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Pracovní léto v Poličce 2011
I letošní rok je pro naše město rokem stavebních
prací, oprav a důležitých investic, celkové náklady se předpokládají ve výši cca 125 milionů korun.
Pro přehled jsme připravili souhrn těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších, se kterými se můžete
v současné době setkat.
Komenského ulice
Rekonstrukce navazuje na opravené poličské
náměstí a zahrnuje nové povrchy chodníků a komunikace. Součástí projektu je i výměna kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměna vodovodu a telekomunikačních kabelů.
Cena za realizaci – 1 365 000 Kč
Termín realizace – květen - srpen 2011

Oprava části chodníku v ulici Eimova
a Tyršova
Výměna asfaltového povrchu chodníku za betonovou dlažbu.
Cena za realizaci – 1 100 000 Kč
Termín realizace – duben - červen 2011

Obnova místního chodníku v ulici Čsl. armády
Město Polička bude v letních měsících realizovat
stavební akci s názvem: „Obnova místního chodníku v ulici Čsl. armády, Polička“. Obnova se bude
týkat pravé části chodníku směrem od křižovatky
u gymnázia podél silnice směrem na Jedlovou
a Bystré až po Bezručovu ulici. Předmětem této
zakázky bude odstranění stávajícího asfaltového
povrchu a položení nové betonové zámkové dlažby. Dále budou zhotoveny bezbariérové nájezdy
na tyto chodníky a stávající žulové obruby budou

sníženy pro vjezdy a nájezdy. Dne 13. 6. 2011 bylo
Radou města Poličky, na základě výsledku výběrového řízení, schváleno přidělení veřejné zakázky
vítězné firmě COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190
00 Praha 9, v celkové výši 403.572 Kč vč. DPH.
Termín realizace stavby je naplánován od 15. 6.
2011 do 31. 8. 2011.
Současně s touto akcí bude provedena výměna
vodovodního řádu v této části ulice.
Město věří, že tento projekt umožní všem obyvatelům příjemnější chůzi po místních pěších komunikacích. I do budoucna bude obnova chodníků
zásadní prioritou vedení města Poličky.
Kanalizace
Úspěšně pokračuje realizace projektu „Rozvoj
a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“. Stavba
je z větší části financovaná z Operačního programu Životní prostřední (74% uznatelných nákladů) a jedná se o jednu z největších investic města
v jeho novodobé historii. Cena stavebních prací
včetně rezervy a DPH činí 62,5 mil. Kč. Hotový
je úsek v ul. U Liboháje a Libohájem ke sjezdovce,
zbývá dokončit pouze úpravu povrchů. Aktuálně
probíhá rekonstrukce hlavního kanalizačního
sběrače, který přivádí odpadní vodu do čistírny
odpadních vod podél Bílého potoka. Dále budou
pokračovat další práce v ulicích Družstevní, Heydukova a u koupaliště (zejména čerpací stanice
a úpravy povrchů) a bude provedena rekonstrukce
kanalizační stoky u hradeb Na valech. V současnosti je hotová asi třetina z celkového objemu stavebních prací.
Termín dokončení stavby – 30. 9. 2012
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V létě
cyklobusem
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.
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

Hrad Svojanov
Termín realizace – 5. 1. 2011 – prosinec 2011
Celkové výdaje na realizaci projektu – 26,7 mil Kč
Dotace ROP – 23,3 mil Kč
Hrad Svojanov realizuje v letošním roce jeden
ze svých největších projektů. V současné době
jsou z větší části hotové interiéry Hradního paláce
a Domu zbrojnošů. V Domě zbrojnošů vznikl díky
rekonstrukci krásný prostor vhodný pro pořádání
společenských akcí včetně svateb, nově zde byla
nainstalována expozice vyřezávaných vrat. Každého návštěvníka hradu upoutá nová fasáda Hradního paláce ve žluté barvě a nová okna. Nyní probíhá odvodnění horního nádvoří u Hradního paláce
a poté bude následovat celková obnova vnějších
pokračování na str. 2

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

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 jste v Jevíčku
již v 8.55 hodin. Tedy v pátek na kole (i pěšky) do
Svitav a do Jevíčka!
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 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. Projekt letos opět podpořil
Pardubický kraj, který zahrnul víkendový provoz
cyklobusu do tzv. základní dopravní obslužnosti.
Letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou a výletními cíli budou k dispozici v Informačním centru Polička.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravského pomezí

ČESKÁ TELEVIZE V POLIČCE
Ve dnech 6. – 10. července 2011 bude
štáb ČT natáčet v našem městě pilotní díl
nového televizního seriálu „Mazáci“.
Natáčení bude probíhat v centru města
a přilehlých ulicích, proto prosíme
občany o shovívavost.
Děkujeme za pochopení.

1

Pracovní léto v Poličce 2011

Blahopřání paní
Marii Talandové
Město Polička blahopřeje ke 102. narozeninám
své nejstarší občance paní Marii Talandové.
„Milá a vážená paní Talandová, přejeme Vám
hodně sil, zdraví a plno milých lidí kolem sebe.
Těším se na osobní setkání s Vámi při příležitosti
tohoto krásného jubilea.“
Jaroslav Martinů
starosta

pokračování ze str. 1
hradeb. Hrad Svojanov vás zve na prohlídku
expozic v dobových kostýmech, kostýmy byly pořízeny též v rámci dotace.
A ještě jedna zajímavost. Při archeologickém
průzkumu byl objeven starý drenážní kanál, který
bude zachován pro prohlídky návštěvníků hradu.
Krásně opravený hrad si zaslouží i nové slavnostní osvětlení. Nasvíceny budou hlavní dominanty a tak bude i v noci nepřehlédnutelný.
Hradby
Obnovy se letos dočkaly dva hradební úseky SO

21. června byl ochranný dlážděný pás kruhového objezdu necitelně vyspraven. Málo usazené dlažební kostky byly vyhozeny a díry zality asfaltem.
Před dvěma a půl tisíci lety v Efesu nechali radní
vydláždit šestikilometrovou silnici k přístavu na
milimetr stejně velikými deskami a na milimetr
přesně také osazenými. Jsou k vidění jako připomínka poctivé práce. Soudruzi, kde jste udělali
chybu?!
A. Klein

19 a SO 20, které byly již několik let připraveny
v rámci Programu regenerace MPZ k realizaci.
Celkové dílo bude realizováno v několika etapách. Náklady v roce 2011 představují částku
2 013 000,- Kč vč. 50% dotace z Ministerstva kultury ČR.
Zpracovaný projekt řeší statické a stavební
zabezpečení stávajících konstrukcí hradebních
úseků, bez podstatného zásahu do dochovaného
hmotného členění a estetického výrazu stavby.
Dvorní objekt čp. 22, vestavěný do organismu věže
SO 20, bude ponechán a adaptován pro účely bydlení. Střecha zůstane zachována, po nezbytných
úpravách krovu budou kužel věže a část sedlové
střechy obrácené do parkánu opatřeny novým
dvojitým štípaným šindelem. Nadezdívka části
kurtin přilehlých k věži bude opatřena hrubou
stříkanou omítkou, probarvenou ve hmotě do odstínu špinavého okru, stejně tak cihlové obezdění
okenních otvorů.
Střecha věže č. 19 bude pokryta novým jednoduchým štípaným šindelem. Z koruny zdiva kurtiny č. 19 bude snesena sedlová stříška, dochované zbytky vnitřního líce budou konzervovány, po
odhalení základu hradby bude zdivo kurtiny mezi
dvorním objektem čp. 22 a meziparcelní zídkou
dozděno na původní tloušťku do výše stávající koruny zdiva. Ta bude chráněna jílovou hydroizolací

