpar, delší vegetační období rostlin
a mnohé další dopady. To vše má daleko
větší nároky na spotřebu vody.
Osobně mám za to, že situace s úbytkem
vody v krajině bude i nadále pokračovat
a bude nezbytné přijmout mnohá nepopulární omezení, a to jak na úrovni šetření s vodou,
změnami v zemědělství a mnohá další. Zásadním důkazem vážnosti situace posledních
let je historicky největší katastrofa v podobě
plošného usychání lesů. Pouze čas a nejbližší
vývoj prokáže reálnost těchto obav.
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi ještě
několik vět na téma, jak naše město ustálo
velkou vodu, která v období června na mnoha místech Česka působila problémy a též
atakovala průtočnost a kapacitu našeho Bílého potoka.

Dovolte mi s velkou úctou poděkovat všem
zúčastněným, tj. partě z T. E. S. s. r. o. Polička
i pracovníkům veřejně prospěšných prací. Věřte – nevěřte, ale podobné problémy dnes trápí
většinu majitelů českých rybníků a jen málokterý si s tím takto úspěšně dokáže poradit.
Jaroslav Martinů, starosta

Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale tyto
deště po dlouhých 10 letech malých průtoků, prověřily zásadní opravu a modernizaci bezpečnostních objektů na rybníku
v Pomezí, který je majetkem města Poličky.
Prověřila se užitečnost tohoto díla za 7 mil.
Kč, které rybářské sdružení za pomoci dotace a příspěvku od města Poličky ve výši
600 tis. Kč, realizovalo. Také ostatní díla
a opravy na rybnících na potoku od Modřece, především loni opraveného Modřeckého
rybníku, přispěly k celkové ochraně našeho
města a zadržely několik desítek tisíc kubíků
vody. Zde musím napsat, že ochranná kapacita suchého poldru nebyla pro tentokrát využita. Mohu tedy konstatovat, že jsme ještě
měli rezervy, což považuji za velmi příznivé.
Myslím, že to má velký význam, především
z důvodu celé řady let trvající diskuse nad
rozsahem projektu regulace Bílého potoka,
kterou nejen já považuji za nepřiměřenou
a megalomanskou (realizační cena 2 km
dlouhého úseku od Synského rybníku po Pomezský se odhaduje na 200–400 mil. Kč).
Jsem rád, že jsme tuto zkoušku rozmaru
počasí relativně dobře ustáli. Není vyloučené, že příští zkouška může být ještě větší. Nikdo z nás nemůže vyloučit, že naprší
podobný objem vody v kratším časovém
období, což může mít za následek ještě
větší průtok vody v Bílém potoce Poličkou
a s tím vším spojené problémy, především
ohrožení majetku našich spoluobčanů. Buďme i nadále ostražití.
Děkuji za přečtení a malé zamyšlení.
Jaroslav Martinů, starosta
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Liboháj
První veřejná
debata

V každém městě jsou místa, která pro
jeho obyvatele hodně znamenají a která
nabízí živoucí příležitosti, dostupně a všem.
Kouzelným příkladem takového místa je
Liboháj. Aby tomu tak doslova bylo, rozhodli jsme se věnovat Liboháji naši vůli,
čas a energii. Rozhodli jsme se dát příležitost k osobnímu setkání obyvatelům Poličky a nasbírat náměty a přání, zkušenosti
a názory na budoucnost a celkové pojetí
Liboháje, dříve lesoparku, dnes lesa, zčásti
s funkcí rekreační.
Veřejná debata se uskutečnila 23. června 2020 od 17 do 19.30 hodin v Divadelním klubu a zúčastnilo se jí na 70 osob.
Což nás mile překvapilo. Debatu navštívili
nejen jednotlivci, ale také zástupci aktivních poličských spolků, zástupci škol a organizace pečující o seniory, starosta města a úředníci starající se o majetek, přírodu
a les.
Začali jsme samozřejmě úvodem a seznámili účastníky s našimi plány, pokračovala
prezentace o historii Liboháje, pro dobrou
představu jsme promítli mapy dotčeného
území (cca 100 ha) včetně návaznosti na
město. Následovala kýžená rozprava. Vše
se přenášelo do éteru a podněty od občanů
zaslané elektronicky se účastníkům zobrazovaly na plátně. Společně jsme hovořili
a naslouchali si, poznávali jsme příležitosti
i překážky ve veřejném prostoru.
Přirozeným a zásadním výstupem diskuze je zachování klidové zóny. Místa pro
relaxaci v příměstském lese a vytvoření esteticky cenného prostoru v souladu
s přírodou. To se vhodně nabízí v části
Liboháje směrem od lyžařského areálu
k městu. Dalším přáním je nalezení vhodného místa pro aktivní hru a sport nebo
nerušené prožívání přírody. Zájem trávit
čas v Liboháji mají dospělí, dospívající, senioři, rodiny s dětmi, lidé se svými zvířecími přáteli. Zlepšení podmínek pro svou
další činnost zde vidí školy a spolky.
Nápady a inspirace obsahují přesně to,
o čem hovoří i odborné texty, tj. že k vybavenosti rekreačních lesů náleží např.
lavičky, pěšiny a stezky, cesty pro pěší
a cyklisty, vyhlídky, přístřešky, sportovní
a dětské koutky, louky na slunění, vodní plochy, informační tabule, odpadkové
koše.
Zajímavostí poličské diskuze je přání na
dostupnost energií a hygienického vybavení nebo rozšíření zastávky MHD Polička;
důležité jsou informace o současné situaci
v péči o les.

Všechny inspirace seskupíme a utřídíme,
přiřadíme k nim kritéria – hlediska pro posuzování a srovnávání. Na konci srpna 2020
materiál zveřejníme na webových stránkách
občanské iniciativy Fénix. Stále můžete zasílat své podněty či příklady dobré praxe na
e-mailovou adresu info@fenixpolicka.cz.
Druhou veřejnou debatu plánujeme na
září 2020, kde představíme výsledky a společně je probereme. Na úplném konci našeho snažení předáme výstupy naší práce

radě a zastupitelům města Poličky. Děkujeme návštěvníkům diskuze za ochotu, odvahu a odpovědnost, za otevřenost v klidné
a příjemné atmosféře. A díky moc, Divadelní klube!
Liboháj má smysl.
Fénix, občanská iniciativa
Ondřej Češka, Světlana Češková, Jan
Flídr, Jakub Kastner, Štěpán Pejchar, Hana
Pražanová, Jan Stodola, Jiří Trávníček,
Jakub Vykypěl, Sára Vykypělová

Přírodní dětské hřiště
Jako matka malého dítěte jsem se začala
zabývat podobou dětských hřišť v našem
městě. Na většině dětských hřišť chybí jakýkoliv stín, který by umožňoval využívat
hřiště i v horkých letních dnech. Mezi mnohými vynikajícími nápady se v Libodiskusi
vícekrát objevila zmínka o možném zatraktivnění prostor Liboháje v přírodním stylu.
Ráda bych své úsilí zaměřila tímto směrem.
V našem městě by si jistě našlo své příznivce dětské hřiště v přírodním stylu, které
by mohlo být umístěno právě v Liboháji.
Liboháj by mohl ožít díky spojení sil nás
všech, a přesto si zachovat ráz klidové zóny
v blízkosti města. V různých koutech ČR
jsou budovány přírodní stezky pro všechny
generace, které respektují stávající prostor,
avšak přitáhnou do míst místní občany, turisty z blízka i daleka. Stezky jsou budovány
často dobrovolníky s velmi nízkými náklady
na samotnou výstavbu.
Ráda bych do další diskuse sesbírala
„NÁPADNÍK“, který by myšlenku STEZKY
V PŘÍRODNÍM STYLU včetně herních prvků
více specifikoval.
Vybudování takového hřiště či stezky je
oproti budování běžných dětských hřišť
typu „antivandal“ dost odlišné:
– Stezka se dá budovat postupně s minimálním rozpočtem za přispění sil dobrovolníků.
– Na takovou stezku jsou použity výhradně přírodní materiály, které se v Liboháji přirozeně vyskytují (kmeny stromů,

půda, voda, kámen, vrbové proutí …).
– První svého druhu v Poličce – především vzhledem ke svému umístění – respektuje prostor a herní prvky zasazuje do
stávajících míst, do přirozeného stínu.
– Herní prvky vybízejí k volné hře, při
které se rozvíjí lidská inteligence, volná hra
se rozvíjí ve vhodném prostředí a tím by se
rozhodně STEZKA mohla stát.
– Taková stezka podněcuje k trávení společného času dětí s rodinou v přírodě, vybízí
k aktivnímu zapojení všech zúčastněných.
– Trvalá udržitelnost bez velkých finančních nákladů.
– Za bezpečnost v prostorách stezky či
hřiště si zodpovídá doprovod dětí, i přesto
zahraniční úrazové pojišťovny preferují budování přírodních hřišť, jelikož jsou statisticky bezpečnější.
– Pokud děti naučíme pobyt v přírodě
vnímat jako důležitou součást jejich života,
nikdy si tento vztah nenechají vzít.
Pokud se nám společně podaří vytvořit
„NÁPADNÍK“ a zaktivizovat dobrovolníky,
kteří by rádi přiložili ruku k dílu při samotném tvoření STEZKY, má tato myšlenka
šanci.
Máte-li nějaké nápady v šuplíku nebo se
o prázdninách vydáte na zajímavá místa
a osloví vás tam realizace, které by se jednou mohly objevit v Liboháji, foťte je a posílejte na e-mail: retsis@seznam.cz
Hezký zbytek léta přeje
Hana Pražanová

Snění o Liboháji
Na konci června se konala beseda na
téma budoucnost Liboháje. Dovolil bych si
k tomu napsat pár řádků jako člověk, jenž
tam téměř denně chodí a kterého toto
téma dlouhodobě zajímá.
Začnu trochu zeširoka. Město můžeme
chápat jako jakýsi organismus, lidmi stvořený a lidem sloužící. Jednou z vlastností
organismů je, že se v průběhu času mění.
Některé části se vyvíjí, některé stagnují,
jiné upadají či zanikají. V uplynulých letech
Polička zaznamenala masívní rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Pokud bychom
měli naopak hledat oblast, která dlouhodobě upadá a ztrácí svůj původní význam,
byl by to právě městský lesopark Liboháj.
Tělo organismu zvaného město Polička se
tedy výrazně rozrostlo. Naproti tomu jedna
z jeho částí, která by měla nabídnout lidem
relaxaci a odpočinek, postupně ztrácí svoji funkci. Člověk nemusí být sociolog nebo
urbanista, aby vycítil, že to nejspíš nebude
vývoj úplně příznivý.
Ticho a klid postupně zarůstajícího Liboháje narušil před dvěma lety nápad zřídit
na jeho vrcholku skládku přebytečné zeminy. Jako reakce na oživený zájem veřejnosti
proběhla minulý rok veřejná anketa, jejíž
výsledek byl následující: Je třeba zachovat
klidový ráz Liboháje a zároveň provést jeho
obnovu. V návaznosti na to měla být zpracována studie využití lesoparku, ale z toho
nejspíš nějak sešlo. V letošním roce byla
zadána generální oprava altánu, která nyní
probíhá. Toť současný stav.
Další osud Liboháje bude o tom, zda se
podaří nalézt životaschopný koncept jeho
fungování, který by byl co možná nejširším
průsečíkem názorů veřejnosti. Každý mů-

žeme mít své představy, jde o to, určit si
míru možných kompromisů a tím definovat
rámec, do kterého by se mohly vejít také
představy ostatních. Přitom je dobré si
definovat extrémy. Za mne to je současný
stav, kdy tady nepotkáte pomalu ani živáčka, neřkuli rodinu s dětmi. Na druhé straně
si zde nedovedu představit jakékoli nové
stavby, například kiosek nebo parkoviště.
Ještě si z předchozího textu vypůjčím
slovíčko životaschopný, které považuji za
klíčové. Motorem případné obnovy Liboháje by neměly být primárně peníze. Úvahy
ve stylu „pojďme tady něco udělat a pak
sem začnou chodit lidi“ považuji vůbec
za největší nebezpečí. Úspěšné začlenění
Liboháje do provozu města a života veřejnosti vede přes co možná nejširší propojení aktivit zdejších občanů, organizací
nebo zájmových skupin. Obnova lesoparku může být ukázkovým typem projektu
spolkového a komunitního charakteru, kdy
se energie do něho vložená zpětně odráží
a posiluje sounáležitost a mezilidské vztahy. A to je přesně ten druh koření, které
dává životu větší šmak. Možná řeknete, že
dnes je už jiná doba, lidé a hlavně mladí to
řeší přece přes ty své internety a fejsbůky.
O důvod víc se o něco takového pokusit.
Ale konec snění, je čas na procházku. Hádejte kam?
Tento článek spolu s dalšími příspěvky
na téma Liboháj naleznete v nových regionálních internetových novinách Policka.tvemesto.cz. Pokud budete mít chuť přispět
svým názorem, máte zde své místo.
Petr Klusoň
policka@tvemesto.cz
facebook.com/policka.tvemesto.cz

CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD s. r. o.,
společnost se zaměřením na odvětrané
fasády, revitalizace rodinných
a bytových domů
hledá pracovníky na pozice:

- Stavební technik
- Rozpočtář/ka
Profesní požadavky:
- VŠ/SŠ stavebního oboru
- Praxe SŠ min. 5 let, VŠ 3 roky
- Znalost rozpočtových programů RTS,
uživatelská znalost MS Office
- Sociální a manažerské dovednosti
pro komunikaci s projekčním týmem
a klienty
- Komunikativnost ve vztahu
k zákazníkovi
- ŘP sk. B
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
formou motivačního programu, příjemné
pracovní prostředí, perspektivní práci,
zaměstnanecké benefity.
Nástup dohodou.
kontakt: dvorakova@chytrefasady.cz,
tel: 724 086 402
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Petr Cuper: Zrušení festivalu
555 lidi hodně naštvalo
Jak a kdy se rozhodlo o tom, že festival
555 nakonec bude, byť jinak?
Dohodli jsme se s radními už v červnu, že
nahradíme 555, které bylo zrušeno kvůli vládním opatřením. Museli jsme rušit smlouvy.
Rozhodli jsme se udělat jednodenní koncert, což je povoleno. Je to ale narychlo, což
je na programu znát, bude chudší.
Je to pro Poličáky, abychom jim poděkovali
za to, jak snášeli těžké časy během korony,
Budou tam nějaká omezení?
Omezení počtu lidí zatím není, ale vše se
může měnit. Mnohé stánky byly zrušeny,
bude tam jen pár lidí, kteří udělají prodej
občerstvení, něco tam bude, ale ne v takové míře, jako například vloni.

