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znění zákonů. Situace je zcela odlišná a připomíná
mi dělnou a zodpovědnou situaci v našem městě.
Je těžké pochopit, proč na jedné straně se před
kamerami odehrává falešná komedie, které mají
lidé plné zuby, a na straně druhé ve výborech je
situace zcela jiná.
Jak z toho ven?
Myslím, že jediná cesta je přestat hledat viníka a stále na někoho ukazovat prstem (tím
samozřejmě nemyslím zametání trestných
činů pod koberec, což je věc policie), to mezi
stranami neustále prohlubuje příkopy. Je nutné, aby každý jeden poslanec, ale i občan začal
u sebe, každý ze své pozice podporoval slušnost,
úctu k názoru druhého a zároveň vůli jeden druhého poslouchat s cílem hledat rozumná řešení
pro naši zemi. Za rok působení v parlamentu jsem
dospěl k názoru, že v každé z pěti stávajících stran
jsou lidé slušní, odborně zdatní, ale zároveň i lidé
velice nesmiřitelní k názorům druhých. I přes
zdánlivě obrovskou neshodu, když pozorně naslouchám projevům napříč politickým spektrem, zjišťuji, že pokud bychom stavěli na věcech, které nás
spojují (není jich málo), a zároveň věcně a usilovně
pracovali na věcech, které nás rozdělují, okamžitě
dojde k velké proměně k užitku nás všech.
Jsem přesvědčen, že řešení není v krátkodobých
módních politických seskupeních, ale ve standardních politických stranách, do kterých by měli
vstupovat aktivní a zodpovědní občané s cílem
hledat řešení a zároveň nedopustit zneužívání
politické moci. Bohužel všichni nadáváme a v politických stranách je pouhý zlomek populace. Tato
situace bohužel na jedné straně dovoluje zneužívání politické moci a zároveň ke škodě nás všech
negeneruje dostatek schopných a připravených
lidí k řešení složitých témat dnešní doby.
Jaroslav Martinů
poslanec PSP ČR a starosta města

Oslava dne vítězství v Poličce
8. května 2011 si zástupci města Poličky spolu
s jejími občany a mládeží připomněli 66. výročí porážky hitlerovského nacismu, ukončení 2. světové
války a osvobození našeho města Rudou armádou,
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Konec zapisování
dětí do pasů

Ohlédnutí za ročním působením
v Parlamentu ČR
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi podělit se o své zkušenosti s fungováním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to
v době, kdy většina z vás je z politické kultury
a poměrů dlouhodobě zklamána.
Mé největší poznání je, jak je neskutečně rozdílná atmosféra jednání sněmovny v porovnání
s jednáním Zastupitelstva města Poličky. Je přirozené, že v parlamentu jde o uplatnění moci a prosazování směřování celého státu. To, dle mého
názoru, ale nic nemění na skutečnosti, aby staleté
principy fungování společnosti, jako jsou slušnost,
poctivost a úcta k druhému názoru, se alespoň
v přiměřené rovině nemohly uplatňovat. Bohužel
se téměř vůbec neuplatňují, a to k velké škodě nás
všech a celé naší země.
Vím, že tento můj názor bude zpochybňován
zastánci tvrdé opoziční politiky. Nicméně, pokud
se podíváme reálně na finanční a morální zdraví
západního světa, kam patří i naše republika, tak
pokud je tím nejviditelnějším výsledkem nezodpovědných a populistických praktik nynější
stav veřejných financí, tak je to výsledek velice
žalostný.
Jsem dlouhodobě přesvědčen a velice rád jsem
tento názor zaznamenal ve zprávě amerického
prezidenta Obamy o stavu unie, kterou každoročně v lednu předkládá americkému lidu, že
stávající témata a problémy Ameriky, a já tvrdím
celého západního světa, přerostly možnosti jedné
politické strany.
V době rychlých změn, které se odehrávají v posledních desetiletích ve světě, je nezbytná široká
spolupráce politických stran při hledání nejlepších řešení pro naši zemi.
Často se zamýšlím, co je příčinou této zdánlivé
politické nesmiřitelnosti v jednacím sále a zároveň velkého protikladu atmosféry na jednáních
sněmovních výborů, kde se diskutuje a připravuje
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českými vlastenci a partyzány. Účastníci slavnostního shromáždění položili květiny k pomníku
osvoboditelů na centrálním hřbitově, k památníku
umučených a zavražděných židů a ke hrobu padlého
sovětského vojáka, našeho osvoboditele. Vyslechli
projev paní Věry Fialové, zdravici a poděkování
starosty města pana Jaroslava Martinů a společně
si slíbili, že svou pracovní a společenskou činností
nedopustí, aby narůstající neofašismus v Evropě,
ale i v naší zemi, získával živnou půdu a nezakořenil ani v naší krásné Poličce. Trvalý mír, poctivá
práce, spravedlnost a láska se musí stát trvalými
a neměnnými hodnotami nejen ve světě, ale i u nás
doma. Celý pietní akt byl zakončen poklonou, poděkováním a položením květin u sochy partyzána
vedle sídla Policie ČR, v městském parku, u památníčků na Lezníku a ve Stříteži.
RSDr. Ivan Chudý

Na základě novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
která nabývá účinnosti dne 1. 7. 2011, upozorňuji na
ukončení zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů. Občané mají poslední možnost požádat o tento zápis nejpozději do 24. 6. 2011.
Žádost lze podat pouze u místně příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde
předloží vyplněnou žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz a cestovní doklad. Správní poplatek činí
50 Kč. Dále upozorňuji na konec platnosti všech zápisů již provedených, která skončí dne 26. 6. 2012.
Kontakt: Zemanová Renáta, DiS., Úsek cestovních
dokladů OVV, Tel.: 461 723 884, e-mail: op@policka.org

Občané odevzdali více
než 800 přístrojů
Díky zodpovědným občanům ušetřila Polička
životnímu prostředí řadu surovin.
Město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné
televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin
a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři
měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění
přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí
a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování
iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Poličky
v loňském roce vytřídili 523 televizí a 294 monitorů. Tím jsme uspořili 122 MWh elektřiny,
2 408 litrů ropy, 612 195 litrů vody a 5 497 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 33 tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 124 tuny.
Pro porovnání lze uvést, že osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
Přestože hodnocení společnosti ASEKOL bylo
zaměřeno pouze na televize a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy
zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do
popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do
sběrného dvora.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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Setkání starostů Pardubického
kraje v Poličce

Zemřel PhDr. Jan
Kapusta
Ve věku 78 let zemřel dne
7. 5. 2011 významný český muzikolog PhDr. Jan Kapusta, CSs.
Narodil se v roce 1932 v České
Třebové. V letech 1951 až 1956
studoval hudební vědu, estetiku
a dějiny hudby na Palackého
univerzitě v Olomouci. Je jedním
ze zakladatelů Nadace Bohuslava Martinů, od
jejího založení v roce 1975 byl členem její správní
rady a rezignoval ze zdravotních důvodů až v roce
2008. Založil tradici slavnosti Otvírání studánek
ve Vlčkově, je autorem 10 knih a téměř 500 studií
o hudbě 19. století, Bohuslavu Martinů a o krásných uměních. Dvanáct let stál v čele litomyšlského muzea a poté působil v letech 1972-1983 jako
ředitel Městského muzea a galerie Polička. Spolu
s několika málo dalšími kulturními činiteli měl
velký podíl na převozu ostatků Bohuslava Martinů do vlasti. V roce 2010 mu byla udělena Medaile
Bohuslava Martinů za šíření skladatelova odkazu.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Hrad Svojanov dostává
staronovou podobu
Hrad Svojanov prochází od začátku roku rozsáhlou rekonstrukcí. V posledních dnech bylo odstraněno lešení z hlavního průčelí hradního paláce
a odkryl se tak jeden z nejtypičtějších pohledů na
hrad v nové podobě. Fasády paláce jsou obnovovány
do stavu z poloviny 19. století. V té době došlo k poslední přestavbě hradu. Zejména palác a vstupní

Prostory poličské radnice patřily v pondělí
9. května 2011 starostům měst a obcí Pardubického kraje, která mají na svém území památkové
chráněné rezervace a zóny. Setkání v našem
městě organizoval Pardubický kraj, konkrétně
oddělení kultury a památkové péče krajského
úřadu. Mezi hosty patřili tedy i zástupci Pardubického kraje, ministerstva kultury a Národního
památkového ústavu v Pardubicích.
V úvodu setkání převzal starosta města Jaroslav Martinů z rukou radní Pardubického kraje
Ing. Jany Pernicové šek na 50 000 Kč za krajské
vítězství v soutěži o cenu Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón za rok 2010. Dalším programem jednání byly památky a péče o ně. Ing. Marta Mastná prezentovala památkovou zónu Polička
a náš vítězný projekt, hosté také získali informace a pozvání na hrad Svojanov od kastelána
hradu Miloše Dempíra. Mgr. Petr Kočí představil
jednu z našich nejvýznamnějších staveb – kostel
sv. Jakuba.
Velmi užitečné a konkrétní byly informace,
které podal Ing. Milan Mariánek z oddělení
kultury a památkové péče Krajského úřadu Pk
o Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón v Pardubickém kraji. Starostové
díky jeho příspěvku získali konkrétní návod,
jak postupovat při žádosti o dotaci na památky
právě z tohoto dotačního programu. Města a obce
na území kraje čerpala v roce 2010 v rámci pro-

Cyklobusem Českomoravským
pomezím
Poprvé vyjel cyklobus, tedy linkový autobus
uzpůsobený pro převoz kol, o prázdninách v roce 2006. Během jednotlivých let se k původní
trase Polička – Litomyšl – Svitavy připojila
další města. Rozšíření nastane také v letošním
roce, tentokrát o Vysoké Mýto.
Stejně jako v uplynulých letech, bude cyklobus
jezdit každý pátek, sobotu a neděli od 1. července do 30. září 2011. Ve svátky 5. a 6. července
pojede cyklobus jako v neděli. Bude také zachována výhodná cena jízdenky, která je pro cestující s kolem 40 Kč na libovolnou vzdálenost a pro
rodiny s dětmi (maximálně 2 dospělí a děti)
dokonce jen 20 Kč za osobu.

budova byly upraveny v empírovém stylu. Nová
barevnost fasád vychází z nalezených původních
barevných vrstev. Fasády budovy jsou provedeny ve
dvou tónech okrové barvy. Okna i dveře budou mít
bílý nátěr. V příštích týdnech přibudou ještě ozdobné mříže na terasách, rovněž v bílých tónech. Díky
všem provedeným pracím znovu vyniká výjimečnosti Svojanova, kontrastu hradních zřícenin, do
kterých byla vestavěna empírová zámecká stavba.
Také vnitřní prostory hradu doznaly značných
změn. V empírových komnatách paláce byly podle
dobových vzorů obnoveny nástěnné malby. Před
dokončením a otevřením je dolní sál domu zbrojnošů, kde byly restaurovány omítky i původní dřevěné
prvky. Okolí domu zbrojnošů dostalo novou úpravu
snížením terénu se zakomponovaným nově objeveným kamenným žlabem. Novinkou letošní sezóny
jsou také kostýmované prohlídky.
V měsíci červnu je hrad Svojanov otevřen denně
kromě pondělí od 9 do 17 hodin, o prázdninách pak
denně včetně pondělků od 9 do 18 hodin. Návštěvníkům je k dispozici také restaurace s venkovním
posezením. O víkendu 2. – 3. července proběhne
kulturní akce s názvem „Prázdniny začínají – na
Svojanov za kejklířem a kouzelníkem“.
Miloš Dempír
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gramu téměř 350 mil Kč. Město Polička získalo
706 000 Kč a dle výpočtu ročních finančních kvót
se umístilo společně s Chrudimí na 1. místě mezi
městy Pardubického kraje. Kritériem pro hodnocení měst je například dobře zpracovaný místní
program regenerace a územní plán. V roce 2011
bude v rámci Programu rozděleno 137 mil. Kč,
z toho do Pardubického kraje 13,8 mil. Kč.
Setkání v Poličce neprobíhalo pouze v budově
radnice, ale součástí byla i prohlídka města.
Hostům se u nás velmi líbilo. Hosté si tedy odvezli nejen mnoho informací, ale snad i příjemné
vzpomínky na atmosféru našeho historického
města.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Trasa cyklobusu letos vede následovně:
v pátek a neděli:
Polička – Svitavy – Jevíčko – Moravská Třebová – Svitavy – Česká Třebová – Litomyšl
– (v neděli Vysoké Mýto) – Proseč – Polička
v sobotu opačným směrem:
Polička – Proseč – Nové Hrady – Vysoké
Mýto – Litomyšl – Česká Třebová – Svitavy
– Moravská Třebová – Jevíčko
Příjemnou novinkou je posunutí času odjezdu
pátečního spoje z Poličky do Květné, Svitav a Jevíčka na 8.10 hodin, které se Poličce podařilo
dohodnout s ostatními městy (cyklobus vloni
vyjížděl v 7.10). Kromě pozdějšího vstávání je
výhodou tohoto spoje rychlost přepravy, kdy
v Jevíčku jste již v 8.55 hodin. Cyklisticky lákavá je blízkost hradu Bouzov, či možnost pěšího
výletu z Jevíčka do Moravské Třebové nebo Letovic (cca 20 km). Časnější vstávání je nezbytné
k tomuto spoji v neděli, kdy cyklobus vyjíždí již
v 7:10 hodin.
Novým bodem na trase je Vysoké Mýto s největším čtvercovým náměstím v Čechách. Můžete odtud vyrazit do nedaleké Vraclavi a navštívit
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místní barokní areál a hradiště, nebo se podívat
na Dobříkov, kde stojí velmi pěkný dřevěný
kostelík původem z Podkarpatské Rusi. Stejně
jako do Toulovcových Maštalí je vhodné jet do
Vysokého Mýta v sobotu, kdy cyklobus z Poličky
vyjíždí v 8.00 hodin. Ve Vysokém Mýtě budete
již v 8.51. Odtud je to z trasy cyklobusu nejblíže
a nejrychleji do Chocně, kde se napojuje nový
systém cyklo a in-line stezek do Ústí nad Orlicí.
Ti, kteří cyklobusem vyjedou bez kol, jsou
přepraveni také, avšak za běžnou tarifní cenu,
dle počtu ujetých kilometrů.
Během června budou do všech domácností
měst zapojených do projektu zaslány letáky
s přesným jízdním řádem, mapkou a výletními
cíli. Součástí letáčku by měl být také jízdní řád
společnosti Veolia Transport, která provozuje
cyklobus na trase Pardubice – Chrudim – Nové
Hrady – Litomyšl – Proseč – Borová – Hlinsko.
Letáčky budou rovněž k dispozici v Informačním centru.
Projekt letos opět podpořil Pardubický kraj,
který zahrnul víkendový provoz cyklobusu do
tzv. základní dopravní obslužnosti. Každý týden
ujede cyklobus 954 km, což je o 64 km více, než
v uplynulém roce. Informace budou k nalezení
také na www.ceskomoravskepomezi.cz.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravského pomezí

Ještě k úpravě náměstí

Události Městské
policie Polička

Jako člověk, který se profesionálně zabývá
samozřejmě nepočítají se sklonem terénu a „kácí
historickou architekturou včetně problému
se“), blízké pylonům na obvodu sloupu, takže
„slušného chování“ nových stavebních zásahů
nový tvrdý a světle svítivý materiál košů rázem
Prodejna oděvů v Tyršově ulici měla 13. 4. v odvůči historickému prostředí, si dovoluji rovněž
odsuzuje starý pískovec barokního díla do pozice
poledních hodinách nezvanou návštěvu. Do
vyjádřit údiv či spíše zděšení nad tím, jak se
chudého příbuzného – všechno od koncepce až
obchodu přišly dvě dívky, které zprvu obhlížely
v tomto ohledu projevují fi nální úpravy nově
do detailu je tu přesně naopak, než by bylo třeba. vystavené zboží. Následně jedna z nich odvedla
vydlážděného náměstí. Pokud se týká ohledu
A to nemluvíme o vyspekulované barokní kon- pozornost prodavačky a druhá zatím nakupovala
k historickým dominantám, měl by se tento vztah
cepci sestavy světců a dalších významových prv- „za pět prstů“. Teprve až po odchodu obou dívek
týkat především majestátního Mariánského slou- ků na sloupu – co si asi musí myslet člověk, který
z prodejny prodavačka zjistila, že jí chybí část
pu. Výsledek úpravy je takový, že sloup vůbec ne- je schopen toto vnímat, když zjistí, že klíčovým
zboží. Ihned vyběhla a zlodějky ještě zastihla. To
lze nerušeně vnímat, protože je dokola obklopen
prvkem dnešní úpravy kolem sloupu jsou sedící
už zahlédl kolemjdoucí strážník MP, který zašel
novými předměty, které jsou navíc formátově
lidé, otočení ke sloupu zády, a odpadkové koše?
s prodavačkou a oběma dívkami do prodejny a zde
příbuzné objektům, tvořícím jeho parter a obvo- Současný stav kolem sloupu se dá vnímat spíše
po konfrontaci bylo zboží ženami vráceno. Věc
dový lem: „architektonizované“ odpadkové koše
jako realizace vítězného návrhu absurdní soutěže
nezůstala bez potrestání. Strážník po zjištěné
(proboha – proč právě tady?), nastavěné navíc do
na optickou degradaci a zesměšnění historické
totožnosti uložil šestnáctileté dívce z obce Zderaz
kompozičních os, a lavičky, z nichž dominantu
dominanty náměstí. Jako jediné rozumné řešení
blokovou pokutu za spáchaný přestupek proti
náměstí nejen neuvidíte, protože ji máte za zády, se jeví odstranění všech těchto nesmyslů, prostě
majetku.
ale navíc zlikvidujete všem nerušený pohled či „ruce pryč od sloupu!“
Pobaven a vesel usedl třicetiletý muž ze Sebrafotografi i. Velikost a tvar odpadkových košů jsou
Ještě připomínku k nosným částem všech
nic do autobusu odvážejícího účastníky diskoté(zejména u starších(?) kruhových košů, které
nových zařizovacích a doplňkových objektů, pro- ky v Sádku okolo 03.30 hod. dne 24. 4. Netušil
vedeným (nemýlím – li se) vesměs ze světlé žuly:
však, že jej stihne nepříjemná událost. V Poličce
navrženy jsou ve tvarech plochých kvádrů, takže
chtěl vystoupit, avšak z nezjištěného důvodu jej
se vyznačují ostrými hranami a rohy. Z jejich
fyzicky napadl muž, kterého znal. Fyzický útok
množství a výšky právě v úrovni dětských hla- byl tak intenzivní, že mu přivodil zranění. Strážviček se musí nepochybně dělat špatně všem do- níci k muži přivolali záchrannou službu, která jej
spělým, kteří vnímají potenciální nebezpečí pro
po nezbytných úkonech převezla do nemocnice
svěřené dítě (příznačné je, že historické objekty
na vyšetření. Na místo byla přivolána Policie ČR
Dne 29. 4. bylo převzato na ztráty a nálezy při
v ploše náměstí tímto nebezpečím nehrozí).
Polička, která si celou věc převzala do dalšího
MěÚ Polička jízdní kolo značky Eska Premiér, viz.
Poslední připomínka, vyřčená zčásti na tomto
šetření.
foto. Kolo se našlo v blízkosti budovy Policie ČR
místě již dříve Stanislavem Konečným, se týká
Dne 7. 5. po 23.00 hod. se ulice Riegrova stala
Polička.
zeleně a zejména její „mobilní“ části v pruhu
dějištěm nefalšované šarvátky kategorie střední
při jižní straně náměstí. Představa dlouhodobě
váhy. Konkrétně před hernou Phöenix se spolu
opakované manipulace s několikasetkilogramo- utkali čtyřiadvacetiletý muž ze Širokého Dolu
vými žulovými „květináči“ kvádrového tvaru je
a dvacetiletý muž z Poličky. V zápase jasně dominemožná – budou otlučené, začnou praskat, při
noval muž ze Širokého Dolu, který si ze soupeře
jejich půlročním odstavení budou v jejich mís- udělal „fackovacího panáka“. Tomuto zápasu od
tech trčet vyrovnávací postavce, nesmí v nich
začátku přihlížel strážník MP Polička, který vše
zmrznout voda (což se týká i jejich „zimoviště“)
sledoval okem kamery umístěné na Palackého
– počítal někdo s takto nesmyslnými pracemi
náměstí. Nemohl si však nechat tuto podívanou
a náklady na „provoz“ tohoto zařízení? A ještě
jen pro sebe, proto k místu ihned vyslal ostatní
k samotným stromkům, ať už v květináčích nebo
kolegy. Mezitím však bylo dobojováno. Hlídka MP
k nové náhradě starších stromů při severní stra- se od vítěze zápasu dozvěděla, že jeho soupeř se
ně – proč má na ploše náměstí, u něhož si vážíme
v uvedené herně několikrát pokusil odcizit láhev
jeho středověkého původu a jehož plocha byla po
alkoholu, pro kterou vznikl následný konflikt. Po
většinu doby jeho existence volná a nejjednoduš- nezbytných úkonech na místě byl poražený soupeř
ším způsobem dlážděná, dominovat zeleň v nejví- z Poličky převezen na PČR OO Polička, kde se
ce znásilněné, tedy kulovitě ořezávané a stříhané
však dlouho nezdržel. Kvůli jeho opilosti a agreDne 5. 5. bylo na cyklostezce v Poličce nalezeno
formě, která se v minulosti uplatňovala výhradně
sivitě mu policisté dopřáli výlet do protialkoholní
jízdní kolo značky Detroit-Dominator, viz. foto.
u dekorativních šlechtických zahrádek?
záchytné stanice v Pardubicích, kde prožil jistě
Majitelé obou kol se mohou přihlásit na MP Poličprof. Ing. arch. Jiří Škabrada
krušné probuzení. Celý zápas zcela nepochybně
ka, tel. 731 441 421.
okomentuje i soud.
Vážený pane profesore,
myslím si, že na tento Váš názor by měl odpovídat autor architektonického návrhu, nicméně si
Odchycení psi
dovoluji alespoň krátce reagovat, protože jsem
Dne 2. 5. byla do útulku v obci Pohodlí převezetento materiál dostal půl dne před uzávěrkou
na fenka křížence, cca 1 rok stará, černé barvy, bez
Jitřenky.
identifikačního čísla, viz přiložené foto. Majitel se
Chci znova zdůraznit, že Vámi zmiňované
může přihlásit na MP Polička.
výhrady jsou již částečně odstraněny, a to
konkrétně původní koše, s čímž bylo před dokončením náměstí počítáno. Dále zvažujeme
přemístění nových košů u Mariánského sloupu
a diskutujeme také o podobě květinové výzdoby
náměstí, včetně nádob, s výhledem na příští rok.
Současná podoba již kvetoucích rostlin ve stávajících nádobách je pouze provizorní a vyplňuje
mezičas pro nalezení adekvátního řešení. Ve věci
umístění laviček u Mariánského sloupu se vycházelo z osvědčeného (původního) umístění laviček
před rekonstrukcí.
Zrealizovaná podoba zeleně navazuje na stávající formu kulovitých javorů a opodstatněnost
návrhu projektanta na mobilní charakter nádob
na zeleň prokáže až čas a provoz náměstí.
Vážený pane profesore, děkuji za Váš zájem
Dne 6. 5. v odpoledních hodinách byl v lesním
o vzhled našeho náměstí. Vámi zmiňované as- porostu v blízkosti obce Lezník nalezen kříženec
pekty tvoří jen nepatrnou část celého vzhledu ná- bílé barvy s černou barvou hlavy. I tento pes byl
městí a jsem si jist, že se nám podaří vše doladit
následně převezen do útulku v obci Pohodlí, kde
k optimální podobě. Tímto si Vás dovoluji pozvat
čeká na svého pána.
na osobní setkání v uvedené záležitosti.
Jaroslav Martinů, starosta města
Městská policie Polička