Lenost vítězí!
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Revitalizace dvou bytových domů na Sídlišti Hegerova
Revitalizace je z části hrazena z dotačního programu „Zelená úsporám“, předpokládaná výše dotace cca 50%.
Cena za realizaci – 6 792 000,- Kč
Termín realizace – konec července 2011
A co město Polička ještě do konce roku
chystá?
1. Pokračování v dláždění páteřní komunikace
na hřbitově sv. Michaela
Povrch – žulové kostky
Realizace – 2. pol. roku 2011
2. Regenerace panelového sídliště Švermova –
3. etapa, 2. část
Na tento projekt byla podána žádost Ministerstvu pro místní rozvoj, předpokládaná celková
částka za realizaci projektu – 5 000 000,- Kč,
z této částky by měla dotace činit 70%.
3. Oprava 5 dalších komunikací
Rekonstrukce a oprava se týká těchto komunikací – U Liboháje, Heydukova, 2 úseky na ulici
Družstevní a cesta k poličskému koupališti.
S odbornou spoluprací kolegů z MěÚ Polička
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Odpady - poplatky
a svoz

V ulici T. Novákové máme tři sběrné kontejnery
a největší výhodu má ten na sklo, které se po vhození často roztříští. To bohužel neumí PET lahve
ani papírové krabice různých velikostí. Asi je pro
zásobovatele kontejnerů tímto materiálem hodně
těžké škatule rozložit a PETky sešlápnout. Už se
vůbec nedivím, proč musíme mít kolem radnice
tolik míst na parkování, když máme tolik lenochů.
Helena Benešová

Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli
rozloučit na poslední cestě s manželem,
tatínkem a synem Ivanem Brázdou.
Rodina Brázdova

Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách
Předmětem realizace je zateplení obvodových
plášťů části budovy, výměna oken a dveří, nový
střešní plášť.
Cena za realizaci – cca 10,8 mil Kč
Výše dotace z Operačního programu Životní
prostředí – cca 4,5 mil Kč
Termín realizace – 15. 6. 2011 – 31. 10. 2011
Přístavba smuteční síně v areálu Centrálního hřbitova v Poličce
Projekt zahrnuje rozšíření stávající kapacity
smuteční síně.
Cena za realizaci – 1 332 000,- Kč
Termín realizace – červen – srpen 2011

Hmota zvítězila
nad duchem

Poděkování

kových nákladů). Cena stavebních prací vč. DPH
činí 5,4 mil. Kč, město Polička se na nákladech
stavby podílí částkou 0,7 mil. Kč, zbytek nákladů
do výše dotace hradí Rybářské sdružení Vysočina.
Předmětem stavby je nový vypouštěcí objekt
s bezpečnostním přelivem, který zajistí bezproblémové převedení tisícileté vody přes hráz rybníka.
Tato stavba má velký význam pro zajištění bezpečnosti v době velkých dešťů a povodní.
Termín dokončení stavby – 31. 7. 2011

a zadrněna. Vnější líc hradby bude přespárován.
Limberský rybník
Rybník je vlastnictvím města Poličky, které
však nemohlo být příjemcem dotace pro zajištění
této akce. Proto je investorem stavby a příjemcem
dotace Rybářské sdružení Vysočina, které rybník
užívá. Stavba je z větší části financována z programu č. 129 130 Ministerstva zemědělství (80% celInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Připomínáme poplatníkům, kteří si zvolili pololetní periodu placení, že do 31. 7. 2011 je splatná
druhá polovina místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost,
že poplatky, které nebudou uhrazeny včas nebo ve
správné výši, budou navýšeny v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
MěÚ Polička, odbor finanční a plánovací
Svoz komunálního odpadu o svátcích
LIKO SVITAVY a.s. oznamuje, že svoz komunálního odpadu o svátcích 5. a 6. 7. 2011 proběhne
stejně, jako ve všedních dnech.

Všechny vlaky a autobusy do dopravního
integrovaného systému IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové
dopravě, které se dotknou celého území Pardubického kraje. Do jednotného (integrovaného) dopravního systému budou nově zapojeni všichni dopravci
zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak sloučení
všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost OREDO, která
pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace
je pozitivní dopad na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů
v Pardubickém kraji. Společnost OREDO připravuje
pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace
dopravy, který bude spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které s sebou integrovaná doprava a její zavedení přináší pro občany Pardubického kraje.
Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy spočívá
v tom, že společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány s ohledem na
zajištění přepravních potřeb obyvatel daného území.
Na spojích, kde se trvale přepravuje méně cestujících,
dojde k nasazení autobusů s menší kapacitou. Ty se
svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz nových spojů v dopoledních
a večerních hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi
autobusovou a železniční dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá
v tom, že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech v tzv. taktu. Například
každou druhou minutu po celé (5.02, 6.02, 7.02). Pro
cestujícího jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude
platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již v místě
odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty.
Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO
budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy
jako jediné nabízejí souběžně s tarifem IREDO také
svůj vlastní tarif.
Zónově relační tarif IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově
relačním tarifu je území rozděleno na větší počet
poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo
několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma
zónami a odpovídá kilometrickému tarifu podle
nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je
stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např.
odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově
relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy spravedlivější a přehlednější než stávající tarify. Cestující si
zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních řádů
s obcemi
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi. Právě starostové
znají nejlépe přepravní potřeby svých občanů. V současné době jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude
probíhat průběžně od 1. 7. do 16. 9. V tomto termínu
budou také návrhy jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz. První návrh vlakových jízdních řádů bude zveřejněn v týdnu od 13.
6. do 20.6. Občané budou mít možnost vznést připomínky písemně nebo prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových
stránkách společnosti www.oredo.cz. Pokud již nyní

máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které
by měly být v novém projektu řešeny, můžete nám je
zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude
systém IREDO – integrovaná regionální doprava
Pardubického kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit cestujícím a reagovat na jejich měnící se potřeby
v cestování veřejnými dopravními prostředky.

Ztracená kola
Ztráty a nálezy při MěÚ Polička mají od 18. 5.
nový přírůstek. Jedná se o nalezené jízdní kolo
značky Favorit modré barvy s berany. Foto kola se
nachází na internetové stránce MěÚ Polička v sekci městská policie - nalezená kola. Kolo bylo nalezeno místním občanem poblíž přehrady. Majitel se
může přihlásit na MP Polička.

Dne 26. 5. bylo na ulici Ladova nalezeno kolo
značky MIRAGE, Piranha, které bylo rovněž po
provedené fotodokumentaci uloženo do prostor
MěÚ Polička jako nález. Majitel se může přihlásit
na MP Polička.
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Události Městské
policie Polička
Šiška salámu byla předmětem přestupkového
jednání osmatřicetiletého muže z Pusté Kamenice.
Muž se snažil pronést zboží bez zaplacení přes pokladnu prodejny Penny market Polička dne 13. 5.
v dopoledních hodinách. V tomto počínání byl však
přistižen ostrahou prodejny, která jej u pokladny
zadržela a na místo přivolala hlídku MP Polička.
Strážníci věc vyřešili v blokovém řízení, neboť byl
v daném případě spáchán majetkový přestupek.
20 let starou záležitost se snažil vyřešit dne
13. 5. v dopoledních hodinách v jedné z místních
advokátních kanceláří dvaasedmdesátiletý muž
z Poličky. Věc však řešil dosti neobvyklým a svérázným způsobem. Zpod bundy vytáhl železnou
tyč, kterou následně ohrožoval advokáta, který byl
nucen opustit prostory kanceláře z důvodu možného napadení. Hlídka MP na místě zjistila totožnost
podezřelého a celou záležitost postoupila správnímu orgánu. Muž totiž nesouhlasil s přestupkem
a odmítl řešení věci na místě v blokovém řízení.
Ostražitost zaměstnanců prodejny potravin na ul.
Masarykova v Poličce chtěli dne 20. 5. vyzkoušet
dva mladíci z Jedlové a Stašova. Společně se rozhodli přilepšit si lahví alkoholu, kterou ukryli do batohu
a snažili se ji pronést přes pokladnu bez zaplacení.
U pokladny byli však zastaveni zaměstnanci prodejny a lup museli vrátit. Přivolaná hlídka MP Polička
vyřešila věc na místě v blokovém řízení.
Dne 27. 5. v 18.15 hod. se na Palackého náměstí objevila partička mládežníků z Rozhrání, jejichž
kroky vedly směrem ke koupališti, kde začínal program festivalu ROCKOUPÁNÍ. Vše by bylo v pořádku, kdyby jeden z mužů netlačil před sebou nákupní vozík z Penny marketu, na kterém seděla jedna
z osob. Z kamerového systému bylo dále zjištěno, že
parta jde do parku a dále směrem k nábřeží. Strážníci vyrozuměli PČR Polička, která byla právě na
objížďce města. Policisté byli ihned na místě a bujarou projížďku mladíkům překazili. Ti museli vozík
vrátit zpět do prodejny a věc s nimi byla vyřešena
na místě.