Dětské zábavní centrum muselo být odvoláno, a stejně tak i další doprovodné akce, moc
mě to mrzí, protože původní program byl dobrý.
Pokud by přišlo nařízení, že nesmí být
stánky s občerstvením, asi bychom to zrušili celé, nemůžeme zvát lidi na celodenní
akci bez jídla a pití.
Jak se vám podařilo sehnat tak narychlo
kapely, a k tomu ještě takové dobré, jako
třeba Čechomor?
Třeba Čechomoři přijedou moc rádi.
Stejně tak Sto zvířat. Ti zůstali z původního programu, víc jsem jich nemusel obvolávat. Spousta letních akcí zaniklo a kapelám se uvolnil program. Jsme ve velmi
těžké situaci a jdeme do risku. Pokud je

budu muset zrušit, potřebuju doložení
o covidu.
Levnější ale nejsou. Ani by mi to nepřišlo fér. Jsou to umělci, kteří dělají svoji práci
stále skvěle.
Největší problém jsme měli se sehnáním
poličských kapel.
Jaké byly reakce občanů na zrušení 555?
Dozvěděl jsem se o sobě velmi nepěkné
věci, ale bylo to v rámci rozlícení davu. Co
člověk, to názor, mrzí mě, že někteří nedokážou říci svůj názor slušně. Ale chápu to,
protože lidi jsou na festival zvyklí. Nejsme
jediní, kdo něco ruší. Obdivuji Lukáše Zrůsta, že dál pořádá koncerty na louce.
Markéta Kutilová
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Jakub Kastner: chceme jít pozitivní cestou

Nedávno jste pořádali veřejnou debatu
o budoucnosti Liboháje, jak to dopadlo?
S jakými nápady lidé přicházeli?
Debatovat o Liboháji přišlo přes 70 lidí,
to považuji za velký úspěch, nečekali jsme
to, je vidět, že Liboháj lidi zajímá. Padlo
32 vstupů do diskuze, mimo těch našich.
Nápady lze rozdělit do tří pilířů. Jeden je
klidová zóna – je důležité, aby tam zůstala vazba na přírodu a bylo to klidné místo
a příliš se to nezměnilo. A to se nestane,
pokud se nebudeme starat, Liboháj se neustále mění. Chtěl bych, aby na to ta diskuse
měla vliv. Vyšla z ní poptávka, aby to bylo
klidné místo spojené s přírodou.
Další pilíř jsou cyklisté, tam je velká
energie. Ti by tam chtěli cyklostezky rodinného typu, nejde o divočinu. Mají už
nakreslené a zpracované trasy. Myslím,
že si nebudou konkurovat s předchozím pilířem klidové zóny, protože uvažují o trasách v prostoru mezi sjezdovkou
a nábližkou, kde pravděpodobně bude
jezdit nákladní doprava s navážkou. Poslední, třetí pilíř, je amfi teátr, který tam již
je a divadelníci tam dělají Divoháj. Ale zájem o to místo mají i hudebníci. A spousta
dalších nápadů, které se buď dají spojit
do těchto pilířů nebo budou mít vlastní
místo. Zpracováváme to.
Proč jste si vybrali Liboháj jako téma vašeho zájmu?
Měli jsme o něj obavu, zájem města o něj
upadl. Na začátku jsme se snažili představit historii Liboháje, která sahá do prvorepublikového lázeňství, které bylo na výborné úrovni u nás obecně. Až po úpadek,
kdy lázeňství zmizelo a zůstal jen lesopark
s altánkem, který se každému vybaví. Ještě
v roce 2005 chtělo město Liboháj krásnější,
ale dopadlo to jen dotací na rybníček a tím
to skončilo. V roce 2008 vznikl projekt na
obnovu lesopraku, ale nenašly se finance.
Od té doby se nic nedělo a v r. 2010 se to
převedlo městským lesům na hospodářský
les. V r. 2019 tam město naplánovalo navážku zeminy. Záměr se potkal s nevolí, tak
byl doplněn anketou o Liboháji v Jitřence,
která je podle nás nedostatečná. Směr, kterým se to ubírá, je jasný a my jsme to chtěli
změnit, vyvolat společenskou poptávku po
něčem jiném.

Kdo tedy o Liboháji může rozhodovat?
To, co se s ním stane, rozhodne zastupitelstvo. Chtěli bychom být jen průvodcem,
garanty, ale kam až nám to umožní představitelé města, to se teprve uvidí. My se
budeme snažit o jejich podporu, ale kam se
to dostane, to záleží na nich. My se snažíme diskusi co nejlépe zpracovat a udělat
výsledky, abychom jim to mohli dát a oni se
rozhodli s čistým svědomím, že to, co dělají,
je dobrý krok nebo směr.
Co ideálně by mělo město udělat? Co
očekáváte?
Byli bychom rádi, kdyby do toho vstoupil
odborník, který bude pracovat s podněty veřejnosti a zpracovávat zadání přímo z těch
diskusí. Toho ale musí oslovit a zaplatit město. Odborník by byl účasten diskusí a pak
by vznikl nějaký rozvojový plán. Nechceme
čekat na dotace, nebo na peníze, vesměs
spousta nápadů může začít fungovat hned,
pokud za tím bude stát komunita, která začne pracovat a něco dělat. Viz amfiteátr, divadelníci tam teď už hrajou. To samé cyklostezky, tam jsou schopni si ty otáčky splácat
sami, jsou nadšení a mají na to sílu, ale musí
vědět, že můžou a v dlouhodobém horizontu jim do toho nikdo nehodí vidle. A je to
i o kompromisu se správou lesů, oni do toho
musí vstoupit a říct, co je a není možné.
A jak se k tomu z vašeho pohledu město
staví? Má zájem?
Městská rada to vzala na vědomí. Diskuse se zúčastnilo pět zastupitelů a vesměs
to přijali kladně a já věřím, že vzhledem
k tomu, že to má reálný podklad, tak by je
to mohlo zajímat.
Máte časový plán, kdy byste chtěli, aby
se něco začalo dít?
Tomu se vyhýbáme, ten máme pro nás,
protože potřebujeme odvést výsledky, ale
časový plán rozvoje není. Je to jen o tom,
že bude plán, co se tam bude dít, ale jak
dlouho se budou stavět zatáčky, je vlastně
úplně jedno, a jak na to seženou peníze, je
taky jedno. A to stejné amfiteátr – tam už
se hraje teď a kdy tam bude něco stát a přijde impulz na větší rozvoj nebo se skupina
dohodne přijít s motyčkou a uklidit nějaké
roští... možná některé projekty skončí na
tom, že se ukáže, že ta komunita to doopravdy nechtěla, protože se nic neděje. Pak
bude prostor na přehodnocení.
Pokud budou potřeba peníze, tak o dotace budete žádat vy nebo město? Např.
výstavba nového hřiště.
Nemyslím, že tohle je důležitá otázka. Ale
u toho hřiště třeba my o ty peníze nebudeme žádat. My mu uděláme okénko, zjistíme
zájmovou skupinu, jakou to má udržitelnost
a jak to bude finančně náročné, kdo se o to
bude starat apod. Uděláme tomu jakýsi
pasport, a když se to dostane do rozvojového plánu, tak k tomu bude prostor. A ten

člověk, spolek, skupina, která bude garantem, do toho bude šťouchat. Bude se ptát,
zda o to má město zájem, jestli do toho
bude investovat a pokud ne, tak jsou i svépomocné varianty. Když to řeknu hloupě,
tak na narozeniny můžu říct: nedávejte mi
dárky, ale na darujme.cz mi darujte hřiště.
Pět tisíc korun stačí pro to, aby se něco stalo v rámci komunity a ona se začne zajímat
a pečovat a najednou budeme mít dětské
hřiště. Může být jednoduché, z přírodních
prvků. Ne, že někdo sežene peníze, které
nám pošlou. To je cesta, která nás nezajímá. Rychlý kapitál nevytváří hodnoty. Nám
jde o to, že za tou činností budou stát lidi.
Takto můžeme rozvinout komunitu a posílit
město.
Co je to Fénix?
Fénix je občanská iniciativa. Cílem je věnovat se věcem veřejným. Nejsme napojení
na žádnou politickou stranu. Myslíme si, že
by město ohledně Liboháje mělo rozhodovat
koncepčně a že by mělo k tomu zvát veřejnost. My jsme si přáli, aby to Polička pojala
za své a tohle bereme jako pilotní projekt.
Pro Fénix je první věc Liboháj, ale chcete
pokračovat v dalších oblastech?
Teď plánujeme třeba StreetFesty, chtěli
bychom, aby lidé vyšli ven na ulici a aby ji
otevřeli a pozvali na ni jiné lidi, aby to bylo
spojené s jídlem a muzikou. Je toho v ČR
hrozně moc, není to žádná novinka.
Něco podobného jako Den neobyčejných
zážitků?
Ano, ale my bychom se chtěli orientovat
na sousedské vztahy. Jedna ulice – ať lidé
vyjdou ven, možná přijdou jen to okouknout, prolomí se ledy, s někým si popovídají
a prohloubí vztahy. Uděláme to na jedné
ulici, příště na jiné a chceme, aby to skákalo
po ulicích. Je to takový nápad. Riegerova je
první ulice, kde to plánujeme.
Máte další nápady?
Určitě, mluvili jsme třeba o recyklačním
centru, komunitním, protože existuje projekt,
který zpracovává jednoduché stroje k recyklaci plastů, dokážou z nich pak udělat i výrobky - třeba lavičky. Není to manufaktura
nebo podnikatelský zájem, ale člověk se učí
přetvářet materiál. Nápadů je víc, ale musíme
postupně, na všechno nemáme energii.
Máte sponzory, nebo je to jen dobrovolnická věc?
Takové věci jsme ještě vůbec neřešili. Nadaci Via jsme teď nastínili, co děláme, ale
o grant jsme se jim neodvážili říct. Jim se to
ale líbí, ale teď je na nich, aby si řekli, že my
jsme ta potřebná iniciativa, které chtějí dát
peníze. Uvidíme.
Pokud máte další podněty a nápady
k Liboháji pište prosím na info@fenixpolicka.cz, děkujeme.
Markéta Kutilová

LIDL v Poličce
V Poličce se plánuje výstavba obchodu Lidl o prodejní ploše 1 400 m2 a parkováním pro
100 aut. Prodejna má vzniknout na křižovatce mezi Poličkou a obcí Pomezí na pozemcích p. č.
394, 397, 399/3 a 401/2. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace pro územní
řízení. Tuto dokumentaci včetně inženýringu zajišťuje firma Apolo. Také probíhá změna Územního plánu, jejíž součástí je změna plochy smíšené obytné s označením Z15 na plochu občanské
vybavenosti. Zatím se počítá s otevřením prodejny v prosinci 2021.

Bidlová: konečně
informace o LIDLu
Na červnovém jednání zastupitelstva proběhly kusé informace o chystané prodejně
LIDL v Poličce. Mezi občany toto téma rezonuje už delší dobu, iniciovala jsem tedy
schůzku s vedením města a investorem
tak, abychom jako občané dostali ucelené
informace o připravovaném záměru. Začátkem července proběhlo veřejné jednání.
Je škoda, že starosta dal vědet necelé dva
dny předem, takže v 9 hodin, v prázdninový pracovní den, jsme nakonec za veřejnost
mohli přijít jen tři občané.
Na jednání bylo potvrzeno, že prodejna
se bude stavět na dnes volném pozemku
při příjezdu do Poličky z Pomezí. Projekční

činnost a vyřízení na úřadech zajišťuje firma
Apolo M. Kozáčka, který byl na jednání také
přítomen. Sám nastínil další postup, kdy
jeho projekce buď pouze dokončí a úspěšně
vyřídí projekt pro územní řízení a odprodá
jej LIDLu, anebo spolu s partnerem, který
vlastní pozemky, celou prodejnu vybuduje
a odprodá ji již jako kompletní stavbu.
Zde je nutno se zastavit u řešení pozemku a vnějšího vzhledu objektu. Z předložené prozatímní dokumentace bude pozemek
kompletně zastavěn, na ploše u silnice
bude parkoviště a za ním podélně s Bílým
potokem „bedna“ samotné prodejny. Vedení města nevyvíjí žádnou činnost, aby

vzhled a umístění objektu jakkoliv ovlivnilo.
Pouze se spokojilo s příslibem vybudování
chodníku. Jako architektka vím, a příklady z jiných měst ukazují, že vedení města
může razantně zasahovat do podoby takto velkých projektů a obzvláště do podoby
okolních ploch.
Sama za sebe jsem na jednání navrhla tři
okruhy, které by se město mělo snažit prosazovat. První je umístění vegetační zelené
střechy jako částečné náhrady zastavěné
zeleně a pro zlepšení místního mikroklima. Jako druhý bod považuji za nutné řešit
ztvárnění alespoň čelní fasády – ať už si
pod tím představíme výtvarné členění, dřevěný obklad či použití fotovoltaik. Investorovi tím však vznikají vícenáklady, a tak se
bez případných dotací do výše uvedeného
samozřejmě nehrne.
Třetí bod ale město může a dle mého
názoru musí ovlivnit – a to kvalitní veřejný prostor. To znamená kvalitní architektonické zpracování ploch, snadný přístup
pěších a cyklistů, osázení stínícími stromy,
komplexní řešení zeleně, rozmístění laviček,
oddechových prvků atd. atd. V nedaleké
Litomyšli ve spolupráci s LIDLem dokonce
uskutečnili architektonickou soutěž na podobu objektu a okolí. Záleží tedy zcela na
vedení města, jak bude zastávat zájmy občanů a jak bude chtít mít kvalitní městský
prostor.
Jitka Bidlová, zastupitelka

K plánované výstavbě prodejny LIDL
Vážení a milí poličští občané,
dovolte mi na základě informací z článku paní zastupitelky Jitky Bidlové upřesnit
a doplnit několik informací, které v jejím
příspěvku zazněly.
Mělo by se jednat o klasický supermarket, nikoli snad o obchodní centrum (i tuto
spekulaci jsem zaznamenal), které by mělo
vyšší potenciál odlákat zákazníky z malých
obchodů v centru města, což určitě není žádoucí. Snaha trvá již cca 2 roky a za tuto
dobu proběhla celá řada různých jednání,
a to i za účasti samosprávy města, které
chtělo být o záměrech soukromého investora informováno.
První zásadní otázkou bylo, zda se vůbec
podaří zajistit vhodný pozemek. Investor
nakonec nalezl pozemek u křížení ulice Hegerova a Družstevní u odbočky na Pomezí. V rámci projednávání změny územního
plánu č. 3, kterou iniciovalo město Polička,
zejména kvůli výstavbě bytových domů
v lokalitě dnešního Dětského domova, podal investor příslušnou žádost vztahující
se ke změně využití jím vytipovaného pozemku. Tato žádost je spolu s dalšími zcela
standardně a legitimně ve složitém procesu
změny územního plánu č. 3 projednávána.
Věříme, že celý proces bude úspěšně dokončen na začátku příštího roku.

Při složitých jednáních za účasti dopravních inženýrů a policistů město od
počátku trvalo zejména na nejvhodnější
variantě celkového dopravního uspořádání této lokality mezi Poličkou a Pomezím
včetně napojení na hlavní silnici. Jedním
z mnoha aspektů byl požadavek našeho
města na zbudování chybějícího chodníku, který se firma zavázala na své náklady
vybudovat a následně bezúplatně převést
na město.
Již ve druhém pololetí roku 2019 jsem
mimo jiné na základě dotazů občanů na
jednání zastupitelstva města oslovil zástupce investora ohledně zamýšlené podoby stavby. Byl jsem ujištěn, že v Poličce dojde k výstavbě již nového moderního typu
prodejny, která se v současné době staví
i v jiných městech České republiky.
Na letošním červnovém jednání Zastupitelstva města Poličky zazněly opětovně
dotazy či apel na to, aby město ovlivnilo
i vzhled prodejny po vzoru města Litomyšl. Navrhl jsem, že svoláme další schůzku,
na kterou pozvu konkrétní projektanty
a všechny další případné zájemce, kteří mají
o účast zájem.
Na toto jednání byli vedle projektantů pozváni i všichni mně známí zájemci o seznámení se s navrhovaným řešením.