Nález jízdních kol
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Zprávy z radnice
Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady
města Poličky konané dne 2. května
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy
s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického
dozoru investora na akci „Revitalizace bytového
domu Polička, Sídliště Hegerova čp. 969, 974
– 976“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní
smlouvě s Ing. Petrem Šafářem na zajištění technického dozoru investora na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegerova č. p. 1010
– 1013“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 119015, jejímž předmětem je obnova a statické
zajištění gotického opevnění města – hradebních
úseků SO 19 a SO 20, s firmou GEO-ING Jihlava
spol. s r. o.. Dodatkem č. 1 je definován rozsah
prací pro rok 2011.
RM schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na provozovatele veřejného osvětlení
v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi
městem Polička a Vodními zdroji Chrudim ve věci
monitoringu skládky Široký Důl.
RM bere na vědomí přehled akcí konaných v roce 2010 a výčet provedených prací v objektu hájenky na Damašku, dle předložené zprávy Českého
svazu ochránců přírody, 1. ZO ČSOP Polička.
RM
schvaluje
poskytnutí
finančního
příspěvku DPS „Penzion“ Polička ve výši
5.000 Kč na projekt „Bezpečnost seniorů“.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku těmto subjektům:
• Gymnázium Polička ve výši 19.000 Kč na projekt „Psychohrátky“
• Mozaika Polička ve výši 15.000 Kč na projekt
„Šikana, škola a paragrafy“
• Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na projekt „Adaptační kurz“
• Mozaika Polička ve výši 10.000 Kč na projekt
„Právo pro každý den“
• Oblastní charita Polička ve výši 20.000 Kč na
projekt „Finanční gramotnost mládeže“.
• SOŠ A SOU Polička ve výši 15.000 Kč na
projekt „Drogová závislost, alkoholismus, kriminalita mládeže“
RM schvaluje výběr dodavatele na výměnu části
oken na budově Masarykovy základní školy Polička firmu První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička ve dnech 9. – 13. 5. 2011.
RM schvaluje užití městského znaku pro
billboardy na sběrných dvorech společnosti LIKO
Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu
Městského úřadu Polička s platností od 3. 5. 2011.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
poskytování služeb souvisejících se zajištěním
přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr
dodavatele na akci: „Technologické centrum
a elektronická spisová služba v území pro město
Polička“ subjektu: Ing. Andrej Kašický, Moravská
Třebová, dle důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na
poskytování služeb souvisejících se zajištěním
přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr
dodavatele na akci: „Technologické centrum
a elektronická spisová služba v území pro město
Polička“ mezi Městem Polička a Ing. Andrejem
Kašickým, Moravská Třebová.
RM souhlasí s vyvěšením tabla „Gymnázium Polička – Oktáva – 2003-2011“
na vnější líc hradebního úseku SO 18, Na Valech
- vpravo od ul. Komenského.
Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady
města Poličky konané dne 16. května
RM schvaluje užití městského znaku k použití
na pamětní list vydaný ke stému výročí otevření
sokolovny.
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RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí 2011.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy
základní školy v Poličce, ve výši 15.000 Kč
na výměnný jazykový pobyt s partnerským
městem Hohenems
- Spolek přátel a absolventů Masarykovy
základní školy v Poličce, ve výši 3.000 Kč na
účast v okresní soutěži recitace žáků
- Základní škola Lubná – Sebranice – žákovský turnaj ve f lorbalu, ve výši 1.000 Kč na
odměny pro soutěžící
- ANDRLE Radovan, oddíl karate Polička, ve
výši 12.000 Kč na činnost, semináře a soustředění
- Bc. STODOLA Jan Polička, ve výši 3.000 Kč
na cvičení rodin s dětmi v tělocvičně ZŠ Na
Lukách
- Sportovní klub „Triatlon MiP Polička“, ve
výši 2.500 Kč na sportovní činnost v dětských a juniorských kategoriích
- ŠTĚPÁNEK Michal, Polička, ve výši 3.000 Kč
na účast v Juniorském Mistrovství světa ve
sportovním lezení v rakouském IMST
- TJ plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši
2.500 Kč na činnost, startovné, ubytování
a cestovní náhrady při plaveckých soutěžích
- TJ Štefanydes Polička, šachový oddíl, ve
výši 10.000 Kč na cestovné k soutěžím zejména mládežnických družstev
- Sdružení přátel Pardubického kraje, ve výši
1.000 Kč na podporu tisku Vlastivědných listů Pardubického kraje
- Spolek českých betlemářů Polička, ve výši
3.000 Kč na výstavu betlémů na Hradě Svojanov a v okolí

- Náš Martinů občanské sdružení Polička, ve
výši 10.000 Kč na přednášky, zájezdy, besedu
a koncertní vystoupení
- Spolek přátel Růžového paloučku se sídlem
v Újezdci u Litomyšle, ve výši 1.000 Kč na slavnost Růžového paloučku dne 3. 7. 2011
- ŠAFÁŘOVÁ Květoslava, chrámový sbor v Poličce, ve výši 10.000 Kč na koncerty chrámového sboru ve Vídni, ve Žlebech a v Bratislavě
- ŠREK Ivan, Střítež, ve výši 5.000 Kč na divadelní představení pro občany Stříteže
- CANTES, canisterapeutická skupina v Poličce, ve výši 11.000 Kč na canisterapeutickou
činnost pro nemocné a postižené občany
- Farní charita Nové Hrady u Skutče, ve výši
15.000 Kč na potravinovou pomoc sociálně
slabým rodinám v Poličce
- ŠČIGELOVÁ Hana, Pomezí, ve výši 1.000 Kč
na osvětovou činnost zdravého životního stylu
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace NIPI ČR,
KO PK, o. s., pobočka Salvia Svitavy, ve výši
5.000 Kč na sociální poradenství poskytované
občanům Poličky a okolí na DPS v Poličce
- KONTAKT o. s. Ústí nad Orlicí, ve výši
2.000 Kč na provoz Linky důvěry v Ústí nad
Orlicí
- Občanské sdružení „NÁŠ DOMOV“ Koclířov,
ve výši 10.000 Kč na víkendové pobyty klientek
azylového domu „Toulky Vysočinou“
- Oblastní charita Červený Kostelec – Domov
Sv. Josefa Žíreč, ve výši 5.000 Kč na provoz
a péči o nemocné s roztroušenou sklerózou
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, odbočka Česká Třebová, ve výši
1.000 Kč na odborné poradenství a výstavu
kompenzačních pomůcek
- Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v Poličce, ve výši 2.000 Kč na

Kraj sjednotil poskytování
pohotovosti
Rozsah poskytované péče Lékařské služby
první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od
1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na
pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích,
kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední
a sváteční den, zůstane ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden.
Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče.
Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb
svého praktického lékaře a v případě ohrožení
života volat záchrannou službu.

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro
dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou
finanční zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy,
jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“
vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu. „Docílíme tím větší efektivitu provozu
LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve
Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že výrazně
převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do
neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny
z celkového počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP
v litomyšlské a orlickoústecké nemocnici, kde není
zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.

Ordinační doby LSPP pro dospělé
sobota+neděumístění
le+svátky
Pardubická krajská nemocnice, a.s. 14.00 - 22.00 10.00 - 22.00 Erno Košťála 1014, Pardubice
pátek

Svitavská nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

Chrudimská nemocnice, a.s.

16.00 - 20.00

Litomyšlská nemocnice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.

poznámka
slouží se i ve všední
dny, službu zajišťuje
Pardubická
lékařská
pohotovost s.r.o.

9.00 - 17.00 LSPP sídlí v budově polikliniky
naproti nemocnici. Adresa: Kollárova 2070/22, Svitavy

8.00 - 17.00 v areálu nemocnice, v budově
ředitelství
13.00 - 18.00 v areálu nemocnice, v budově v pátek se neslouží
ředitelství
17.00 - 21.00 9.00 - 18. 00 v areálu nemocnice, v přízemí
neurologického pavilónu
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dvoudenní poznávací zájezd pro postižené děti
do Prahy
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí,
ve výši 2.000 Kč, na akci „Běh naděje, šance
pro život“ – podpora výzkumu rakoviny
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí,
ve výši 10.000 Kč na zakoupení stolů do prostoru klubovny
- Svaz postižených civilizačními chorobami
v Poličce, ve výši 1.000 Kč na činnost a zájezd
do Losin
- Územní organizace svazu diabetiků v Poličce, ve výši 1.000 Kč na zakoupení plavenek
pro rehabilitaci diabetiků
- Česká tábornická unie, T. O. Peklo Polička,
ve výši 7.000 Kč na akci Den ČTU a na setkání s Junákem
- DUHA sdružení dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 1.000 Kč na pravidelné schůzky a turnaje v městské knihovně
- Spolek PATRIOT Polička, ve výši 2.000 Kč
na dětský den s hudbou a moderátorem
- VOSTŘELOVÁ Zdislava Střítež, ve výši
2.000 Kč na dětské odpoledne ve Stříteži
- Český svaz chovatelů v Poličce, ve výši
5.000 Kč na chovatelskou výstavu, opravy
a údržbu areálu
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů Polička, ve výši 2.000 Kč na čipy a očkování poštovních holubů
- KOMPAKT spol. s. r. o. Poděbrady, ve výši
5.000 Kč na sociální automobil pro Farní
charitu Dolní Újezd
- KUBÁT Leoš Polička, ve výši 2.000 Kč na
propagaci Města Poličky FanClubem Sparta
- MAZAL Petr Polička, ve výši 4.000 Kč na
horolezeckou expedici TAJIKÍSTAN 2011
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši
5.000 Kč na opravy krmných zařízení a nákup krmného obilí
- Opuštěné kočky Polička, ve výši 3.000 Kč
na péči o opuštěné a týrané kočky
- Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, ve výši 5.000 Kč na celostátní soutěže dorostu v požární prevenci
- Klub českých turistů Polička, ve výši
5.000 Kč na činnost a značení turistických
tras
- ŠEMBEROVÁ Monika Polička – Bořiny, ve
výši 1.000 Kč na nákup dresů s logem města
Poličky pro sportovní „Hry bez katastru“
- Český zahrádkářský svaz, organizace Stadion Polička, ve výši 2.000 Kč na opravy cest
kolem kolonie a skládky
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poličky
schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 11.000 Kč na projekt „Finanční gramotnost“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 6.000 Kč na akci „Hrou proti AIDS“
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 2.000 Kč na akci Možná přijde i Mikuláš
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
ve výši 5.000 Kč na akci Dětský den v Poličce
- NOŽKA Stanislav – sportovní lezení, ve
výši 10.000 Kč na činnost kroužku sportovního lezení
- Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 17.000 Kč na sportovně turistický kurz pro žáky 4. a 5. Ročníku
- Občanské sdružení přátel základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 10.000 Kč na zajištění družební návštěvy maďarské školy z Ebes
- Pontopolis o. s. Polička, ve výši 4.000 Kč na
podporu multikulturního vzdělávání v Poličce
- Pontopolis o. s. Polička, ve výši 2.000 Kč na
akci Fotbal pro rozvoj – Fotbal pro Afriku

- Pontopolis o. s. Polička, ve výši 20.000 Kč
- Český kynologický svaz, ZO Polička, ve výši
na festival Colour Meeting 2011 v Poličce
5.000 Kč na částečné krytí provozních nákladů
- Pontopolis o. s. Polička, ve výši 40.000 Kč
- Gymnázium v Poličce, ve výši 5.000 Kč na
na plánované kulturní akce v Poličce
projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“
- Pontopolis o. s. Polička, ve výši 2.000 Kč
na akci Jeden svět v Poličce – projekce pro
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvseniory v DPS
ků pro:
- Základní škola speciální Bystré, ve výši
- 1. FBC Polička – poličský f lorbalový oddíl,
8.000 Kč na školu v přírodě pro postižené
ve výši 10.000 Kč na činnost a pronájem proděti z Poličska
storů pro trénink a soutěže
- Základní škola speciální Bystré, ve výši
- Spolek PATRIOT Polička, ve výši 5.000 Kč
2.000 Kč na benefiční koncert ve prospěch
na cyklovýlet rodičů s dětmi
postižených dětí v Poličce
- VPS Polička, sdružení pro malou a sálo- ATLETIKA Polička o. s., ve výši 45.000 Kč
vou kopanou, ve výši 10.000 Kč na činnost
na činnost soutěžních družstev
a účast v 1. celostátní lize
- ATLETIKA Polička o. s., ve výši 10.000 Kč
- Pomník zakladateli města Vysoké Mýto, ve
na akci „Běh kolem poličských hradeb“
výši 20.000 Kč na zhotovení a instalaci sochy
- HC Spartak Polička o. s., ve výši 79.000 Kč
krále Přemysla II. ve Vysokém Mýtě
na činnost hokejového klubu v sezóně 2011/
- Šance žít, občanské sdružení Chomutov, ve
2012
výši 9.000 Kč na hudební program pro senio- MaTami, centrum pro rodinu o. s. Polička,
ry v DPS Polička
ve výši 5.000 Kč na sportovní aktivity sdru- Klub českých turistů J. G. Jarkovského Jimžení MaTami
ramov, se sídlem v Poličce, ve výši 5.000 Kč na
- MaTami, centrum pro rodinu o. s. Polička,
propagaci městské naučné stezky v Poličce.
ve výši 20.000 Kč na zdravotně sociální projekty
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí fi- D. A. S. Kometa Polička, ve výši 40.000 Kč
nančních příspěvků pro:
na činnost mládežnického oddílu
- SDH Lezník, Kvapil Josef, ve výši 4.000 Kč
- SK Masokombinát Polička, ve výši 67.800 Kč
na fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“
na činnost mládežnického oddílu
- SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000 Kč
- SK8 Slalom Polička, ve výši 30.200 Kč na
na projekt pro děti „Kdo sportuje, nezlobí“
tréninky a účast v Českém i Světovém pohá- Komitét pro udržování památek z války
ru skateboardistů
roku 1866 Hradec Králové na pietní místo
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši
u Střezetic
90.000 Kč na činnost mládežnických druž- KONEČNÝ Stanislav, Polička, ve výši
stev
53.000 Kč na publikaci Hrad Svojanov, his- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve
torie a panství
výši 5.000 Kč na činnost a dopravu k soutě- Domeček Polička, o. s., ve výši 52.480 Kč na nážím
jemné, provozní náklady, spoluúčast na projektu
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisový, ve výši
Linka bezpečí Praha
3.000 Kč na provozování turnajů a soutěží
- Občanské sdružení Květná Zahrada, Květná
pro mládež a na materiální zabezpečení
40, ve výši 50.000 Kč na dokončení ubytova- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV, ve výši
cích prostor v Domu na půl cesty
3.000 Kč na účast ve volejbalových soutěžích
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce,
- BROMOVÁ Veronika M. A, Střítež 68, ve
ve výši 5.000 Kč na akci Čarodějnický rej
výši 20.000 Kč na výstavní a přednáškovou
činnost ve Stříteži
RM schvaluje zadávací dokumentaci výbě- Laxus o. s. Nymburk, ve výši 15.000 Kč
rových řízení na dodavatele elektrické energie
na zdravotní a sociální služby pro uživatele
a zemního plynu pro Město Polička, jeho přídrog v Poličce
spěvkové organizace a společnosti, ve kterých
- Oblastní charita Polička, ve výši 25.000 Kč
má majetkový podíl dle důvodové zprávy.
na zakoupení elektrického polohovacího lůžka
RM schvaluje uzavření smluv o společném po- Oblastní charita Polička, ve výši 12.000 Kč
stupu k zabezpečení realizace veřejných zakázek
na kurz „Práce s rodinou v obtížné životní
na dodávky elektrické energie a zemního plynu
situaci“
pro město Polička, jeho příspěvkové organizace
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši
a společnosti, ve kterých má majetkový podíl dle
5.000 Kč na akci Světový den vody a Den
důvodové zprávy.
stromů
- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši
RM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce
5.000 Kč na činnost a akce Na zelenou a Eko- ulice Komenského v Poličce“ společnost Dlažba
poradna
Vysoké Mýto s. r. o., Husova 437, Vysoké Mýto,
- Farní sbor Českobratrské církve evangelic- dle důvodové zprávy.
ké v Poličce, ve výši 4.000 Kč na práci s mládeží (Tábor s Američany) a další akce
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se
- JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko
společností Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Husova
Tilia Polička, ve výši 15.000 Kč na opravy 437, Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ulice
a údržbu táborového vybavení, klubovny
Komenského v Poličce“ dle důvodové zprávy.
a auta
- Pionýrská skupina Polička, ve výši
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
15.000 Kč na nákup matrací, na dětskou Por- dotace od Pardubického kraje na akci „Protitu a na tábor v Anglii
povodňová opatření pro povodí Bílého potoka
- SDH Lezník KUČERA Ladislav, ve výši – Polička, I. etapa (Bílý potok)
2.000 Kč na tradiční dětský den na Lezníku
- SDH Lezník KVAPIL Josef, ve výši 3.000 Kč
RM ukládá ředitelce Základní umělecké školy
na činnost kroužku mladých hasičů na Lez- Bohuslava Martinů Polička, Bc. Renatě Pechanníku
cové, předložit soupis všech výpovědí z pracov- SDH Polička CEJP Jan, ve výši 5.000 Kč na
ního poměru zpětně za 3 roky.
činnost kroužku mladých hasičů v Poličce
- SDH Polička BŘEŇ Pavel, ve výši 5.000 Kč
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na zajištění oslav 135 let poličského sboru
na sekretariátu starosty města.
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S Ing. Martou Mastnou nejen o úspěchu v soutěži,
kompromisech a odcizeném truhlíku
Poté, co Polička zvítězila v krajském kole
soutěže „Historické město roku 2010“, uspěla i v celonárodní konkurenci. Skončila, spolu s městem Prachatice, druhá za vítězným
Znojmem. Na pracovním stole vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí městského úřadu se dobře vyjímají luxusní modré desky s certifikátem a stejnobarevný tubus chránící vzácný diplom.
„Vyhlášení výsledků na Hradě bylo jako
moje druhá promoce“, říká Marta Mastná.

pozitivně zviditelnilo. Především doufám, že se
otevřou cesty k dalším finančním prostředkům na
péči o památky a to jak na ministerské a krajské,
tak na městské úrovni. Souhlas zastupitelů budu
například potřebovat při záměru podpořit opravy
domovních fasád. Tento projekt měla Polička již začátkem devadesátých let, kdy s přispěním městské
kasy, centrum rozkvetlo. Po dvaceti letech je leckde
zapotřebí oprav, oživení.
Čas nezastavíme…
Jistě, rekonstrukci potřebují i barokní unikáty na
náměstí – obě kašny, morový sloup, fasáda radnice.

podzim už nic vysazovat nebudeme, ale před novou
sezónou musí být naprosto jasné, kde, v čem a jaké
květiny budou zdobit náměstí. Doufám, že budou
mít větší štěstí, než okrasný truhlík, který mně
někdo zcizil z domovního parapetu. Ale to není
v Poličce nic neobvyklého.
Jsem památkář. Kdo je víc?…
Stát je víc. Nastávají situace, kdy, přes vyjádření
památkáře, vlastník objektu provede nedohodnuté
úpravy – stavební, umístění reklamy… Zde by měla
nastoupit státní správa reprezentovaná stavebním
úřadem a zasáhnout. Mnohdy se tak neděje. Fak-

Polička byla úspěšná na první pokus. To není
v této soutěží standardní…
Není, jsou města, která se přihlašují opakovaně
bez většího úspěchu. Za naším výsledkem stojí souhrn několika faktorů dlouhodobých a aktuálních.
Vždy jsme měli dobře připraveny žádosti o ministerské granty v „Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón“, peníze jsme dokázali
viditelně a efektivně investovat. Součásti soutěžní
přihlášky byl pečlivě zpracovaný projekt a jeho následná prezentace. Nezanedbatelné byly i pozitivní
dojmy hodnotící komise z návštěvy Poličky. Ráda
bych poděkovala všem, kdo se na výše zmíněném
jakkoliv podíleli, zvláště mile jsem byla překvapená
zájmem a ochotou občanů.
250 tisíc korun českých. To je výše odměny za
druhé místo…
Ano, 200 tisíc od ministerstev (kultury a pro
místní rozvoj), 50 tisíc od krajského úřadu. Nutno
říci, že ministerské peníze musí být vloženy, za finanční spoluúčasti města, do programu regenerace
památek. Krajské peníze použijeme na zaplacení archeologického průzkumu hradebního úseku, který
čeká na rekonstrukci.
Vedlejší efekty úspěchu…
Nedokáži odhadnout, zda úspěch v soutěži
ovlivní zájem turistů o Poličku. Jisté je, že se město