Dne 7. 6. v dopoledních hodinách byla na ul. Hegerova v Poličce nalezena fenka křížence maltézáka
bílé barvy. Fenka byla po provedené fotodokumentaci převezena do útulku v obci Pohodlí. Bližší informace poskytne MP Polička.
Městská policie Polička
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Zprávy z radnice
Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady měsRM bere na vědomí průběh přípravy akce „Dny
ta Poličky konané dne 30. května 2011
Poličky ve Westerveldu“.
RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření a závěrečný účet města za rok
Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady měs2010 spolu se zprávou o výsledku hospodaření
ta Poličky konané dne 13. června 2011
města za rok 2010 bez výhrad.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
RM projednala a doporučuje ZM schválit roz- s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradpočtovou změnu č. 2/2011, dle důvodové zprávy.
ní členy komise na akci „Realizace úspor energie
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vy- – Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek
hlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná
Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.
vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci:
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro ote- Zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Revírání obálek s nabídkami na akci „Obnova míst- alizace úspor energie - Základní škola Na Lukách
ního chodníku v ulici Čsl. armády, Polička“ v tom- Polička“ firmě APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvoto složení:
dové zprávy.
1. Jaroslav Martinů, starosta města Poličky
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na
2. Jiří Mach, investiční technik MěÚ Polička
zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Re3. Mgr. Aleš Mlynář, projektový manažer MěÚ
alizace úspor energie – Základní škola Na Lukách
Polička
Polička“ s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička.
RM schvaluje dodavatele akce „Přístavba smuRM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
teční síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ „Obnova místního chodníku v ulici Čsl. armády, Pospolečnost OLSPOL s. r. o., Svitavy.
lička“ firmě COLAS CZ, a.s., Praha 9, dle důvodoRM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
vé zprávy.
„Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou
RM schvaluje, na základě žádosti společnosti
službou „Penzion“, do OPŽP v rámci 28. výzvy.
CITELUM, a.s., dodatečné informace k zadávací
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
dokumentaci výběrového řízení na provozovatele
č. 40781/2011 na „Přípravu a konání 20. ročníku
veřejného osvětlení v Poličce v následujícím znění:
multižánrového festivalu Polička *555“ z rozpoč- Investice z vlastních prostředků uchazečů, minitových prostředků Pardubického kraje.
málně 1 mil. Kč bez DPH ročně do rekonstrukce
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vý- sítě VO podle zadání zadavatele, bude na dobu
měnu oken budovy Masarykovy základní školy
prvních pěti let platnosti smluvního vztahu. SplátPolička s firmou První litomyšlská stavební a.s., ky investic musí být promítnuty do plateb za spráLitomyšl, dle důvodové zprávy.
vu a provoz veřejného osvětlení.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)

- bytu č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce
- bytu č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce
- bytu č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce
Den a místo konání dražby:
středa 10. 8. 2011 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce, Palackého nám. 160 (I. poschodí).
Vyvolávací cena bytu č. 7 v domě č.p. 808: 710.400 Kč Dražební jistota: 10.000 Kč
Vyvolávací cena bytu č. 14 v domě č.p. 933: 1.367.500 Kč Dražební jistota: 10.000 Kč
Vyvolávací cena bytu č. 4 v domě č.p. 973: 1.295.770 Kč Dražební jistota: 10.000 Kč
		
Prohlídky bytů se uskuteční: po předchozí telefonické domluvě na majetkoprávním odboru Městského úřadu Polička,
tel. 461 723 812
Stručná charakteristika bytu č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce:
Byt se nachází ve 3. NP revitalizovaného panelového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 35,49 m2. Byt sestává z
kuchyně - 13,95 m2, 1 pokoje - 16,05 m2, předsíně - 2,60 m2, koupeny + WC - 2,89 m2.
K bytu přísluší sklepní prostor - 2,39 m2.
Vlastnické právo k bytu přejde na budoucího kupujícího po uplynutí doby určité, která odpovídá splácení hypotečního úvěru
přijatého Městem Polička za účelem financování revitalizace bytových domů, a to nejpozději v r. 2017
(převod práv k bytu je možný).
Stručná charakteristika bytu č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce:
Byt se nachází v 8. NP revitalizovaného panelového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 77,34 m2. Byt sestává z chodby
- 12,12 m2, koupelny - 2,85 m2, WC - 1,03 m2, kuchyně - 11,65 m2, pokoje 1 - 16,40 m2, pokoje 2 - 12,17 m2,
pokoje 3 - 18,17 m2, lodžie - 2,95 m2. K bytu přísluší sklepní prostor - 2,88 m2.
Stručná charakteristika bytu č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce:
Byt se nachází ve 2. NP bytového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 63,13 m2. Byt sestává z kuchyně -12,25 m2,
předsíně -11 m2, pokoje 1 -16,97 m2, pokoj 2 - 18,17 m2, koupelny + WC - 4,74 m2.
K bytu přísluší sklepní prostor - 11,02 m2.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce
(majetkoprávní odbor, dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky,
č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
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RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí měst.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Jaroslavem Martinů, Polička jako dárcem
a Městem Polička jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Odpočinková zóna v areálu předhradí hradu Svojanova“
firmu První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 14/2011
s firmou První litomyšlská stavební a. s. Litomyšl,
k zajištění zakázky „Odpočinková zóna v areálu
předhradí hradu Svojanova“ za podmínky, že bude
schválena navrhovaná rozpočtová změna.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Ohlédnutí za novými
službami charity
Půl roku uběhlo od doby, kdy
jsme v Oblastní charitě Polička
zprovoznili dvě nové sociální
služby. Jsou to Šance pro rodinu
– sanace rodin a Osobní asistence.
Letmé ohlédnutí slouží k průběžnému vyhodnocení potřebnosti a užitečnosti služby
v regionu.
Šance pro rodinu - sanace rodin úzce spolupracuje
s odborem sociálně právní ochrany dětí Městského
úřadu Polička. Od března 2011 bylo do programu
zařazeno 15 rodin s dětmi ohroženými odebráním
do ústavní péče, z toho se třinácti se aktivně pracuje. Osm rodin je z Poličky, zbytek ze spádových obcí
Poličska.
Úkolem sociálních pracovníků je posilovat a navracet dovednosti všech členů rodiny, dětí i rodičů
tam, kde selhávají nebo úplně chybějí. Nejčastěji se
staví na zlepšování prospěchu a docházce do školy,
kdy se děti učí a rodiče jsou vedeni k systematičnosti
a schopnostem učit se s dětmi učit. Pak se řeší problematika týkající se více rodičů: práce, dluhy, sociální
dávky, rodičovské kompetence atp.
„Pozitivní na naší práci je, že k nám naši klienti postupně získávají důvěru, věří nám, že jim pomáháme
a přitom necítí z naší strany ohrožení,“ řekla vedoucí
služby Zuzana Krejsarová. „Naopak nepříjemná je
agrese ze strany rodičů, která se zejména na začátku
také občas vyskytuje.“
Osobní asistence zahájila činnost v lednu 2011. Do
současnosti službu využilo 7 lidí (3 děti a 4 senioři)
se zdravotním postižením. U šesti osob služba nadále
trvá. Dětem je sociální asistence poskytována denně
ve školním zařízení, vážně nemocným seniorům
v jejich domácnostech. Dobu trvání služby si volí klienti sami, respektive jejich rodina, která o ně pečuje.
Docházka osobní asistentky může být denní, nebo
omezená na vybrané dny a hodiny v týdnu. Současní klienti pocházejí z Poličky, dva jsou ze spádových
obcí Poličska.
Osobní asistentka pomáhá s úkony sebepéče, které
si pro zdravotní omezení klient není schopen zajistit
sám (pomoc s hygienou, stravováním, úklidem, orientací, doprovody atp.) Svou stálou přítomností mu
zajišťuje společnost a dohled v době, kdy se o něho
nemohou starat rodinní příslušníci.
Hodina služby asistentky stojí pro dospělé osoby
65 Kč, pro děti do 18 let 60 Kč. Pro poskytovatele
Osobní asistence je nejtěžší personální práce a organizování asistentek.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