V kontextu mých předchozích slov musím zcela vážně polemizovat s názorem
autorky článku, že je snad zcela v rukou města, jakou podobu bude stavba
mít. Znovu opakuji, že se jedná o záměr
soukromého investora na soukromém
pozemku. Možnosti města v tomto ohledu jsou omezené. Není možné srovnávat
situaci s postupem Litomyšle. Zde pouze dodám, že tamní supermarket má být
umístěn v historickém areálu Perštýn ze
16. století, přičemž se počítá např. se zachováním a rekonstrukcí některých památek v areálu.
Za naše město mohu ve vší vážnosti slíbit, že i nadále budeme usilovat o co nejpřívětivější konečnou podobu v celé šíři
souvisejících dopadů tohoto významného
projektu. Ubezpečuji všechny, že celému
procesu vyřízení stavebního povolení bude
ze strany města věnována maximální pozornost a důslednost při zohlednění všech
estetických, dopravních a jiných oprávněných požadavků, které přispějí k docílení
pěkné a důstojné podoby této očekávané
prodejny.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města
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Povodně v Poličce

Husovka 1939
V červnu a červenci obcházely Poličku
povodně. Obcházely by se mělo napsat
tučně. Blízké okolní vesnice si to říct nemohou. Naše město má však od roku 2004
na jižní straně vybudovaný poldr. Jeho hráz
má 280 metrů a dolina poldru pojme až
106 tisíc kubických metrů vody. Dá se říct,
že po staletích si Polička může oddychnout.
V dobách dřívějších platilo město daň faktu,
že bylo pevností. Ještě při pohledu na mapu
Poličky z roku 1839 je vidět, jak je Polička
obtékána ze všech stran vodou. Z nejvyšší
západní části, kde je dnes ulice Vrchlického
a výpadovka na Hlinsko, byl potok ze západu napájen z výšin kolem Starohradské
silnice, ze severu pak vodami od Stříteže
a Lezníka. Na mapě z roku 1836 je tento
potok na mapě uveden jako Jordán. Zásobený vodou od Lezníka, jako poměrně vydatný
potok tekoucí zhruba od současné budovy
pošty, dospěl po pár stovkách metrů k soutoku s Bílým potokem. Poslední desítky metrů byl souběžný s Bysterskou ulicí, dnes Čs.
Armády, vléval se do tehdy ještě neregulovaného Synského rybníka, v té době však
na mapě značeného jako Schwein Teich.
Vlastimilovní Poličáci nemohli tento neuctivý název unést a tak nějaký romantický
autor vymyslel dojemnou zkazku o dvou
nebohých syncích zahynuvších v temných
vodách tohoto rybníka. A hle, název se ujal,
byv ochotně a dojímavě šířen kantorstvem
vnímavému žactvu a – bez ironie – pěkná
legenda se ujala.
Jordán byl přes své krátké povodí také
zdrojem mnoha povodní. V čase vydatných
dešťů dokázal zaplavit nejen ulici Na Bídě
a tehdy ještě nedlážděnou Husovku, ale
i prostor křižovatky na Limberk (Pomezí),

okolí kapličky (dnes kruhový objezd), až do
svého vtoku do rybníka. Povodně byly tehdy zřejmě jevem docela obvyklým, svědčí
o tom pohotově užívané lodičky, které se při
povodních jako zázrakem objevily a brázdily
hladinu od Husovky po tržiště, pomístním
názvem Na obci. Na tomto obecním pozemku bylo místo pro houpačky, kolotoče, ale
i pro cirkusy. Dnes zde stojí Penzion DPS.
V roce 1836 byl vypracován katastrální
plán na zasypání Jordánu a následně také
realizován. Ještě generace mého dědečka
si Jordán připomínala. Když byla zaplavena
Husovka, pamětníci říkali, že se probudil
Jordán. Dnes už je připomínán jen společenským domem, stojícím zhruba na místě

poličské bašty, zbourané ve třicátých letech
minulého století. V dlažbě je označen její
půdorys.
Dívám se na fotku z roku 1939. Husovka
je zaplavená, můj otec s lopatou vhání vodu
do kanálu a moje teta Kuklová a bratranec
koukají ze vchodu jejich domu. V kuchyni
jim plave nábytek. Zase je bude čekat vysoušení, možná i trhání podlahy a její nové
položení. V té době už jsou domy číslo 24
(Kuklovi) a 25 (Šafářovi) pod úrovní nově
vydlážděné ulice a do domu se vstupuje po
schůdku, nikoliv jeden stupeň nahoru, ale
dolů. Každá úprava vozovky v Husovce se
projevila jejím navýšením bez ohledu na
domy v ulici, a tak v důsledku toho museli obyvatelé čelit takřka dvakrát ročně její
zátopě.
V roce 1952 se v akci Z, jak se nazývala
brigádní povinnost při zvelebování města,
rekonstruovala Husovka. Měla dostat novou kanalizaci a novou kamennou dlažbu.
Budovatelské výhledy byly optimistické;
zapálené obyvatelstvo se zřejmě už už nemůže dočkat, až přetvoří nejen Husovku,
ale celou republiku a pak celý mírový tábor,
ve kvetoucí zahradu. Zatím však městský
architekt Adam přikazuje naší septimě,
abychom po levé straně narovnané dlažební kostky přenesli a urovnali na její pravou
stranu. Za týden nám dává pokyn, abychom
dlažební kostky zase přemístili a urovnali
na levou stranu ulice. Vzhledem k těmto
jeho budovatelským akcím jsme navrhovali
přejmenovat Husovu ulici na ulici Adamovu.
Hnedle za čtyři roky se dílo přiblížilo k dokončení.
Přišel den 15. srpna 1956. Poličští družstevníci a zbývající hrstka samostatných
hospodářů měla žně. Byl čas sklizně pšenice. Od rána svítilo slunce a ještě kolem třetí
odpoledne to tak bylo. Pak se nad Luckým
vrchem objevil mrak a rychle postupoval
k městu. A jak praví klasik, aniž by se co

Husovka 1956

řeklo, pohasla slunce zář. Naráz se spustil
brutální déšť provázený kroupami. Bylo to
krupobití bolavé, kdo neměl nic na hlavě,
byl bičován dvoucentimetrovými kroupami.
Věděl jsem své a běžel do Husovky, protože jsem si uměl představit, co se děje na
této rozkopané ulici. Hned jsem však zaběhl
zpět, vzal si na hlavu kuchyňský hrnec a doběhl k domu Kuklových. V kuchyni vše plavalo, voda byla takřka půl metrů nad podlahou. Venku krupobití neustávalo. Když asi
po hodině ustalo, byla ulice souvisle pokryta bílým povlakem čtvrtmetrového nánosu
krup. Ty pak tály ještě dva dny. Nesklizená
úroda byla zničena.
Nejvíce byly zasaženy domy Kuklových
a Šafářových. Kromě poškozeného nábytku
se musela vytrhat zničená podlaha, vysušit prostor pod ní a nově ji nechat zhotovit.
K tomu si přimyslete ještě ten šok z prožitého, těžké získávání řemeslníků k opravám
i vyšší věk postižených a bude se vám to,
co jen dokumentárně uvádím, jevit v jiném
světle. Zakončím konstatováním: zatímco
se předtím rekonstrukce Husovky táhla několik let, pak šlo vše ráz naráz. Avšak podle
nových zvyklostí: Národní hospodářství bylo
posedlé vidinou dosažitelnosti úspěchů pod
heslem všech možných úspor. Vzniklo zlepšovatelské hnutí mající ve štítu maximální
úspory materiálu a všudypřítomnou produktivitu práce. Přeloženo do srozumitelné
mluvy: Tam, kde měl být metrák cementu,

zlepšovatel vymyslel, že stačí o nějaké to
kilo méně, tam, kde se rygol poctivě hloubil
jeden den, nyní se nepoctivě hloubil polovinu času. Teprve v roce 2014, po 58 letech,
při generální rekonstrukci kanalizace v Husově ulici, se zjistilo, že ve spodní části ulice
je kanalizační potrubí s podstatně menší
světlostí, tedy průchodností, než po celé
délce ulice. Při zvětšeném toku vody byla
trubka ve spodní části přitékající vodou zahlcena a ta začala téct proti proudu. V takových případech byl třeba zatopen i sklep
místní pošty a voda stála i v horní části ulice. Řekl mi to, a také ukázal, provozní mistr
organizace, která rekonstrukci prováděla.
Další červené povodňové datum je noc ze
sedmého na osmý červenec 1997.
Nejen Polička, ale mnoho míst
v republice, bylo postiženo povodněmi, připomínám jenom Troubky
na Přerovsku, či Hradec Králové
v Malšovicích. Poličku voda zatopila od východu. Bílý potok se
vylil na Horním předměstí a kolem
jedenácté večer už byla zatopena Hegerova ulice, prostor kolem
mlýna, Dům s pečovatelskou službou a později se z přeplněného
Synského rybníku voda hnala korytem pod Tylovým domem, strhla
mostek u čističky a zaplavila louky
ke Kamenci. Byla také zasažena
jihovýchodní a jihozápadní část

města. Kulminace nastala kolem půlnoci.
Ještě ráno však byly některé ulice zaplaveny. Mám z této pohromy natočený film a teprve s odstupem času při jeho promítání
vidím, jaké masy vody zaplavily Poličku –
například zahrádky domů kolem mlýna byly
zcela pod vodou a jindy mírný Bílý potok se
stal dravou říčkou. Ještě druhý den dopoledne Hegerovou ulicí projížděla auta vodou.
Když vidíme, co letos způsobila voda
v nedalekém okolí v Lubné a Pusté Rybné, musíme být rádi, že vybudovaný poldr
Poličku účinně chrání a rekonstruování kanalizací přináší obyvatelům Poličky klid.
Snad se nemýlím.
Adolf Klein

Hegorova 1997

Meliorace a trvalé odvodňování
Slovo meliorace znamená soubor opatření vedoucích ke zlepšení úrodnosti půd.
Můžeme je rozdělit na tři základní skupiny,
a to na meliorace odvodňovací, závlahové
a půdo ochranné.
V minulosti ovšem meliorace zdegradovaly až na jednostranné plošné odvodnění, ať
povrchovými nebo podzemními opatřeními.
Odvodňování se postupem času zdokonalovalo až do té míry, že např. v roce 1975
bylo odvodněno 72 855 ha (27x27 km)
a dnes je evidováno 1 084 800 ha pozemků odvodněných trubkovou drenáží, což je
přibližně 25 % zemědělské půdy. To je pro
představu čtverec o rozměrech přibližně
104x104 km. K tomu je 14 160 km upravených malých vodních toků (napřímených
a zahloubených) a 4 500 km krytých kanálů. Navíc se odhaduje, že je až 450 000 ha
dalších odvodněných ploch mimo výše zmíněnou evidenci (další čtverec 67x67 km).
Hlavní bylo splnit plán. Odvodňování se
dělalo plošně i tam, kde nebylo opodstatněné. Meliorace odvodňují velkou část polí
a luk, hlavně prameniště, údolní nivy a mokřady. Vody v podzemí trvale ubývá a to
i v okamžiku déle trvajících dešťů.
S postupnými klimatickými změnami dochází k tomu, že i když průměrný celoroční

úhrn srážek nezaznamenal zásadní úbytek
oproti dlouhodobému normálu (úbytek je
cca do 10 %), tak srážky přicházejí nerovnoměrně, nárazovitě a střídají se se suchými
obdobími. Navíc dochází vzrůstem teploty
k prodloužení vegetační doby a ke zvýšenému výparu. Výše zmíněné způsobuje vysychání krajiny. K tomu nemalým způsobem
přispívá působení větru na nekonečných
lánech. Když k tomu všemu přidáme ještě
celoroční odvodnění, tak se tento problém
výrazně prohlubuje. Dnešním hospodařením
s vodami je zaděláno na tvorbu pouštní krajiny, jak se o tom přesvědčily jiné civilizace.
Že je s krajinou něco špatně, jistě každý
vidí. Bez konkrétních kroků může odvodnění fungovat další desítky let a voda, místo
aby doplňovala zásoby podzemních vod,
bude bez užitku odtékat nenávratně pryč.
Ani dlouhodobé deště vše nezachrání a bez
vhodných opatření způsobí více škody než
užitku.
Dříve nastavené zlepšování úrodnosti
odvodněním vyhovovalo tehdejšímu klimatu i hospodaření, ale nevyhovuje měnícím
se podmínkám. Rychlé vysychání krajiny,
úbytek spodních vod, ale i povodně – riziko nenávratných změn s dopadem na nás
všechny – můžeme ovlivnit. Tak, jak byla

potřeba energie a peníze na odvodnění,
tak bude třeba investovat prostředky na
obnovu správného fungování krajiny. Stejně
tak jak odvodňovací opatření, tak ani jejich
omezení, nelze však udělat najednou.
Řešení nemusí být ani nákladná – na
vhodných místech je možná úprava regulace odtoku a tím zvýšení úrovně hladiny
spodní vody (např. pomocí regulačních
prvků, kdy odvodnění stále funguje, ale je
rozumně regulováno). Jako regulační prvek může sloužit mimo rybníků i mokřad,
tůň i jiný prvek s proměnlivou hladinou
vody. Vhodné opatření je i zpomalení toku
a zvětšení zasakovací plochy ve vhodných
místech. Není těžké poznat, který z obrázků znázorňuje špatné a který dobré řešení.
Podporujme přírodě blízká opatření na
všech úrovních.
Milan Beneš
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Na výlet cyklobusem po celé prázdniny i v září!
Využijte nabídku cyklobusu, letáčky s jízdním řádem
jsou k dispozici zdarma v informačním centru!
Už patnáctým rokem projíždí turistickou oblastí
Českomoravské pomezí pětice cyklobusů, které vás
přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu. Ať už
dáváte přednost pěší turistice nebo raději vyrazíte
na projížďku na kole, služeb turistických autobusů,
uzpůsobených pro převoz kol, můžete využít po celé
prázdniny i v září.
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem přiblížit k oblíbeným místům Českomoravského pomezí i zajímavým cílům v okolí. I letos budete moci
využít také linek zajíždějících až na Dolní Moravu
nebo do Žďárských vrchů.
Růžová linka 680017 (30. května – 28. září)
Cyklobus odjíždí z Poličky v 9.35 a výlet si můžete udělat například na tato místa:
• Borová, rozhledna Terezka u Proseče • Proseč, Toulovcovy maštale • zámek Nové Hrady • Vysokomýtsko
a Litomyšlsko • rozhledna na Kozlovském vrchu • cyklostezky na Orlickoústecku
Poličská nemocnice, s. r. o. přijme
do pracovního poměru:

Fyzioterapeuta
Všeobecnou sestru
Praktickou sestru
NABÍZÍME:
• náborový příspěvek
• možnost ubytování
• 5 týdnů dovolené
• další pracovní volno tzv. sickdays
• příspěvky na penzijní připojištění,
životní pojištění
• příspěvky na stravování
• možnost dalšího vzdělávání
• ostatní benefity
Kontakt: mob.: 777 748 672, e-mail:
sestra@azass.cz

Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem do
Poličky v 18.43.
Modrá linka 680018 (30. května – 28. září)
Pokud se vydáte na výlet linkou, která vyjíždí
z Poličky v 7.40, můžete navštívit například:
• Svitavsko a Moravskotřebovsko • Hřebečské
důlní stezky • Průmyslové muzeum a úzkokolejku
v Mladějově • Červenou Vodu – rozhledna na Křížové hoře, lanová dráha Buková hora • Suchý vrch
– rozhledna, tvrz Bouda • Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, klášter Hora Matky Boží • Dolní
Moravu – Stezka v oblacích, bobová dráha, dětské
zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem do
Poličky v 16.30.
Zelená linka 650555 (30. května – 28. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží z Poličky směrem na Žďárské vrchy ve 12.40, můžete navštívit:
• Telecí – Lucký vrch • České Milovy • Svratku,