Polička
na Vyšehradě

I k těmto objektům budou směřovat v příštích letech
tem ovšem je, že pokud se tak stane a věc skončí
naše žádosti o státní peníze. Nutno si však uvědo- u soudu, ten často rozhodne ve prospěch vlastníka
mit, že většina současných grantů je podmíněna
nemovitosti. Za sebe mohu s potěšením konstatospoluúčastí města na financování.
vat, že většina majitelů objektů, které mají režim
„Witzova brána“ versus rondokubismus…
„památky“, je ochotna respektovat pravidla a třeba
Město Polička se prezentovalo svými třemi panely
Samozřejmě, že odborná komise při procházce
i určitá omezení.
na setkání krajů Má vlast 2011 na pražském Vyšehra- parkem tento prvek nepřehlédla. Odborníci byli
Město za hradbami…
dě. Návštěvníci mohli vidět proměny města Poličky
relativně shovívaví. Prý viděli i horší věci, a pokud
Nemyslím si, že „přes hradby“ nevidíme realitu.
a hradu Svojanova i informace o Centru Bohuslava
město záležitost průběžně řeší, lze stále věřit, že
Město je organismus, který se vyvíjí. Snažíme se
Martinů. Výstava příkladných proměn veřejných
zdravý rozum zvítězí. Okouzleni byli čtvrtí za rybní- tento proces sledovat a, je-li to třeba a v našich
prostranství, památek, zahrad, parků a krajiny byla
kem. Architektonicky unikátní komplex domů, ško- možnostech, ovlivňovat. Vnímat město jako komzahájena v sobotu 7. května a na Vyšehradě byla do
ly, evangelického kostela a Tylova domu si opravdu
plex. Jistě. Může se stát, že nám uniknou detaily.
31. května. Poté se vydala na pouť po České repub- – i z hlediska památkové péče – zaslouží pozornost.
Třeba vybudované, ale neoznačené parkovací
lice. Celou akci pořádá Asociace Entente Florale CZ
Tržnice – představa a skutečnost…
místo pro invalidy. Je pravda, že ve městě plném
– Souznění, o.s. Naše město bylo při zahájení výstavy
Ani mně se čtvrteční podoba náměstí nelíbí. architektonických bariér, je i toto důležité.
na Vyšehradě zastoupeno nejen propagačními
Představa autorů studie regenerace centra je určitě
Příští rok se Polička bude hlásit do soutěže o titul
materiály, ale zejména Dívčím pěveckým sborem
mnohem estetičtější. Není v mé moci tento stav „Historické město roku 2011“. Z logiky věci by jiné
Gymnázia Polička pod vedením Mgr. Ellen Erbe- změnit. Vymístit trh mimo centrum? Byl tu v deva- než první místo bylo neúspěchem.
sové. Vystoupení souboru bylo součástí oficiálního
desátých letech pokus. Dodnes vzpomínám na pána,
V kanceláři Ing. Mastné si prohlížím dokumentaprogramu a přispělo ke krásné atmosféře jarního
který vtrhl na úřad a velmi hrubým způsobem nás
ci poličských míst a zákoutí před a po rekonstrukci.
dne na Vyšehradě.
obvinil, že chceme bránit „obyčejným lidem“, aby
Musím uznat, že péče o dědictví, které jsme přeIng. N. Šauerová, tisková mluvčí města
levně nakoupili…
vzali a budeme předávat dál, je v mnoha ohledech
Nejen zimní stadion není architektonickou
mimořádná. Otázku, zda to stačí k tomu, aby byla
chloubou…
Polička vyhledávaným místem k trvalému životu,
Chápu kritiky některých poličských novějších
nechť si každý ze čtenářů zodpoví sám.
stavebních počinů ať už městských, soukromých,
-kazči jiných (markety). Nejsem spokojena s urbanistickým řešením lokality Mánesova. Jsou však dvě
věci, které je třeba mít na paměti. Zájmy uživatelů
staveb a finanční hledisko. Nalézt dobrý kompromis
mezi praktičností, financemi a estetickými nároky
nebývá většinou snadné.
Řekni, v čem ty kytky jsou…
Květiny a zeleň vůbec do centra města patří. Ano,
neměly by být osázeny do všeho, co je zrovna k mání.
Kolaudace náměstí by měla proběhnout v září letošního roku, po ukončení oprav ulice Komenského. Na
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Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

město Polička, červen 2011

Tylův dům
Pondělí 6. 6. v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
JIŘINA BOHDALOVÁ
a PETR JANDA
Kostru večera tvoří historky hostů, písničky a odpovědi na otázky posluchačů
v sále.
Vstupné: 180 Kč v předprodeji …
220 Kč v den akce
Úterý 14. 6. v 17.00 hodin, velký sál Tylova domu
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ
B. MARTINŮ
Závěrečný koncert ZUŠ B. Martinů s oceňováním nejlepších žáků.
Pořádáno ve spolupráci s Tylovým domem.
Středa 15. 6. v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
Cimrman/Smoljak/Svěrák
ZÁSKOK
Hra o nešťastné premiéře hry Vlasta se
Zdeňkem Svěrákem v roli proslulého
herce Karla Infelda Prácheňského.
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Vstupné: 170-290 Kč v předprodeji

Završení celoroční práce žáků tanečního
oboru.
Akci pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.
Sobota 18. 6. od 14.00 do 17.00 hodin, velký sál
Tylova domu
HURÁ NA PRÁZDNINY!
Zábavné odpoledne se spoustou soutěží,
her a dobré zábavy. Chybět nebude ani karaoke a hezké písničky k tancování i skotačení od DJ Ivety Machové a Jiřího Holase.
Vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 23. 6. v 16.30 hodin, malý sál Tylova domu
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

LITOMYŠL
4. 6. od 13.00 do 22.00 hod. / před Lidovým
domem
Minifest
Festival kapel z Litomyšle a okolí (od
13.00 – 18.00 hod. / Smetanovo náměstí)
Strongmann
Klání silných mužů v různých disciplínách, host Z. Srstka.
do 4. 9. / Regionální muzeum
Výstava: Zdeněk Miler dětem
Interaktivní výstava k 90. narozeninám
Z. Milera a 55. narozeninám Krtečka.
Do 31.8. / Státní zámek Litomyšl
Výstava: Hračky s příběhem
V rámci II. Prohlídkové trasy.

Čtvrtek 23. 6. v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
DĚDEČEK AUTOMOBIL
V muzikálu historicky poprvé ožijí
na jevišti v originálním choreografickém
pojetí starobylé motocykly a automobiloví veteráni, diváky dojmou a rozesmějí
příběhy a osudy českých automobilových
mechaniků a závodníků. Uvádí Městské
divadlo Mladá Boleslav.
Uvedeno v abonmá jaro 2011
Vstupné: 150, 170, 190 Kč

Čtvrtek 16. 6. v 17.00 hodin, velký sál Tylova domu
PRVNÍ DEN V ZEMI BOHYNĚ
GÁJI

Kino Polička
Čtvrtek 2. 6. v 18.00 hodin
MÁMA MEZI MARŤANY
Vynes smetí, sněz tu brokolici – kdo
vlastně potřebuje maminky? Devítiletý
Milo zjistí, jak moc maminku potřebuje
poté, co je unesena Marťany, kteří chtějí
její „maminkovost“ ukrást pro své vlastní potomky.
Animovaná komedie, 88 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 70 Kč
Pátek 3. 6. v 8.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Vypráví o zvláštním životním období,
kdy dětství zvolna přechází v dospělost,
a tahle cesta v každé době vede skrz
bourání konformismu a rodičovských
ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání
a nalézání sebeúcty.
Filmové představení pro školy
Komedie/Drama, 137 minut, přístupný
od 12 let
Vstupné: 40 Kč

TYLŮV DŮM V POLIČCE
hledá pro školní rok 2011/2012
LEKTORY PRO
pohybové kroužky s dětmi
pohybové aktivity pro dospělé
Informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail:
kurzy@tyluvdum.cz

Úterý 7. 6. v 18.00 hodin
AUTOPOHÁDKY
Animovaný povídkový celovečerní film,
každou povídku realizuje jiný autorský
kolektiv. Sjednocujícím prvkem filmu je
osoba vypravěče: Michala Malátného ze
skupiny CHINASKI.
Animovaný rodinný film, 75 minut, přístupný
Vstupné: 75 Kč
Středa 8. 6. v 19.00 hodin
Mr. NICE
Film je založen na skutečném příběhu
Howarda Markse, který se stal hlavním
dovozcem marihuany v 60. letech ve
Velké Británii.
Drama/komedie, 121 minut, do 15 let
nepřístupný
Vstupné: 75 Kč
Úterý 21. 6. v 19.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách
podivna
Divákům znovu představuje zábavu,
dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského
úspěchu celé série.
Dobrodružný, 137 minut, český dabing,
přístupný
Vstupné: 80 Kč
Úterý 28. 6. v 19.00 hodin
CZECH MADE MAN
S poctivostí leda pojdeš! Film je jedním
z mála, které se bez servítků a s nadhledem dívají na uplynulých dvacet let
svobody.
Černá komedie, 90 minut, do 15 let nepřístupný
Vstupné: 70 Kč

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

SVITAVY
11. 6. od 14.00 – 18.00 hod. / park J. Palacha
Den dětí
Program pro malé a velké děti a mládež.
od 20.00 hod. vystoupení skupiny
Kowalski.
12. 6. od 20.00 hod. /nám. Míru u fontány
Bratři Ebenové servírují Chlebíčky
Koncert pod širým nebem.
17. 6.2011 od 19.00 hod. / Fabrika
Jiří Stivín a Jazz Quartet
Den rododendronů
Jazzové skladby inspirované lidovou
hudbou a světovými evergreeny.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
18. 6. od 13.00 hod.
Městské slavnosti
Vystoupení pro děti, hudba různých
žánrů…
od 20.00 hod. koncert skupiny
Laura a její tygři.
25. 6. – 31.8. / muzeum
12. ročník - Fotofestival Moravská Třebová
Výstavy, přednášky workshopy.
VYSOKÉ MÝTO
10. 6. – 6.7. / Městská galerie, výstavní síň J. Jušky
Výstava: Bohuslav Reynek
11. 6. / náměstí Přemysla Otakara II.
Festival: Sodomkovo Mýto
Setkání příznivců nejen automobilových
veteránů.
6. – 26. 6. / Regionální muzeum
Výstava: Hoří!
Výstava modelů hasičské techniky.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Kurz tance
a společenské
výchovy
Zápis proběhne od 1. do 9. června 2011 v kanceláři Tylova domu. Přihlášky jsou k vyzvednutí v IC
Polička, IC Bystré a v Tylově domě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
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Program Centra Bohuslava Martinů na červen
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc ČERVEN připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Městská
knihovna Polička, Pontopolis
o. s., Náš Martinů o. s., MaTami
o. s. a poličští ochotníci…
POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO
- výstava
DIVADLO ŽIJE!
14. května - 24. září 2011 - ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
Výstava vás zavede do kouzelného světa divadla
Bohuslava Martinů. Rozmanitou operní a baletní
tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy,
nákresy a prostorové modely scén, fotografie
z představení, ale i skutečné kostýmy.
- výtvarná dílna
STÍNOVÉ DIVADLO - výtvarná dílna, kde
si během odpoledne vyrobíte pohyblivé papírové loutky pro stínové divadlo, připravena bude
také osvětlovací technika, která papírové loutky
pomůže pomocí světla a stínu oživit a v závěru si
tak společně zahrajeme divadlo. Dílna se koná
v sobotu 11. 6. sobota od 14.00 do 17.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů.
- divadlo pro děti a výtvarná dílna
Divadelní spolek Anička a letadýlko uvede v podání Anny Duchaňové a Filipa Tellera pohádku
O POSLEDNÍ PRINCEZNĚ MALINĚ.
Tetička Tonička slavnostně odhaluje rodinné
loutkové divadlo. Filip pootočí zázračným kolečkem a objeví podivnou větvičku. Maliny se
dohadují o tom, že není malých rolí. Pohádka
O princezně Malině začíná dramaticky, ale nakonec skončí dobře. Vítr Povětrník odnese Malinu
zpátky na její milý keř a zlou babiznu Kořenu víte
kam?
Po představení si děti mohou vyrobit Malinovou
vílu, která jim bude doma zpívat a trochu uklízet.
Divadlo se koná v neděli 19. června 2011
od 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
- divadelní odpoledne
ODPOLEDNE MLADÝCH POLIČSKÝCH
DIVADELNÍKŮ - studenti dramatického oboru
ZUŠ B. Martinů pod vedením Veroniky Jílkové zahrají pohádky Císařovy nové šaty, Tři čarodějnice
a magický pes z ledu, Ukradený poklad a představení Popoluška. Poslední tři uvedené hry jsou první vlastní tvorbou žáků. Divadelní odpoledne
se koná v neděli 26. června 2011 od 16.00
hod. v Centru Bohuslava Martinů.
KOLEKCE OBRAZŮ Z POKLADNICE
ČESKÉ SPOŘITELNY
- obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky
České spořitelny v Poličce
30. dubna - 4. září 2011 ve výstavních sálech
městské galerie
V sálech galerie v barokní radnici jsou představena díla, která nebyla veřejnosti dlouhodobě
dostupná a početná kolekce 28 obrazů a kreseb
tak může překvapit…
KOLOVRÁTEK ŽIVOTA
- drobná tématická výstava o zvyklostech
a pověrách spojených s životem člověka
9. května - 25. září 2011 - ve třídě Bohuslava
Martinů
Výstava představí malým i velkým návštěvníkům průběh života člověka od jeho narození
až do smrti.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v červnu představí
fotografie Michala Kadlece. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 30. června 2011. Vstup volný.
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POJĎME NA MARTINŮ - Orchestrální
díla II. - Druhá přednáška o orchestrální tvorbě
Bohuslava Martinů se bude vztahovat k období
1943 až 1958, v němž vzniklo několik orchestrálních kompozic opatřených většinou programními
tituly, z nichž je patrná skladatelova inspirace či
určitý návod k pochopení díla (Památník Lidicím,
Thunderbolt P-47, Fresky Piera della Francesca,
Paraboly). Jiná skladba, Toccata e due canzoni, nás

vrátí do těžkého období Martinů plného nejistoty,
kterou způsobil především jeho těžký úraz, byť
opomenout nelze ani politické poměry v jeho vlasti
nebo málo zmiňovanou manželskou krizi. O barevnosti a originalitě nás přesvědčí Sinfonietta La Jolla,
Předehra a Rytiny. Přednáška se koná ve čtvrtek
16. června v 18.00 hod. v přednáškovém sále
Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30 Kč

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
sobota 4. června 2011 od 19.00 do
pozdních hodin
Večerní putování startuje v 19.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů (Šaffova ulice), kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.
1. Centrum Bohuslava Martinů - Šaffova
ulice
19.00 - 22.00 hod. - expozice Centra Bohuslava Martinů ožijí postavami z poličské historie.
V Expozici Barevný svět Bohuslava Martinů vám své vzpomínky na Bohouška povypráví
sestra Marie Martinů, v expozici Historie města
Poličky nahlédnete do středověku, obléknete si
dobový oděv a na trhu z 19. století vám trhovkyně
odváží pět lotů máku nebo odměří loket plátna.
Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna
ukázkou nástrojů a nářadí, které hutní mistři používali ve škrdlovické sklárně. Výstava Kolovrátek života ve třídě B. Martinů vám přiblíží strasti
i radosti obyčejných lidí před více jak sto lety. Pro
malé i velké je připravena interaktivní výstava
DIVADLO ŽIJE!, kde si můžete zahrát loutkové
divadlo, navrhnout divadelní scénu nebo kostým
podle svých představ. Připravena je také divadelní
kostymérna vybavená rozmanitými klobouky
a oděvy, které si můžete vyzkoušet. Výstava vám
představí historii poličských ochotníků a také vás
zavede do kouzelného světa divadla B. Martinů.
20.00 hod. – Zlatý kolovrat opereta podle
divadla Semafor v podání žáků ZUŠ Bohuslava
Martinů v Poličce.
21.30 hod. - startuje promítání oblíbeného
českého filmu Ať žijí duchové! Zavítejte proto
v rámci večerního putování na dvorek Centra
Bohuslava Martinů, kde můžete v klidu posedět,
odpočinout si a prohlédnout prostor, kde začátkem letních prázdnin startuje projekt Poličské
kulturní léto.
22.30 hod. - Bohoušek a Rohovín - repríza
divadelní hříčky, kterou pro vás společně sehrají
poličští muzejníci na motivy hry V. M. Klicpery
Rohovín Čtverrohý.

5. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
- nám. Bohuslava Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků
ubytovaných na Domově mládeže.
Prezentace praktického vyučování – nail art
a úprava nehtů.

2. Městská knihovna Polička a poličský
spolek přátel fotografie Séance - Palackého
náměstí
20.00 hod. - vernisáž výstavy Fotoklubu
Svitavy
Zváni jsou všichni příznivci fotografií, které
budou k vidění nejen v knihovně, ale i v přilehlých
průjezdech. Čeká na vás také víno a zpěv.
3. Středisko volného času Mozaika - Nám.
Bohuslava Martinů a budova SVČ
19.00 – 23. 00 hod.
Mozaika na téma Na pirátské lodi – zábavný
program pro děti i dospělé
22.00 hod. – nám. B. Martinů - ohnivá
show žonglérské skupiny Ascarya
4. Vinotéka pod věží - ulice Šaffova
19.00 – 24.00 hod.
Pro unavené ochotníky i diváky je připraveno
útočiště za každého počasí s občerstvením a posezením v příjemném prostředí.

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

6. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička - Starohradská ulice, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada
19.00 – 23.00 hod.
Historická i současná hasičská technika.
Ukázky s průvodcem. Zajímavosti z historie
hasičského sboru v Poličce. Ukázky proběhnou
ve spolupráci se členy sboru.
7. Masarykova ZŠ - budova pavilonu
19.00 – 24.00 hod.
Žáci Masarykovy ZŠ poličské veřejnosti
ukáží, že divadlo znají, zajímají se o ně a rádi
ho hrají.
8. Síň řemesel - ulice Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
Své výrobky i svou dovednost vám předvedou
šikovní řemeslníci, přihlížet můžete i nadané
paní, které v rukou ožívá vlna a vznikají tak
panenky, strašidýlka, zvířátka…
Dále je pro vás připraven stánek s vetešnictvím a nebude chybět ani něco pro mlsné
jazýčky.
Galerie je pak vybavena ukázkami zajímavých
řemesel a možná budou i další překvapení.
9. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR
středisko TILIA Polička - středověká bašta
u klubovny na Parkánech
19.00 – 24.00 hod.
Připravena je pro vás návštěva středověké
bašty (letní skautské klubovny) s doprovodným
programem a výstavou prezentující skautské
středisko Tilia.
10. Farní sbor Českobratrské církve
evangelické - nábřeží Svobody
19.00 – 24.00 hod.
Prohlídka kostela.
19.30, 21.00, 22.30 hod. – „Co jste možná neviděli, co jste možná nevěděli…“
videoprezentce a kvíz
11. Divadelní klub Polička - ulice Vrchlického
PŘEDSKOKANI VEČERNÍHO PUTOVÁNÍ, ZAČÁTEK už v 17.30 hod. - Past na
myši - repríza představení divadelní skupiny
pro náctileté ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce
na motivy hry Agathy Christie.
12. Mateřská škola Rozmarýnek - Riegrova ulice
18.30 - 22.00 hod.
Program s názvem Pestrobarevné klubíčko poznatků v Rozmarýnku.

Polička v létě ožije kulturou
Příznivci kultury si letos v létě nemusí zoufat.
I přes to, že Divadelní klub a Tylův dům mají pravidelnou přestávku, bude v Poličce během prázdnin
mnoho příležitostí navštívit letní kino, koncerty,
divadla i tradiční festivaly. Startuje totiž první
ročník Poličského kulturního léta!
Hlavní program Kulturního léta vypukne na
začátku července. Na své by si měli přijít všichni:
děti, teenageři, studenti, rodiče i senioři. Letní
kino bude každou středu a pátek promítat jak aktuální filmové trháky, tak tradiční ověřené tituly.
Soboty budou ve znamení hudby – od folku, přes
rock, reggae, ska až po dixieland. Dvakrát měsíčně
se v neděli budou konat divadla nejen pro děti, ale
i pro všechny obdivovatele pouličního divadla na
chůdách, žonglérů a komediantů.
Nápad zorganizovat pravidelné letní kulturní
akce vznikl už v loňském roce v hlavách vedení
Městské knihovny Polička a Centra Bohuslava
Martinů. „Prostor atria v Centru Bohuslava Martinů se po rekonstrukci proměnil v příjemnou zahradu, která přímo vybízí ke kulturním aktivitám
pod širým nebem. Loni ale bohužel nevycházelo
počasí a vše nebylo ani dostatečně promyšlené. To
jsme se letos rozhodli změnit,“ říká ředitelka CBM
Pavla Pavlíčková.
Mnoho lidí o prostoru, kde se bude Kulturní
léto konat, ani neví. V červnu se při Času pro neobyčejné zážitky bude v atriu CBM promítat film
Ať žijí duchové, a tak mají lidé z Poličky i okolí
jedinečnou možnost si prostor prohlédnout. Další
možností je navštívit výstavu Divadlo žije!, která je

propojená s Kulturním létem a běží už od května.
V rámci projektu Divadlo žije! se v červnu, následně i v průběhu celého léta, konají výtvarné dílny
a také divadlo (nejen) pro děti.
Dalšími hlavními organizátory Kulturního léta
jsou Jan Jukl, Lenka Navrátilová, Karolína Štursová
a Alena Jandlová. „Rádi bychom, aby s námi lidé
sdíleli své názory a nápady. Napsat nám můžete
na naší facebookové stránce Poličské kulturní léto.
Tam se dozvíte nejnovější aktuality a informace
o připravovaných akcích. Kompletní program bude
k dispozici také v červencové Jitřence, a samozřejmě na webových stránkách CBM a knihovny,“ vzkazují pořadatelé. „Doufáme, že lidem letos nebude
líto, že jsou přes léto tady v Poličce. Nakonec třeba
budou litovat ti, kteří tu nebudou!“
-KŠ-

Vernisáž výstavy Divadlo žije
Vernisáž výstavy Divadlo žije!, která proběhla
ochotníka – J. Kleinbauer, skutečné jméno herce
v sobotu 14. května v Centru Bohuslava Martinů, – Jakub Kleinbauer. Program zahájila ředitelbyla pojata netradičně a nutno říci, že velmi zda- ka „cébéemka“ v podání Jitky Boháčové. Po pár
řile. Návštěvníci CBM mohli zhlédnout divadelní
chvílích představení již bylo vše jasné a úžasný
hříčku Bohoušek a Rohovín. Hru pod vedením
propletenec osob do sebe skvěle zapadl. Diváci
Petra Erbese nacvičili pracovníci Centra Bohu- se při představení výborně bavili, úspěch hry byl
slava Martinů a členové Divadelního spolku Tyl
obrovský. Velký ohlas sklidili všichni zaměstnanci
Polička. Pokud si divák před představením přečetl
CBM v roli herců. A nutno podotknout, že ženám
obsazení hry, byl zmaten. Na jednom řádku jsme
mužské role sedly a přispěly k ještě lepší náladě
mohli např. číst obsazení jedné postavy: osoba
představení. Velký potlesk sklidila sličná hospoddivadelní i filmová – předseda, postava ochotníka
ská Julča v podání Františka Dubovského. Koneč– P. Erbes, skutečné jméno herce – Lukáš Zrůst, ně už také víme, proč se učil malý Bohoušek hru na
další řádek představil toto obsazení: osoba diva- housle u svého učitele Josefa Černovského.
delní i filmová – člen výboru Randolph, postava
Historický prostor bývalé měšťanské chlapecké
školy, kde býval velký divadelní sál a hráli zde poličští ochotníci až do roku 1929, byl pro provedení
divadelní hry přímo ideální. A proč právě Rohovín
Čtverrohý? Předseda Divadelního spolku Tyl, autor poličské premiéry a režisér Petr Erbes výběr
komentuje slovy: „Když mě v zimě na jakési vernisáži oslovila Pavla Pavlíčková, zda by ochotníci
nechtěli spolupracovat na akci týkající se Martinů a divadla, hned jsem si říkal, že by bylo prima
sehrát nějakou starou ochotnickou hru, která
se v oněch prostorách tehdy hrála. Jakmile mi
Randolph Klein poslal seznam her a já v něm
uviděl Rohovína Čtverrohého, hned jsem věděl, že
to je ono. To je totiž jedna z prvních českých her
uvedených v Poličce. Trošku problémem bylo osazení zaměstnanců – holenkové pouze dva, jinak
samé holenky. Nakonec se ale všechno tak nějak
přesmyklo a přetvořilo v jeden muzejnicko-divadelní zmatek (doufejme, že ne zmetek). Tak takhle
to nějak možná bylo.“
Děkujeme za tento úžasný „zmatek“ a skvělou
vernisáž, sobotní odpoledne v CBM potvrdilo, že
v Poličce žije nejen divadlo, ale i muzeum. A kdo
Paní Radmila Mrázová byla dlouholetou členkou
nestihl představení navštívit, má další možnost.
zdravotně sociální komise rady města. Se zájmem
I neobyčejné zážitky se mohou opakovat a kdy
vstupovala do debat a přinášela do nich zkušenost
jindy než v “Čase pro neobyčejné zážitky“ v sobotu
a nadhled. Nikdy se nezapomněla zeptat, jak se
4. června.
nám daří. Vzpomínáme.
Ing. N. Šauerová
Za ZSK P. Brandejs,
tisková mluvčí města
předseda komise v letech 1999 – 2010.