OTÁZKY PRO POLIČSKÉHO STAROSTU
Po delší době jsme požádali starostu Poličky, pana Jaroslava Martinů, o odpověď
na několik otázek. Chcete se i vy ptát na věci,
které vás zajímají? Napište nám na jitrenkapolicka@seznam.cz. Prosíme o příspěvky
konstruktivní, podepsané vlastním jménem
(zveřejníme jen v případě, že si to budete
přát). Dotazy zpracujeme a předáme.
V centru Poličky citelně chybí prostor určený dětem. Moderní bezpečné hřiště se zázemím (lavičky,
občerstvení, přebalovací kout). Je naděje, že podobný projekt bude v dohledné době realizován?
Myslím, že lepší prostor dětského hřiště v centru Poličky, než je to současné v parku, nenajdeme.
Každoročně náš rozpočet pamatuje na údržbu a vylepšování nejen tohoto hřiště, ale i ostatních, která
jsou umístěna v jiných částech našeho města.
Domnívám se, že prostředí v parku se pro hřiště
velmi hodí, a to i z pohledu rodičů, převážně maminek, které děti doprovázejí.
Je správné a přirozené, že naším zájmem musí být
nejen trvalá snaha o bezpečný provoz, ale i neustálé
vylepšování, a to jak z pozice dětí, tak i rodičů. Vím
a slyšel jsem o několika možných vylepšeních, která
by přispěla k větší spokojenosti. Možná by bylo dobré
iniciovat širší setkání s cílem prodiskutovat konkrétní nápady a jejich realizaci.
Chodníky lemující středový parter náměstí užívají,
kromě automobilů (ne vždy zásobovacích), cyklisté,
kteří si libují pohodlnou jízdu ve všech směrech. Co
vlastně plocha je? Cyklostezka, silnice, chodník...?
Po vyhodnocení celkové situace se bude jednat
o chodník s tím, že pro zásobování budou vyhrazena
místa na parkovacích stáních. Samozřejmě platí, že
chodníky nejsou určeny pro cyklisty a naší trvalou
snahou bude, aby sloužily pouze pro potřeby chodců.
Cyklistům je vyhrazena dlážděná vozovka.
Jak bude řešen východ z náměstí u městské
knihovny? Toto místo je velmi nebezpečné zejména
pro chodce. Není ojedinělé, že si tudy chce zkrátit
cestu automobil – občas se některý řidič odvolává na
„dovolení“ od starosty.
Platí, že výjezd tímto směrem je zakázán. Tento východ je určen pouze pro chodce. Pokud bude docházet
k neukázněnému chování některých řidičů, zvážíme
umístění překážky.

hmot a případně dalších provozních nákladů. Celkově lze očekávat zvýšení poplatku zhruba o 5 - 10%
oproti současnému stavu. Přesnější údaje budou známy až počátkem listopadu.
Bude se místně zvyšovat poplatek „ze psů“?
Místní poplatek ze psů je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2010. Sazby
platné v letošním roce jsou na stejné úrovni již od
roku 2004. O zvyšování sazeb u místního poplatku ze
psů se pro příští rok zatím neuvažuje.
Rekonstrukční práce na věži chrámu sv. Jakuba
pokračují. Bude příští sezóna již bez lešení? Možnost
navštívit rodné místo B. Martinů chybí nejen turistům.
Po schválení všech dotací pro rok 2011 začaly práce,
které byly naplánovány. Jedná se o dokončení restaurování ochozu a zahájení prací na obnově kamenného
kvádrového zdiva věže.
V tomto roce budou jistě dokončeny všechny restaurátorské práce spojené s ochozem. Práce budou
dále pokračovat směrem dolů tak, aby v listopadu
bylo možné snížit lešení pod úroveň zvonicového patra věže. Prakticky to znamená odstranění lešení ze
střechy kostela.
Vzhledem k unikátnosti (a tedy i finanční náročnosti) snímání nevhodného betonového povrchu
věže, který byl tvrdě kritizován už v době svého provedení (počátek 20. století) bude obnova kamenného
zdiva pokračovat i v příštím roce (či příštích letech),
nicméně lešení již bude stát pouze v částech, kde se
bude pracovat a ze vzdálených pohledů nebude rušit
panorama města.
Co se týče režimu návštěv světničky Bohuslava
Martinů: Světnička bude zpřístupněna již v červenci
2011 s tím, že ještě 2 - 3 měsíce budou probíhat práce
na ochozu. Nicméně i ochoz bude částečně zpřístupněn s určitými omezeními - práce budou probíhat po
jednotlivých úsecích. Z těchto důvodů prosíme návštěvníky o pochopení, vždyť další obnovy v takovém
rozsahu se současné generace již nedožijí.

Jak je to s kolaudací náměstí? Proběhla kolaudace
parteru? Kdy bude zkolaudován zbytek? Zmizí potom z náměstí stavební technika a mobilní WC?
Parter byl zkolaudován v říjnu loňského roku, zbytek náměstí byl zkolaudován v červnu letošního roku.
Stavební technika a mobilní WC souvisí s rekonstrukcí ul. Komenského (dokončení v srpnu letošního roku),
poté bude zařízení staveniště odstraněno.

Dojem z opraveného náměstí značně kazí stav
návazných ulic. Plánuje město v nejbližší době jejich
rekonstrukci?
Ano, to je pravda, která mimo jiné dokazuje, že
opravené náměstí je pěkné a že kontrastuje se současnými ulicemi. Určitě bylo správné, že zastupitelé
rozhodli v minulém roce o II. etapě, tj. dokončení
chodníků, parkovišť a vozovky a v letošním roce o vyčlenění finančních prostředků na ulici Komenského.
Naším dalším cílem musí být pokračování v dalších
etapách v podobě přilehlých ulic. V letošním roce zadáme prováděcí dokumentaci na ulici Tyršovu a souběžně tuto záležitost projednáme se všemi správci
inženýrských sítí tak, aby v roce 2012, pokud to rozpočet umožní, bylo možné touto ulicí pokračovat.

Je standardní vybírat parkovné na staveništi?
Lze se domnívat, že v otázce narážíte na právě dokončenou rekonstrukci Palackého náměstí. V úvodu
bych chtěl proto říci, že stavební práce na rekonstrukci náměstí vždy probíhaly tak, aby došlo k co nejmenšímu možnému omezení jak pohybu vozidel, tak
i chodců. Záměrem bylo co možná nejméně narušit
běžný provoz a život v centru města. A to se nám, za
přispění provádějící firmy a díky toleranci a vstřícnosti občanů města Poličky, skutečně podařilo. Po
dobu, kdy nebylo možné komunikace k parkování
skutečně užívat, zde nebylo parkovné vůbec vybíráno
a parkovací automaty se na náměstí vůbec nenacházely. Osazeny zpět byly až tehdy, když bylo náměstí ve
stavu, který parkování skutečně umožňoval.