Svratouch • Hlinecko • vodní nádrž Seč
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích až do 28. září. Na linkách
platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy
dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné skupinové,
síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné informace
o provozu cyklobusů včetně aktuálních jízdních řádů
najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz.
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy na
výlet jsou k dispozici v informačních centrech a na
řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolupráci
měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy,
Vysoké Mýto, destinační společnosti Českomoravské
pomezí a Pardubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťastnou
cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Jiří Zámečník, destinační společnost
Českomoravské pomezí
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Hrad
Svojanov
Historické opevnění hradu Svojanov
protrhly přívalové deště
Mnozí z vás, kdo jste v těchto dnech navštívili hrad Svojanov, jste si určitě všimli, že
u gotické zahrady je sesypaná část historického opevnění hradu. Na sesuvu se podepsaly přívalové deště.
Rádi bychom hradby opravili, ale na mimořádné a hlavně nečekané výdaje nemáme peníze. Kvůli koronaviru byl hrad pro
veřejnost dva měsíce uzavřený a to se odrazilo i na finanční situaci památky.
Dovolujeme si požádat všechny z vás,
kterým není hrad Svojanov lhostejný, o finanční podporu. Přispívat můžete na speciální bankovní účet č.: 283011032/0300
Část zahrad s poškozenou hradbou je
kvůli bezpečnosti uzavřená, a to až do doby
dokud nebude opravená.
Děkujeme za vaši podporu a za pochopení.
Pohádkový srpen
Letošní divadelní pouť tak, jak ji návštěvníci znají, se konat nebude. „Vzhledem
k tomu, že nevíme, v jak velkém rozsahu
budeme moci konat akce, jsme vytvořili náhradní program,“ říká Miloš Dempír,
kastelán hradu Svojanov. Místo celého, divadly propleteného, víkendu je pouze na
sobotu 1. srpna připravené Divadelní odpoledne s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. „V prostorách hradu, jak je zvykem,
vystoupí oblíbená dvojice se svými hosty.
Návštěvníci se mohou těšit na pohádková představení na nádvoří hradu. Na podvečerní hodiny je pak naplánovaný pořad
Hradní (z)povídání. Tentokrát si naši milí
hosté budou povídat s Naďou Konvalinkovou,“ upřesňuje kastelán.
Třicetiletá válka, která se už tradičně konává v polovině srpna, je pro letošní rok odložená. Místo ní se ve dnech 15. a 16. srpna výletníci mohou těšit na Pohádkový Svojanov. „Jak
už název napovídá, při prohlídkách hradu se
návštěvníci budou setkávat s pohádkovými
postavami,“ uvádí Miloš Dempír. Scény z našich národních pohádek odehrají na prohlídkovém okruhu A členové letohradského spolku
Honorata. Setkání s pohádkovými postavami

budou interaktivní, to znamená, že účastníci
prohlídek by měli počítat s tím, že budou vtažení do děje. Chcete vidět Zlatovlásku, čerta
s Káčou, nebo třeba Šípkovou Růženku? Pak

se přijeďte podívat na hrad Svojanov. Hrad
Svojanov má v srpnu brány dokořán každý
den, vždy od 9 do 18 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Soutěžní křížovka

Výherkyní z předešlého čísla se stala paní Zdeňka Jiránková z Poličky.
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Vydejte se po stopách pověstí

Kraje Smetany a Martinů
Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil?
Kde najdete Štamberk a co skrývá? Které místo je spojené s pyšnou hraběnkou
a kterou obec navštívil sám císař Josef II.
nebo dokonce král Karel IV.? Jak vznikly lázně Balda a kde strašila Bílá paní?
To vše, a ještě mnohem víc, se dozvíte
v novém sešitku Pověsti z Kraje Smetany
a Martinů.

Sešit plný krásných obrázků od malířky
Veroniky Balcarové s texty pověstí z obcí
Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná, Oldřiš, Polička, Pomezí, Sebranice, Svojanov, Široký Důl a Telecí,
doplňují omalovánky a také plno kvízů, úkolů a otázek. A navíc, všechna místa, která
podle pověstí navštívíte, můžete vybarvit
v mapce na zadní straně sešitu.

Dílko pro vás vydal svazek obcí Kraj Smetany a Martinů jako inspiraci pro výlety
a poznávání. Přijeďte se podívat na místa
pověstí, o kterých si přečtete. Najdete tu
mnoho dalších zajímavostí a lákadel pro
vaše výpravy a dobrodružství! Další tipy
hledejte na www.regionsm.cz. Sešitky jsou
k dostání v informačních centrech našeho
regionu a v obcích KSM.
Kde je studánka Obročnice a kde se zjevuje duch zlého rytíře, který čeká na vysvobození? Hledejte!
Ing. Naděžda Šauerová, ředitelka svazku
obcí Kraj Smetany a Martinů

Nabízímpsychologicképoradenství,
psychoterapii
lidemvobtížnýchživotníchsituacích
Kontakt:Mgr.JanaFlídrová,777736041
www.janaflidrova.cz

Kód z Poličky
běžel na vesmírné
stanici ISS

Během koronakrize se půdní tým přihlásil
do mezinárodní Astro Pí Chalenge. Ta spočívá v tom, že tým dětí od 9 do 14 let napíše vlastní program pro kontrolér Astro
Pí, který se následně pošle na ISS a tam
chvilku běží. Ve vesmíru se tak v našem
minutovém programu objevil pozdrav
z knihovny i Poličky. Díky Katce Šandové,
Samovi Witzovi, Tomášovi Pechancovi
a Davidu Šplíchalovi, kterým tímto také
gratulujeme! Ne každému se podaří dostat
svoji práci na oběžnou dráhu.
Knihovna Polička _Půda

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
Knihovna i Půda jsou z provozních důvodů
do 9. srpna uzavřené!
úterý 11. 8. – 9.00–12.00 Micro:bit v říši
divů
Hravé robotické dopoledne pro všechny
s Hankou Šandovou zaměřené na programování desky micro:bit nejen na motivy
Alenky a základní technickou angličtinu.
úterý 25. 8. – 9.00–12.00 Ochočte si robotické zvířátko
Programování robotů mBot s Hankou.
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 13. 8. – Srí Lanka
čtvrtek 20. 8. – Mauricius
čtvrtek 27. 8. – Londýn
KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ od 18.00 do 20.00
Přednášky z cyklu ŘÍM – Cesta na vrchol
V rámci Akademie 21 přednáší dr. Ivana
Fridrichová-Sýkorová
úterý 11.8. – Řím, nebezpečný soused
úterý 25.8. – Půda a válka – pevné pilíře
státu I.
OTEVÍRACÍ DOBA PŮDY
O PRÁZDNINÁCH
PONDĚLÍ
13.30–18.00
ČTVRTEK
13.30–18.00
OTEVÍRACÍ DOBA DOSPĚLÉHO
A DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
O prázdninách bude omezeno půjčování
v sobotu a neděli, ve všední dny bude od
12.00 do 13.00 pauza. DO 9. SRPNA BUDOU OBĚ PŮJČOVNY Z TECHNICKCÝH
DŮVODŮ ZCELA UZAVŘENY!!!
www.knihovna.policka.org a www.puda.
knihovna.policka.org
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MATAMI
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 dovolené bude MaTami zavřeno v tyto
týdny: 3.-14. 8., 24.-28. 8. Děkujeme za
pochopení.
PONDĚLÍ - Klubík – otevřená herna –
9.00–12.00 h
ÚTERÝ – Dílny dle programu - 9.00–12.00
h STŘEDA - Hlídáček 8.00–12.00 h, Coworking – 12.30–15.30 h (pouze na objednání)
ČTVRTEK – Klubík – otevřená herna 9.00–12.00 h PÁTEK - Klubík – otevřená
herna - 9.00–12.00 h
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 h 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/h za každého
druhého sourozence
Dílnička pro dětičky – Obrázky z luštěnin
a semínek
18. 8. (úterý) od 9.00 do 12.00 hod.
Z malých zrnek a plodů vytvoříme velká
díla. Budeme skládat a lepit a lepit a lepit.
Dílnička pro děti neomezeného věku, mladší 4 let prosíme s doprovodem. Doba výro-

by cca. 30–45 min.
Cena: 50 Kč
Zastavení u tvoření – Motivační kartičky
18. 8. (úterý) od 16.00 do 12.00 hod.
Zastavte se v prázdninovém shonu a přijďte si s námi u kávy vyrobit motivační kartičky. Dílna je určena pro dospěláky.
Cena 50 Kč
Škola v souvislostech
24. 8. (pondělí) od 17.00 do 20.00 hod.
Pro rodiče dětí, co se chystají nebo jsou ve
škole – potřeby, co školy ne/naplňují, jak
můžeme dětem pomoci k úspěchu. Povede
psycholožka Mgr. Monika Čuhelová, přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Cena: 100 Kč
Bazárek
Bazárek se uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 16. 9. 2020 (středa 9.00 – 18.00 h)
a 17. 9. 2020 (čtvrtek 8.00 – 13.00 h). Můžete se těšit na komisní prodej kojeneckého
a dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, hraček a oblečení pro těhotné.
Příjem věcí: 14. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 h
( Jordán).
Výdej věcí 18. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 h
( Jordán).
Kurz rodičovských dovedností I.
21.9., 5.10.,19.10. 2.11., 23.11. (pondělí)
od 17 do 20 hod.
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na
dětský hněv, co si počít, když dítě odmlouvá, nechce jít spát, odmítá jíst, dělat úkoly
či domácí práce? Nevíte si rady s vlastními
emocemi? Trápí vás, že se odchod z domu
neobejde bez křiku či trucování? Nebo vám
připadá, že vás děti neposlouchají? Vyzkoušejte metodu Efektivního rodičovství.
Pod vedením psycholožky Moniky Čuhelové
se dozvíte vice o zdravé komunikaci mezi
rodiči a dětmi, jak u dětí povzbuzovat a rozvíjet sebedůvěru. Součástí jsou tréninkové
aktivity, které jsou souborem praktických

Česká inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
1. 8. – Nábřežní jazzová pouť
Putování mezi dvěma pódii i napříč jazzovými styly v podání muzikantů z našeho
regionu, špičkových českých jazzmanů i zahraničních hostů.
CHEB
1.–2. 8. – Wine & Fresh food festival
2. ročník gastronomického festivalu – live
show vaření, široký výběr gastronomie,
bohatý program – kapela Wohnout, Janek
Ledecký a další.
JINDŘICHŮV HRADEC
29. 8. – Trubadúr
Operní představení na III. nádvoří hradu
a zámku v Jindřichově Hradci.

KUTNÁ HORA
22.–30. 8. – Mezinárodní hudební festival
Nejen klasickou komorní hudbu, ale i projekty na pomezí žánrů. Festival rozezní sakrální prostory v Kutné Hoře a jejím okolí
vynikající hudební osobnosti.
LITOMYŠL
7.–9. 8. – Vzpomínková jízda na Elišku
a Čeňka Junkovy
spojeno s výstavou historických vozidel na
zámeckém nádvoří a dobovou módní přehlídkou.
POLIČKA
8.–9. 8. – v rámci akce „Ozvěny festivalů
České inspirace – Litomyšlské Toulovcovy
prázdninové pátky v Poličce.“

dovedností a znalostí, jež mají rozvíjet rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat
rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah
mezi rodiči a dětmi. Možnost hlídání dětí
v době konání kurzu zdarma. Přihlašujte se
na prihlasse@matami.cz
Cena: 1000 Kč za osobu/ 1500 Kč za pár

Letní hraní v muzeu (koncert a divadlo)
8. 8. od 19 hod. – koncert kapely Paní věší
prádlo, která je rok od roku vyhledávanější
a své posluchače nachází napříč generacemi
9. 8. od 16 hod. – Námořnická pohádka pro
děti – divadlo JOJO. Centrum Bohuslava
Martinů.
TELČ
21.–23. 8. – Balóny nad Telčí
Létání horkovzdušných balónů nad Telčí.
TŘEBOŇ
8. 8. – Myslivecká Třeboň
celodenní program zaměřený na seznámení
veřejnosti s myslivostí s tematickým trhem
na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na
výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

CENTRUM B. MARTINŮ
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 – 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. Výstava oživuje výtvarné objekty,
loutky, obrázky a divadelní dekorace. Nejen děti
čeká čas plný zábavy a her, kdy se budou moci
všeho dotýkat, vše prozkoumávat a zkoušet.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové,
známé ilustrátorky, malířky a autorky řady dětských knih
11. 5.–30. 8. 2020, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým
laskavým a humorným přístupem k tvorbě
a ke světu vůbec, oslovuje již několik generací
dětí i dospělých. Další kapitolu autorčiny tvorby
představují knihy pohádek a příběhů, které také
ilustrovala, a řada dětských kreslených filmů, jež
vytvořila ve spolupráci se studiem Barrandov.
K vidění budou také promítačky DIAX a diafilmy
pohádek ze soukromé sbírky Pavla Pohorského.
Výstava bude pro veřejnost otevřena:
út–so: 12.30–16.00 hod.
(pro velké skupiny po předchozí telefonické
domluvě možno i dopoledne)
ne, po: 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 4. 8. – 14.00–16.00 hod.
– ZVONIVÁ DÍLNA
Přijďte si k nám vyrobit veselou letní dekoraci
do bytu, na balkón či pergolu. Formičkami vykrájíte různé tvary, sestavíte si hliněnou zvonkohru
svých snů a následně ji dozdobíte korálky a pírky. V muzeu, pro děti od 3 let.
út 11. 8. – 14.00–16.00 hod.
– HANDMADE TAŠKY
Vdechněte obyčejné plátěné tašce život! Ozdobte ji podle vlastní fantazie barvami a fixy,
přidělejte knoflíky a plstě. V muzeu, pro děti od
3 let. Cena: 50 Kč/1ks taška.
út 18. 8. – 9.00–12.00 hod.
– OBRÁZKY Z LUŠTĚNIN A SEMÍNEK
Z malých zrnek a plodů vytvoříme velká díla.
Budeme skládat a lepit a lepit a lepit.
V MaTami pro děti neomezeného věku, mladší
4 let s doprovodem.
út 18. 8. – 14.00–18.00 hod.
– MOTIVAČNÍ KARTIČKY PRO DOSPĚLÁKY

Zastavte se v prázdninovém shonu a přijďte si
s námi u kávy vyrobit motivační kartičky. V MaTami pro dospělé.
út 25. 8. – 14.00–16.00 hod.
– VOŇAVÁ DÍLNA
Uchovejte si i přes zimu vůni léta a vyrobte
si bylinkový sáček, který provoní váš domov.
Namíchat si můžete směs levandule, máty či
vonných olejů. Textilní pytlíčky si poté dozdobíte
dle vlastní fantazie. V muzeu, pro děti od 3 let.
Cena: 50 Kč /2ks sáčků.
LETNÍ HRANÍ v muzeu
Není hraní jako hraní. V sobotu večer vám
zahraje místní kapela, která je rok od roku vyhledávanější a své posluchače nachází napříč
generacemi. Nedělní odpoledne je pak věnováno dětem, které baví hrané příběhy a pohádky
s dobrým koncem. Na své si přijde každý, kdo se
rád baví, poslouchá, tančí a zpívá. Hravý víkend
se koná v rámci akce „Ozvěny festivalů České
inspirace – Litomyšlské Toulovcovy prázdninové
pátky v Poličce.“
Koncert kapely PANÍ VĚŠÍ PRÁDLO
sobota 8. 8. od 19.00 hod.
Těšte se, že vám zahraje multižánrová alternativní „zábavovka“, která vás dostane do varu
známými peckami, potěší hledače něčím méně
známým a k tomu ještě udělá show, aby se neřeklo. Prostě PVP – známé písně s předpírkou.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč.
Divadélko NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
neděle 9. 8. od 16.00 hod.
Máte chuť podívat se k moři? Přidejte se
k nám! Stačí trocha fantazie, i nemožné uvidíš…
Kdo se jako nováček nechá chytit na háček? Jaké
je prokletí Hubatého Džona a Jednookého Džeka? Kam nás přenese Neptunova kouzelná lastura a co najdeme v truhle? Vítr fouká, vlny vlní,
voda pění… námořníci, na palubu! Johoho, AHOJ!
Děti POZOR, kdo přijde v námořnickém, dostane od nás malý dárek! Účinkuje divadlo JOJO.
Vstupné: 50 Kč.
TIP: Malým i velkým milovníkům moře a lodí
doporučujeme navštívit také hravou výstavu
IMAGINÁRIUM v Poličce. Vstupné: dospělí 80
Kč; děti 40 Kč; rodinné vstupné 160 Kč.