Vzpomínka
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Nová Galerie
Kabinet Střítež
Nápad otevřít ve Stříteži galerii, přišel postupně z potřeby rozšířit kulturní dění Poličky
i na její satelitní vesnici Střítež. Hlavní myšlenkou je zaměření na problematiku dnešní vesnice,
venkova, lidí žijících na venkově a blízko přírody obecně. Inspirací k tomuto projektu byla kniha Venkovy, zakladatele sociální ekologie u nás,
Bohuslava Blažka.
Galerie mohla vzniknout dík grantové podpoře města Poličky a bude provozována střítežskými dobrovolníky. Sídlo galerie je ve střítežském
obecním klubu v bývalé škole a jejím půdním
kabinetu. Budou se zde střídat výstavy významných uměleckých osobností a místních tvůrců.
První vernisáž VESNICE SVĚTA, představí
průřez fotografickým dílem mezinárodně známého českého fotografa JINDŘICHA ŠTREITA.
Celé jeho dílo i život je spjato s hluboce lidskými
tématy. Sám žije na vesnici a život obyčejných
lidí po celém světě mapuje a koncepčně zaznamenává v médiu fotografie od roku 1972.
Stříteži bude obrovskou ctí tohoto giganta
české dokumentární fotografie osobně přivítat
na půdě bývalé obecní školy. Jindřich Štreit
byl také v jiné takovéto škole učitelem a později
ředitelem. Za svou práci byl v minulém režimu
stíhán. Od roku 2009 byl jmenován profesorem
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
což je vrcholný titul v oblasti vzdělávání. Tak
tedy může bývalá škola opět obloukem navázat
na svůj původní smysl, tentokrát s profesorem,
který vyučuje o životě skrze své fotografické
obrázky.
Slavnostní otevření Galerie Kabinet Střítež,
se uskuteční 29. 6. 2011 v 17 hod. Vernisáž,
komentovaná prohlídka a beseda s Jindřichem
Štreitem od 17.30 hod.
MgA Veronika Bromová
organizátorka a kurátorka
Galerie Kabinet Střítež

Katapult v Jedlové
Pátek 17. 6. 2011

na fotbalovém hřišti v Jedlové u Poličky.
Vstup do areálu
od 16 hod., koncert začíná v 18 hod. h.
Předprodej vstupenek:
OÚ Jedlová, informační centrum Bystré,
Tabák u Kubátů Polička.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, vstupné v den
koncertu na místě 200 Kč.
Děti do 10 let zdarma.
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ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Adventisté zvou
Církev adventistů sedmého dne v Poličce zve
všechny spoluobčany na slavnostní shromáždění pořádané při příležitosti 85. výročí založení.
Výjimečná bohoslužba se uskuteční v sobotu
25. 6. 2011 v kostele Českobratrské církve evangelické na nábřeží Svobody v Poličce.
Dopolední část bude zahájena od 9.30 hodin. Na
programu je pravidelná součást našich bohoslužeb - studium bible pro děti i dospělé (odděleně),
poté přítomným předá živé a aktuální poselství
z Knihy knih předseda Českého sdružení Církve
adventistů Pavel Zvolánek.
Odpolední bohoslužba začne ve 14.00 hodin.
Během ní zazní vzpomínky těch, kteří poličský
sbor vedli jako kazatelé, zazní sborové i sólové
písně, dozvíte se také něco z historie samotného
sboru.
Součástí slavnostního shromáždění bude i tzv.
agapé, studené pohoštění pro všechny zúčastněné,
nemusíte tedy odcházet na oběd domů.
Upřímně zveme každého, kdo touží prožít zajímavou sobotu, zastavit se a slyšet něco pro zamyšlení i povzbuzení. V naší uspěchané době je to jistě
více než zapotřebí.
Těšíme se na vás
Sbor Církve adventistů
sedmého dne v Poličce

Fotoklub Svitavy
v poličské knihovně
Pravidelné výstavy ve vestibulu městské
knihovny se již staly samozřejmou součástí jejího
bohatého kulturního života. Budiž knihovně ke
cti, že dává prostor především amatérským tvůrcům, kteří tak mají skvělou příležitost představit
své práce.
Od června zde budou vystaveny fotografie členů
Fotoklubu Svitavy. Výstava bude zahájena v sobotu 4. června během Času pro neobyčejné zážitky.
Pro tento večer bude výstavní prostor rozšířen
i do přilehlých průjezdů, večerní návštěvníci se
tak mohou těšit na kolekci desítek fotografií dvanácti autorů. Část výstavy instalovaná ve vestibulu knihovny pak bude k vidění až do konce srpna.
Fotoklub Svitavy navazuje na bohatou činnost
fotoamatérů, dokládanou zde už za první republiky. Velkou slávu zažil fotoklub na přelomu
70. a 80. let, kdy jeho členové sbírali úspěchy na
mnoha domácích i zahraničních soutěžích a výstavách. V tomto období působili v klubu mimo
jiné i poličským dobře známí fotografové Zdeněk
Holomý a Miroslav Sychra.
Po útlumu v devadesátých letech byla jeho
aktivní činnost obnovena v roce 2003, a to bezpochyby velmi úspěšně. Současní členové jsou
nositeli desítek prestižních ocenění z takových
soutěží, jakými jsou Czech Press Photo, Fotograf
roku, Národní soutěž amatérské fotografie i mnoha dalších. S jejich snímky se můžeme setkávat ve
významných fotografických časopisech, mnohokrát úspěšně vystavovali. V roce 2009 a 2011 byl
Fotoklub Svitavy v Národní soutěži amatérské
fotografie vyhodnocen jako nejlepší v České republice.
A na co se tedy můžeme těšit? Tak, jako každý
fotograf je jiný (věkové rozpětí členů je 18 – 80
let), tak různé jsou i jejich fotografie. Proto na
výstavě uvidíme snímky humorné i vážné, barevné i černobílé, z blízka i z dalekých krajů,
z války v Afghánistánu, portréty, reportáže, zátiší… Jedno však mají všechny společné: neotřelý
a originální způsob vidění světa přes hledáček
fotoaparátu.
Přijďte se podívat!
Jaroslav Mareš
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Ještě jednou MBM 2011
Na třetí ročník přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů jsme všechny zájemce o hudbu Bohuslava Martinů zvali v březnovém čísle Jitřenky.
Přehlídky se zúčastnilo 247 soutěžících ze základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních
gymnázií i soukromých škol. Na adresu pořádající
ZUŠ B. M. Polička přišlo na přehlídku množství
kladných ohlasů. Dokladem, že na čas strávený
v Poličce mají její účastníci příjemné vzpomínky,
je i následující zpráva, kterou autorka uveřejnila
v odborných časopisech Pam pam a Talent.
Polička 2011
V polovině dubna uspořádala základní umělecká
škola v Poličce ojedinělý festival s výjimečným tématem – Bohuslav Martinů.
Celostátní soutěžní festival „Mládí a Bohuslav
Martinů“ proběhl od 18. do 20. 4. 2011 v krásných
prostorách Tylova domu v Poličce. Pro nás tanečníky bylo zajímavé to, že nebyl jen taneční. Potkali se
zde muzikanti, výtvarníci, tanečníci, zkrátka mladí začínající umělci nechající se inspirovat krásnou
hudbou B. Martinů.
Zaměření celého festivalu, tedy hudba B. Martinů, je inspirující i zavazující sama o sobě a k tomu ještě v tak krásném prostředí, jako je město
Polička a jeho okolí. Historie a paměť tohoto národa jako by byla stále přítomna. V muzeu nám
poutajícím způsobem paní průvodkyně přiblížila
život hudebního velikána. Návštěva věže, kde se
narodil, třídy, kam chodil do školy a jeho hrobky
na místním hřbitově, to vše byl pro děti velký
zážitek. Povídali jsme si dlouho do večera o hudbě, o malířství i o tanci. Tento festival měl velký
emoční, výchovný dopad na děti a pro mne to bylo
potvrzení cesty, kterou jsem se vydala. To že jsme
získali zlaté pásmo, cenu za interpretaci a cenu za
výjimečnou pedagogickou práci, už je něco málo
navíc ke krásnému zážitku.
Žákům je třeba předkládat kvalitní hudbu a budovat v nich vztah k našim národním a kulturním
hodnotám od dětství. Musím, jako pedagog,
umožnit svým žákům vidět a slyšet něco jiného než
komerci, která stále více utlumuje potřebu společnosti po kvalitní kultuře. Děti jsou velmi otevřené
a dychtivé po vzdělání. Jen je třeba více vzdělaných
lidí, takových, pro které je učení a šíření kvalitní
kultury posláním. S takovými jsem se v Poličce
potkala a velmi si jich pro to vážím.
Ředitelka základní umělecké školy v Poličce vytvořila se svým týmem velmi milých spolupracovníků soutěžícím úžasné zázemí. Organizace byla
zcela bezchybná, a umožnila tak mladým začínajícím umělcům prezentovat svou práci důstojným,
profesionálním způsobem.
Je potřeba takto motivovat žáky k umělecké
práci, k zájmu o naši národní kulturu s hlubokými
historickými kořeny. Kéž by takových kulturních
svátků, jako byl festival v Poličce, bylo u nás víc.
Ludmila Rellichová
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou

stál) a dvě třetí místa (Natálie Šafářová a Barbora
Preisslerová). V ústředním kole ve hře na klavír
získala Terezie Preclíková čestné uznání prvního
stupně. Terezie Preclíková se ještě účastnila celostátní soutěže Broumovská klávesa, kde získala
třetí místo (přičemž první a druhé místo nebylo
uděleno). Další celostátní soutěží, na které Terezie
soutěžila, byla Novohradská flétna 2011. V této
soutěži dostala čestné uznání. V Nových Hradech
soutěžila i Veronika Stodolová, která obsadila ve
hře na příčnou flétnu první místo. Na Mezinárodní
interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno 2011
jsme také měli své zástupce. V tvrdé konkurenci
získali Martin Sejkora třetí cenu a Tadeáš Navrátil
čestné uznání druhého stupně.
Naši výtvarníci se představili v krajském kole
soutěže ZUŠ několika pracemi. Do celostátního
kola postoupily práce z cyklů Rosivky a dírkonoši
a Živly (voda + oheň).
Samozřejmě všechny výše zmiňované úspěchy
žáků by nebyly možné bez poctivé a soustavné
práce jednotlivých vyučujících. Všem patří poděkování a přání ještě mnoha šikovných a pracovitých žáků.
Pozvánky na červen
S činností ZUŠ se zájemci mohou seznámit
v červnu na několika akcích.
9. 6. Orfeus v Divadelním klubu;
Divadelní klub od 17 hodin (vstoupení žesťového kvinteta, lidového souboru a smyčcového
orchestru školy)
14. 6. Slavnostní koncert;
Tylův dům, velký sál od 17 hodin (ukázky toho
nejlepšího z naší práce spojené s oceněním nejlepších žáků školy)
15. 6. Žákovský hudební večírek;
sál školy od 17 hodin (vystoupení žáků hudebního oboru pro rodiče)
16. 6. První den v zemi bohyně Gáji;
Tylův dům, velký sál od 17 hodin (závěrečné
vystoupení žáků tanečního oboru)
21. 6. Tančíme a hrajeme pro vás;
DPS Penzion od 14 hodin (vystoupení tanečního
a literárně-dramatického oboru pro seniory)
28. 6. Letní zahrada;
prostory školní zahrady a sálu školy od 13 do 17
hodin (závěrečné volné představení všech čtyř
vzdělávacích oborů)
Renata Pechancová, ředitelka školy

Výsledky soutěží
V dubnu a květnu tohoto roku se žáci ZUŠ zúčastnili několika soutěží, kde opět úspěšně reprezentovali školu i naše město. V krajském kole soutěže
ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje jsme získali dvě
čestná uznání (Veronika Demelová a Ondřej Do-

Divadelní klub
červen 2011 viz kulturní kalendář
a www.divadelniklub.cz

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

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
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1. 6.
2. 6.

3. 6.
4. 6.

6. 6.
7. 6.

8. 6.

9. 6.

10. 6.

11. 6.
13. 6.
14. 6.

15. 6.

16. 6.

17. 6.

18. 6.
19. 6.

9.30
9.00
14.30
19.00
22. 6. 17.00

#

20. 6.
21. 6.

Čas
14.00
17.00
9.30
15.00
18.00
8.30
14.00
17.30
19.00
19.00
13.30
14.00
18.00
17.00
19.00
14.00
9.30
15.00
17.00
13.00
20.00
21.00
14.00
9.30
9.00
16.00
17.00
14.00
17.00
19.00
9.30
10.00
10.00
13.00
14.00
16.00
17.00
17.00
18.00
9.00
19.00
20.00
14.00
16.00

Název akce - popis
Společné muzicírování
Fitness cvičení pro ženy
Fit po porodu
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Máma mezi Marťany-Vynes smetí, sněz brokolici, kdo vlastně potřebuje maminky
Občanský průkaz-hořká komedie podle stejnojmenné knihy Petra Šabacha
Slavnostní zakončení akce na podporu předčasně narozených miminek
Divadelní představení „V pasti na myši“ volně podle hry Agaty Christie
- 24.00 Čas pro neobyčejné zážitky
Večer s herečkou Jiřinou Bohdalovou a zpěvákem Petrem Jandou
Keramická dílna
Rozdává se chudoba
Autopohádky-animovaný povídkový celovečerní �lm
Fitness cvičení pro ženy
Mr.Nice-pravdivý příběh nejslavnějšího dealera
Hrátky s pamětí
Fit po porodu
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Bezplenková komunikační metoda (přednáška)
Den pro Afriku - fotbalový turnaj, dílny, hudba
Reggae party v africkém stylu
Jungle night
- 17.00 Stínové divadlo - výtvarná dílna
Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Tvořivá dílna pohádkového malování (pro rodiče s dětmi 3-7 let)
Slavnostní koncert ZUŠ B. Martinů
Návštěva ekocentra Skřítek v Pomezí
Fitness cvičení pro ženy
Záskok-hra o nešťastné premiéře hry Vlasta se Zdeňkem Svěrákem
Fit po porodu
Regionální (farmářský) trh
Četba z knihy Aleny Vorlíčkové „Kouzelná zahrada“
Workshop Veroniky Bromové
Tvořivá dílna pohádkového malování
Divadelní představení „Tři sestry a jeden prsten“
První den v zemi bohyně Gáji-vystoupení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů
Beseda o kojení (přednáška)
Pojďme na Martinů - Orchestrální díla II.
Vaření pro celou rodinu
Tvořivý večer pro ženy
Ultimate retro disco a karaoke show - hrají Felipo i Jeremio
Hurá na prázdniny!-zábavné odpoledne plné hudby, zábavy a dobré nálady
O poslední princezně Malině - divadlo pro děti a výtvarná dílna

Místo konání
DPS Penzion, společ. místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
město Polička
Tylův dům
DPS Penzion, pracovní místnost
Palackého náměstí
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion, společ. místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
stadion Masokombinát Polička
Divadelní klub
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
ekocentrum Skřítek Pomezí
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Náměstí - okolo „pítka“
Městská knihovna Polička
Náměstí - okolo „pítka“
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Setkání s tancem
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
Fitness cvičení pro ženy

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

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

červen 2011

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. a TD
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. a TD
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
a Městská knihovna Polička
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...
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Čas
9.30
15.00
16.30
17.00
19.00
24. 6. 9.30
25. 6. 18.00
26. 6. 16.00

Název akce - popis
Fit po porodu
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)
Zasedání městského zastupitelstva
Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví dětí a kojenců
Dědeček automobil-muzikál mladoboleslavského divadla (abonmá)
Zdravé vaření pro celou rodinu
Od soumraku do úsvitu - noční outdoorová hra
Odpoledne mladých poličských divadelníků - divadlo

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Polička
Centrum Bohuslava Martinů

27. 6.
28. 6.

Fitmatami (cvičení pro maminky s dětmi)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Zdravé přebalování a nošení (přednáška)
Czech Made Man-S poctivostí leda pojdeš!
Slavnostní otevření Galerie Kabinet Střítež
Fitness cvičení pro ženy
Vernisáž, komentovaná prohlídka a beseda s Jindřichem Štreitem
Fit po porodu
Narozeninové zpívání
Drobci (tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi)

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Galerie Kabinet Střítež
Centrum Bohuslava Martinů
Galerie Kabinet Střítež
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Město Polička
www.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www. mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
a Městská knihovna Polička
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MgA Veronika Bromová
verbrom@gmail.com
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MgA Veronika Bromová
verbrom@gmail.com
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz

Název akce - popis
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny
z pobočky České spořitelny v Poličce
Magdaléna Dolejšová …a teď něco jihého: OBRÁZKY.
Kolovrátek života - drobná tematická výstava o zvyklostech a pověrách
spojených s životem člověka
Divadlo žije! - výstava, která vás zavede do kouzelného světa divadla
Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Michala Kadlece
Výstava obrazů - enkaustické obrazy Ivety Zindulkové

Místo konání

Pořadatel akce

Městská galerie v barokní radnici
vestibul Městské knihovny

Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna

www.cbmpolicka.cz
www.knihovna.policka.org

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Tylův dům

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz

23. 6.

9.30
9.00
10.00
19.00
29. 6. 17.00
17.00
17.30
30. 6. 9.30
14.00
15.00

30. 4. - 4. 9.
2. 5. - 3. 6.
9. 5. - 25. 9.
14. 5. - 24. 9.
1. 6. - 3. 6.
6. 6. - 30. 6.

Kontakt, informace, rezervace

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

11. - 12. 6.
18. - 19. 6.

25. - 26. 6.

2. - 3. 7.

5. 7.
6. 7.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987

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

Výstava obrazů (enkaustika)
Celý červen bude v Tylově domě probíhat výstava enkaustických obrazů. Enkaustika je malířská technika objevená ve
staré antice. Je to malování horkým voskem. Tvorba obrazů
umožňuje otevření skrytých schopností a kreativní realizaci, ale
také spontánní vyjádření pocitů. Každý obrázek má své kouzlo
a dá se vnímat jako arte-terapie.
Iveta Zindulková, poličská rodačka a amatérská výtvarnice
tvořící pod jménem „ive“, vás zve od 6. 6. na svoji výstavu do
prostor Tylova domu v Poličce.
Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

4. - 5. 6.

Program RC MaTami
Pravidelný program
Fitmatami
Pro maminky s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
!POZOR! Dne 6. 6. se tato aktivita nekoná.
Fitness lekce pro ženy na mateřské a rodičovské
dovolené za přítomnosti jejich dětí, které se mohou do cvičení zapojovat.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková.
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterý 9.00 – 12.00
!POZOR! Dne 7. 6. se tato aktivita nekoná.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Vede: Mgr. Michaela Vomáčková

Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
17. 6. 2011 (pátek) v 19.00 hod.
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme
společně hledat cestu seberealizace. Využijeme
různé výtvarné techniky a společně zažijeme zajímavý večer.
Přihlašujte se přes sms na tel: 777 619 234. Počet míst omezen.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)

• 14.00 Tvořivá dílna pohádkového malování
- výroba postaviček ze zeleniny a tiskání bramborovými tiskátky na látku – povede Lenka
Kunčíková (prostory RC MaTami v CBM)
• 16.00 Dětské divadlo - Tři sestry a jeden
prsten, zahraje Modrá sedma. (dvůr CBM)
Celá akce je konána za účelem poděkování MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska. Ta je nositelem projektu „Našim nejmenším“, díky kterému bude vybaveno
naše rodinné centrum.