Neutichají kritiky ohledně náměstí. Je něco, co Vy
sám dnes vidíte jako omyl?
Ve vší úctě k tomuto názoru nevím, zda opravdu
můžeme ve vztahu k náměstí mluvit o neutuchající
kritice. Je přirozené, že takto zásadní rekonstrukce
musí vyvolat názorové odlišnosti. Jsem přesvědčen,
že náměstí jako celek je velice hezké a je nutné pouze dokončit, doladit a harmonizovat jednotlivé prvky
a detaily.
Z mého pohledu je nezbytné do příštího roku
prodiskutovat konečnou podobu vzhledu a zároveň
i umístění dekoračních nádob pro kvetoucí letní
květiny. Myslím, že toto krásné náměstí z přírodních
materiálů si zaslouží duši, a to v podobě květinové
výzdoby.

Diskutuje se o zvýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jak konkrétně se změna dotkne
občanů Poličky?
Do poplatku za komunální odpad na rok 2012 by
se měly promítnout zvýšené náklady dané především
změnou sazby DPH, dále nárůstem ceny pohonných

V minulých týdnech se diskutovalo o záměru rušit
některé regionální vlakové spoje. Dojde ke změnám
na trati Ždárec – Svitavy?
Podklady pro změny a připomínky k jízdním řádům včetně koordinace jednání mezi dotčenými obcemi a Pardubickým krajem zprostředkovává firma
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OREDO s.r.o. z Pardubic. Podle posledních informací
dojde k poměrně zásadním změnám v rámci celého
Pardubického kraje. Regionální dopravu je však třeba
vnímat v širokém kontextu. Přestože dojde i k rušení
spojů, koordinace probíhá tak, aby bylo vyhověno aktuálním požadavkům na dopravní obslužnost.
Podle posledních informací se v úseku Žďárec
u Skutče – Pustá Kamenice plánují pouze víkendové
rekreační vlaky Pardubice – Skuteč – Čachnov – Borová a zpět, popř. další spoj pro dopravu turistů. Tyto
vlaky by měly jet o prázdninách denně. Jako náhradní spojení v pracovní dny je počítáno s autobusovými
linkami Žďárec – Skuteč – Krouna – Pustá Kamenice
a Hlinsko – Polička. Dále se připravuje zavedení linky Žďárec – Skuteč – Proseč – Borová jako přípoj k
vlaku do Poličky.
V úseku Pustá Kamenice – Polička – Svitavy bude
provoz osobních vlaků zachován ve dvouhodinovém
intervalu, ve špičce doplněn na interval hodinový.
V úseku Pustá Kamenice – Polička bude zachována
obsluha všech zastávek, v úseku Polička – Svitavy
budou obsluhovány pouze zastávky Vendolí zastávka a Svitavy zastávka, což je technologicky nezbytné
vzhledem k přípojům ve Svitavách i Poličce, resp. obratům v Pusté Kamenici. Ostatní zastávky budou nahrazeny autobusovou dopravou. Ve Svitavách budou
přípoje na vlaky ve směru Brno i Pardubice.
Autobusové nádraží. Jedno z předvolebních témat.
Co je nového?
Věřím, že po mnoha letech neutěšené situace kolem
autobusového nádraží stojíme na prahu dohody, která
obnoví provoz původního nádraží a zároveň umožní
všem dopravcům ho za rovných podmínek využívat.
V tuto chvíli se zdá, že výsledkem intenzivních jednání je shoda na provozovateli nádraží, rozsahu oprav
a finančních úplatách za vjezdy autobusů.
Podle tohoto návrhu, na kterém se zdá být shoda,
bude provozovatelem naše město, a to na základě nájemní smlouvy s vlastníkem nádraží, kde se zavazujeme k umožnění vjezdu autobusům všech dopravních
společností.
Z finančního pohledu naší snahou je, aby tento provoz byl samofinancovatelný.
Početní stav a rozsah služeb městské policie zůstává přes léto nezměněn?
Je dlouhodobou skutečností, že početní stav strážníků v našem městě v porovnání s okolními městy
není velký. V rozpočtu města je vyčleněna částka 2,2
mil. Kč.
Zkušenosti ukazují, že při takto úsporném stavu
našich strážníků je nezbytné velmi úzce spolupracovat se státní policií. Zároveň apeluji na všechny občany našeho města s prosbou o přijetí osobní zodpovědnosti za stav v našem městě.
Myslím, že není třeba zdůrazňovat skutečnost, že
každý rozpočet je omezený a že i my musíme vážit
každou korunu, a to obzvláště v dnešní době. Pokud
i nadále chceme naše město rozvíjet, a zároveň město
nezadlužovat, je jediná cesta pokračovat v úsporném
a efektivním hospodaření.
Rád bych v této chvíli ocenil a poděkoval našim
strážníkům za jejich náročnou a obětavou práci, kdy
vedle svých základních povinností zabezpečují a organizují výkon alternativních trestů a výkon sociální
služby. Tím se výraznou měrou podílejí na zkrášlování a udržování našeho města.
Chystáte se navštívit některou z akcí Poličského
kulturního léta?
Určitě ano, bude pro mě velkou ctí navštívit akci,
která je výsledkem aktivní činnosti našich organizací.
Při této příležitosti chci ocenit i práci a aktivitu všech
ostatních organizací v našem městě. Naše město je
sice malé, ale krásné a má velkou duši v podobě velké nabídky kulturních akcí, za kterou vděčíme našim
organizacím: Tylův dům, Městská knihovna, Městské
muzeum a galerie, Hrad Svojanov, ale i dalším občanským sdružením, např. Divadelnímu klubu, Pontopolisu a mnoha ostatním.
Otázky: -kaz-.
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Dům u zastávky
Brigáda – nejspíš nepopulární slovo – ale
u nás se jedenkrát či dvakrát do roka koná, abychom vylepšili okolí nebo vnitřek našeho domu
v Hegerově ulici u autobusové zastávky.
Už v minulých letech obyvatelé našeho domu
brigádnicky pomohli při likvidaci kotelny na
pevná paliva a zároveň se podíleli na vybudování kotelny plynové, výměny oken a vyzdění
balkónů.
Výčet ale zdaleka nekončí: Hlavními aktéry
zasklení, zateplení domu s novou fasádou, výměny stoupaček a modernizaci elektrického
osvětlení na schodištích jsou Rosťa, Bohouš
a Milan. My, ženská část jsme byly pouhými
přihlížejícími. Vynahradily jsme si to pak při
následném úklidu.
Bydlení v našem domě je příjemné – je to vidět jak z předešlého líčení společných prací, tak
i z toho, že se k sobě chováme slušně. Jako samozřejmost chápeme plnění drobných úkolů při
úklidu společných prostor. Víme, že ne všude se
v domech k sobě lidé tak chovají a proto o tom
píšu, snad jako příklad pro jiné.
Kdo se jen trochu přizpůsobí tomu, že nežije
sám jako někde na samotě, může být spokojen –
tak jako jsem já.
M. Šitinová