Z důvodu odchodu do důchodu

přenechám zdarma
dlouhodobě zavedenou kancelář
ČSOB Pojišťovny v Poličce
včetně prostor
a pojistného kmene.
Podmínka: maturita nebo praxe
v oboru pojišťovnictví.
Informace na telefonním čísle

777 229 495

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
• Oznamujeme občanům, že i letos proběhne sběr ovoce na 50% destilát.
Jablka -hrušky- švestky Zahájení v sobotu 5. září 2020 v 9.00 hod. Provozní
doba: středa 15.00 - 17.00 hod., sobota
9.00 -11.00 hod. Do odvolání, kontakt:
737 940 432. Sběrné místo: Polička U liboháje 64/ nad fotbalovým hřištěm.
• Nabízím od října až listopadu t. r. krátkodobější pronájem menšího bytu
2+1 na Berlíně, v původním stavu.
Tel. 733 328 687
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MIME FEST 2020
Mezinárodní festival pantomimy v Poličce bude!
Již 9. ročník tradičního festivalu pantomimy, který se uskuteční od 16. do 19. září
2020, bude zaměřený na českou a slovenskou uměleckou tvorbu. Omezení cestování, jež postihlo prakticky celý svět, postavilo organizátory před náročný úkol, který
ovšem vzali jako výzvu a udělali vše pro to,
aby letošní Mime Fest neztratil nic ze své
pověsti a vysoké úrovně. Česko-slovenská
edice nabídne jak klasickou pantomimu,
tak fyzické divadlo i loutková, žonglérská
nebo novocirkusová představení. I letos
mají účastníci na výběr hned z několika
workshopů.
Návštěvníci Mime Festu 2020 budou mít
jedinečnou příležitost vidět nejlepší tvůrce
nonverbálního divadla u nás. Lenka Vagnerová, přední osobnost tanečního divadla v Česku, uvede své nové představení Panoptikum.
Kruté a nelidské prostředí kdysi populárních
obludárií ztvárněné jako mystická dekadentní, velmi vizuálně kompaktní freak show.

Na Mime Festu se představí dvě nejvýraznější novocirkusové skupiny v Česku –
Losers Cirque Company a Cirk La Putyka.
Loseři přivezou novinku Mimjové, ve které
ztvární jednu z hlavních rolí Vanda Hybnerová. Dobrodružný příběh pro celou rodinu
inspirující se oblíbenými animovanými filmy
s poetikou asijských bojových umění. Putyka uvede taktéž nejnovější představení
Kaleidoscope – pestrou mozaiku šílených
skoků na teeterboardu, skupinové taneční
choreografie, závěsnou akrobacii i lety na
trampolíně, kde se ostřílení putykáři mísí
s mladou cirkusovou krví.
V programu Mime Festu najdou diváci
hned několik one man show. Pavol Seriš
nabídne bláznivý příběh mimozemšťana,
který touží stát se pozemšťanem. Klaun
Vojta Švejda se promění v Iluzionistu, který přímo před zraky diváků vyrobí velké
divadlo, od opery přes western a balet až
k hororu. A žonglér Filip Zahradnický se

Galerie Kabinet
Chaos – Střítež
Chaos Start 2020, letní mezioborové
a mezigenerační eko-umělecko-sociologické setkání v rámci celororočního výstavního programu Galerie Kabinet Chaos.
1.–9. 8. 2020 v usedlosti Chaos, Střítež
68, (4 km od Poličky a 14 km od Litomyšle)
Téma: Divadlo Světa, mezi divadlem a performance
Tematické nastavení kreativních dílen,
přednášek, presentací, cvičení, performancí,
divadla, hudby, zvuku, tance, výstav, vychází z aktuálního dění ve Světě, kde se věci
mění. Rovnováha, která byla s přičiněním
nás lidí narušena, si říká o naši pozornost
a to v mnoha směrech. Pandemie se hlásí
nelítostně o slovo, zatím spíše něžným způsobem, příroda se vyvrací z kloubů a horko
a sucho střídá období deštů. My, zde ve
střední Evropě, jsme zatím poměrně chránění jak vyspělou kulturou, sociálním zázemím,
geograficky i ekonomicky. Jinde jsou lidé
vystaveni všem důsledkům dění mnohem
hůře. Ráda bych, abychom se společně pokusili všechny naše zkušenosti z posledního
období akumulovat do uměleckých forem
a výpovědí, hravě, vážně, směšně, individuálně i společně, s pomocí dětí, studentů, veřejnosti a umělců. To vše v prostoru usedlosti Chaos nedaleko Poličky v naší „plovoucí“
umělecké eko-sociologické společnosti. Neformálně, profesionálně, bez bázně a hany,

otevřeně jeden k druhému a ke všem a všemu. Hledejme, jak z toho ven, nebo jak se
připravit na budoucí děje.
Předběžný program
Sobota a neděle 1. a 2. 8., 10.00–13.00,
15.30–18.00 dětská kreativní dílna, divadelní
lektorské vedení: Mgr. Veronika Jílková, pedagogický a výtvarný support: Mgr. Štěpánka
Nikodýmová, MgA. Jana King Kochánková,
MgA. Tomáš King, asistentka: Bohdana Sýkorová.
Zakončeno společnou akcí – představením.
Od pondělí 3. 8. do soboty 8. 8. setkání
a tvůrčí pobyt studentů uměleckých universit, přednášky, kreativní dílny, presentace, performance umělců a přednášejících.
Středa: 17.30, Stefanie Van Der Strumpf,
presentace-sdílení zkušeností ze světa Burlesky. Od 21.00–22.00 DJ Empéčko.

zaměří na téma přitažlivosti a pomíjivosti
bohatství ve všech jeho podobách a významech.
Nebudou chybět ani představení pro mateřinky a základní školy. Pobaví je slovenské
Divadlo Odivo s hravým loutkovým představením Divočiny a také biologicko-experimentální groteska Rajče a okurka.
9. ročník Mime Festu nabízí zájemcům
také tři workshopy vedené těmi nejlepšími
ve svých oborech. Přední český mim a dramaturg festivalu Radim Vizváry zve na lekce pantomimického herectví, Filip Hajduk je
zasvětí do tajů fyzické komedie a akrobati
z Losers Cirque Company nabídnou základy
nového cirkusu.
Pořadateli festivalu jsou Mime Prague z. s.
a Pontopolis z. s.
Festival finančně podporují Ministerstvo
kultury, Město Polička, Visegrad Fund, Pardubický kraj a Státní fond MKČR.
Festival se koná ve spolupráci s Tylovým
domem a Divadelním klubem.
Kontakt: Petra Jílková
tel.: 731 462 824
e-mail: mimefest@gmail.com
Více informací na: www.mimefest.cz
Čtvrtek: 6. 8. 15.00–17.00, Jana Preková
o své scénografické práci, její hosté: Daniela
Voráčková a Viktorie Čermáková. 17.30–18.30,
VeroŠrekBrom „Self-performance“ ve fotografické práci, 21.30–22.00, Halka Třešňáková –
One woman show.
Sobota: 8. 8. 10.30 – workshop s Jiřím
Kovandou, od 17.00 vernisáž Jiřího Kovandy
a setkání Chaos Start 2020, od 20.00 Hopi
oheň nebo návštěva galerie Pakosta v Litomyšli – Tomáš Ruller a studenti FaVU Brno.
Účastníci: Alžběta Krchová plus 1 – Ostravská Universita, Tomáš King AVU, Jakub
Tomáš Orel FaVU, Veronika Jílková DAMU,
Jan Matýsek AVU a další
Akce a workshopy otevřené veřejnosti.
Organizuje Veronika Šrek Bromová pro
Spolek Planeta Chaos z. s. 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, přednášek, 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.

S.D. GARDEN
Realizace a údržba zahrad
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
sdgarden@seznam.cz
mob. 605 937 759
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Cesta
je
cíl
aneb aukce nebeská
Pečlivě připravený scénář všech letošních charitních akcí narušilo cosi nepředvídatelného, co
nám všem obrátilo kalendáře trošku vzhůru nohama. A tak jsme museli ubrat z programu pár
akcí, na jejichž radostné uskutečnění si ještě chvíli
počkáme. Jednou takovou akcí je II. ročník on-line
Nebeské aukce, pro kterou již máme připraveno na
200 krásných výtvarných prací. Téma chystaného ročníku Nebeské aukce je příznačné – „COOL
v mém srdci“. Autory jednotlivých výtvarných děl
tentokrát jsou žáci 7. až 9. tříd základních škol, studenti středních škol a žáci základních uměleckých
škol z poličského regionu, kteří Oblastní charitě
Polička věnují svá výtvarná díla za účelem vydražení právě v Nebeské aukci. Aukce bude spuštěna
o rok později (v červnu 2021), to nás ale na druhou stranu vybízí k další tvůrčí práci a vytrvalosti
v přípravách. Druhým, ve výsledku příjemným, bonusem je skutečnost, že se můžeme z naší společ-

né práce déle těšit a očekávat jistě milý výsledek.
Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré, a tak nám
vzniklá situace „prodloužené cesty k cíli“ přináší
možnost získání většího počtu skutečně krásných
výtvarných prací. Nutno podoktnout, že mladí výtvarníci k charitní výzvě přistoupili opravdu se srdcem na dlani a upřímným zaujetím. A my jim v jejich výtvarném snažení velice fandíme. Ze všech
žákovských a studentských uměleckých výtvorů
vybere hodnotící komise, složená z renomovaných
výtvarných umělců, přibližně 100 nejzajímavějších
prací, které budou zařazeny do finálního aukčního katalogu, kde bude ke každému dílu přiřazeno
hodnocení, krátké slovo o autorovi a samozřejmě
také vyvolávací cena. Prostředky, jež by se nám
realizací projektu Nebeské aukce podařilo získat,
bychom rádi zúročili v rámci oprav našeho Charitního domu IV.
Všechny uchazeče, kteří Nebeskou aukci vyhlížejí, můžeme už nyní připravit na skutečně
mimořádný zážitek. Několika ilustrativními obrázky Vám necháváme nahlédnout pod pokličku
aukčních příprav.

Z činnosti DPS penzion

Konečně spolu, asi tak by se mohla nazvat
nálada seniorů, kteří se opět začali setkávat
na akcích DPS Penzion. Plno a veselo bylo při

tradičním odemykání atria. Grilovalo se, zpívalo a po počáteční nejistotě ohledně počasí
se nakonec i sluníčko ukázalo.
Protože čas prázdnin vždy věnujeme výletům, tak i tentokrát bylo pro zájemce připraveno posezení s grilováním a muzikou
na přehradě a nově senioři zavítali i do cukrárny v Lubné, kde strávili sladké hudební
odpoledne. Na výletech nás doprovázeli
harmonikáři pan Hladík a pan Hegr. Spolu s nimi a pěveckým souborem Poupata
si všichni zazpívali a v cukrárně si někteří
i zatančili.
Akce Čarování s bylinkami byla věnována historii bylinek a výrobě bylinkových

Všechny potřebné informace budou ve správný
čas uveřejněny na webových stránkách Oblastní
charity Polička – www.policka.charita.cz – a taktéž na stránkách Vaší oblíbené Jitřenky. Rádi bychom již nyní v průběhu příprav poděkovali všem
zúčastněným školám a pedagogům, kteří své žáky
a studenty k výtvarné práci vedou a motivují je
rovněž pro spolupráci s charitním záměrem. Spolupráce na projektu Nebeské aukce tak ukazuje nám
všem a zejména pak mladým lidem, že pomáhat je
přirozené a správné. A za to velké díky!
Přejeme krásné pokračování léta a těšíme se
s Vámi na Nebeskou aukci – společný tvůrčí příběh s cílem v roce 2021.
Marcela Vraspírová

mastí, likérů a olejů. Masti a oleje budeme
používat při cvičení a na likéry určitě taky
dojde.
Při trénování paměti senioři skládali nová
slova a bylo přitom veselo.
Šikovné ručičky malovaly na čtvrtky
svoje ruce a následně je zdobily prstýnky
a náramky. Povídaly jsme si o prstýnkách
z poutí a o příbězích se snubními prstýnky.
Výkresy jsou vystaveny na nástěnce ve vestibulu DPS Penzion.
V keramické dílně senioři glazovali ptáčky
a květináče.
Každý pracovní den se opět senioři scházejí na dopoledním cvičení na židlích, které se skládá z protahovacích, posilovacích
a masážních cviků.

NESEĎTE DOMA

18

MOZAIKA
PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Do zájmových kroužků se můžete přihlásit od 24. 8. 2020
na www.mozaika-policka.cz
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
(název, věk, cena – Kč/rok, čas, kde, vede...)
PLETKY S OPLETKY
od 7 let – 1 050 Kč – čtvrtek 14.00–16.00, SVČ,
Z. Švecová
JEHLOU A NITÍ I.
pro začátečníky od 8 let – 1 050 Kč – středa
14.00–16.00, SVČ, Z. Švecová
JEHLOU A NITÍ II.
pouze pro pokročilé děti – 1 050 Kč – středa
16.15–18.15, SVČ, Z. Švecová
KUTÍLCI I. – začátečníci
pro kluky od 7 do 10 let – 1 050 Kč – pondělí
14.00–16.00, SVČ, Z. Švecová
KUTÍLCI II. – pouze pokročilí – 1 050 Kč – pondělí
16.15–18.15, SVČ, Z. Švecová
KERAMIKA
začátečníci 7–10 let – 1 100 Kč – úterý 14.00–15.30,
SVČ, D. Procházková
KERAMIKA
pokročilí od 11 let – 1 100 Kč – úterý 15.45–17.45, SVČ,
D. Procházková
KERAMIKA
11–14 let – 1 100 Kč – čtvrtek 14.00–15.30, SVČ,
D. Procházková
KERAMIKA s VÝTVARKOU
7–10 let – 1 050 Kč – středa 14.00–15.30, SVČ,
D. Procházková
PICASSO
7– 10 let – 1 050 Kč – úterý 14.00–16.00, SVČ,
A. Hejduková
CRAZY ART
11–14 let – 1 050 Kč – úterý 16.15–18.15, SVČ,
A. Hejduková
PRIMA VAŘENÍ
začátečníci 7–10 let – 1 050 Kč – úterý 13.30–15.00,
SVČ, I. Chroustovská
ŠÉFKUCHAŘ
pokročilí 8–10 let – 1 050 Kč – středa 13.30–15.00, SVČ,
I. Chroustovská
KYTARA – pokročilí
1 400 Kč – pátek 14.00–15.00, 15.00–16.00,
16.00–17.00, SVČ, K. Kukaňová
KYTARA – pro začátečníky
1 400 Kč – úterý – 17–18, SVČ, M. Kubík
KYTARA – pro pokročilé
1 400 Kč – úterý – 18–, SVČ, M. Kubík
HRÁTKY S FLÉTNIČKOU ANEB ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
začátečníci 5–6 let – 1 400 Kč, SVČ, H. Obolecká
ZÁBAVNÁ HRA NA FLÉTNU
pokročilí 7-11 let – 1 400 Kč – SVČ, H. Obolecká
ZUMBA KIDS
6–11 let – 1 100 Kč – středa 16, 45–17.45, ZŠ TGM,
M. Pikovská
MAŽORETKY – začátečníci
Pro holky 5–7 let – 1 050 Kč, pátek 15.00–16.00, SVČ,
A. Černá
MAŽORETKY – pokročilé
1 050 Kč – pátek 14–15, SVČ, A. Černá