Během července a srpna nebudou v RC MaTami
Zdravé vaření pro celou rodinu
probíhat pravidelné aktivity. Ani o prázdninách
Potraviny čistící organismus, vliv zdravých po- však nebudeme zahálet. Rozhodně se můžete od
travin na správný vývoj člověka
12. 7. těšit na výtvarné a kreativní dílničky, které
Pro rodiče s dětmi
se budou konat každé úterý od 9.00 do 12.00 hod.
24. 6. 2011 (pátek) od 9.30 hod.
v prostorách RC MaTami v CBM (přijďte kdykoliv
Fitness cvičení pro ženy
Party? Mejdan? Oslava? Už jsou za dveřmi a vy
během uvedené doby.).
každou středu 17.00-18.00
stojíte před neřešitelným problémem, co dobrého
Pravidelné fitness lekce, které zapojují rovnoměr- a hlavně zdravého ukuchtit? My vám poradíme
Cena:
ně celý svalový aparát. Tím umožní začátečníkům – tentokrát na téma pomazánky, jednohubky,
Pravidelné aktivity a přednášky: 40 Kč (pro členy
i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet aerobní
chlebíčky.
30 Kč)
zdatnost organismu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Tvořivý večer pro ženy a Tvoření z marcipánu:
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková.
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Cyklus přednášek „Porod: radost před
Fitness cvičení pro ženy 30 Kč
Fit po porodu
i po“
Pro maminky s miminky po porodu po ukonBěhem všech přednášek bude možnost nahléd- Více informací o nás, našich aktivitách a členství
čeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko
nout do knih s tématikou těhotenství, porodu,
najdete na webových stránkách
plánují.
mateřství apod.
www.matami.webnode.cz nebo na Facebooku
každý čtvrtek 9.30-11.30
Bezplenková komunikační metoda
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
9. 6. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod.
Podporují nás:
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
Čisté, suché a spokojené miminko aneb přirozeMPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM
laktace a zlepšení celkového držení těla.
ná hygiena nemluvňat.
Cvičitelka: Soňa Kováčová, DiS.
Přednášející: Mgr. Michaela Vomáčková (speciální pedagog; se svou dcerkou aplikuje BKM od
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
narození)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každý čtvrtek 15.00 – 18.00
Beseda o kojení
!POZOR! Dne 16. 6. se tato aktivita nekoná (při16. 6. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod. v předpraven náhradní program – viz. Regionální trh).
náškovém sálku CBM (poličské muzeum)
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
Význam kojení, jeho správná technika a řešeLetos již poosmé, jak doufáme, s napětím
společně nové říkanky a písničky.
ní problémů, které mohou při kojení nastat. očekáváte program poličského multikulturního
Přednášející: Lenka Tulisová (laktační poradky- festivalu Colour Meeting, který se každoročně
Ostatní přednášky, semináře a dílny
ně)
koná na konci června u městských hradeb. Nuže,
Slavnostní zakončení akce na podporu předv červnové Jitřence program nenajdete. Důvod
časně narozených miminek v Perinatologickém
Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví
je prostý: Colour Meeting jsme přesunuli o měcentru v Hradci Králové a NEJEN TO!
dětí a kojenců
síc později a zařadili jej tak mezi letní festivaly.
Láska je maličký kamínek v dlani (z knihy Lubo23. 6. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod.
Do diářů a kalendářů si tak můžete tučně zaznamíra Müllera „Láska je všechno, láska je nic“)
Seznámení s technikami a postupy masáží, menat termín 21. – 23. července 2011.
4. 6. 2011 (sobota) od 14.00
informace o účinnosti masáží u zdravých i neV polovině léta se v příjemném (a tentokrát už
Pro nastávající rodiče, rodiče s dětmi, milovníky
mocných dětí.
snad i prohřátém) prostředí parku u Synského
dětských knížek a ilustrací a pro ty, u kterých se
Přednášející: MUDr. Hana Vltavská
rybníka můžete těšit na společnost výborných
v srdci najde i kousek místa pro charitu.
muzikantů a divadelníků, vyzkoušet si tvořit
Podrobnosti k programu najdete i na našem webu
Zdravé přebalování a nošení
produkty z vlny, popovídat si v příjemné čajova facebooku.
28. 6. 2011 (úterý) v 10.00
ně, dobře se najíst a napít, setkat se s přáteli,
Seznámení s moderními látkovými plenkami
užít si příjemné odpoledne a podvečer s rodinou,
Tvořivá dílna pohádkového malování
(s jejich výhodami, použitím i sortimentem) a tipy
o zábavu pro děti bude postaráno taktéž.
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 3 - 7 let
pro použití praktických doplňků pro dítě i kojící
Abychom pouze planě nemlžili, nabízíme
14. 6. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
maminky + k dispozici budou i nosítka a šátky na
ochutnávku programu. Festival zahájí ve čtvrDěti berou výtvarnou činnost jako způsob ob- vyzkoušení….
tek 21. července po setmění stínohra pro celou
jevování okolního světa a zároveň jako zajímavou
Přednášející: Zuzana Otrubová („látkující“ ma- rodinu Šťastný princ. V průběhu víkendu vám
a podnětnou hru.
minka)
přijedou zahrát Ty Syčáci v čele s Petrem Vášou
Povede: Majka Mitášová
a bubny obsluhujícím Alešem Pilgrou, i Anděly
Regionální (farmářský) trh v Poličce
ocenění Pub Animals se skočnou ska-muzikou,
Vaření pro celou rodinu
16. 6. 2011 (čtvrtek) od 10.00 do 16.00 hod.
nelze nezmínit legendární Vltavu a dámské
Tvoření z marcipánu
Srdečně vás zveme na regionální trh. Můžete
Čokovoko. Nebudou chybět zahraniční umělci
Pro dospělé, ale i rodiče s dětmi
se těšit na výběr čerstvé zeleniny, ovoce, sýrů, - například Phil Shoenfelt s kapelou Southern
17. 6. 2011 (pátek) v 9.00 hod.
medu od malopěstitelů a malochovatelů, ale i na
Cross! Více informací o dalších programových
Chcete si vyzkoušet práci s potahovací hmotou, rukodělné a řemeslné výrobky jako je keramika, dobrotách, které chystáme, naleznete na webu
modelování kytiček či zvířátek? Přijďte mezi nás.
šperky, ovčí vlna, patchwork, obrazy… vše od vý- www.colourmeetIng.cz. Kompletní program
Přihlašujte se přes sms na tel: 739 257 045 nebo
robců z regionu.
vám samozřejmě nabídne i červencová Jitřene-mailem matami@email.cz. Počet míst omezen.
Místo konání: dolní část náměstí v Poličce okolo
ka.
Povede: Romana Findejsová
„pítka“
Letošní léto v Poličce bude plné kultury od
Doprovodné akce:
hudby přes film až po divadlo, to vše okořeněné
• 10.00 Celé Česko čte dětem - četba z knihy
špetkou kreativních dílen a provoněné spoustou
Kouzelná zahrada regionální autorky Aleny
zážitků a zábavy. I Colour Meeting přispěje svou
Vorlíčkové (v prostorách Městské knihovny
troškou do mlýna a nabídne kultury chtivým
Polička)
od každého něco. Budeme se těšit na společná
• 13.00 Workshop Veroniky Bromové s názvem
setkání!
Chaos – práce s fotografií, rekvizity, atrakce
a mnoho dalšího. (na náměstí u „pítka“)
Organizační tým CM

Colour Meeting
v letním hávu

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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„Kopeme za lepší svět!“

Fotbal pro rozvoj
2011 v Poličce
Úterý 7. 6. - 14.00 hodin – Palackého náměstí
v Poličce
Výstava – ROZDÁVÁ se CHUDOBA
Obrázky studentů z několika středních
a základních škol ze Svitav, Poličky a Litomyšle. Pohled studentů na téma CHUDOBA celého světa – chudoba versus láska,
zdraví, vzdělání, jídlo a voda. Odnést si
můžete obrázek, který se vám bude líbit.
Pro děti i dospěláky budou připraveny
VÝTVARNÉ DÍLNY: Keňská výtvarná
dílna, malování netradičními materiály
– popovídat si a ochutnat Fair traidovou
kávu můžete u Báry ve stánku, kde můžete zkusit malovat i kávou.
Pátek 10. 6. 13.00 hodin – stadion
SK Masokombinát
DEN pro AFRIKU
Hlavní turnaj při příležitosti návštěvy
mladých keňských fotbalistů. V letošním
roce se Keňané utkají při hře fair play
s Jihoafričany, Vietnamci, týmem poličských divadelníků a se školními týmy
z gymnázia ze Svitav, gymnázia z Poličky,
VOŠP SPGŠ z Litomyšle a Střední školy
obchodní a služeb SČMSD z Poličky.
Doprovodný program pro děti i dospělé:
Kapela Afrobreak - 3 dospělí a 20 bubnů,
pletení míčů, pletení copánků, hudební
dílna s bubny, africké výtvarné dílny,
africká kuchyně
Pátek 10. 6. – 20.00 – Divadelní klub
ReGé PáRtY – Regé DJ
+ Jamík s Keňany.
Vstup: 50 Kč / 30 Kč

Majáles v Poličce
Poličské náměstí v pátek 13.5. ovládli studenti.
Průvod nádherných masek dorazil na Palackého
náměstí v 9 hodin. Studenty pozdravil starosta
města Jaroslav Martinů a sklidil velký úspěch
a souhlas se svým návrhem zrušit domácí úkoly.
Poté na pódiu probíhal kulturní program, jehož
vrcholem bylo vystoupení oblíbených Svobodovců.
Svobodovci (učitelé poličského gymnázia) byli za
své vystoupení odměněni bouřlivým potleskem.
Výborná nálada, skvělá atmosféra, dík patří studentům a učitelům poličského gymnázia!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Co si pod tímto mottem přesně představit?
Někoho by například mohla napadnout dobrovolnická práce na potřebných stavbách v rozvojových zemích. Jiní by si s chutí kopli do problémů sužujících celé lidstvo. Zbytek by se možná
rád vydal na fotbalové hřiště – vykopnout balón.
I já a mých pár přátel patříme ke zmiňovanému
„zbytku“. Ráda bych se rozepsala o tom, co heslem
„Kopeme za lepší svět!“ chceme vlastně říci.
Přesně před rokem jsem míjela jednu šedou
a nevýraznou nástěnku. Během několika sekund

Keňský tým 2011
mě však zaujal do očí bijící barevný plakát, jehož
obsah mě překvapivě překvapil. Stálo zde, že
v rámci projektu ‚Fotbal pro rozvoj‘ navštívili Poličku amatérští fotbalisté z africké Keni, a proto
byl jeden den z jejich pobytu zde vyhlášen jako
‚Den pro Afriku‘.
Do programu byly zahrnuty fotbalové turnaje mezi fotbalisty z keňského slumu Mathare
a českými hráči. (Možná vás napadlo, proč právě
fotbal hraje klíčovou roli v projektu naděje ‚Fotbal pro rozvoj‘. Jde o to, že fotbal hraje v životě
těchto lidí značnou roli a může jim pomoci dostat se ze dna a rozvíjet nejen samotné hráče,
ale i místní společnost.) Fotbal měl doprovázet
bohatý program zahrnující například výstavy
o Keni a o roli fotbalu pro lidi žijící v nejchudších
místech Afriky. Dále měli návštěvníci možnost
zhlédnout nejrůznější filmy o dětech ve slumech
nebo se zúčastnit besedy s keňskými hráči. Pro
ty, kteří toužili více nahlédnout do afrického
života, byly k dispozici workshopy ve výrobě typických igelitových fotbalových míčů či v pletení
copánků.
Rok se sešel s rokem a mladí a nadějní fotbalisti z Keni se znovu chystají zavítat do naší vlasti.
Celkem do čtyř míst v České republice: do Prahy,
Ostravy, Olomouce a Poličky. I tento červen tedy
máte možnost navštívit v jednom z těchto měst
„Den pro Afriku“.
V Poličce tato akce začíná v pátek 10. června
2010 ve 13.00 na stadionu Masokombinát Polička. Do fotbalového turnaje bude letos zapojen
i vietnamský a jihoafrický tým. K navození té
správné africké atmosféry přispěje i skupina
Afro Break. Samozřejmě i letos nepřijdete o pestrý program pro děti a rodiče.
I přes to, že jsem se před rokem „Dne pro Afriku“ nemohla zúčastnit, utkvěl mi v paměti díky
své výjimečnosti. Proto jsem při první zmínce
o dalším ročníku projektu Fotbalu pro rozvoj
neváhala a bezhlavě do toho šla, aniž bych znala
podrobnější informace. A proč ne? Vždyť je to životní výzva. Kdo vám lépe sdělí pocity člověka žijícího v rozvojové zemi (v zemi, kde jde každému
minutu co minutu doslova o život) než právě lidé
žijící v podmínkách, pro nás nepředstavitelných?
A tak se kromě organizace a hry fotbalu někteří
z nás rozhodli, že poskytnou Keňanům i střechu
nad hlavou, což nebylo zdaleka tak jednoduché,
jak by se mohlo zdát. Spousta rodičů si černouška u sebe doma zkrátka nepřála. Nešlo o rasovou
diskriminaci, spíše o strach z neznáma. Lidi
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z Afriky totiž vychovává zcela jiná kultura, než
nás Evropany, proto může dojít během pobytu
k nějakým nedorozuměním. Nerada bych však
předbíhala a vytvářela předsudky. Nemůžu se
dočkat, až poznám jejich opravdové já, které již
za svůj krátký život muselo překonat daleko více
úskalí, než si zde vůbec dokážeme představit.
Týdnu, kdy k nám dorazí již očekávaná návštěva, však předchází mnoho příprav. První z nich
měla za účel motivovat studenty k tomu, aby
tvrdě nebojovali ve fotbalovém turnaji o výhru,
ale drželi se pravidel fair play neboli férové hry.
Měly se tedy sejít týmy ze všech zapojených škol
našeho regionu: Střední škola obchodní a služeb
SČMSD Polička, Gymnázium Polička, Gymnázium Svitavy a Vošp a Spgš Litomyšl. Nejférověji nakonec hrál tým studentů ze svitavského
gymnázia, který si proto také odvezl zasloužený
pohár. Věřím, že stejně fér budeme i k našim exotickým kamarádům.
Další semináře, workshopy, hra fotbalu „na
boso“ v měkké trávě a dokonce ochutnávky
afrických jídel se uskutečnily začátkem května
v malebné vesničce s nižším, než nízkým počtem
obyvatel – v Kosteleckých Horkách. Sem byli
vysláni zástupci ze zúčastněných škol České
republiky. V prostorách bývalé školy, kterou
organizace Inex-SDA, tvůrce projektu, pořídila
pro takovéto účely, jsme spali, jedli, dozvídali se
nové informace o dění v Africe…
Ale hlavně jsme tu složili hlavy dohromady
a snažili se vymyslet co nejlepší program, který
následně spolu s Keňany budeme realizovat.
Vzhledem k tomu, že smyslem projektu není
si jen zahrát fotbal, ale předně mít šanci se
dozvědět mnohé o životě lidí a dětí v afrických
slumech, byl to úkol vskutku nesnadný. Nešlo
totiž jen o to, vzít si africké fotbalisty domů
a ukázat jim, jaký je náš každodenní život. Měli
jsme a stále máme za úkol informovat co nejširší
veřejnost o problémech, se kterými se musí rozvojové země neustále potýkat.
Náš tým se tedy rozhodl pro sdělovací prostředek, kterým bude výstava!
Na počátku června tedy mohou obyvatelé
města Poličky zpozorovat v ulicích a na náměstí
stopy naší plánované výstavy „ROZDÁVÁ SE
CHUDOBA“.
Vše je téměř do detailů naplánováno. Teď už
nezbývá, než čekat, až se k nám připojí naši noví
čokoládoví přátelé. Závěrem tohoto článku bych
chtěla jménem celého týmu poděkovat za pomoc
při přípravách programu koordinátorům Petře
Jílkové a Pavlu Pražanovi ze sdružení Pontopolis
a samozřejmě všem, kdo nám vyšli vstříc při realizaci našich plánů.
Veronika Jílková
Gymnázium Svitavy

Trempové slaví
Česká tábornická unie byla v Poličce založena
v roce 1991. Proto její členové pořádají oslavu, na
kterou zvou všechny ty, kteří mají rádi trampskou
a folkovou muziku. Zároveň i děti, které rády soutěží a jezdí na koníčcích.
To vše se uskuteční na pozemku pana Červeného
na Dolním předměstí - konec Poličky, začátek Kamence. Jeho hospůdka bude připravena k uhašení
žízně všech návštěvníků.
Oslava se koná 2. července od 15 hodin.
Celým dnem nás budou provázet hudební skupiny ŠÍNY, JAMEKI, GLORIET a místní Trempská
skupina a zakončen bude slavnostním ohněm.

Kolik tváří má jazz?
Položil jsem si tuto otázku, na kterou není odpo- M. Foukalové a trubka M. Hloucala, byly trvale odvědi, na letošním patnáctém ročníku jazzového fes- měňovány potleskem za své výkony.
tivalu. Protože byl jubilejním, mohl jsem si otázky
Emil Viklický tentokrát rozšířil své trio o britpokládat a sám sobě odpovědět. První ročníky stály
ského saxofonistu J. Nicholase. Viklický jako vždy
pevně na gruntovních kamenech tohoto kdysi lido- podmanil svým osobitým stylem, kterým uvede
vého kumštu. Tehdy jsme slyšeli bigbandy, dixielan- stejně dokonale evergreenovou skladbu jako tklivou
dové kapely i pravý neworleánský jazz. Jak se nezdá, moravskou lidovou. Saxofonista si – podle mého
ty doby jsou už neodvolatelně pryč.
– některé skladby užíval, a v některých jen hrál. Člo-

Dan Bárta

soulu, blues, potěšila ty posluchače, kteří na tento
styl slyší.
Ke všem produkcím: společným jmenovatelem
všech zpívaných skladeb byla stoprocentní absence
češtiny. Inu, no.
Sál Tylova domu měl v neděli opět klasickou
řadovou úpravu a přijal návštěvníky posledního
představení Emotion Collection. Nazval bych to ko-

Mina Agossi

Miroslav Hloucal (Lanugo)
láží životních příběhů vyjádřených baletem, hudbou
a zpěvem, ztvárňující hnutí mysli člověka, který hledá nejdříve partnera, později pak smysl života. Řekl
bych, že představení nejvíce oslovilo starší mladou
generaci, pokud pro ni nebylo přímo napsáno. Poslání? Lidé po něčem touží a ne vždy toho dosáhnou.
V polovině dubna byla zahrána už patnáctá a zase
úspěšná kapitola poličského jazzového festivalu.
Text A. Klein, foto P. Marek

Řádková inzerce

Jaromír Honzák (Face of the Bass)

Emil Viklický

Nika Zach (PVC)

Juicy Freak

Dnes se jazz asi nedá hrát bez nejlépe jednoho
mikrofonu pro jeden nástroj a bez nepřekousnutelné
doby ladění kapely se zvukovými mistry. Kam se na
ně hrabe Česká filharmonie. No a při koncertu vidíme muzikanty tu se vztyčenými palci nebo naopak,
což znamená, že je to moc forte či piano, nebo vysoko
či nízko a také přidat nebo ubrat treble či bass. Promluvím aktuálním jazykem – v tuto chvíli se nicméně budu věnovat některým kapelám:
Tradiční festival začal netradičně ve svitavské
Fabrice, kde pražsko-vídeňská skupina PVC, založená naším vynikajícím kontrabasistou Fr. Uhlířem,
zahrála původní skladby i standardy ve vlastních
úpravách a dala vyniknout výborné zpěvačce Nice
Zach a pianistce Julii Seidel. Byl to pokus přiblížit
svitavským jazz a přilákat je na další dny do Poličky.
Snad přijde příště více posluchačů.
Elektrofonická skupina Lanugo ukázala všem
mým pesimistickým očekáváním záda a zahrála
vynikající sadu skladeb, kde bylo vše, co si v barvě
zvuku, nápaditosti efektů a výkonů jednotlivců
může posluchač přát. V kompaktním souboru těžko někoho zvlášť chválit, ale přece: vynalézavé, ale
nikoliv samoúčelné efekty V. Béréše u kláves, hlas

věk nevidí do duše muzikanta, ale on by k nám měl
v každý okamžik prostřednictvím svého nástroje
promlouvat. To mi chybělo.
Nejlepší hudební nástroj je lidský hlas – výjimečně
krásný má Mina Agossi. Spolupráce s největším velikánem jazzu, Oscarem Petersonem, jedním z nejlepších jazzových klavíristů, ji rozhodně ovlivnila.
Skladba Jimmiho Hendrixe Woodoo Child v jejím
podání byla jakoby z jiného světa. Tuto Francouzku
jsem mylně považoval za Američanku.
Na sobotním koncertu Face of the Bass jsem se
dost dlouho hledal. Nějak se mi nedařilo souznít
s jejich muzikou, ale závěrečný potlesk a posluchači
vynucený přídavek mě ujistil, že černého Petra držím v ruce já. V programu je uveden Robert Balzar
Trio & Dan Bárta, ale v Poličce mělo být pořadí obrácené. Bárta si užíval, zpíval, baletil a předváděl,
jako ve správné hudební show, a nedal šanci svým
kolegům v kapele. V Poličce je jako doma a proto
jsme si mohli uvědomit cestu, kterou Dan Bárta
urazil. Cestu úspěšnou a zaslouženou. Jeho ocenění to potvrzují. Nezklamal, nadchl. V posledním
koncertu večera Juicy Freak předvedli to, co mají
v popisu svého konání. Příjemná všehochuť funku,

Nabízím k prodeji roubenou chalupu v Borové (SY) obdélníkové zástavby o ploše 277 m2,
obdélníkové zástavby s uzavřeným dvorkem o celkové výměře pozemku 1740 m2. Vybavenost: kuchyň,
světnice + dvě obytné místnosti, lokální vytápění,
splachovací WC, vodovodní řad, vlastní studna, plyn
na pozemku, el. 220-380 V. Veškerá dostupnost
v blízkosti včetně sportovního vyžití (tenis, minigolf,
volejbal, koupaliště, atd.). Oprava střechy potřebná.
Info. telefon: 607 280 796.
•
Nabízím pronájem bytu 1+1 v Poličce, ul.
M. Bureše. Tel. 724 557 794.
•
Dne 6. 6. 2011 budou v kadeřnictví Vlasový
ráj(vedle šenku) probíhat dva semináře. V 10.00
hod. MLADÝ JEČMEN A CHLORELLA,
v 15.30 hod. TKÁŇOVÉ SOLI. Vstup zdarma.
•
Prodám nové 20 l akvarium Chovex s příslušenstvím. Tel: 739 935 409, jiri497@seznam. cz
•
Nabízím
klempířské,
pokrývačské
a zámečnické práce. Klempířství Jiří Zahálka, Zákrejsova 540, Polička, tel.: 720 269 148,
strechyzahalka@seznam.cz.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- tradiční akce pro širokou veřejnost
- ocitnete se ve vodním světě - piráti,
mořské panny, záhady a tajemství,
které čekají na vaše rozluštění…
Termín: sobota 4. 6.
Čas:
19.00 – 23.00
22.00 – ohnivá show žonglérské skupiny Ascarya před budovou Mozaiky
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Maděrová
A JE TO TU FELIPO I JEREMIO
ve spolupráci s DDM MIKÁDO
VYSOKÉ MÝTO a SVČ MOZAIKA
POLIČKA POŘÁDAJÍ úspěšnou
noční outdoorovou hru
OD SOUMRAKU DO ÚSVITU.
Jste připravení sáhnout si až na
samé dno vašich psychických
i fyzických sil? Chcete zažít něco,
co jste ještě nezažili? Probdít
dvanáctihodinovou šifrovací noc
pobíháním po městě a jeho okolí?
Pak neváhejte a přihlašujte své 3-5
členné týmy! Věk: 15 let až jak se
kdo cítí. Účastníci mladší 18 let musí
dodat nejpozději na startu souhlas
zákonného zástupce, jinak nebudou
smět startovat. Formulář dodáme
s přihláškou.
Termín: sobota 25. 6.
Čas:
od 18.00 do 6.00 hod

Místo startu: SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč/tým
Přihlášky: nejpozději do 22. 6. 2011 s platbou, počet
týmů je omezen
možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz, nebo přímo v Mozaice
Info:
SVČ Mozaika Polička, tel.: 461 725 352,
mobil: 736 761 281

Adresa: Středisko volného času Mozaika
Polička, Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
Informace lze získat a osobní schůzku
domluvit se Zdeňkou Švecovou na telefonu:
461 725 352

AKCE PRO ŠKOLY:
Výukové programy „Finanční gramotnost“
- pro žáky 8. – 9. tříd
Výukové programy s výjezdem
„Putování za Toulovcem“
- pro MŠ a 1. – 7. třídu
Výukové programy s výjezdem
„Na koně do Stašova“
- pro MŠ a 1. – 7. třídu
NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Organizační zajištění soutěží pro školy
Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od 29. 8. 2011.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• řidičský průkaz skupiny B
• znalosti práce na PC- Word, Excel, Outlook
• znalost pravidel jednotlivých sportů výhodou
Žádosti se strukturovaným životopisem posílejte nejpozději do 10. 6. 2011.