Bytové družstvo Polička,
50 let od založení
Chtěl bych vám všem připomenout a trochu si
s vámi zavzpomínat na rok 1961, kdy pánové František Vojtek, Miloslav Mikulecký, Václav Illek, Vladimír Červený a František Teplý spolu se zástupci
ONV Svitavy, MNV v Poličce, spořitelny, SBČ Svitavy,
a v té době všudypřítomné KSČ, založili v našem městě Polička – Stavební bytové družstvo Polička.
Do čela družstva byl zvolen pan František Vojtek, místopředsedou se stal pan Miloslav Mikulecký,
hospodářem Václav Illek a členy Ladislav Červený a František Teplý. Bohužel, dnes už tito pánové
nejsou mezi námi. My starší je samozřejmě dobře
známe – pamatujeme, někteří jsme s nimi i dlouho
v družstvu pracovali a vzpomínáme na ně.
Za uplynulých 50 let se v Poličce i v družstvu hodně změnilo, a to samozřejmě k lepšímu. Začátky ale
nebyly jednoduché. Administrativní práce a schůze
se konaly u předsedy v bytě, později v Tylově domě
a naše první vlastní kancelář byla po dokončení
domu Dukelská ve sklepě. Tomu odpovídalo i vybavení, 1 ruční kalkulačka a sčítačka, telefon, psací stroj
Consul, šanony, papír, kopíráky. Družstvo ale fungovalo a evidence, včetně účtování, fakturace a ostatní
činnosti, byla bez závad. Stavěly se první domy, 24
b. j. Jiráskova 628 – 629, následně 608, 609, 610 Ji-

Město Polička na Artsfilmu Telč 2011
V pátek 17. června jsme měli možnost společně
s dalšími městy České inspirace prezentovat Poličku na VII. Evropském filmovém festivalu o umění
Artsfilm Telč 2011. Každé město ČI mělo na telčském náměstí svůj stánek. My jsme se představili
netradičně a díky tomu jsme měli velký úspěch
a náš stánek patřil mezi nejnavštěvovanější. Velký

dík patří za přípravu našeho programu ředitelce
CBM Mgr. Pavle Pavlíčkové. Návštěvníky, kteří
zamířili do stánku se znakem města Poličky, uvítaly dvě dámy – tetička Bětka z Poličky a královna

na pódiu proběhlo vyhlášení vylosovaných vítězů a předání odměn v podobě volných vstupenek
na hrad Svojanov a do všech poličských památek.
Moderátory celého programu byli Alena Zárybnická a Pavel Klicpera. Poličku a Svojanov jsme před
publikem představily opět formou vyprávění a pomocí předmětů, které si vybírala Alena Zárybnic-

ká. Původně měla z každé nůše vylovit pouze jeden
předmět, ale naše předměty se paní Zárybnické
zalíbily natolik, že nakonec z každé nůše vybrala
předměty tři.
Celodenní program pokračoval až do večerních
hodin. Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat
svým kolegům, kteří po celý den s úsměvem a velmi zajímavě propagovali to nejlepší, co můžeme
nabídnout – děkuji paní Janě Šimkové z CBM za
propagaci města Poličky, za její obrovské nasazení
a výdrž, velmi děkuji manželům Jitce a Milošovi
Jandlovým, kteří s láskou propagovali hrad Svojanov.
Večer přišla na program slavnostní chvíle, na
kterou se těšila všechna města České inspirace
– křest kalendáře Lucie Suché „Na cestě“. Za přítomnosti autorky popřály „kmotřičky“ ze všech
zúčastněných měst ČI kalendáři to nejlepší. Kalendář otvírá v lednu město Polička s obrázkem Tří
králů u poličských hradeb.
Kunhuta z hradu Svojanova. Obě měly připravené
V Telči jsme byli vidět, slyšet a doufáme, že naše
nůše s předměty, každý si mohl vybrat předmět
prezentace přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků
buď z hradu Svojanova, nebo z Poličky a následo- města Poličky i hradu Svojanova.
valo krásné vyprávění majitelek nůší. Ve stánku
Ing. N. Šauerová
jsme měli připravený i kvíz o Poličce a Svojanově;
tisková mluvčí města
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ráskova a téměř současně 611 – 612 – 24 b. j. Jiráskova ulice. To už byl rok 1965 a bylo postaveno 108 bytů.
Nelehké pracovní podmínky vyvážila chuť do práce
a jistě i radost z úspěchu.
Tyto domy byly postaveny dodavatelsky, ale další
výstavba už pokračovala svépomocí. To znamenalo
pro každého zájemce o byt hodně práce, většinou na
3 roky. Společný cíl ale dokázal stmelit kolektiv a tak
se kromě práce užilo i hodně legrace a veselých příhod, které se dodnes vyprávějí.
Takto se postupně postavilo přes 300 bytů. Jsou
to domy na Svépomoci, Jilemnického, Betlémě, Nádražní, B. Němcové, Mánesově, Dvořákově, Družstevní a rodinné domky. Po dokončení domů se většinou zajišťovala technická vybavenost zase za přímé
účasti družstevníků.
Dodavatelsky se ještě postavil dům Dukelská
o velikosti 108 bytů a poslední dodavatelská výstavba proběhla v letech 1975 – 1977 na ulici M. Bureše.
Výstavbu sídliště Hegerova jsme začínali a zajišťovali
členskou základnu, kterou jsme museli předat BD
Svitavy. Nové zákony po roce 1989 nám neumožnily,
i přes veškerou snahu a osobní návštěvu v Praze na
ministerstvu financí, dostat zpět dokončené byty.
Nesmíme zapomenout na družstevníky z Bystrého,
kteří se rozhodli v roce 1976 sloučit s naším družstvem. Tehdy měli postaveny 3 domy a postupně se
postavili další 2 domy a jak jinak, než svépomocí.
Jeden dům se potom odkoupil od Městského úřadu
Bystré.
S družstevníky z Bystrého jsme měli a máme velmi
dobrou spolupráci a několik volebních období měli
v ředstavenstvu družstva svého zástupce.
Po roce 2000 jsme postupně zplynofikovali všechny naše kotelny za plné finanční účasti bydlících. Byl
to jistě nemalý přínos pro životní prostředí a větší
standard bydlení.
Začala postupná rekonstrukce našich domů – zateplování, výměna oken, opravy střech a komínů
a alších technických prvků domu. Tyto práce probíhají i v současnosti.
Postupně se začaly předávat byty do osobního
vlastnictví, vznikají společenství vlastníků. Dobrá
myšlenka, nedokonalé zákony a změna společného
vlastnictví v osobní se v mnoha případech stávají brzdou při opravách domů a narušují i dobré sousedské
vztahy. Přesto věřím, že většina vlastníků pochopila,
že mít majetek znamená, že se o něj musí starat, a bydlení ve společném domě je nejen starost o svůj byt,
ale i povinnost starat se o celý dům. Představenstvo
družstva počítá s postupným úbytkem družstevních
bytů a vznikem dalších společenství. Má dostatek
zkušeností s výstavbou domů, jejich udržováním
včetně rekonstrukcí a velkých oprav. Tyto kvalifikované zkušenosti nabízí všem společenstvím, aniž by
chtěla omezovat jejich aktivitu. Opravy stojí velké
peníze a nezkušenost může být draze zaplacena, aniž
přinese požadovaný užitek.
Jsem přesvědčen, že naše družstvo má do dalších
let zaručenou budoucnost a počet spravovaných nedružstevních bytů se bude dále zvyšovat a podstatně
převýší původní počet družstevních bytů.
Do dalších let přeji představenstvu družstva, zaměstnancům, funkcionářům domů a celé členské
základně hodně zdraví a elánu do další práce.
Shromáždění delegátů Bytového družstva Polička
se konalo 20. dubna 2011 spojené s výročím 50 let od
založení.
Schůze se zúčastnili, mimo delegátů, též starosta
a poslanec, Jaroslav Martinů a předseda krajského
výboru SČMBD Miroslav Kohoutek.
Při této příležitosti byli pánové Karel Michek
a Ladislav Hloušek odměněni plaketou a pamětním
listem za dlouhodobě prospěšnou práci pro bytové
družstevnictví. Dalších 8 zasloužilých členů BD Polička bylo odměněno pamětním listem.
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Za BD Polička Ladislav Hloušek,
František Mlynář