HIP HOP/ SCÉNICKÝ TANEC
11–15 let – 1 050 Kč – středa 17.00–18.30, SVČ,
V. a L. Fendrychovi
JUMPING KIDS MINI I.
od 4 let pro děti z MŠ – 1 050 Kč – úterý 15.15–16.15,
hala Gym., B. Faltýnková
JUMPING KIDS MINI II.
od 4 let pro děti z MŠ – 1 050 Kč
– čtvrtek 16.00–17.00, hala Gym., K. Sokolová
JUMPING KIDS I.
6–8 let – 1 050 Kč – úterý 14.00–15.00, hala Gym.,
B. Faltýnková
JUMPING KIDS II.
9–10 let – 1 050 Kč – středa 14.30–15.30, hala Gym.,
B. Faltýnková
JUMPING TEENAGER
11–15 let – 1 050 Kč – čtvrtek 17.00–18.00
a 18.00–19.00, E. Ošťádalová
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
od 6 let – 1 200 Kč – středa, čtvrtek 16.00–17.30,
Sport. hala Gymnázia
L. Králová, B. Faltýnková, E. Neudertová, J. Šíchová,
M. Mourová, M. Andrlíková, L. Kysilková, R. Kysilková.
PARKOUR
8–15 let – 1 250 Kč – 17.30–18.30, J. Jelínek, D. Zobačová
KARATE
10 let – dospělí – 1 050 Kč /1650 Kč – středa
17–18.30, malá tělocvična ZŠ TGM
pátek 17.00–18.30, velká hala ZŠ TGM, J. Král, P. Hromádka, J. Janáček, R. Andrle, J. Roušar
1. FBC POLIČKA–ML. ŽÁCI, ST. ŽÁCI
1 100 Kč – pondělí – 15.45–16.45, ZŠ Na Lukách,
R. Dudek, Zdeněk Přiklopil
1. FBC POLIČKA–DOROSTENCI, JUNIOŘI
1 850 Kč – pondělí, středa 17.00–18.00, ZŠ Na Lukách,
R. Dudek Dis.
BADMINTON
6–12 let – 1 050 Kč – pátek 15.30–17.00, hala Gym.,
P. Klusoň, J. Škaroupka
KOPANÁ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
ročník 2012–2013 – 1 050 Kč – R. Mlynář
úterý a čtvrtek 16.30–18.00, stadion SK – jaro, léto,
úterý 17.00–18.00, ZŠ Na Lukách–zima
čtvrtek 17.30–18.30, hala Gymnázia–zima
KOPANÁ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ročník 2010–2011 – 1 050 Kč – R. Lajžner
úterý a čtvrtek 16.30–18.30, stadion SK – jaro, léto
pondělí 17.30–19.00, hala Gymnázia
čtvrtek 17.00–18.00, ZŠ Na Lukách
JEZDECKÝ KLUB VRANÍK
6–15 let – 1 050 Kč – úterý 14.30–15.30, jednou
za 14 dní společná teorie v SVČ, úterý nebo středa
15.00–18.00, jezdecký areál Stašov – praxe, SVČ,
M. Pletichová
RYBÁŘSKÝ KURZ
Pro kluky i holky od 10 let – 400 Kč – pondělky
16.00–18.00, J. Konopásek, M. Nikl
ŠACHY – začátečníci
od 6 let – 1 050 Kč – pátek 15.00–16.30, SVČ, J. Simon
ŠACHY – pokročilí
od 7 let – 1 050 Kč – čtvrtek 16.30–18.00, SVČ, J. Smejkal
DESKOVÉ HRY
6–9 let – 950 Kč – čtvrtek 14.00–15.30, SVČ, H.
Richterová
RC MODELY
10 let – 1 050 Kč – úterý 16.00–17.30, dopravní hřiště/
sál SVČ, D. Franke

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ
KURZ HRAVÉ ŠKOLY BRUSLENÍ – 10 lekcí
6–10 let – 500 Kč – středa 15.00–16.00, zimní stadion,
M. Grubhoffer
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
5–6 let – 1 050 Kč – čtvrtek 16.45–17.45,
malá tělocvična ZŠ TGM, L. Kochová
KLOKÁNCI – CVIČENÍ NA MÍČÍCH
3–5 let – 1 050 Kč – pondělí 16.00–17.00, SVČ,
K. Sokolová
JÓGA PRO DĚTI
4–7 let – 1 050 Kč – čtvrtek 14.30– 15.30, SVČ,
B. Faltýnková
VESELÉ TANČENÍ
4–6 let – 1 050 Kč – den a čas bude upřesněn v září,
SVČ, V. Pavlíková
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
4 –6 let – 1 050 Kč – pondělí 14.45–15.30, SVČ,
H. Richterová
KOPANÁ – PŘÍPRAVKA „ŠKOLIČKA´´
ročník 2014 a 2015 – 1 050 Kč – P. Bureš
úterý a čtvrtek 16.30–17.30, stadion SK – podzim a jaro
úterý 16.00–17.00, ZŠ Na Lukách–zima
čtvrtek 16.00–17.00, ZŠ Na Lukách–zima
FLORBAL ELÉVOVÉ II.
1 050 Kč – středa 15.45–16.45, ZŠ Na Lukách, R. Dudek
FLORBAL ELÉVOVÉ I.
1 050 Kč – středa 15.45–16.45, ZŠ Na Lukách,
Z. Přiklopil
FLORBAL ŠKOLIČKA
začátečníci od 8 do 10 let – 1 050 Kč – čtvrtek
15.00–16.00, ZŠ Na Lukách, P. Nyklová
RARÁŠEK – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
3–5 let – 1 050 Kč – úterý 17.00–18.00,
malá tělocvična ZŠ TGM, M. Lajžnerová
MALÍ UMĚLCI
5–7 let – 1 050 Kč – pondělí 14.30–16.00, SVČ,
I. Chroustovská DiS.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY PRO STUDENTY
A DOSPĚLÉ
JÓGA – pro studenty a dospělé – 1 050 Kč/1 700 Kč,
pondělí 18.00–19.30, SVČ, M. Hegrová
úterý 18.30–20.00, SVČ, I. Petrová
INTERVALOVÝ TRÉNINK–HIIT
pro studenty a dospělé – 1 050 Kč/1 700 Kč – pátek
17.30–18.30, SVČ, K. Kukaňová
KERAMIKA – pro studenty a dospělé – 1 600 Kč+hlína
– úterý 18.30–20.30, SVČ, A. Hejduková
KERAMIKA – pro studenty a dospělé – 1 600 Kč+hlína
– čtvrtek 18.00–20.30, SVČ, D. Procházková
DÁMSKÝ KLUB
pro dospělé – 550 Kč – každé první úterý v měsíci
14.00–18.00, SVČ, D. Pachovská
PŘIPRAVOVANÉ KURZY
KURZ ČERNÉHO DRÁTOVÁNÍ
pro studenty a dospělé, začátečníky i pokročilé
– 1 000 Kč/10 lekcí, říjen–prosinec, čtvrtek
17.00–19.00, SVČ, Ivan Šouta
KURZ VITRÁŽE
pro studenty a dospělé – 1 000 Kč/5 lekcí – pátek
17.00–20.00, Ž. Knotková
Veškeré chybějící informace budou doplněny během měsíce září.
VZP přispívá v roce 2020 dětem i dospělým z fondu prevence na sportovní aktivity. Vyžádejte si od nás doklad
o zaplacení kroužku na účet.

Zprávy
z Masarykovy ZŠ
Předávání vysvědčení
V prostředí dvorany před budovou školy bylo
deváťákům netradičně předáno vysvědčení.
Za slunečného počasí, děti v rouškách, učitelé vyzbrojeni desinfekcí. Co zůstalo stejné, byly
kytičky v rukou žáků, z nichž mnozí po několika měsících poprvé zavítali do školy. Nezbytné
fotografování, upomínkové předměty, které jim
budou připomínat roky strávené ve školních lavicích základní školy. Od této chvíle budou na
svou „základku“ už jen vzpomínat.
Nejlepší žákyní školy se stala Anna Vajsová
z 9. A, a to nejen za svoji účast v různých soutěžích a olympiádách, ale především za svoji
milou, kamarádskou povahu, za svoji učenlivost, odhodlání a rozumný nadhled.
Milý vzkaz přišel od ostatních ročníků: Užijte
si hezké prázdniny a odpočiňte si, ať vás zase
můžeme v září „trochu“ zlobit.
Rekonstrukce v plném proudu
Škola je o prázdninách bez dětí ve volnějším
režimu, pohybuje se tu minimum personálu. Je
to ideální doba na rekonstrukci a opravy, které
se za plného provozu příliš dělat nedají.
V odloučené budově pavilonu byla právě
před rokem ve vestibulu velká kupa zeminy.
Dělala se zde nová kanalizace a voda. Opravu
financoval zřizovatel naší školy. Souběžně byla
vybudována nová vzduchotechnika; tato akce
se uskutečnila s využitím dotace. Nové obklady,
chodby a šatny hrají barvami – útulno a příjemno. Veřejnosti měly být prostory ukázány
v rámci Neobyčejných zážitků, které se ale nemohly uskutečnit.
Současné stavební úpravy hlavní budovy
byly připravovány už v roce 2016. Až v letošním
školním roce jsme dostali vyrozumění o možnosti čerpání dotace z fondu IROP (Integrovaný
regionální operační program). Exkluzivní poměr, 90 % investičních prostředků z fondu a 10
% z rozpočtu zřizovatele, se díky inflaci změní,
přesto se jedná o velmi významnou dotaci. Akce
s názvem „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy“ byla naplánována na prázdniny,
ale začalo se již v červnu a práce probíhají podle harmonogramu. Projekt v sobě zahrnuje prosklený lanový výtah pro imobilní osoby,
který propojí 1.–3. NP v západním i východním křídle bezbariérové toalety. V odborných
přírodovědných učebnách dojde ke stavebním
úpravám podlah a elektroinstalací, v prostorách spojených s výukou chemie bude zhotoveno nové nucené odvětrání, v dílnách budou
provedeny sanační úpravy stěn, položena nová
podlaha. Novým nábytkem budou vybaveny
odborné učebny, související výukové prostory
a přilehlé chodby. Projekt dále řeší konektivitu
a připojení k internetu, pořízení bezpečnostních
prvků a zařízení u vstupu do budovy. Na jaro je
pak plánována úprava venkovního prostranství
v areálu školní zahrady (sadové úpravy stávajících ploch) za použití našich původních druhů
rostlin, vhodných pro účely výuky.

Pobyt pro děti
a harmonie?
Jsou prázdniny a mnoho různých organizací pořádá letní pobyty a tábory. Z pohledu rodiče je to ulehčení, z pohledu organizátora docela fuška. Každopádně každý,
kdo se do jakékoliv akce pro děti vrhne
v „pokoronavirové době“, si zaslouží uznání.
Naše charitní služba Šance pro rodinu
pořádá pravidelně pobyt pro děti. Možná
trochu netypický tím, že cíleně zveme děti
z naprosto různých prostředí. Z rodin vlastních, pěstounských i z dětského domova,
dětí naprosto zdravých i handicapovaných,
z rodin chudých i těch, co nouzí netrpí. Vytvoříme skupinu, která je pestrá, netypická a možná právě proto obohacující. Ne
rovnost, ale jednota v různosti. Ne přesný
nalinkovaný program, ale kreativní svoboda
s mantinely.

Tento rok jsme s sebou poprvé vzali i dvě
autistické děti. Znovu se skláním před odvahou maminky, která nám je svěřila, i před
členy týmu, kteří na sebe vzali péči a zodpovědnost o ně. Je to jiný „level“ výchovy,
péče i dohledu, který tyto děti potřebují.
Zvládnout s těmito dětmi výstup na Sněžku, bazén a spoustu dalších aktivit, byl výkon i zážitek.
Pestré skupiny jsou školou tolerance, limitů a hodnot. Stejně jako ve společnosti.
Bylo pro mě ohromným obohacením a darem vidět různorodou skupinu v harmonii.
A harmonie není v žádném případě samozřejmá a stojí úsilí a snahu všech.
Pavel Šimon
vedoucí Šance pro rodinu
a Centra náhradní rodinné péče

Poličská univerzita třetího věku
Člověk míní a osud mění. Před půl rokem
jsme zvali zájemce k návštěvě šestnáctého
ročníku Poličské univerzity třetího věku. Ani
v nejčernějším snu jsme si nedovedli představit, že by naše setkávání mohla být ohrožena
něčím horším, než nezájmem veřejnosti. Ale
stalo se, zásah vyšší moci naše plány omezil,
ba přímo zrušil. Přesto neklesáme na mysli
a jsme tu opět zpátky. Od září r. 2020 se zájemci o naše přednáškové cykly mohou opět
těšit. Naši věrní posluchači, kteří se přihlásili
již v lednu, si dokonce nemusí ani shánět potřebný finanční obnos na školné. Univerzita
a její přednášející ovšem budou rádi, pokud si
za námi najde cestu i ten, kdo na jaře neměl
čas a teď má pocit, že podzim a začátek zimy
je lepší trávit v dobře vytopené místnosti.
Mimořádná doba si žádá mimořádné činy.
Proto jsme pro zimní semestr připravili následující čtyři přednáškové cykly. Během
prvního cyklu vezme dr. D. Junek zájemce na
obnovenou pouť po městských památkách
(„Poličské památky“). Lákavá je představa,
spojit návštěvu městských pamětihodností
s odborným výkladem a navíc být na čerstvém vzduchu a uspokojit tak více smyslů
naráz, včetně otužování těla. Tento cyklus
je náhradou za neuskutečněný běh z jara
letošního roku.
Druhý cyklus („Svět v dobách křížových
výprav II“, dr. I. Fridrichová-Sýkorová) je také
náhradou toho předchozího. Kromě líčení
dějin nebeského království v Jeruzalémě, se
během přednášek potkáme s křižáky, kteří
bojovali proti nevěřícím v jižní Francii a jako
bonus se můžete těšit na slavné odrážení
obránců víry našimi husitskými předky. Ačkoliv se jedná o pokračování z předminulého semestru, je tento cyklus koncipován

jako otevřený i pro zájemce, kteří neabsolvovali první část. Historie má tu výhodu, že
je vždy zajímavá, ať s ní začnete odkudkoli.
Třetí cyklus je z odlišného soudku.
D. Ostatková se v něm bude nadále věnovat
zdravému životnímu stylu a vlivu bylinek na
lidský organismus („Energetika člověka“).
Podle všeho zabrousí i do tajů čínské medicíny. Protože i tento cyklus je náhradou za
neuskutečněné, máte se určitě na co těšit
a zdraví není nikdy dost. Doufáme, že kromě
již zapsaných posluchačů si do řad milovníků
dobrého života najde cestu mnoho „nováčků“.
Čtvrtý cyklus je v tomto semestru zbrusu
nový. Dr. I. Sládek, kterého znají naši stálí
příznivci z přednášek o Francii, si tentokrát
připravil opět cestopisné téma. Je to vlastenec, a proto se s ním můžete toulat po
naší republice („Putování po vlasti – vybral
praotec Čech dobře?“). My si myslíme, že
praotec měl ve volbě šťastnou ruku, pokud
jste jiného názoru, přijďte a posuďte, nakolik se mýlíme.
Ježto jsme v minulém semestru trestuhodně „zklamali“ je čas na nápravu, proto
sedmnáctý ročník otevíráme hned se čtyřmi cykly. Jinak se nic nemění, cena přednáškového cyklu zůstává (300 Kč), předplatitelé z minula o svoji investici nepřijdou.
Těm, kteří s námi pokračovat nechtějí nebo
nemohou, bude školné vráceno. Pro nové
zájemce budou na recepci v DPS „Penzionu“ od srpna k dispozici přihlášky a programy jednotlivých přednáškových cyklů.
Začínáme v září a moc se na vás všechny,
stálé posluchače i odvážné nováčky, těšíme
a doufáme, že nejsme sami.
Za realizační skupinu
Ivana Fridrichová-Sýkorová, Irena Smolková
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VZPOMÍNÁME
Dne 18. 8. 2020 uplyne dlouhých 30 let od
úmrtí našeho tatínka
pana Františka Dostála.
25. 9. 2020 by se dožil
84 roků.