Externí vedoucí pro zájmové kroužky
Pracovní místo na dohodu o provedení práce s nástupem od října do května 2012.
Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit
i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme
esteticky, sportovně (florbal), přírodovědně
či jinak zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co
nabídnout.
Potřebujete - li se ve své činnosti zdokonalit, nebo se nějakou zajímavou činnost naučit,
rádi vám po dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační
schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• předložení návrhu plánu /vaší činnosti/
na pololetí školního roku
Žádosti se strukturovaným životopisem
posílejte nejpozději do 10. 6. 2011.
Info: Jitka Vápeníková, telefon 461 725 352,
mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz

Preventivní květen v Mozaice
Mozaika v měsíci květnu patřila převážně školákům, kteří docházeli na dopolední preventivní
programy a výtvarné dílny.
Děti z prvního stupně základních škol vyráběly v dílnách dárky ke DNI MATEK. Obdarovaných maminek v Poličce a okolí bylo přes 300.
Žáci 8. – 9. tříd se seznámili s problematikou
nemoci HIV a AIDS. Besedy, které vedl p. Bašta
z Domu světla, navštívilo 209 žáků. Tato akce
je jednou z mnoha preventivních programů,
kterými se snažíme doplňovat školní vzdělávací
programy základních a středních škol poličské
oblasti nabídkou kvalitních interaktivních a odborně vedených programů.
Prevenci jsme se věnovali také formou zážitkových seminářů v areálu dobrovolných hasičů
v Poličce při akci DĚTI BEZ ÚRAZU. Děti
ze 4. tříd a malotřídních škol řešily na jednot-
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livých stanovištích praktické problémy. Akce
byla uspořádána ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem, Českým červeným křížem
a Pionýrem Polička.
Naší snahou bylo dosáhnout větší informovanosti dětí, prohloubení jejich teoretických
a hlavně praktických znalostí o silničním provozu. Naučit je, jak nehodám předcházet a jak reagovat, když už k nehodě. Dvoudenní preventivní
akce se zúčastnilo 265 dětí.
Již třetím rokem uspořádala Mozaika městské
kolo soutěže PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN pro žáky
8. – 9. tříd.
Tento projekt interaktivní formou vzdělává
o zákonech, demokracii a lidských právech.
Díky aktivnímu zapojení všech účastníků rozvíjí
nejen jejich právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti, jež jsou potřebné v osobním
i profesním životě (řešení konf liktů, kritické
myšlení, srozumitelný projev, samostatnost,
schopnost nahlížet na problémy z více úhlů…).
Žáci si osvojili základy rodinného, pracovního,
trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale též brali ohled na práva ostatních a byli připraveni přijmout zodpovědnost za
své jednání a chování.
Soutěže se zúčastnilo 5 vítězných čtyřčlenných
družstev ze základních škol poličské oblasti. Do
krajského kola v Hlinsku postoupila ZŠ Pomezí.
Preventivní programy jsou částečně finančně
podpořeny městem Polička.
Za SVČ Mozaika Polička
Chroustovská Irena

Požárů v domácnostech přibývá
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že
požáry v soukromých domácnostech mají vůbec
nejtragičtější následky. V roce 2010 došlo v Pardubickém kraji v domácnostech ke 141 požárům
(z celkového počtu 617) zemřelo při nich 5 osob
ve věku od 15 do 60 let. Na požárech v domácnosti
má lví podíl lidská neopatrnost. Ta je bohužel nejčastější příčinou požárů v domácnostech, v roce
2010 se podílela na 104 požárech (17 % z celkového
počtu požárů). Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří například kouření, nevhodné zacházení
s otevřeným ohněm, zapomenuté jídlo na sporáku
nebo užití benzínu při zapalování v kamnech.
Domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením
z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří,
přičemž dochází k úniku velkého množství toxického kouře. Vysoký počet požárů v objektech pro
bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma
v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést k neštěstí. I nevhodně odložená cigareta,
či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru, dokáže proměnit byt v peklo. Nebezpečí může vyplynout i z běžných činností v domácnosti, jako je hra
dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo
času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které
není pomoci. Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy
lidé spí, a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml.
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli
nadýchání se zplodin hoření. Zejména v noci na
nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší

než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. Z vaší domácnosti se může v okamžiku stát
zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se
i vy stanete obětí, záleží hlavně na vás.
Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku
ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které včas detekují
vznikající požár a akustickým signálem na něj
upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit – zavolat hasiče nebo opustit ohrožený prostor. Investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě
vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví,
ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno
způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo „hlásiče
požáru“. Požár v domácnosti vás může nejen zabít
nebo zranit, ale také připravit o věci. Oheň a kouř
dokáže zničit důležité dokumenty, osobní doklady,
oblíbené předměty, oblečení, na které jste zvyklí,
pohodlí a dobrou náladu.
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů
v Poličce dne 13. dubna zasahovala při požáru
bytu v panelovém domě na ulici M. Bureše v Poličce. Díky včasnému ohlášení události se podařilo
zabránit neštěstí. V noci z 8. na 9. dubna dobrovolní hasiči likvidovali několik spadlých stromů
na silnicích, a to mezi Borovou a Telecím, mezi
Stašovem a Rohoznou a v Poličce-Bořinách.
Alena Cejpová

Domov pro seniory v Bystrém otevřen
V Bystrém slavili. 19. května otevřel spolek obcí
AZASS Domov pro seniory v Bystrém.
Dům má 2 podlaží a 2 křídla spojená centrálním
prostorem. Pokoje jsou orientované na jihovýchod a jihozápad. Součástí celého areálu je velká
zahrada, která je umístěna v klínu mezi oběma
křídly, je chráněna před větrem a poskytuje klidné
a bezpečné místo pro trávení volného času klientů.
V domově je 50 pokojů pro klienty, z toho 4 čtyřlůžkové určené pro soustředěnou ošetřovatelskou péči,
7 dvoulůžkových a 39 jednolůžkových. Ubytovací
kapacita je 69 klientů. Objekt je navržen podle
evropských standardů, svojí funkčností, účelností
i interiérovým vybavením předčí mnohé jiné. Z většiny pokojů je přímý vstup do zahrady.
Vybudování domova stálo 89.521 mil. Kč, dotace
ze státního rozpočtu (Dotační program Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb) činila 186 mil. Kč.
Zřizovatelem je svazek obcí AZASS „Příprava
projektu trvala několik let, stavba začala v roce
2009“ uvedl jeho ředitel MUDr. Jiří Toman. AZASS
chce především uspokojit potřeby klientů svého

území. „Lidé ze svazku obcí, kteří budou splňovat
podmínky pro přijetí do domova, budou mít trochu
přednost. Pokud budeme mít místo, poskytneme
ubytování samozřejmě i jiným,“ dodala Jiřina
Leinweberová, vedoucí domova.

450 stromů pro
městské lesy
Členové a příznivci sdružení „Zelená pro Poličku“
splnili svůj předvolební slib, kterým se rozhodli
vysázet za každých 21 obdržených hlasů ve volbách 1
strom do městských lesů. Ve čtvrtek 12. května 2011
vysázeli 450 stromů do jednoho z vyklizených koutů
městských lesů mezi Stašovem a Rohoznou.
Tuto aktivitu jsme provedli ve vlastním volnu ve

prospěch města Poličky. Celkově získala Zelená pro
Poličku 7.325 hlasů, což odpovídá 348 stromům. Potřeba zalesnění paseky však vyžadovala stromů více
a tak jsme jich 102 vysázeli navíc. Sazenice malých
smrků pocházejí ze školky městských lesů. Touto
akcí chceme vyjádřit potřebu vracet přírodě, co jí
stále bereme a že každá pozitivní aktivita má smysl.
Současně chceme posílit, byť nepatrně, oblast městského majetku, který dnes mj. díky kvalitní práci zaměstnanců městských lesů, zajišťuje nejvyšší příjem
do rozpočtu města z jeho vlastních aktivit.
Text a foto Mgr. Jan Matouš

Úspěšný květinový
den
Polička se 11. května připojila k 15. ročníku celonárodní sbírky „Květinový den“. V ulicích Poličky
prodávali symbol sbírky, měsíček lékařský, studenti
místní „obchodky“. Prodalo se 550 květinek, výtěžek
byl přeposlán na konto Ligy proti rakovině. Poděkování patří všem, kdo se na úspěšné realizaci akce
podíleli a samozřejmě všem, kdo do sbírky přispěli!
Eva Jílková

Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada
hostů. Nechyběli poslanci, senátoři i starostové
okolních obcí. „Stavba se povedla. Myslím si, že
bude mít obrovský význam nejen pro Bystré, ale
pro celý zdejší region, Polička, Bystré a okolí,“ konstatoval Jaroslav Martinů, starosta Poličky.
Svazek obcí AZASS vznikl v roce 1998 jako „Zájmové sdružení měst a obcí na podporu poličské
nemocnice“. Sdružení vytvořila města a obce spádového území poličské nemocnice s cílem převzít
majetek poličské nemocnice po jeho neúspěšné
privatizaci a samostatně ji spravovat a provozovat.
O od 1. 1. 2002 došlo ke transformaci sdružení na
dobrovolný svazek obcí ve smyslu zákona č.128/
2000 Sb., o obcích a rovněž ke změně názvu na
Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních
služeb). AZASS je poskytovatelem sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Provozuje Domov důchodců v Poličce a Domov pro
seniory v Bystrém. Pečovatelskou službu zajišťuje
v obcích Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí, Lubná a Sebranice.
ij

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

MUDr. Jaroslav Haman
oznamuje
Vážení pacienti,
sděluji vám, že od 1. dubna 2011 jsem jako všeobecný praktický lékař převzal zdravotní obvod po
svém otci. Na poliklinice (Smetanova 55, Polička)
ordinuji takto:
Pondělí

8.00 - 11.30

Úterý

8.00 - 12.30

Středa

8.00 - 12.30

Čtvrtek

8.00 - 11.30

Pátek

8.00 - 12.00

návštěvní
služba
12.30 - 13.30
administrativa
12.30 - 13.30
administrativa
návštěvní
služba
12.00 - 13.00
administrativa

13.30 - 18.00
návštěvní
služba
návštěvní
služba
13.30 - 16.00
návštěvní
služba

Administrativa = hodiny určené pro objednané
pacienty k vyplnění návrhů na lázně, formulářů
OSSZ, event. k preventivním prohlídkám
Kontakty: telefon: 461 721 234, e-mail ordinacehaman@seznam.cz, www.ordinacehaman.cz
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Klub zdraví zve na červnové setkání

Vzpomínáme

Máte rádi konce? Konec je něco, co nemá pokra- naladit se na nevšedno a dobrodružno. Abyste se
čování, je to definitivní tečka, tlustá čára, někdy
při svých cestách nenapálili, s tím si asi budete
úplná nicota, tma. Jen vzpomínky oživují ty chví- muset poradit podle situace, ale abyste se nespále, které byly předtím, než konec nastal. A přesto
lili, k tomu slouží opalovací prostředky a my vám
jsou konce, na které se těšíme – třeba konec filmu
o nich ústy Aleše Kociána (a také v sešitku) dáme
či knihy s napínavým dějem. Nejhorší jsou ty
užitečné rady. Možná poněkud rozverně se zamyss otevřeným koncem, kdy autor záměrně dráždí
líme nad povzdechem „Ach, ty moje nervy…“ V počtenářovu fantazii. Něco jako chybějící tečka za
dobně veselém duchu proběhne i předprázdninová
větou, nedokončený rozhovor, po němž už nená- ochutnávka, abyste se inspirovali pro čas hojnosti
sleduje setkání.
čerstvého ovoce a zeleniny. Zaujalo vás téma? Jste
Ale je jeden konec, který mají všichni rádi. Ko- srdečně zváni dne 8. června 2011 od 17,30 hodin
nec školního roku. V čem ta všeobecná obliba?
do horní místnosti SVČ Mozaika. Přijďte!
Protože v sobě skrývá začátek prázdnin, otevřené
A těm, s nimiž se přece jen nesetkáme osobně,
dveře do léta na celé dva měsíce.
bych chtěla jménem všech, kteří tvoří Klub zdraví,
Klub zdraví prožije v červnu také svůj malý
popřát báječné chvíle volna a odpočinku doma i na
předprázdninový konec, aby osvěžený, opálený
cestách. Hlavně se nenechte otrávit nevyzpytatela nově nabitý, energicky vkročil do nového po- ností počasí. Protože jak pravil Friedrich Hebbel:
kračování v září… Někdo své zážitky loví v horách, „Život není jen tak něco. Je vždy příležitostí k něčejiný k tomu musí sjet nějakou vodu, další dobíjí
mu.“ Nenechte si vzít své příležitosti. A (jak jinak)
baterie u šplouchavých, jódem prosycených vln – hlavně buďte zdrávi.
na mořské pláži. Naše přednáška vám přinese
Hezké prázdniny i dovolenou všem přeje za tým
rady a zamyšlení přesně na toto téma: „Letní
Klubu zdraví,
dovolená pro zdraví jako stvořená.“ Dozvíte se,
proč opravdu potřebujete vypnout, přesměrovat,
Hanka Ščigelová

Dne 9. června 2011 by se
dožila 100 let naše milovaná
maminka, babička a prababička paní Vlasta Přichystalová. Všem, kteří vzpomenou,
děkujeme,
Stále vzpomínají dcery
s rodinami
Dne 21. 6. uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil pan
Zdeněk Pešava. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka Marie a děti
s rodinami
Dne 29. června 2011 uplyne
rok od smrti pana Jaroslava
Švandy, bytem Pomezí. Vinou bezcharakterního opilého řidiče se nevrátil z práce
domů ke své rodině. Bylo
mu 49 roků. Je to bolestivá
vzpomínka.
Prosíme, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Otec s rodinou

Barmanské úspěchy
Honzy Trávníčka

Blahopřejeme
Dne 11. června 2011 oslaví
80. narozeniny pan František Červený z Poličky.
K Tvému výročí Ti přejeme
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Přicházíme s poděkováním za
obětavou práci, kterou jsi od
roku 1959 do dnešních dnů
pro ZO ČSCH Polička vykonal.
S přáním a přátelským pozdravem výbor
a chovatelé z Poličky a okolí.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 6. Společné muzicírování – 14.00 hod. společenská místnost
7. 6. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
8. 6. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost
15. 6. Návštěva Ekocentra Skřítek v jeho sídle
v Pomezí.
Program: prohlídka okolí – poznávání rostlinných druhů – dřevin i bylin, krátká historie
ekocentra, prohlídka vnitřních prostor, posezení u čaje, ukázka živočišných druhů (běžných
i chráněných) v okolí ekocentra, možnost navázání přátelství s domácími kočkami. Zájemci se
nahlásí na recepci Penzionu. Odjezd od Penzionu
ve 14.00 hod. Doprava zajištěna pro uživatele
pečovatelské služby.
21. 6. Setkání s tancem – po úspěšném loňském
tanečním odpoledni vás opět zveme na setkání
se studenty tanečního a dramatického oboru
ZUŠ v Poličce. Těšit se můžete také na seniory
z tanečního kroužku Beseda. Začínáme ve 14.30
hod. v jídelně DPS Penzion.
30. 6. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
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V dubnovém čísle Jitřenky jsem vás, milí
čtenáři, nechala nahlédnout do výsledkových
listin různých kuchařských, cukrářských a barmanských soutěží, kterých se účastní žáci naší
školy (SOŠ a SOU Polička). V jarních měsících se
s juniorskými gastrosoutěžemi snad roztrhl pytel;
naši žáci skvěle reprezentovali na barmanských
soutěžích Bacardi-Martini cup Poděbrady, Hronovský junior cup, Martini-Bacardi cup Velké
Meziříčí a Labský pohár Plum vodka Pardubice
nebo na kuchařských a cukrářských soutěžích
Vaření bez hranic v Jirkově, Mladý sommeliér
Havlíčkův Brod či Tatranský kuchár Nový Smokovec. Ani žáci oboru řezník nezůstali pozadu, se ctí
se zúčastnili soutěže Valašský řezník a na poličské
Řeznické sekyře byli stříbrní.
Mezi soutěžícími zaznívá mnoho nejrůznějších
jmen, ale nejčastěji je skloňováno jméno Jan
Trávníček. Honza pochází z Poličky a patří mezi
prváky nástavbaře, jak jim u nás říkáme, ale loni
absolvoval na naší škole, jako jeden z nejlepších,
obor kuchař-číšník. Už od druhého ročníku se
účastnil různých soutěží. A podařila se mu věc
neslýchaná – hned na druhé soutěži, které se
zúčastnil, zvítězil. „Byl to tehdy Labský pohár
v Pardubicích a jako cenu jsem si odvezl dvoudenní pobyt v luxusním hotelu ve Špindlerově
Mlýně,“ říká s rozzářenýma očima Honza, který
je na své umístění právem hrdý. Na otázku, jaké
to tam bylo, s úsměvem odpovídá: „Nevím, pobyt
jsem daroval našim, měli tehdy dvacetileté výročí a moc se jim tam líbilo.“ K dalším jeho velkým
úspěchům patří 1. místo na Bacardi-Martini
Poděbrady cupu 2010. Cenu za tento úspěch už
si Honza užil sám. Vyhrál dvoudenní pobyt v pětihvězdičkovém Augustine Hotel Prague nedaleko
Valdštejnského paláce. Kromě noclehu se snídaní
a večeří o třech chodech si vyzkoušel i práci v tamním baru. „Byla to úžasná zkušenost, určitě bych,
až dostuduju, takovou prací nepohrdl,“ směje se
Honza, který už od té doby získal řadu ocenění
a diplomů na juniorských barmanských soutěžích.
Tou poslední byl 12. 5. Labský pohár Plum vodka
cup Pardubice, kde sice jméno Jan Trávníček stálo
„až“ na 9. příčče (z 41 soutěžících), ale Honza získal
v této soutěži prestižní ocenění – 1. místo za nejlepší technickou práci.
Velkým vzorem je mu Karel Zapalač, který stál
na počátku Honzových barmanských pokusů

a do jehož barmanského kurzu, otevíraného každoročně na naší škole, se přihlásil. Lví podíl na
Honzových úspěších má tým mistrů odborného
výcviku, ale především paní Marie Škaroupková,
která nejen Honzu, ale i další barmany na soutěže
připravuje. Příprava spočívá jak v technickém
zvládnutí přípravy nápoje, tak hlavně v jeho
dokonalém složení, které musí sami soutěžící
vymyslet. „Vždy jsou předepsány některé nápoje
a my je mícháme, přidáváme další, vymýšlíme
ozdobu a podobně,“ doplňuje Honza, který už uvažuje o tom, že barmanské soutěže pověsí na hřebík,
protože za rok ho čeká maturitní zkouška. „Už
bych se chtěl zúčastnit jen Brněnského vánočního
poháru, mám doma bronz i stříbro, a tak bych
chtěl zkusit bojovat i o příčku nejvyšší,“ uzavírá
Honza náš rozhovor.
Honzovi ke všem jeho úspěchům gratulujeme,
přejeme mnoho dalších - nejen soutěžních, a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Jan Trávníček není jediným našim úspěšným studentem,
a proto vám v některém z příštích čísel Jitřenky
představím další.
Marcela Šplíchalová,
učitelka

Poděkování
Děkuji kolektivu sociální firmy Kontrasty M
s. r. o. za dobrou péči Radce Vrabcové, Olze
Janů a Anežce Břeňové za pomoc v domácnosti
a výborný přístup k lidem. Za přístup a pochopení a smysl po dobu vykonávání práce. Ze srdce
velký dík.
František Brabec
Poděkování za prokázané služby
Děkuji vám za Vaši pomoc a spolupráci a kamarádský přístup. Byla jsem s Vámi spokojená,
vždycky jsem se těšila na Radušku Vrabcovou,
Anežku Břeňovou, Olinku Janů a Janičku Schulzovou. Hodně mi pomáhaly. Po mnoha letech
jsem našla kamarádky, za kterými můžu kdykoli
přijít.
Jitka Divišová

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

Den Země a velikonoční zvyky
Byl krásný jarní den. Stejně jako loni, když rodiny
přepad nedalekého poldru a dospělí, dospívající
s dětmi, jednotlivci i skupinky vysázeli přes sedmde- i malé děti si rádi vyřezali píšťalky, upletli pomlázsát ušlechtilých stromů a různých keřů. Tyto mladé
ku, obarvili vajíčka v cibulových šlupkách s otisky
dřeviny potřebovaly péči. Proto jsme letos udělali
rostlin, mnozí si zahráli tlučení špačků a ti nejmenší
obdobnou akci– ovšem se zaměřením na opravu
pokladovou hru.
úvazků stromků, důkladné zalití a slavnostní odNa akci se podílelo několik občanských sdružení
halení pamětní desky s naznačením druhů stromů, – A21 Polička, ČSOP Polička, Junák Polička a přikteré se vloni vysázely.
spělo i město Polička a městští úředníci. Děkujeme
Při samotném odhalení pamětní desky nám
za spolupráci
starosta Jaroslav Martinů poděkoval za naši práci,
René Habrman, A21 Polička
ocenil přínos zeleně i občanských sdružení a dovezl
nám i svačinu pro účastníky brigády. Připomněli
jsme si také, že jsme nebyli první, kdo v Poličce přišel s nápadem vysázet alej společně s dětmi. Poprvé
to bylo v roce 1879 u příležitosti 25. výročí sňatku
císaře Františka Josefa s Alžbětou Bavorskou. Ale
možná to byla jen záminka pro školní třídu, aby
mohli na stromky získat nějaký příspěvek či čas
během vyučování. I my bychom tak mohli říkat,
že alej byla ošetřena u příležitosti sňatku Wiliama
a Kate ?. Dokonce došlo i k zajímavé diskusi na aktuální témata. Pamětní desku vytvořila Eva Benešová
a nosník Ivan Šrek.
Prací na nové aleji ani slavnostním odhalením
program neskončil. Vyčistil se ještě zaneřáděný