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

město Polička, červenec 2011

Tylův dům
TYLŮV DŮM V POLIČCE PŘIPRAVUJE
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012 TYTO
KURZY A KROUŽKY
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
pro děti 1,5 – 2,5 let lektor: Hana Malíková
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
pro děti 2,5 – 3 roky lektor: Hana Malíková
Cvičení pro zdraví a krásu		
pro dívky a ženy (od 16 let) lektor: Dagmar Melšová
Jógový klub
pro ženy i muže (od 16 let) lektor: Marie Hrstková
Mažoretky – začátečníci, kroužek se připravuje
JAZYKOVÉ KURZY:
Anglický jazyk – začátečníci
lektor: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk – mírně pokročilí
lektor: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk – středně pokročilí
lektor: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk – pokročilí - se zaměřením na
konverzaci
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Anglický jazyk – konverzace
lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Ruský jazyk: „Osvěžení“ – pokročilí

lektor: Mgr. Romana Jelínková
Francouzský jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk – pokročilí
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk – konverzace
lektor: Mgr. Lenka Hejtmánková
Italský jazyk – začátečníci		
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
Italský jazyk – mírně pokročilí
lektor: PharmDr. Danuše Horáčková
Německý jazyk – začátečníci
lektor: Mgr. Stáňa Burdychová
Německý jazyk – mírně pokročilí
lektor: Mgr. Stáňa Burdychová
Německý jazyk – pokročilí
lektor: Mgr. Stáňa Burdychová
Německý jazyk – konverzace
lektor: Mgr. Stáňa Burdychová

Litomyšl
Každý pátek od 18.00 – 19.30 hod. - Toulovcovo náměstí
Toulovcovy prázdninové pátky
Celoprázdninový maratón pohádek a koncertů pro děti.
Každou středu od 19.30 hod. - přírodní parket
u Smetanova domu
Středa hudby Vám třeba
Posezení s hudbou pod vonnými lipkami.
4. – 15. 7. - různá místa ve městě
Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy
10. – 14. 8. po setmění - Smetanovo náměstí
Kinematograf bří Čadíků
19. – 28. 8. - různá místa ve městě
Letní orchestr mladých

Kino Polička
V červenci KINO NEPROMÍTÁ
V srpnu se můžete těšit na:
ÚTĚK ZE SIBIŘE (2. srpna)
LIDICE (3. srpna)
HOP (4. srpna)
THOR (9. srpna)
MEDVÍDEK PÚ (10. srpna)
ČERTOVA NEVĚSTA (11. srpna)
RIO (15. srpna)
WESTERNSTORY (23. srpna)
PANDA 2 (25. srpna)
PRINC A PRUĎAS (26. srpna)

Přejeme všem návštěvníkům Tylova domu
hezkou dovolenou, odpočiňte si se svými
blízkými a načerpejte hodně sil.
Děkujeme za vaši přízeň a věříme,
že nám ji opět projevíte ve druhé
polovině letošního roku.
Váš Tylův dům

POZVÁNKA NA
SRPNOVÝ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

Svitavy
1.– 2. 7. - pískoviště u rybníka Rosnička
Festival Rosnička
Od rocku přes reggae až k drum and bassu
a elektru.
2. 8. od 19.00 hod. - Ottendorferův dům
Koncert Mladých umělců v rámci Mezinárodních smyčcových kurzů v Litomyšli.
28. 8.
- náměstí Míru
Zahájení projektu Putování za historickými sídly
28. 8. – 3.9. - Svitavský stadion
Řezbářský memoriál A. Petruse – zahájení 28.8.
Z pozůstatků topolů budou pod rukama
řezbářů růst další nové sochy.
Moravská Třebová
23. 7.
Moravskotřebovský bramborák 2011
6. 8. od 17.00 hod - zámek
Každý ro©k na zámku
Čtvrtý ročník přehlídky regionálních rockových kapel.
27. 8. od 13.00 – 22.00 hod. - zámek
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival lidového veselí, dobových řemesel …
Vysoké Mýto
1. 7. – 2. 10. - Regionální muzeum
Výstava. Království panenek
Výstava historických panenek a kočárků.
18.8. – 21.8. - náměstí Přemysla Otakara II.
Kinematograf bří Čadíků
22.8. od 18.00 hod., 23. – 26.8. od 19.00 hod. - nám.
Přemysla Otakara II.
Týden hudby
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Tylův dům si vás dovoluje pozvat na letní koncert pěveckého sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno – KANTILÉNA a francouzského Chlapeckého sboru z Mulhouse. V jejich podání se můžete
těšit například na Ave Maria, Hymn to Freedom,
Benedictus, zazní i Tři písně posvátné od Bohuslava Martinů...
Koncert se uskuteční v pátek 12. srpna 2011
v kostele sv. Jakuba v Poličce.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program CBM na červenec
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc červenec připravilo Městské muzeum
a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Pontopolis o. s., Náš
Martinů o. s., MaTami o. s. a poličští ochotníci…
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. Část výstavy je věnovaná dlouholeté tradici ochotnického
divadla v Poličce, neboť v sále, kde je výstava instalována, se divadlo skutečně hrálo a malý Martinů sem chodil se svým otcem na divadelní zkoušky
a představení. Součástí výstavy je divadelní herna pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším,
co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se
v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.

Heima, Josefa Jambora, Františka Kavána, Karla
Kupky, Karla Liebschera, Josefa Václava Síly a dalších. V řadě případů jde o díla, která nebyla veřejnosti dlouhodobě dostupná a početná kolekce 28
obrazů a kreseb tak může překvapit…

STĚNA PRO JEDNO DÍLO v červnu představí fotografie Pavla Stoudka. Výběr z tvorby je
k vidění od 1. do 31. července 2011. Vstup volný.

Večer s Maškem a Martinů
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Podařilo se, s podporou města, místního osadního výboru a dobrovolníků, realizovat, uklidit
a zprovoznit prostor nad místním Klubem občanů Stříteže. Tento prostor je bývalým kabinetem
vesnické malotřídky, kterou řada místních občanů, pamětníků, kdysi osobně navštěvovala. První
výstava Vesnice světa, českého fotografa Jindřicha Štreita, 29. 6. 2011 až 4. 8.2011, mapuje prostor vesnice a života jejích obyvatel napříč světem.
Jindřich Štreit je uznávaným dokumentárním
fotografem, který se zabývá tématem života „obyčejných“ lidí. Další výstavou bude představení
tvorby předních českých fotografů střední generace. Martin Polák a Lukáš Jasanský spolutvoří
již celé čtvrtstoletí. Kamarádi a kolegové, kteří
svůj osobitý ironizující humor vkládají do svých
fotografických souborů. V jejich cyklu Vtipy se
můžeme s nadhledem podívat na záznamy našeho
všedního života a trochu se pousmát nad jeho občas absurdními projevy, nad „důkazy“ našeho žití.
Tato v pořadí druhá výstava v Galerii Kabinet Střítež se uskuteční slavnostním zahájením 6. 8. 2011
od 17.30h – 20 hod. Autoři budou osobně přítomni
a obdaří nás, doufejme, i pár slovy ke své vlastní
práci.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.
S pozdravem a pozváním k návštěvě Galerie
Kabinet Střítež, organizátorka a kurátorka galerie,
MgA. Veronika Bromová.
Možnost objednání prohlídky výstavy na mobilu 602 315 215, e-mail: verbrom@gmail.com.