První veřejná houslová vystoupení Bohuslava Martinů
Tak jako v jiných městech na počátku
20. století, i v Poličce byly oblíbené zábavní
večery, pořádané místními spolky jako Sokol, Měšťanská beseda, Řemeslnická beseda, spolek Fajfka či soukromými osobami.
Na těchto večerech se hrála většinou taneční či oddychová hudba v různých úpravách od sólových vystoupení po dechové či
instrumentální soubory.
Na jednom z takovýchto zábavních večerů se před 115 lety poprvé hrou na housle
veřejně představil mladý Bohuslav Martinů. Bylo mu právě čtrnáct a půl roku, na
housle se učil hrát od svých šesti let a jeho
učitel hudby Josef Černovský i třídní učitel
a muzikant Adolf Vaníček, s nímž chlapec
pravidelně muzicíroval, v něj stoprocentně
věřili. Poprvé bylo jeho vystoupení zařazeno na program jednoho ze zábavních
večerů, konaného 19. srpna 1905 „v útulném hostinci páně Dostálově“ v obci Borová – jak referoval anonymní příspěvek
v tehdejší Jitřence. Byla to společenská
akce pro vybranou společnost, její výtěžek
směřoval do Ústřední matice školské. Přítomni byli představitelé hned několika obcí
a měst: Poličku zastupoval „starosta místní obce Poličské pan Trávníček se zástupcem měšťanského pivovaru Poličského p.
Trojtlerem“, dále pozvání přijali kandidát
obojího práva JUC. Šíma z Vysokého Mýta,
rodina lesního Klofandy z Lubné a lesního Knetla z Čachnova, zástupci spolků ze
Širokého Dolu, Pusté Rybné, Pusté Kamenice a Telecího. Vzácnými hosty byli hosté z Prahy a Lysé nad Labem, pobývající
v kraji na letním bytě. Program vystoupení
zábavního večera byl pro pobavení všech
poměrně různorodý: hrou několika scének „humoristického i vážného obsahu“
se představila šestice studentů z Poličky,
následováni byli ochotníky z okolí, kteří
„několika výstupy obecenstvo rozesmáli“.
Nejvíce přítomné zaujala mladá pěvkyně Zdenka Křížová z Prahy, jež na Poličsku pobývala na návštěvě. Představila
se přednesem písní Jana Maláta: „úspěch
slečnin byl veliký tak, že pro neutuchající
potlesk byla nucena několik písní přidati“.
Její vystoupení bylo ten večer pravděpodobně vrcholným číslem, s odstupem let
však zůstalo zcela zapomenuto. Naopak
následovalo ještě jedno číslo, které v daný
čas zřejmě zaujalo jen částečně, nicméně
posléze se zapsalo do historie: umělecký
debut Bohuslava Martinů. Autor zmíněného článku v Jitřence referoval: „Též velice
se zamlouval mladičký umělec na housle
p. Martinů z Poličky, jenž sám přednesl
na housle dvě koncertní čísla, za něž byl
hlučným potleskem odměněn.“ Dodnes je

v interiéru Restaurace u Dostálů památeční podobizna skladatele s přípiskem o jeho
tehdejším místním vystoupení.
Škoda jen, že autor textu o prvním vystoupení Martinů nejmenoval konkrétně
přednesené skladby, abychom si mohli
udělat jasnější představu o umělecké zručnosti mladíka. Můžeme tak ale učinit na
základě reference týkající se dalšího vystoupení B. Martinů o necelý rok později.
To se již uskutečnilo v Poličce, v prostorách
Měšťanské besedy a proběhlo 29. 7. 1906
v rámci večera pořádaného „Mládeneckým
stolem Fajfka“ – spolku, jehož členové se
tímto večerem poličským občanům „zavděčili a o spojení mladých životů s rozšafným,
usedlejším občanstvem v upřímné, nelíčené zábavě zahájiti se pokusili“. Bohatý
program byl rozložen do vážné a komicky
laděné části. „Mladistvý houslista p. Boh.
Martinů svým prvním vystoupením všecky
nás překvapil. Přednesl, doprovázen jsa na
pianě p. Adolfem Vaníčkem, Wieniawského
‚Houslové sólo‘, Beriotovu ‚Balletní scénu‘
a téhož ‚Desátý koncert‘ s takovým výsledkem, že pochvala nechtěla ani končiti. Proto
přednesl ještě skladbu pro samotné housle.“ Zmíněné skladby a jejich autoři dnes
nepatří k často uváděným, ve své době se
ale těšili značné oblibě. V obou případech
šlo o skladatele, kteří byli sami činní jako
housloví virtuózové a jejich skladby jsou
velmi brilantní. Není divu, že interpretace
takovýchto skladeb mladému Martinů přinesla velké ovace. A nejen to. Pisatel článku
o jeho poličském vystoupení vyslovil smělou žádost: „Máme před sebou mladíka nadaného a nadějného. Nic jiného není zapotřebí, než aby se chudého tohoto mladíka
ujal některý obětavý mecenáš nebo jiná
korporace, aby dostati se mohl do konservatoře. Troufáme si tvrditi, že by mohl jednou dělati svému mecenáši i Poličce čest.
Kdo můžeš, pomožiš!“.
Jeho slova byla vyslyšena. Jen o měsíc
později uvádí Jitřenka ve svém přehledu
ze zasedání okresního výboru Poličského,
že „Bohuslavu Martinovi z Poličky, mladému talentovanému houslistovi, udělena
podpora 100 Korun za příčinou usnadnění
návštěvy Pražské konservatoře.“ Za tímto aktem stál dle všeho Bohoušův učitel
Adolf Vaníček, jenž se osobně za chlapce
a jeho nadání přimlouval. Díky finanční
podpoře si mohl Bohuslav Martinů dovolit
studovat v Praze konzervatoř a i když se
nakonec nestal houslistou, u hudby setrval – stala se součástí jeho života skladatelského.
Monika Holá, muzikoložka CBM

Dne 9. srpna 2020
bude již čtvrté smutné
výročí ode dne, kdy nás
opustil pan Josef Gracias.
S úctou a láskou vzpomíná dcera Irena a syn
Tomáš s rodinami. Všem,
kteří vzpomenou společně s námi, děkujeme.
Čas neléčí bolest
a rány, pouze nás naučí žít bez toho, koho
jsme milovali. Dne 29.
8. 2020 si připomeneme
10. výročí úmrtí pana Jiřího Kováře. Stále vzpomínají dcera Eva a syn
Jiří.

Dne 13. 8. 2020 uplyne rok, co nás navždy
opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a prababička paní
Věra Krupková. S láskou
vzpomínají manžel, děti,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.
Dne 11. 8. 2020 to
bude deset let, co nás
opustil milovaný tatínek,
dědeček a pro mnoho
lidí skvělý kamarád pan
Petr Neumeister, řečený
Pedro. Žiješ dál v našich
srdcích a vzpomínkách.
Dcery Ludmila a Petra
Dne 7. srpna 2020
uplyne rok od úmrtí
Otakara Pojara, na kterého nejen při tomto
výročí vzpomíná celá
rodina.

Český svaz
chovatelů Borová

Vážení příznivci, majitelé koní a návštěvníci Formanského dne.
Je nám to líto, ale bohužel jsme nuceni
22. ročník Formanského dne zrušit z důvodu nepříznivé situace spojené s COVID-19.
Doufáme, že nám zachováte přízeň. Budeme se těšit na Vaši návštěvu v září 2021.
Také pro Vás připravujeme v měsíci červenci 2021 Výstavu drobného zvířectva
a exotů, která se bude konat v Sokolovně
v Borové.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit v roce 2021 !!!

POZVÁNKY POLIČSKÝCH ORGANIZACÍ

Sousedské slavnosti

StreetFest

V Poličce se uskuteční série StreetFestů
– sousedských slavností. Vždy jedna konkrétní ulice se uzavře pro všechny poličské
i projíždějící, lidé vyjdou ze svých domů,
donesou něco k jídlu nebo třeba kávu – to,
co umí nejlépe – někdo se přijde podívat,
okouknout ostatní, někdo se seznámí, někdo spolu promluví, někdo se zapojí. Bude
se hrát ping pong nebo basket, někdo bude

hrát na hudební nástroje, každá ulice má
svá překvapení. Pojďme žít spolu.
Jako první StreetFest bude ul. Riegrova
29. 8. 2020 od 11.30 do 22.00 hod. (vyřizujeme potřebná povolení), následovat bude
Svépomoc. Kdo další, která ulice je nejpestřejší? A budete tam také vy? Doufáme, že
se uvidíme!
Fénix – občanská iniciativa

Děkuji za nevšední ochotu a pomoc, kterou jsem potřeboval při špatném manévru
s autem, kdy jsem špatně odbočil a dostal
se na kluzkou travnatou plochu po dešti
a nemohl jsem vyjet. Ochotní lidé z Oldříše,
konkrétně pan Radek Koutný se dvěma známými, se nerozmýšleli a ihned mi šli pomoci.
Nechtěli prozradit své jméno a odměnu odmítli. Velmi jim za jejich ochotu děkuji. Vážím

si správných lidí zdejšího kraje, které poznávám za svého každoročního letního pobytu
v Pusté Kamenici, i když jinak bydlím v Havlíčkově Brodě. Příkladný přístup těchto tří
ochotných lidí ve mně zanechal velmi dobrý
pocit, i s ohledem na to, že v obci probíhala
pouť a oni se museli vzdálit od pozvané společnosti. Ještě jednou velice děkuji.
Jaroslav Pecina

DPS Penzion

Turisté

Aby nebyl
nikdo sám Poděkování do Oldříše
Vážení senioři, všechny vás zdravím a přeji hezké počasí v měsíci srpnu. Dnes již je
jasné, že v našem regionu je vláhový deficit
vyrovnán, což je ku prospěchu nás všech.
Činnost, kterou jsme připravili pro měsíc
červenec, jsme s několika změnami splnili. Zvláště poznávání krás naší vlasti, ať již
v Krkonoších, nebo výlet na kolech v okolí
Poličky, stály za to. U nás je krásná příroda
a nádherné pohledy z jednotlivých kopců
do krásných údolí. V současné době doplňujeme program o akce, které nemohly být
uskutečněny z důvodu Covidu-19.
Co nás čeká v nejbližším období? V rámci
třicátého výročí naší organizace směřujeme
i naše konání k jejich vyvrcholení na našem
jednání k desátému výročí založení našeho
spolku Senioři České republiky MO Polička.
6. srpna se koná zájezd na hrad Pernštejn
a Bystřice nad Pernštejnem. Odjezd autobusu
ze zastávky u Stratílka je v 8.30 hod., organizuje
Marta Korábová.
11. srpna si zajedeme do Oldřiše zahrát
kuželky. Je možné se dopravit vlakem nebo
vlastní dopravou. Začínáme ve 14.00 hod.,
organizuje Jaromír Faiman.
13. srpna se uskuteční výlet na Olomoucko – Svatý kopeček, ZOO. Organizuje Vítězslav Vaněk. Odjezd od Stratílka v 7.00 hod..
20. srpna se konají již 6. sportovní hry na
fotbalovém stadionu v Poličce. Zahájení je
ve 14.00 hod., pořadatelé se sejdou o hodinu dříve. Zveme k hojné účasti, organizuje
sportovní komise a Petr Lajžner.
27. srpna se uskuteční zájezd kolem
Žďárských vrchů. Odjezd od Stratílka v 7.00
hod., organizují Irena Kynclová a Božena
Štefková. Ještě jsou některá volná místa.
Na 1. září je připravován zájezd na Olomoucko – Velehrad a okolí. Odjezd od Stratílka v 6.30 hod. Organizuje Jaroslav Tlustoš.
Přejeme všem účastníkům zájezdů pěkné
zážitky a dobré počasí.
Za výbor SČR MO Polička Jaroslav Koráb

zve
4. 8. – Šikovné ručičky – batikujeme od
13.30 hod. v pracovní místnosti
5. 8. – Letní grilování od 14.00 hod.
v atriu Penzionu. Vybíráme 35 Kč na občerstvení (chleba, klobása, hořčice, pití)
26. 8. – Trénování paměti od 14.00 hod.
ve společenské místnosti
27. 8. – Narozeninové zpívání od 14.00
hod. v jídelně DPS Penzion
2. 9. – Výlet Balda – posezení v přírodě, krátké procházky lesem, zpěv,
opékání... Zájemci se přihlásí na recepci DPS Penzion do pondělí 31. srpna.
Vybíráme 35 Kč na občerstvení (buřty,
chleba, hořčice, pití ). A na dopravu autobusem 50 Kč.

Kardiaci

V srpnu uspořádáme v úterý 18. 8. 2020
zájezd do Modré, kde navštívíme skanzen
a areál Živá voda. Dále se podíváme na Velehrad a do Napajedel.
Odjezd autobusem bude v 6.00 hod.
z Poličky, v 6.30 hod. ze Svitav. Cena zájezdu pro členy 200 Kč, pro nečleny 250 Kč.
Oběd nebude zajištěn.
Těšíme se na Vás!
Pavel Brokl, předseda