Arogance moci
Líbil se mi v poslední Jitřence příspěvek pana – je okamžitě vrácen zpět do reality poslušnosti a rád
Konečného o zázraku, kulatém stolu a poličském ná- ještě hlasuje společně s ostatními.
městí. Musím mu dát za pravdu, stejně jako dalším
Mohlo by nám to být jedno, zdá se, že život nám
kritikům realizace opravy náměstí.
naši volení zástupci nejsou schopni usnadnit, na
Kulatého stolu jsem se zúčastnil a mám z něj ještě
druhou stranu ale tak vznikají obludnosti typu
jeden poznatek mimo již panem Konečným zmíně- zastřešení zimního stadiónu či již zmíněné doplňky
ných nedostatků. Nazývám si to pro sebe arogancí
náměstí. Stává se pak, že politik, kterému takovéto
moci.
věci procházejí v místní politice, a pak je zvolen do
Abych tento termín vysvětlil. Nabyl jsem dojmu, že
tak zvané vysoké politiky, schvaluje zákony. Ve své
současní zastupitelé jsou přesvědčeni, že fakt, že byli
nekompetentnosti nám přináší stále komplikovazvoleni ve volbách, dává jim moc dělat si, co jen sami
nější a těžší život, jak jsme toho svědky v současnosti,
uznají za vhodné. Veřejnost a její zájmy a názory pak
kdy se myšlenka politiky jako služby lidu zcela změjdou v mnohých případech stranou, vedení města
nila v službu jen některým z lidu. To se skvěle trénuje
nezajímají, mnohdy je ani nenapadne, že by mohly
v místní politice.
být jiné, nezkoumají je, a i kdyby, podřizují svá rozJeště poznámku na konec. Jsem přesvědčen
hodnutí osobním či stranickým zájmům.
i o tom, že jsou peníze dočasně a omezeně poskytoDivím se, že autora článku zaskočila jednotnost
vané z fondů EU využívány špatně – mnohdy se za
diskutujících. Přál bych mu, aby si našel čas zajít
ně opravují funkční věci – chodníky, náměstí - a na
na jednání zastupitelstva města. Tam by jich našel
drobnosti, mající přímý vliv na kvalitu života obyvarovnou 21. Ve vytvořené „Národní frontě“ panuje
tel, pak prostředků nezbývá.
jednota a běda, když zastupitel vyjádří odlišný názor
Ivan Šrek

Studenti proti
kouření
V rámci boje proti kouření se žáci 2. ročníků zapojili do projektu Antireklama na kouření. Během
několika hodin měli vymyslet a vyrobit z krabiček
na cigarety model, který by ukazoval negativa
kouření. To se jim nakonec podařilo a některé
výtvory byly velice zdařilé. Kdo má zájem, může si
práce našich žáků prohlédnout ve veřejných prostorách naší školy.
Mgr. Květoslava Honzálková
SŠ obchodní a služeb Polička
Žákyně 2. ročníku oboru Kadeřník, Marie Tomsová, zhodnotila činnost žáků v tomto projektu
takto:
Antireklama na kouření
Naše hodiny Občanské výchovy byly v poslední
době trochu zvláštní. V rámci učiva pro nás paní
učitelka vymyslela projektovou práci. Jejím cílem
bylo, aby se kuřáci zamysleli nad tím, kolik cigaret
denně vykouří, kolik korun se jim z kapsy ztratí
a v neposlední míře i to, co jim kouření může
způsobit se zdravím. Byli jsme rozděleni do tří
skupin. Každá vymyslela symbol proti kouření.
První skupina slepila z cigaretových krabiček
rakev, druhá udělala pyramidu s černými plícemi
a vymyslela parte a třetí vytvořila velkou krabičku
cigaret s označením, jak kouření škodí zdraví. Tím
jsme chtěli docílit, aby se žáci kolem nás zamysleli
nad škodlivými vlivy kouření. Hodiny občanské
výchovy se nám všem moc líbily, podpořily tvůrčí
činnost, prostor k zamyšlení a práci v kolektivu.
Marie Tomsová,
2. ročník, obor kadeřník

Z činnosti DPS
Penzion
Pomoc pro předčasně narozené děti na klinice
v Hradci Králové byla akce, které se zúčastnily seniorky nejenom z DPS Penzion. Pletení čepiček, ponožtiček a šití přehozů na inkubátory vyvolalo velký
zájem. Ti, kteří nemohou ze zdravotních důvodů již
plést a nebo plést neumí, přispěli na tuto akci vlnou.
Projektu se zúčastnilo celkem 12 seniorek a upletly
141 soupraviček a ušily několik přehozů. Akce byla
velmi úspěšná, zájem o pletení trvá a tak budeme na
podzim pokračovat.
V keramické dílně tentokrát vznikaly provázkové
kachle, šikovné ručičky zdobily kašírovaná vejce
a tkaly vlněné koberečky. Na velikonoční besídce
vystoupily děti z MŠ Rozmarýnek a taneční soubor
Lubeňáček. Program plný jarních písniček, básniček
a tanečků krásně vyplnil předvelikonoční odpoledne a diváky naladil na nadcházející svátky. Senioři
si také společně zazpívali s pěveckým souborem
Poupata při narozeninovém zpívání. V Křesle pro
hosta tentokrát usedl PhDr. Jaroslav Petr. Jeho poutavé vyprávění o protifašistickém odboji na Poličsku
připomnělo posluchačům známá jména a události,
které tenkrát prožili, ale také se dozvěděli i nové
zajímavé informace z této doby.

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

19

Rybářské závody
Velikonoční vláčka
V sobotu 23. dubna se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnil, v souladu s kalendářem letošních
sportovních akcí Rybářského sdružení Vysočina Polička, už třetí závod, určený (nejen) pro
pstruhaře, a to už 15. ročník tradiční Poličské
vláčky, tentokrát pod názvem Velikonoční přívlač.
Vzhledem k tradici stanulo i tentokrát „na postech“
122 rybářů z celé republiky (včetně už tradičně
početné výpravy ze Slovenska), což je vzhledem

Vítězové Velikonoční přívlače: 1. L. Kobylka
(Brno), 2. P. Müller (H. Městec), 3. J. Malý
ml. (Korouhev)
k současné ekonomické situaci mnoha našich občanů překvapující počet.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů: „Jedná se o další z letošních závodů na našich revírech, a to tradiční „vláčku“, kterou pořádáme už
po patnácté. Tentokrát, pod názvem Velikonoční
vláčka, se nám nadmíru povedl, protože probíhá
za skvělého počasí a ryby berou jako o závod. To
nás velmi těší, protože to je vždycky důvod k všeobecné spokojenosti.
Před závodem jsme revír opět velkoryse zarybnili, a to 10 centy pstruhů a sivenů (zhruba
2 000 ks o váze od 0,5 do 2 kg). Je to vidět na počtu chycených ryb. Kromě nově vysazených byly
k aktivitě vyprovokovány i ryby z předchozích
obsádek. Kromě pstruhů a sivenů bylo chyceno
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i několik kapitálních štik, dokonce se dali na vláč- počtem těchto ryb a tři dvojice s nejdelším úlovku zlákat i dva z vysazených (celoročně hájených)
kem obdrží poháry. A jak to dopadlo?
jeseterů a také kapr o váze 10 kg, což je docela
Konečné výsledky: Nejvíce ulovených ryb:
rarita.
1. Hlásenský – Barčevský (74), 2. Melezínek
Takže když to shrnu, závodníci si z Poličky od- – Strouhal (58), 3. Klanic – Brunclík (54). Nejdelší
nesli nejen pěkné úlovky, ale nepochybně i řadu
ulovená ryba: 1. Melezínek – Strouhal, 2. Ťuhýk
pěkných zážitků. A to je ten hlavní důvod, proč – Fajt, 3. Martinů – Dvořák.
ty závody pořádáme. Polička se tak stává mezi
Pro pořádek dodáme, že nejdelšími ulovenými
rybáři po celé republice pojmem, cílem rybolovu, rybami byli hájení jeseteři kolem 80 cm (vráceni
a všichni se sem rádi vracejí.“
vodě). A ještě: po celý den bylo pěkné počasí, ale
Konečné výsledky (nejvíc cm ulovených ryb):
1. Lukáš Kobylka, Brno, 2. Petr Müller, H. Městec,
3. Jiří Malý, Korouhev, 4. Radislav Fano, Slovensko, 5. Jaroslav Petříček, Slovenko. Z členů
RS Vysočina Polička obsadili od 6. do 9. místa
reprezentanti Poličky v pořadí Zdeněk Schauer,
František Zink, Vladislav Flídr a Petr Bačovský.
Na 11., 12. a 14. místě skončili Lukáš Kastner,
Jiří Bidmon a Kuba Dvořák. Do první dvacítky
se ještě vešel 17. Jára Martinů. Všichni naši
borci prokázali, že se mezi republikovou elitou
neztratí. Během závodu bylo uloveno celkem 813
ryb, z nichž si závodníci ponechali 234. Největší
ulovenou rybou byla štika 86 cm, kterou se mohl
pochlubit Lukáš Kastner (14.). Asi jí háček uvízl
V kategorii o největší ulovenou rybu nás
„na krajíčku“ protože jinak silonový vlasec přezaujalo 3. místo juniorské dvojice Martinů
kousne jako malinu…
– Dvořák, kterou představujeme na snímku.
Jejich zaujetí pro rybolov je předpokladem,
Kapří čarodějnický dvojboj dvojic
že se od ní dočkáme předních umístění
V sobotu 30. dubna 2011 se v areálu Rybářského
i v budoucnu, nejen na revírech
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal záRS Vysočina.
vod, jehož název korespondoval s datem – Kapří
čarodějnický dvojboj dvojic. Hospodář sdružení
Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
před koncem závodu se nebe zatáhlo a v průběhu
„Jedná se o první ročník tohoto „čarodějnického“ vyhlašování výsledků začalo lít jako z konve.
dvojboje dvojic a k jeho uspořádání jsme přistouTradiční závod Peklo
pili s tím, že je potřeba přicházet s novými nápaV sobotu 21. května se na revíru Peklo Rybářského sdružení Vysočina Polička konal závod,
jehož historie sahá do samých začátků existence
zdejší organizace. O uspořádání prvního ročníku
neexistují záznamy, ale pamětníci odhadují, že
letos proběhl nejméně popadesáté. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Závodu se zúčastnilo 77 rybářů z různých
koutů republiky. Bohužel musíme konstatovat, že
jich poslední dobou neustále ubývá, což souvisí
s finančními možnostmi lidí a s tím, že mládež má
teď jiné priority. Není to jen náš problém, ale realita, s níž musíme počítat. Proto zastáváme názor,
že je lépe udělat za rok závodů víc, protože dnešní
doba nějakým „super“ akcím není nakloněna.
A tak se snažíme udržet rybářský a společenský
duch, kterým je Polička pověstná. Letos jsme
Vítězové kategorie o nejvíce ulovených
naplánovali 11 závodů, s dětskými jich bude 12,
kaprů a amurů, tandem Barčevský
Peklo je jedním z nich.
a Hlásenský
Samozřejmě jsme opět doplnili zarybnění, a to
dy, protože všelijakých závodů je nejen tady, ale
o 500 kaprů a 350 pstruhů duhových. Kapři doi v širokém okolí, čím dál víc. Dnešního závodu se
cela berou, za první poločas jich bylo uloveno 160,
zúčastnilo 24 dvojic, čili 48 jednotlivců, což není
kupodivu zklamali pstruzi, kterých bylo chyceno
žádná sláva, ale přesto jsme spokojeni, protože to
jen 9. Nedovedeme si vysvětlit proč. Počasí nám
byla pěkná oslava dnešního „svátku“ a důstojný
opět vyšlo, je krásně, i když jsme se od pátku báli,
vstup do májových dnů. Takže to bereme nejen
protože podle předpovědi měly přijít bouřky a lijako sportovní, ale i společenský počin.
jáky. Tady zatím nespadla ani kapka a vypadá to,
Docela nám přálo počasí, ryby byly při chuti, že to do konce závodu vydrží. Takže v podstatě
co víc si přát. Po ukončení závodu uspořádáme
jsme spokojeni my i účastníci.“
taneční večer s country kapelou, aby se lidé moh***
li setkat a společně pobavit.“
Dodejme, že organizace závodu se ujali členové
Přehrada byla před závodem luxusně zarybně- RS Vysočina z Korouhve, Jedlové a Poličky. Na
na...
startu stanulo vedle dospělých i 8 dětí do 15 let.
„Důvody byly dva – jednak kvůli závodu, jednak
Konečné výsledky: 1. Luboš Vávra z Lanškrouna,
dnes na přehradě končí pstruhový režim a začíná
který ulovil 1 597 cm ryb, 2. Petr Musílek z Chotěbokaprařská sezóna. Do vody jsme nasypali 4 000
ře (1 289 cm), 3. Lukáš Rein ze Židlochovic (725 cm).
kaprů všech velikostí, od 2 do 15 kg a docela be- Z členů RS Vysočina obsadil 11. místo Pavel Barrou. Za první poločas jich chytily některé dvojice
čevský, 13. Mirek Hlásenský, 14. Petr Schwach atd.
kolem 25. I tentokrát použijeme celý výtěžek zá- Vítězové obdrželi poháry a ceny dle výběru (vítěz
vodu na další zarybnění.“
si vybral pečené sele). Oceněn byl i poličský člen
Děkujeme za rozhovor.
sdružení Michal Hatala za nepřetržitou účast v po***
sledních 33. ročnících závodu Peklo.
Podle propozic bylo úkolem závodníků chytit
Největšího kapra (54 cm) ulovil Vlastík Melezíco nejvíce kaprů a amurů, co kus to bod, a dále co
nek. Celkem bylo uloveno 257 kaprů a 18 pstruhů.
nejdelšího kapra či amura. Pět dvojic s největším
Text a foto: L. Vrabec
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V České Třebové umíme vyhrávat
Neděle 24. dubna a my odjíždíme našim čavdárkem směr Česká Třebová na minivolejbal, tentokráte
ve žluté barvě. Je dovoleno pouze chytat a na dva, tři
doteky umístit míč do hřiště soupeře, jakási přehazovaná. Ve dvou kategoriích bojovalo 27 družstev.
Naše nejmladší bojovaly ve dvou šestičlenných

Tenis
23. 5. se konal meziokresní přebor starších
žákyň v Holicích. Z našich hrála Lucka Jílková
a obsadila 3. místo ve čtyřhře.
Od 30.4. se naplno rozběhla soutěž družstev
a přinášíme výsledky zatím odehraných zápasů.
Minitenis – Polička – Č. Třebová 4:4 a 4:4,
Ústí n. Orlicí 6:2, M. Třebová 6:2
Babytenis – Polička – Žamberk B 6:0, Č. Třebová 0:6
Mladší žactvo – Polička – LTC Pardubice 4:5,
Choceň 1:8
Starší žactvo – Polička – Perštýn Pardubice 2:
7, Havl. Brod 3:6, Tesla Pardubice 8:1
Dorost – Polička – Světlá n. Sázavou 3:6, Tesla Pardubice 3:6
Senioři – Polička – M. Třebová 3:6, Svitavy 8:1
14. 5. se konal generační turnaj za účasti šesti
dvojic. Hrálo se každý s každým do devíti gamů
a naši se umístili na 3. místě Vápeník Dušan
– Kadidlo Lukáš na 4. místě Hrubý Zdeněk – Bulva
Leoš a na 5. místě Schwach Josef – Švejda Filip
***
Tenisový oddíl prodává použité tenisové sítě
– cena 500 kč za 1 ks.
Informace na tel. čísle 608 725 973
nebo přímo na kurtech.

družstvech. To, že jsme jasné jedničky, potvrdily
Tereza Tutková a Míša Srnská, které neprohrály ani
jeden zápas a staly se vítězkami žlutého A minivolejbalu. Druhá naše parta Kačka Pešavová a Vendula
Korábová skončila na výborném pátém místě.
Nabitější byla kategorie starších žlutý B minivolejbal, kde hráli i chlapci, hodně družstev bylo smíšených. Tři naše družstva srdnatě bojovala. Polička B,
C skončila v druhé desítce družstev.
Ta trojice, na kterou jsme sázely, postupovala bez
ztráty výš a výš. Přestože proti nim nastoupili o rok
starší hráči a hráčky a v průměru i o 10-15 cm vyšší,
naše bojovnost a neskonalá vůle po vítězství slavila
úspěch. Ve finále jsme o dva body porazili domácí
družstvo.
Myslím si, že pro trojici, Maruška Dvořáková, Kateřina Lidmilová a Kateřina Mičková, to byl dosud
nejlepší výkon v jejich sportovní kariéře.
Trenéři ostatních družstev nevěřili svým očím,
když si pro 2. místo šli favorité turnaje, vysoké domácí družstvo. „Kdo teda vyhrál!“ „Ta malá Polička,
co stojí vedle.“
Smekám pomyslný klobouk….
-har-

KARATE – Grand Prix
Hradec Králové 2011
Ve dnech 23. - 24. dubna tohoto roku se v Hradci Králové konal již 12. ročník mezinárodního
turnaje v karate. Je to nejprestižnější turnaj WKF
(World Karate Federation) na území České Republiky a jako nominační turnaj pro mistrovství ČR
má také nejvyšší hodnocení.
Turnaj byl velice silně obsazen. Letos se na něj
sjelo 720 závodníků z dvaceti zemí a 91 klubů
celého světa např.: Malajsie, Kamerun, Izrael,
Lotyšsko a mnoho dalších. V kongresovém centru
Aldis bylo připraveno celkem 7 bojišť.
Z Poličky se na tyto závody odvážila pouze
Šárka Kučerová, v současné době naše nejlepší
závodnice. V její kategorii bylo několik velice
kvalitních soupeřek, vítězek mnoha světových
soutěží. Bohužel, hned v úvodním zápase prohrála 2:0 s vítězkou této kategorie i kategorie BRH
(bez rozdílu hmotnosti), ukrajinskou závodnicí
Anitou Seroginou. V následné repasáži již chybu
neudělala a vybojovala si třetí místo a to společně
s Ruskou Světlanou Manankinovou.
Jako druhá se umístila Ingrid Suchánková, jedna z nejlepších slovenských závodnic.
ra

II. SETKÁNÍ RODÁKŮ
A PŘÁTEL KOROUHVE
konané při příležitosti 130. výročí založení
Dobrovolného hasičského sboru v Korouhvi

1. – 3. července 2011
Program setkání - www.sweb.cz/obec.korouhev
e-mail: obec.korouhev@email.cz

Stoletá krasavice
ve žlutém kabátě
Dne 4. 6. oslaví poličská sokolovna 100. výročí svého otevření. Bohatý program a večerní
zábava budou důstojnou oslavou.
Program:
• 10.00 – 12.00 hod. prohlídka Sokolovny,
turnaj – volejbalová přípravka
• 12.30 – 15.00 hod. zábavné odpoledne
pro děti
• 15.30 hod. – zahájení akce projevem starosty města Poličky
• prezentace sportů TJ
• ocenění členů TJ
• zábava
K poslechu hraje zábavná skupina IDEFIX,
občerstvení zajištěno
Všichni jste vítáni.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zpráva oddílu ledního hokeje

Běh naděje 2011
V letošním roce patříme mezi sedmdesát „statečných“, kteří boj na podporu rakoviny v podobě Běhu
naděje v České republice nevzdali. Smutnou realitou
však je, že nás ubývá.
V roce 2011 se kromě změny data na dřívější
termín jiných změn nedočkáme. Vydáme se na
obvyklou trať, kterou jsme v roce 2004 začali běhat
společně pod názvem „Běh Terryho Foxe“. Na letošním ročníku přislíbil účast poslanec a náš starosta
pan Jaroslav Martinů.
Sejdeme se před radnicí v neděli 19. června, od
12.30 hodin prezence, od 14.00 hodin start.
Kromě tatranky a párku na vás čeká bohatá tombola od firmy BONAPARTE a doprovodný program
v podobě reprodukované hudby.
Poděkování patří sponzorům akce: BONAPARTE, město Polička, MO KDU-ČSL, Pardubický
kraj, Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí,
T. E. S. s. r. o. Polička
Velmi si vážím pomoci všech ochotných pořadatelů při organizaci této akce. Rakovinou může onemocnět každý z nás. Proto běh životem nevzdávejme
a Běh naděje svou účastí podporujme.
Těším se na vás.
Miloslav Zezula,
hlavní pořadatel Běhu naděje 2011 v Poličce

Necelé tři měsíce uplynuly od konce sezony
2010-2011 a výbor oddílu LH již pomalu musí
připravovat nadcházející ročník. To se týká nejen
oprav výzbroje a nových přihlášek do soutěží, ale
i letní přípravy jednotlivých mužstev. Ta začala
zhruba v polovině května, kdy se postupně zapojili hráči všech věkových kategorií, počínaje těmi
nejmenšími až po muže. Bohužel, skoro každý rok
se dostáváme do problému s obsazením mužstev
přípravky, elévů, žáků, prostě mládeže. Loňský
rok nebylo z tohoto důvodu postaveno mužstvo
4. tříd, tedy elévů a letos pravděpodobně neobsadíme 2. třídy. Nastává také problém u mladších
žáků. Proto znovu chceme touto cestou poprosit
rodiče dětí ročníku 2001 a mladší. Přiveďte svoje
ratolesti třeba se jen podívat na již zmíněnou letní
přípravu na ZS a nebo přímo kontaktujte trenéry
p. M. Grubhoffera, tel. 737 611 474 a nebo p. L. Erbese, tel. 723 119 672.

Výsledky fotbalových turnajů
TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
17. 4. .-POLIČKA
Polička-Choceň
3-3
BRANKY: Vu Thanh Dat, Lajžner, Tůma
Polička-Jablonné n. Orlicí
0-4
BRANKY:
Polička-Moravská Třebová
3-0
BRANKY: Vu Thanh Dat 2x, Tůma

Úspěch futsalistů
ZŠ Masarykova
Vynikajících výsledků dosáhli žáci 6. -7. tříd
v prvním ročníku futsalové soutěže základních škol,
pořádaných Českomoravským fotbalovým svazem.
Na přelomu roku absolvovali pět turnajů, ve kterých
bez porážky postoupili mezi čtyři družstva východní konference. Vítězství v této skupině zajistilo účast

Sestava Poličky:
Lajžner, Tůma, Dospíšil, Vu Thanh Dat, Slezák,
Valouch, Pejchar, Mach
TRENÉŘI-Lajžner Roman, Karlík Jan
TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
23. 4. -POLIČKA
Polička-Lanškroun
1-1
BRANKY: Slezák
Polička-Libchavy
5-3
BRANKY: Lajžner, Vu Thanh Dat 2x, Slezák,
Mach
Polička-Moravská Třebová
2-1
BRANKY: Slezák 2x
Sestava Poličky: Lajžner, Tůma, Dospíšil, Vu
Thanh Dat, Slezák, Valouch, Doležal, Mach
TRENÉŘI-Lajžner Roman, Karlík Jan

v posledním turnaji 12. května v Brně. Ve finále,
které se hrálo již vyřazovacím systémem, nastoupili
proti Teplicím. Obavy z výsledku zajistily náš soustředěný a takticky vyzrálý výkon. Brzy jsme šli do
vedení, ale technicky dokonalí a rychlí hráči Teplic
výsledek otočili na 1:3. Ve druhém poločasu tlak
poličských vyústil ve snížení a drtivý nápor přinesl
v poslední sekundě vyrovnání. Po bezbrankovém
prodloužení následovaly pokutové kopy. Hned první
dva naši nevyužili, ale opět dokázali z průběžného
výsledku 0:2 zvítězit 3:2. Finálový soupeř z Příbrami byl však už nad naše síly a schopnosti a připravil
klukům jedinou porážku v celoroční soutěži.
Celkové shrnutí – druhé místo v ČR v konkurenci
více jak tří set přihlášených škol.
A kdo se o úspěch zasloužil? David Bárta, David
Hejtmánek, Radek Horníček, Radek Chvojka, Jakub
Kučera, Michal Mach, Ladislav Mužík, Martin Poul,
Ladislav Sláma a Pavel Trnka. Direktoriátem závěrečného turnaje byla cena za nejlepšího brankáře
přidělena do Poličky pro Láďu Slámu.
Poděkování patří nejen všem hráčům bez rozdílu,
ale i rodičům a trenérům, že umožnili svým svěřencům vyniknout i v této soutěži.
Miloslav Červ
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Znovu připomínáme, že oddíl LH každý rok organizuje v sezoně „ŠKOLU BRUSLENÍ“. Ti nejmenší
se zde pod dohledem trenérů učí bruslit a následně
mohou přejít do mužstva přípravky. To platí i pro
děvčata - výkony těchto hráček byly v minulých
letech úctyhodné. Dále chceme oslovit diváky
a fanoušky, máte-li někdo zájem pracovat pro oddíl
jako rozhodčí. Jedná se hlavně o pískání zápasů
přípravky, elévů a žáků. Nutně potřebujeme 2 až 3
pány v pruhovaném. Tady je třeba připomenout, že
by dotyčný musel projít kurzem (případné informace podá předseda oddílu p. M. Grubhoffer).
Na závěr ještě informace pro fanoušky o změnách v soutěžích. Nic není ještě oficiálně potvrzeno,
ale změna v systému soutěže přijde pravděpodobně u žáků spojením s krajem Vysočina. U mužů se
stále více a více hovoří o spojení I. a II. krajské ligy.
Jak již bylo řečeno zatím, ale nic není potvrzeno.
Výbor oddílu LH

TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
30. 4. -MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Polička-Litomyšl
0-2
BRANKY:
Polička-Moravská Třebová-B6-0
BRANKY: Slezák 3, Valouch, Doležal, Vu Thanh
Dat

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

Polička-Moravská Třebová-ABRANKY: Slezák

1-1

Sestava Poličky:
Lajžner, Dospíšil, Pejchar, Vu Thanh Dat, Slezák,
Valouch, Doležal, Pham Cuong Xuan
TRENÉŘI — Lajžner Roman, Karlík Jan
TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
7. 5. -LITOMYŠL
Polička-Litomyšl
3-1
BRANKY: Doležal 2x, Vu Thanh Dat
Polička-Choceň
4-1
BRANKY: Doležal, Lajžner, Slezák, Dospíšil
Polička-Lanškroun
0-4
BRANKY:
Sestava Poličky:
Lajžner, Pejchar, Dospíšil, Vu Thanh Dat, Slezák,
Horníček, Doležal, Mitáš
TRENÉŘI:Lajžner Roman, Karlík Jan
TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
14. 5. -JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Polička-Litomyšl
2-1
BRANKY: Valouch, Slezák
Polička-Libchavy
7-1
BRANKY: Slezák 3, Dospíšil 2, Valouch, Lajžner
Polička-Jablonné
0-0
BRANKY:
Sestava Poličky:
Lajžner, Pejchar, Dospíšil, Vu Thanh Dat, Slezák,
Valouch, Doležal
TRENÉŘI: Lajžner Roman, Karlík Jan

Fotbal
Muži „A“:
ležitosti. Domácí doplatili na nevyužité šance
SVITAVY
(0):2
v první půli.
SK Masokombinát POLIČKA
1 (1)
Branky: 61. Martin Zatočil 1:125. Mirek STEJSSokol DOBŘÍKOV
0(0)
KAL 0:1, 75. Tomáš JÍLEK 1:2
SK Masokombinát POLIČKA
2(1)
Sestava: Ondřej DITTRICH (1), Jozef OPINA
Branky: 27. Roman NETOLICKÝ 0:1:, 62. Mar(11), (67. Scheib) Martin PAVLIŠ (2), Ladislav
tin PAVLIŠ 0:2
KRÁL (3), Michal ŠKODA (4), Tomáš ŠVEC (7),
Jiří ČÍPA (5), Ondřej PETR (9), Tomáš JÍLEK (6)
SK Masokombinát POLIČKA
2(1):
(82. Navrátil), MUŽÍK (8), (90. Stodola) MiroFK Agria CHOCEŇ
0(0)
slav STEJSKAL (10)
Branky: 9. Roman NETOLICKÝ 1:0, 83. Petr
Průběh zápasu: Magnetem víkendového pro- NAVRÁTIL 2:0
gramu nejvyšší krajské soutěže fotbalistů bylo
Sestava: Jan VOPAŘIL (1), Jozef OPINA (11),
regionální derby mezi Svitavami a Poličkou. Martin PAVLIŠ (2), Ladislav KRÁL (3), Tomáš
Dopředu bylo jasné, že to na nerovné „dvojce“ JÍLEK (4), Jiří ČÍPA (5), Tomáš ŠVEC (7), Roman
a v silném větru nebude žádný fotbalový paml- NETOLICKÝ (8), Jiří MUŽÍK (9), Petr NAVRÁTIL
sek. Také nebyl, znovu šlo zejména o nakopáva- (6), Miroslav STEJSKAL (10)
né míče a standardní situace. A byli to nakonec
Kdo se lépe vyrovná s hrbolatým terénem? Odhostující hráči, jejichž druhý gólový úder byl
pověď na tuto otázku dali pádněji domácí, kteří se
čtvrt hodiny před koncem rozhodující.
snažili kombinovat a byli v utkání lepším týmem.
Svitavy prohrály podruhé v řadě a to dlouho
nezažily, zato Polička vytěžila ze čtyř jarních
SK Masokombinát POLIČKA
2(2)
duelů pěkných osm bodů. Pokud diváci čekali
FC Titanic SRCH
1(0)
pohledné derby, byli zklamáni. Hráči na obou
Branky: 22. a 36. Miroslav STEJSKAL
stranách bojovali především s větrným počaSestava: Jan VOPAŘIL (1), Jozef OPINA (11,
sím, hrbolatým terénem a se zpracováním míče.
Martin PAVLIŠ (2), Ladislav KRÁL (3), Petr
Fotbal se přizpůsobil podmínkám, hrálo se pře- SCHEIB (4), Jiří ČÍPA (5), Tomáš ŠVEC (7), Rovážně vzduchem. Polička se dostávala dopředu
man NETOLICKÝ (8), Jiří MUŽÍK (9), Tomáš
více, protože hrála první půli po větru a „létalo
JÍLEK (6), Miroslav STEJSKAL (10)
jí to dál“, jenže dívat se na to příliš nedalo. Dvě
V první možnosti se ocitl v 7. minutě T. Švec, ale
souvislé nahrávky za sebou po zemi, to byla
Mičjana nepropálil. Titanic nejvíce zahrozil po
spíše náhoda.
čtvrthodině, kdy Vopařil neudržel vysoký centr,
První dvě se povedly hostům až ve 25. minutě
ale překvapený Hurta překopl. Polička udeřila ve
a hned z toho padl gól. Po straně byl hezky vysu- 22. minutě. Přímý kop rozehrál Opina a Stejskal
nut Jílek, Valta na balon nedosáhl a tak měl po- hlavou nezadržitelně skóroval. Stejný hráč se poličský záložník dostatek času si rozmyslet, komu
staral také o zvýšení na 2:0, když byl na správném
adresuje centr do vápna. Vybral si Stejskala
místě po úniku a přihrávce T. Švece a lehce usměra ten se svou postavou neměl problém zjednat si
nil míč do sítě. Brzy po přestávce mohl přidat třetí
místo na přesnou trefu hlavou – 0:1.
gól Jílek, uvolnil se, ale jeho bombu vytáhl Mičjan.
Obdržená branka rozhýbala i domácí hráče
Hosté z čistého nebe snížili v 64. minutě poté, co
a ti se snažili i proti větru o vyrovnání. Brůna
chybu při rozehrávce potrestal pěknou střelou
vybídl nahrávkou do šestnáctky Ovada, ale ten
Hurta – 2:1. Rázem tu bylo drama, ale Polička
prováhal správný čas na střelu, pak gólově hla- soupeře už do žádné větší šance nepustila. Naopak
vičkoval Jukl, ale zkušený Dittrich jeho pokus
v samém závěru mohl završit hattrick Stejskal,
s jistotou kryl, a ke konci poločasu ještě opět
jenže při sólu trefil jen vybíhajícího Mičjana
Ovad po rohu hlavičkoval těsně vedle.
Druhý poločas přinesl předpokládanou zvýMuži „B“:
šenou aktivitu v podání domácích, kterým začal
SK VYSOKÉ MÝTO „B“
2 (1)
pomáhat vítr. Přišla série rohů, standardek, naSK Masokombinát POLIČKA „B“
0 (0)
kopávaných míčů do pokutového území. Zdálo
Sestava: Dobeš – Scheib, Kovář, Stoklásek, Jílek
se, že vyrovnání je na spadnutí, hosté v podstatě – Vondra, Kučera, Netolický, Kysilko – Dittrich,
jen odkopávali, ale Dittrich v poličské svatyni si
Dobiáš (Švec Fr.)
svoje hájemství dokázal pokrýt.
Vyrovnané utkání rozhodli domácí v úvodech
Proto domácí zkusili jinou taktiku. Zahustili
obou poločasů. Za zmínku stojí, že ovšem béčmalé vápno co největším počtem hráčů a po
ko regulérní brankou ihned z příchodu z kabin
jednom z rohů, ke kterému se hostující gólman
vyrovnalo, ale na pokyn pomezního rozhodčího,
prostě nemohl dostat, vyskočil nejvýše obránce
který odmával domnělý ofsajd, hlavní rozhodčí
Zatočil a bylo to 1:1.
branku neuznal a ihned z následného protiútoku
Otěže zápasu poté měli podle všeho převzít
domácí zvýšili na 2:0. Utkání by spíše slušela redomácí a stejnou taktikou Poličku dorazit, ale
míza, ale ztroskotali jsme na proměňování branchyba lávky! Hosté, jakkoli byli po celou druhou
kových příležitostí.
půlku bezzubí, vždyť byli snad dvakrát na polovině soupeře, podnikli v 75. minutě zničehonic
SK Masokombinát POLIČKA „B“
1 (0)
nenápadný protiútok. Na nakopnutý míč z pravé
Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA
1 (1)
strany, jakoby nazdařbůh do volného prostoru,
Branka:: 46. Petr NAVRÁTIL 1:1, 35. PAULUS
si naběhl Jílek, ocitl se zcela sám uprostřed váp- 0:1
na a s přehledem skóroval – 1:2!
Sestava: Vopařil – Scheib, Kovář, Čípa, Vondra
– Kysilko, Kučera, Netolický, Navrátil – Pavliš, DoSK Masokombinát POLIČKA
1 (1):
biáš, (Klein V., Poul T., Stodola)
1. FC ŽAMBERK
1 (0)
Posílené domácí béčko, tentokráte v rámci
Branky: 27. Miroslav STEJSKAL,52. ŠPONAR
pravidel (z důvodu administrativní chyby nám
Sestava: Ondřej DITTRICH (1), Jozef OPI- byl totiž zkontumován vítězný zápas ve Svitavách
NA (11), Martin PAVLIŠ (2), Tomáš JÍLEK (3), a s ním i uděleny vysoké tresty: kapitán Ondřej
Michal ŠKODA (4) (46. Scheib), Jiří ČÍPA (5), Kučera 1 měsíc nepodmíněně zákaz funkce kapiTomáš ŠVEC (7), Ondřej PETR (9) (56. Netolic- tána, vedoucí mužstva Pavel Satrapa zákaz výkoký), Jiří MUŽÍK (8), NAVRÁTIL (6), Miroslav
nu funkce na 1 měsíc nepodmíněně, hráč Vojtěch
STEJSKAL (10)
Král zákaz činnosti na 4 zápasy nepodmíněně)
Průběh zápasu: Na hrbolaté hrací ploše obě
si od úvodního hvizdu vytvořilo územní převahu
mužstva jen těžko kombinovala a přihrávky jim
a s ní přicházeli i šance. Naše mužstvo si v utkání
dělaly veliké problémy. Domácí se přece jenom
velmi dobré úrovně hlavně za druhý poločas zado hry dostali dříve a začaly se rodit i slibné pří- sloužilo 3 body, ale potrápila nás koncovka.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Sokol BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
1 (1)
SK Masokombinát POLIČKA „B“
0 (0)
Branka:: 21. Ehrenberger
Sestava: Dobeš – Škoda, Kovář, Stoklásek, Vondra – Navrátil, Mužík, Kučera, Klein V. – Stodola,
Dobiáš, (Kysilko, Poul T., Klein O.,.)
Mladší žáci:
SK Masokombinát POLIČKA
JISKRA LITOMYŠL

0 (0)
4 (0)

SK Masokombinát POLIČKA
SK VYSOKÉ MÝTO

0 (0)
2 (2)

FK PARDUBICE C
SK Masokombinát POLIČKA

1 (1)
1 (1)

SK Masokombinát POLIČKA
Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ

0 (0)
1 (1)

Starší žáci:
SK Masokombinát POLIČKA
0 (0)
JISKRA LITOMYŠL
1 (1)
Sestava: Lánský – Ptáček, Bárta, Holeš, Chvojka, Kučera, Stodola, Pazdera V., Horníček, Kalášek, Pazdera A., Pokorný, Roušar
SK Masokombinát POLIČKA
2 (2)
SK VYSOKÉ MÝTO
2 (1)
Branky: Kalášek, Harašta
Sestava: Lánský – Ptáček, Chvojka, Holeš,
Punar, Kučera, Stodola, Pazdera V., Horníček, Kalášek, Pazdera A., Harašta, Bárta, Sláma, Roušar
FK PARDUBICE C
4 (2)
SK Masokombinát POLIČKA
3 (2)
Góly : Pazdera A., Kalášek, Stodola
Sestava: Sláma – Chvojka, Bárta, Holeš, Punar,
Kučera, Stodola, Pazdera V., Horníček, Kalášek,
Pazdera A., Soukal, Pokorný
SK Masokombinát POLIČKA
0 (0)
Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3 (1)
Sestava: Lánský – Ptáček, Mach, Sláma, Punar,
Kučera, Stodola, Bárta, Horníček, Pazdera V., Pazdera A., (Soukal, Pokorný)
Mladší dorost:
SK VYSOKÉ MÝTO
SK Masokombinát POLIČKA

5
0

FK PARDUBICE „C“
SK Masokombinát POLIČKA

3
0 kont.

SK Masokombinát POLIČKA
1
Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA
1
Branka: 79. Vít Ehrenberger
Sestava: Lánský – Ptáček, Dvořák, Neliším,
Škrabka, Bednář, Nespěšný, Kučera, Střítežský,
Ehrenberger, Košek (Štoudek, Balabán, Staněk/
FK PŘELOUČ
SK Masokombinát POLIČKA

1
4

Starší dorost:
SK VYSOKÉ MÝTO
SK Masokombinát POLIČKA

3 (2)
2 (1)

FK PARDUBICE „C“
SK Masokombinát POLIČKA

3 (1)
1 (1)

SK Masokombinát POLIČKA
2 (2)
Jiskra KRÁLÍKY/ČERVENÁ VODA
4 (1)
Branky: Švec Filip z pk., Vaško Matěj
Sestava: Hejtmánek – Harašta, Poul, Švec F.,
Schaffer, Dostál, Scheib, Vaško, Mach, Klein, Boháček (Zavadil, Nespěšný, Štoudek)
FK PŘELOUČ
SK Masokombinát POLIČKA

2
1
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Plavecký bazén

46. ročník Běhu
kolem hradeb

Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte probíhá o prázdninách dle
domluvy s instruktorkou č. t. 737 86 7342.
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek a instruktora: zdokonalovací k., delfínek, plavání hrou,
plavání rodičů s dětmi v malém bazénku a velkém
bazénu., plavání kojenců a batolat od půl roku věku
dítěte, kurz pro těhotné KONČÍ 22. 6. 2011... A... HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně nebo telefonicky objednat. (č. t. 461 725 631 nebo 737 867 342,
731 020 030, email: bazen@tespolicka), plaveckáskola@tespolicka.cz
PROVOZ BAZÉNU JE UKONČEN 30. 6. A ZAHÁJEN 1. 9. 2011. Těšíme se na vás.
Informace jsou uvedeny na internetových stránkách: www.tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu plaveckého bazénu
jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
bazénem.
KOUPALIŠTĚ ZAHAJUJE PROVOZ:
středa 29. 6. od 12.00 - 19.00 hod,
čtvrtek 30. 6. od 12.00 - 19.00 hod.
pátek 1.7., sobota 2.7.,
neděle 3.7. od 10.00 – 12.00 hod.

1. středa

6.00-7.30 h.,
11-12 h.,
14.45-15.45 h. aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
2. čtvrtek
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
3. pátek
6.00-7.30 h.
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
4. sobota
14.00-20.00 h.
5. neděle
ZAVŘENO
6. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
7. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-14.00 h.,
14-16.30 h. DVĚ dráhy,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18-19h, 19-20 h. Aquaerobic
8. středa
6.00-7.30 h.
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
9. čtvrtek
6.00-7.30 h.
14.00-18.00 h.,
19.00-20.00 h.
10. pátek
6.00-7.30 h.,
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
11. sobota
14.00-20.00 h.
12. neděle
ZAVŘENO
13. pondělí 6.00-11.00.,
12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
14. úterý
6.00-7.30 h.,
12-16.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18.00-19.00h,
19.00-20.00 h. Aquaer.
15. středa
6.00-7.30 h.
14.45-15.45 aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
16. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
17. pátek
6.00-7.30 h.
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
18. sobota
14.00-20.00 h.
19. neděle
ZAVŘENO
20. pondělí 6.00-10.00 h., 12-13.30 h.,
14.30-16 h.,
18-20 h.
21. úterý
6.00-7.30 h.,
12-16.30 h.,
16.30-18.00 h. JEDNA dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. Aquaerobic
22. středa 6.00-7.30 h.
11-12 h.,
14.45-15.45 h. aquagravidibic,
17.30-19.00 h. DVĚ dráhy,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
19.00-20.00 h. kondiční plavání
23. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
24. pátek
6.00-7.30 h.
12-16 h.,
17.30-18.30 h.,
18.30-20 h. kond. plav. TŘI dráhy
25. sobota 14.00-20.00 h.
26. neděle ZAVŘENO
27. pondělí 6.00-8.00 h., 12.00-20 h.
28. úterý
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
29. středa
6.00-20.00 h.
30. čtvrtek 6.00-20.00 h.

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA
PLAVECKÉM BAZÉNU:
Po, St, Pá: 10-12 h. a 14-20 h.
Čt, Pá: 14-20 h.
So:
14-17 h.
dle rozpisu uvedeného ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU UKONČEN

Turisté v červnu

Dle hygienického předpisu vyhlášky ministerstva zdravotnicktví č. 135/2004 není povolen
vstup do velkého bazénu pro děti do 1 roku věku!
Od 1 do 3 let věku dítěte je vstup povolen s přiléhavými koupacími plavečkami nebo jednorázovými
plenkami do vody! Děti do 10 let věku mají vstup
povolen pouze s plnoletou osobou!
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C. UPOZORNĚNÍ: Při překročení
zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí
dle platného ceníku.

Pátek 3. června – Za západem
slunce. Oblíbená večerní vycházka do okolí našeho města. Návrat
v pozdějších večerních hodinách.
Odjezd linkovým autobusem
v 16.50 hod do Jimramova a odtud pěšky přes Korouhev a Jelínek do Poličky. Trasa asi 12 km. Vedoucí akce: Ing. Karel Műller
Sobota 11. června – Posázaví – Stvořidla.
Odjezd v 6.00 hod vlastními auty z autobusové zastávky Starohradská u bývalého Atlasu do Světlé
nad Sáz. a odtud vlakem do Ledče n. S. Poté pěšky
kolem Sázavy přes Stvořidla do Světlé n. S. Návštěva Lipnice n. S. Vedoucí akce: Ing. Karel
Műller
Pátek – neděle 17. - 19. června – Setkání cykloturistů na Kadově. 16. ročník cykloakce s ubytováním ve vlastním spacím pytli na Kadově. Připraveny jsou vyjížďky v délce do 80 km. Sraz účastníků
v pátek večer na Kadově. Možnost příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Vedoucí akce: Mil. Štefka
Sobota – středa 2. - 6. července – Rakouské
Alpy. Autobusový zájezd do Rakouských Alp do
oblasti Zell am see. Horská a poznávací turistika.
Zájezd plně obsazen. Vedoucí akce: Josef Brokl
Dne 20. května instalovali členové KČT Polička
novou turistickou mapu oblasti Žďárských vrchů
na Palackého náměstí v Poličce.
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.

Tradičně 1. 5. uspořádala Atletika Polička a Školní
sportovní klub při ZŠ Masarykova Polička běžecký
závod v prostoru městského parku.
Složité počasí předešlého dne odradilo váhající,
ale příznivce běhu ne. Počet startujících se zastavil
na číslovce 255, což je osmá největší účast. Početní
rekord byl překonán o jednoho startujícího mezi
dospělými – 95. Přispělo k tomu nejen opětovné zařazení závodu v Poháru Iscarexu, ale i slušná účast
domácích v přeboru Poličky. Předškoláků běželo padesát tři a rodinných družstev bylo evidováno třicet

osm. Slabou účast jsme zaznamenali v mládežnických kategoriích. V dětských kategoriích se objevilo
mnoho závodníků z celých východních Čech, kteří
se účastní Orlické běžecké ligy mládeže. Sportovní
hodnota jednotlivých závodů byla navýšena všemi
předcházejícími faktory, překonání traťových rekordů brzdil vítr.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli po celý
den na organizaci a samozřejmě sponzorům, bez
kterých by nebylo o co závodit.
Finančně přispělo město Polička a Krajský úřad
Pardubice. Finanční odměny závodníkům v hlavním závodě zajistila již po třinácté MEDESA Polička.
Svými výrobky či zbožím přispěli Elektro Kelvin,
Agricol, Ravensburger, Skloram, Keramika Šimek
a Coloren.
Stovkami drobných odměn zahrnul závodníky
mladších kategorii nový příznivec závodu – VZP.
A nakonec postupně jména vítězů: Marholdová
Aneta a Mlynář Marek, Hnátová Viktorie a Valouch
Jan, Červená Eliška a Velecký Vojtěch, Pourová
Alžběta a Gregora Filip, Šimůnková Tereza a Macků
Vojtěch, Pulgretová Kateřina a Kačerovský Michal,
Stránská Michaela a Mojžíš Dominik, Krátká Hana
a Friš Jan, Janoušová Radka a Kalvoda Vít, Kozáková Denisa a Vitner Petr, Krátká Anna a Vacek Martin,
Matyášová Jana a Stránský Aleš, Hájek František
a Keprtová Miloslava, Vlčková Zuzana a Sejkora Karel a Bielčik Jindřich. Prvenství v soutěži rodinných
družstev patří otci a dceři Stránských, druhé byly
sestry Šimůnkovy a třetí stupínek patří sourozencům Gregorovým.
Podrobné výsledky závodu zájemci najdou na
www.iscarex.cz nebo na www.atletikapolicka.wgz.cz.
Rovněž za rok na těchto stránkách zájemci najdou
informace a propozice závodu, ke kterému je již
dnes zveme.
Miloslav Červ
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