středa 12. srpna – Přes Samotín na Kadov
Odjezd autobusem z nádraží v 8.38 hod,
z Vrchlického ul. v 8.40 hod na zastávku
Křižánky dolní, odtud po zelené TZ na Milovy a kolem skály Dráteník a přes Samotín
na Kadov. Po silnici do Sněžného. Pěšky asi
11 km. Vede Jiří Andrle.
středa 19. srpna – přes Zbořené mosty na
Královec
Odjezd z Poličky v 8.29 hodin vlakem do
Oldříše.
Pěší vycházka ke Zbořeným mostům
a dále do Královce kolem dvou rybníků na
Svatou Kateřinu. Odtud do Borové k vlaku.
V Borové možnost občerstvení. Délka asi
11 km. Návrat vlakem ve 13.17, 14.15 nebo
15.16 hodin. Připravil Josef Brokl.
středa 26. srpna – Za rytířem Toulovcem
Linkovým autobusem z aut. nádraží
v 8.10 hod, se zastávkami Polička – most
a Polička u divadla do Sebranic a s přestupem do Budislavi. Pěšky zpět z Budislavi-Borku – Vranice – Bor u Skutče – Zderaz.
Autobusem do Poličky. Pěšky asi 10 km.
Zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Karate
Seminář karate Czechia Camp EMESKAI poprvé
v Poličce (4.–11. 7. 2020)
První prázdninový týden se vždy sjedou karatisté
z celé České republiky na týdenní soustředění Moderního sportovního karate (EMESKAI). Každý rok, více
než 25 let, bylo místo stále stejné a to město Letovice. Letos nastal čas na změnu! Protože přiděleným
vedoucím této akce se stal mistr Radovan Andrle, IV.
DAN z Poličky a zároveň v Letovicích nastaly technické
potíže, padlo rozhodnutí, že se o letošní ročník postará
oddíl Karate Polička, který trénuje pod SVČ Mozaika
Polička. A změn bylo opravdu mnoho.
Jako zázemí pro přibližně 70 karatistů posloužila velká sportovní hala základní školy Na Lukách.
K dispozici jim bylo 370 m2 tatami, 45 lůžek pro ubytování ve škole, školní jídelna se skvělou kuchyní a venkovní areál s tartanovým povrchem a umělým trávníkem. Vše na dosah ruky.
Protože akce byla stále ve znamení doznívající pandemie, neponechalo se nic náhodě.
Vstupní kontrolu účastníků dostala na starost
MUDr. Martina Neudertová a k dispozici byli celou
dobu také další dva zdravotníci. Měření teploty po
příjezdu, potvrzení o bezinfekčnosti, vstupní kontroly a spousta desinfekce dostupné v podstatě všude,
zkrátka bezpečnostním opatřením bylo učiněno zadost dle platné legislativy. Naštěstí vše proběhlo bez
problémů.
O technické záležitosti a provozní problémy se obětavě staral Jaroslav Roušar a jeho oddíloví pomocníci.
V sobotu odpoledne se odstartovalo prvním opakovacím dvouhodinovým blokem pod vedením koordinátora EMESKAI pro ČR Miroslava Zezulku, VI. DAN. Poté
první zasloužená večeře a volný večer.
Další dny už následovaly trojfázové tréninky. První
blok začínal již v 6.30 ve venkovních prostorách a končil v 8.00. Druhý blok 10.30–12.30 a poslední 16.30–
18.30. Součástí týdenního soustředění bylo i několik
bloků sebeobrany pod vedením mistrů Radovana
Andrleho a Miroslava Motla, dvou trenérských školení,
které vedl sám koordinátor Miroslav Zezulka, akrobacie vedená mistrem Martinem Čiperou a nechyběly ani
hry. Dva dny soustředění jsou vždy určeny pro testovní
turnaje a nejinak tomu bylo i letos.
První – středeční turnaj je určen pro cvičení forem
všech účastníků a sparringy nižších technických stupňů. Sobotní turnaj je vyčleněn pro formy vyšších technických stupňů „naostro“ a samozřejmě boje.
Celý týden byl hodně nabitý, ale i tak se našel čas
na půldenní výlet do nedalekého Lezníka pod vedením
mistra Adama Knajbla, III. DAN, při němž se trénovala
pozornost a schopnost spolupráce ve skupinách. Prostě pravý bojový pochod.
Myslím, že se letošní ročník opravdu vydařil. Všichni účastníci byli spokojení a věřím, že se i další ročník
k nám do Poličky vrátí. Velké díky patří městu Poličce
za podporu a paní ředitelce Mozaiky Zdeně Švecové,
že se jí podařilo včas zajistit finance i k nákupu nového
kvalitního tatami pro oddíl.
Děkujeme také základní škole Na Lukách a hlavně panu řediteli Mgr. Eduardu Střílkovi za poskytnutí
skvělého zázemí a v neposlední řadě celému týmu
školní kuchyně, že se o nás tak dobře staral.

Trenéři oddílu Karate Polička vedou již několik let zájmový kroužek karate v SVČ Mozaika Polička. Kroužek je
pro děti od 10 let i dospělé. Nábor nových členů se uskuteční ve středu 16. 9. a v pátek 18. 9. v 16.30 hod. na ZŠ
TGM. Více informací a možnost přihlášení do kroužku
naleznete na www.mozaika-policka.cz od 24. 8.
A nakonec několik výsledků poličského oddílu:
1. Martina Pachovská – Boje ženy absolutní
1. Martin Kohut – Forma Tertia Set
1. Petr Štarmann – Boje muži pod 13 let
2. Filip Chládek – Boje muži pod 13 let
2. Martin Kohut – Boje muži 6-3. kyu

2. Jan Hegr – Forma Tertia Set
2. Kryštof Tomáš – Forma Secunda Set
2. Filip Chládek – Forma Prima
3. Josef Král – Boje muži absolutní
3. Jan Hegr – Boje muži 6-3. kyu
Nové technické stupně:
Petr Štarmann 10. kyu první žlutý pásek
Filip Chládek
9. kyu druhý žlutý pásek
Slávka Juklová 8. kyu první oranžový pásek
Kryštof Tomáš 6. kyu první zelený pásek
Martin Kohut
5. kyu druhý zelený pásek
Jan Hegr
5. kyu druhý zelený pásek
RAn

SK8em proti trudnomyslnosti
Přátelé, neseďte doma, toho jsme si od začátku roku užili dost a pojďte se podívat na závody
ve SK8 slalomu. Dozajista se pobavíte a přijdete
na jiné myšlenky. Závody s tradičním názvem
Skate´n´Roll Polička budou mistrovstvím České
republiky a pořádáme je 15.–16. srpna. Závody
proběhnou v sobotu na silnici od masokombinátu do Širokého Dolu. Je to závodníky z celého
světa otestovaný a schválený kopec se značkou
„Boží“.
Diváci si přijdou na své, protože se v jeden
den pojedou rovnou dva závody a to Giant
slalom, kde závodníci dosahují rychlostí až 70
km/h a Hybrid slalom, který se navíc pojede duálně, a to je mazec!

Samozřejmě na nedělní klání se již přesuneme
na opěvované Nábřeží svobody přímo do centra
Poličky. Na nábřeží se pojede závod Tight, a jako
vždy, duálně. Zde, na rovince, si závodníci sáhnou
na dno svých sil, ale o to zajímavější to bude podívaná. Následovat bude vyhlášení všech vítězů
a společné foto.
Přijďte povzbudit české ale i zahraniční jezdce,
kteří se vždy těší na skvělou atmosféru v Poličce. Jsme si vědomi situace, která limituje některé
zahraniční závodníky, ale přesto věříme, že ti, co
budou jen trochu moci, si cestu do Poličky určitě
najdou. Ne nadarmo se říká, „Kdo se bojí, nesmí
do Poličky na nábřeží“. Tak se nebojte a přijďte.
Těšíme se na vás.

Volejbal

Na druhý turnaj do Pardubic naše děvčata shodou okolností neodjela. Celkově se tak
připravila o medaile. Poslední kolo jsme pořádali my. Počasí nás zradilo, a tak se hrálo
na hale Masarykovy základní školy. Opět
děvčata předvedla velmi dobrý výkon. A jako
přes kopírák se ve finále utkala s dolnoújezďačkami. Obsazujeme 2. místo po prohře 0:2.
Děvčata předvedla, že se nadcházející sezóny
vůbec nemusíme bát. Týmy jsou vyrovnané.
Naší největší zbraní je servis, post nahrávky
lze pochválit také. Markéta Dospíšilová byla
oceněna jako Nejobětavější hráčka a Aneta
Prokopová získala titul Copanda týmu. Snaha
a zájem hrát slavil úspěch.
har

Pohár mládeže
Také letos se odehrál tradiční turnajový Pohár mladšího žactva. Termíny se trošku posunuly, ale odehrála se tři kola. Startovala děvčata
ročníku 2008 a mladší. Některá hrála své první
šestkové zápasy. V letošním ročníku startovalo
9 týmů, 8 dívčích a jeden smíšený. První kolo se
odehrálo ve Svitavách, kde turnaji přálo počasí a poličským nadějím i štěstí ve hře. Děvčata
vyhrála skupinu a semifinále. Ve finále se střetla
s děvčaty z Dolního Újezdu. Sice byla prohra 0:2,
ale krásné druhé místo.

Šachy
1. liga družstev mládeže, 20.–21. 6. Polička
Během předposledního červnového víkendu
se v poličské sokolovně dohrávala 1. liga družstev mládeže. Do našeho města se sjelo všech
12 účastníků. Celkem za šachovnice usedlo 72 dětí
a mládeže! Mládežníkům Poličky se poslední sraz
příliš nepovedl. Po celý víkend uhrál oslabený tým
z utkání proti Chotěboři, Hradci Králové, Lanškrounu a Rychnovu nad Kněžnou pouze jedinou remízu
a v konečném pořadí soutěže obsadil 10. místo.
Poličští šachisté na mezinárodním turnaji
Od 1. do 9. července proběhl v Českých Budějovicích 8. ročník šachového festivalu skládajícího
se ze tří turnajů. Festival se konal v Clarion Congress Hotelu. Kvůli zajištění bezpečnosti a splnění

nařízení krajské hygienické stanice nebyl umožněn
přístup divákům a doprovodu hráčů.
Velice kvalitní obsazení měl turnaj FIDE Open
České Budějovice, ve kterém startovalo celkem
100 šachistů. Dvacet dva titulovaných hráčů na
startovní listině turnaje svědčilo o jeho velké síle.
Dalším zajímavým aspektem byla vysoká účast
mládežníků do 20 let. Do turnaje se přihlásil i velký
talent současného českého šachu – Václav Finěk,
narozený v roce 2010. Tento liberecký žák je světovou jedničkou ve své věkové kategorii. Do uvedené
skupiny patřil i navrátilec do poličského druholigového týmu – Ondřej Švanda, který v silné konkurenci obsadil solidní 11. místo.
Kvalitně obsazený byl i turnaj FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice, kde startovalo
86 šachistů. Neztratil se tam náš Adam Švanda,
který obsadil pěkné 8. místo.

BAZÉN
A KOUPALIŠTĚ
Plavecký bazén v Poličce bude otevřený
od 1. 9. 2020.
KOUPALIŠTĚ bude v srpnu otevřeno za
příznivého počasí 10.00–20.00 hod.
Informace týkající se provozu koupaliště
a plaveckého bazénu naleznete na www.
tespolicka.cz nebo facebookové stránce
Plavecký bazén Polička.
Kurzy plavání pro děti začínají od 5. října. Děti
můžete přihlásit do kurzů na mailové adrese
plaveckaskola@tespolicka.cz v průběhu září.
Plavání kojenců a batolat a provoz sauny
upřesníme v průběhu září.
Provoz ZIMNÍHO STADIONU
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.

1. LIGA INLINE HOKEJ

IHC STAVOBLOCK REBELS POLIČKA
O POHÁR ČAILH 1. LIGA – finálová skupina
1. část turnaje finálové skupiny 1. ligy se
odehrála 21. 6. na ZS Polička
21. 6. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
ILHC PÍSEK 7:4
V repríze loňského finále jsme díky výbornému týmovému výkonu a především bezchybné první polovině zápasu zvítězili 7:4.
Branky: Švejda 3,Šedý, Boháček, Beneš, Pleva
21. 6. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
HC Cvokaři Hořovice
V posledním večerním utkání jsme se střetli s vítězem skupiny A. Po velmi vyrovnaném
a atraktivním utkání si nakonec každý po právu odnesl jeden bod. Branky: Pleva 2
1. část turnaje finálové skupiny 1. ligy se
odehrála 28. 6. na ZS v Černošicích.
28. 6. – Jsme Inline Praha – IHC Stavoblock Rebels Polička 3:8
Po nevýrazném začátku obou mužstev
jsme se postupně zlepšovali a navyšovalo
se skóre na konečných 8:3 v náš prospěch.
Výborný výkon předvedl hlavně náš obrán-

ce Martin Pleva, který si připsal 4 góly
a 2 asistence a zvítězil tak v kanadském bodování celé soutěže.
Branky: Pleva 4, Beneš 2, Hron, Boháček
V letošní zkrácené sezóně jsme po postupu do bojů o pohár ČAILH získali konečné DRUHÉ místo!
Někteří hráči našeho klubu nastupovali v letošní sezoně i v dresu Stilmatu Žamberk, který
hrál lanškrounskou inline ligu a obsadil zde ve
výborné konkurenci 12 mužstev 5. místo.
Pro zajímavost: již v tuto chvíli je do lanškrounské amaterské hokejové ligy na sezónu 2020-21 přihlášeno 32 mužstev!!!
Skvělá práce pořadatele Jirky Černého.
Nyní se již těšíme na zahájení hokejové
sezóny. Novinky a rozpis okresního přeboru
budeme zveřejňovat na našich webových
stránkách: www.rebelspolicka.cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory klubu, kteří nám umožnili tuto soutěž hrát.
VŠEM MOC DĚKUJEME !!!

VELKÝ BOJOVNÍK MARTIN SÍLA
Během devítileté historie veslařské soutěže v našem fitcentru jsem viděl několik
úrovní veslařského úsilí, odříkání, vzdávání,
návratů, svědomitých příprav se šťastným
koncem, ale i těch, které nesplnily očekávání.
Když se dlouho připravujete, čekáte adekvátní výsledek. Zdaleka ne vždy se ovšem
dostaví. Zklamaných cvičenců a cvičenek,
kteří měli za sebou několikaměsíční tvrdé
přípravy a neuspěli, jsem již viděl mnoho.
Některé z nich to psychicky zlomilo, jiné to
z rovnováhy nevyvedlo, veslují celých devět
let, i když tuší, že svůj osobní rekord již nikdy nezlepší. Dělají to pro dobrý pocit, pro
kondici, ale i transformaci do jiných sportovních odvětví.
Zajímavou skupinou veslařů jsou i ti, kteří se opakovaně cyklovaně připravují, byť
jejich progres rozhodně nelze označit za
meganárůstový, pomalejším tempem kráčí
vpřed, rozhodně se ale nezastaví.
Typickým představitelem této skupiny je
policista a všestranný sportovec Martin Síla
(42). Martin vstoupil do soutěže 21. 4. 2017
výkonem 203 opakování se 40kg závažím,
což mu tehdy stačilo na solidní 80. místo
v žebříčku veslařů.
Další rok se několik měsíců připravoval a jak to již bývá téměř pravidlem, první zlepšení se velmi vydařilo. Martin dal
23. 7. 2018 pěkných 353 opakování, jeho
posun v žebříčku byl skokový na 36. místo.
Potom následovala dlouhá příprava, která předem nabízela velký úspěch. Ten se ale
nedostavil, Martin zaznamenal 29. 5. 2019
jen nepatrné zlepšení o pouhých deset

opakování na 363 a tím alespoň dobrá dvě
místa posunu v tabulce veslařů na pěkné
34. místo.
A právě zde začíná příběh o velké bojovnosti, houževnatosti, nasazení, o odhodlání
se nevzdat. Zatímco naprostou většinu cvičenců podobné maličké zlepšení psychicky
zasáhne a zastaví jednou pro vždy, jen malé
procento najde tu obrovskou sílu, zvednout
se a pokračovat. Bojovník s příznačným
jménem Síla k takto vybavenému minimálnímu procentu rozhodně patří!
V letošním koronavirovém roce 2020 absolvoval čtyřměsíční veslařskou a běžeckou
přípravu a znovu ve fitku bojoval jako lev.
A opět zlepšení podobného, byť přece jen
o něco lepšího ražení. Martin dokázal vydřít
posun z 363 na 386 opakování. Nebyl to
rozhodně velký rozdíl, ale lepší než minule,
i když žebříčkové zlepšení bylo jen o jedno
místo na 33. příčku.
Čekáte přece jen konec jeho tažení početným veslařským polem, čítajícím 380 borců?
Ne, ten se rozhodně konat nebude!
Příkladný, houževnatý bojovník Síla chvíli
po rekordu zvolal: „Jo, jo! Jsem spokojený
a příští rok jdu do přípravy znovu!“
Jeho mysl není zcela určitě nastavena
fixně, ale růstově. Ano, 203-353-363-386,
tato čísla mají o tom dostatečně silnou vypovídající hodnotu. Policista Martin Síla má
příkladné odhodlání, jde si pomalu, ale jistě,
za svým. Je to pravý bojovník.
Gratuluji a pro rok 2021 přeji další zlepšení!
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Badminton
II. ročník amatérské badmintonové ligy
Polička 2020/2021
Do druhého ročníku badmintonové ligy,
která se díky velkému zájmu přesouvá do
haly Na Lukách, je možné se přihlásit do
1. 10. 2020. Jelikož budeme mít k dispozici 4 kurty, tak jsme letos rozšířili kapacitu
párů bez rozdílu pohlaví na 20 a nově se
také bude hrát liga jednotlivců, kde je kapacita maximálně 15 osob. Více informací
naleznete na stránkách ablpolicka.wz.cz.
Budeme rádi když právě vy se stanete
součástí naší ligy a podpoříte tak náš
projekt.
Petr Harašta
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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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