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. Ve školních lavicích třídy Bohuslava
Martinů se vrátí o století zpátky a dozvědí se, jaké
tradice byly spojené s příchodem dítěte na svět,
co obnášely křtiny, zásnuby nebo svatba, ale také
jak lidé prožívali odchod svých nejbližších ze světa. Výstava odhalí, k čemu sloužil povijan, májka,
čepení nebo karkulka a představí zajímavé předměty ze sbírek muzea, které byly ještě v nedávné
minulosti úzce provázány s životem člověka v jeho
všedních i svátečních dnech.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
KOLEKCE OBRAZŮ Z POKLADNICE ČESCesty za uměním
KÉ SPOŘITELNY
Městské muzeum a galerie Polička pořádá v so- obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky
botu 17. 9. 2011 Cesty za uměním s názvem:
České spořitelny v Poličce
„Jindřichův Hradec: Románská renesan30. dubna - 4. září 2011 ve výstavních sálech
ce – kuriozita či fikce?“ Jindřichův Hradec je
Městské galerie
symbolem renesance a pánů z Růže. Zámek tvoří
Spořitelna osady města Poličky uvnitř hradeb
rozlehlý komplex budov kolem tří nádvoří a zahravystavěla v roce 1937 novou budovu dle projek- dy. V interiéru zámku jsou pokoje s renesančními
tu Jindřicha Freiwalda a až do svého znárodnění
kazetovými stropy a freskami, ale i část portrétji vybavovala obrazy krajinářů působících v tom- ního cyklu českých panovníků (předlohami byly
to regionu. Vznikla tak zajímavá, časově a názoro- renesanční obrazy na Pražském hradě). V zahradě
vě omezená kolekce, která byla v několika etapách
na ostrohu byl vystavěn altán „Rondel“ spojený s
zmenšována ukládáním do skladu, až v roce 2010, umělou jeskyní a zámkem přízemními arkádami.
v souvislosti s rekonstrukcí a novými požadavky, V rozlehlém komplexu hradu a zámku se skrývají
zcela opustila stěny spořitelny. S ohledem na zá- nevelké sloupy, unikající pozornosti běžných nájem občanů a s podporou starosty města vyjedna- vštěvníků. Přesto se jim svého času dostalo nebýlo Městské muzeum a galerie s nynějším majitelem
valé publicity, neboť jde o doklady tzv. románské
– Českou spořitelnou, a.s. – dlouhodobou zápůjč- renesance – jevu, o kterém se můžete více dozvěku. V sálech galerie v barokní radnici jsou před- dět na www.cbmpolicka.cz (akce), nebo přímo na
staveny obrazy Oty Bubeníčka, Františka Bukáč- muzejním zájezdu.
ka, Gustava Porše, Rudolfa Hanycha, Jaroslava

V pátek 27. května 2011 se od 18.00 hod. uskutečnil v Centru Bohuslava Martinů koncert jednoho z nejlepších současných klavíristů Michala
Maška. Ten v únoru letošního roku realizoval unikátní projekt pro EMI classics – nahrávku recitálu
z děl Bohuslava Martinů doplněnou jedinečnou
ilustrovanou publikací kreseb a karikatur skladatele Bohuslava Martinů pod názvem Mašek-Martinů. Jedinečnost projektu spočívá nejen ve formátu
publikace vázané v látce, ale také ve výběru doposud nepublikovaných skladatelových kreseb. Knížka tvoří ucelený výběr a skvěle doplňuje nahrávku
recitálu.
Součástí večera byl slavnostní křest a koncert,
v jehož průběhu měli návštěvníci možnost poslechnout si několik ukázek ze zmíněného alba.
Projekt pokřtil starosta města Poličky Jaroslav
Martinů a zástupce sponzora Ing. I. Mareš. Michal Mašek během večera předvedl nejen svoji brilantní hru na klavír, ale velmi zajímavě vyprávěl o
tom, jak takový hudební projekt vzniká, jak probíhalo natáčení CD, ale i jak si vybíral karikatury,
které namaloval Bohuslav Martinů. Vyjádřil se
též o svém vztahu k Martinů. Již jako malý chla-

Galerie Kabinet
Střítež

pec tajně hrál skladby Martinů, místo povinných
skladeb, které měl cvičit. Zmínil i velké češství našeho rodáka. Celý projekt Michala Maška má velký význam pro šíření díla a jména Martinů u nás
i v zahraničí. Jsme rádi, že si Michal Mašek pro
svůj křest vybral rodné město Bohuslava Martinů.
R. Marková,
N. Šauerová

Dobrovolné vstupné získané během výstavy
Vesnice světa bude věnováno na realizaci Dětského dne ve Stříteži v srpnu 2011.

Pozvánka do Muzea
kuriozit a fotografií
Letos o prázdninách od 1. 7. bude opět možno navštívit objekt bývalého kulturního domu v Lezníku,
kde bude do 1. 9. 2011 k vidění sbírka plechových
krabiče, jejichž počet se rozrostl na 3333 kusů, což je
nyní druhá největší sbírka na světě - první je v Anglii.
Také můžete uvidět spoustu fotografií z Thajska,
z Phuketu, což je ostrov na jihu této země, kde žijí
stále se usmívající lidé… Zažili jsme tam i čínský
nový rok, který tam čínská menšina slavila s velkou
okázalostí. Na tomto největším ostrově Thajska je
čilý turistický ruch, protože je tam mnoho překrásných pláží, stará koloniální architektura a nádherná
příroda.Abychom tam mohli setrvat déle, bylo nutno
autobusem zajet do Malajsie, kde jsme si mohli prodloužit thajské vízum. Tam je blízko hranic těchto
dvou zemí ostrov Penang s městem George Town,
které je památkově chráněno UNESCO.
Děti jsou v našem soukromém Muzeu překvapeny
POHÁDKOVOU PŮDOU, kam je nájezd i pro invalidy. Spokojeni tam jsou i penzisté, kteří se tak vrací do
dob svého mládí…
Každý rok, co jsme dosud měli otevřeno, je stejné
vstupné jen 20 Kč. Za tuto cenu se podíváte “kolem
světa” a expozice se pořád rozšiřují. Naproti máme
Malé mořské muzeum a letos ve sklepě budou poklady z moří a oceánů - mušle a korály. Tak se tedy nenudíme. Každoročně je vše třeba znovu nainstalovat,
jelikož se objekt v zimě nedá vytopit, fotky by navlhly
a opadaly a na Pohádkové půdě by si s hračkami hrály kuny. Není to snadné vše po sezóně všechno zabalit
a ochránit proti vlhkosti a škůdcům. Děláme to ale
dosud s radostí, že potěšíme návštěvníky, kteří chválou nešetří. Na shledanou u nás!
Otevřeno 10 - 17 hod. mimo pondělí, telefon 608
410 287 a 461 721 847; Lezník 109, 57201 Polička
Zdraví Jitka Hollová a Marius van Donk

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

Program RC MaTami
Prázdninové dílny Pohádkového
malování
Během července a srpna nebudou v RC MaTami
probíhat pravidelné aktivity. Avšak zahálet rozhodně nebudeme. Těšit se můžete na výtvarné a kreativní dílničky, které se budou konat každé úterý od
9.00 do 12.00 hod. v prostorách RC MaTami v CBM;
výroba jednoho výrobku je cca 1 – 1,5 hod., přijďte
kdykoliv během uvedené doby. Tvořivé dílny pohádkového malování jsou určeny pro všechny od 0 do
99 let (přijďte tvořit nebo si jen tak pohrát, s dětmi
i bez dětí – naše prostory jsou i vaše).
Hrátky s papírem
12. července 9.00 – 12.00 hod.
Na první prázdninovou dílničku jsou pro vás připraveny hrátky s papírem – výroba přáníček, pozvánek, vizitek aj. čili card making. Materiál na výrobu
základního přání je v ceně dílničky, k dispozici bude
i materiál na výrobu složitějších přáníček, a to za
15 Kč.
Povede: Mgr. Romana Jelínková
Balonhrátky - objevujeme bohatý svět
tvůrčích činností
19. července 9.00 – 12.00 hod.
Společně vyrobíme veselá zvířátka z nafukovacího
balónku, při tvoření budeme hovořit, relaxovat a užívat si čas s našimi dětmi.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Relaxační malování nejen pro děti
2. srpna 9.00 – 12.00 hod.
Pojďte si vymalovat nebo vytvořit vlastní mandalu
pro dobrou náladu. Mandaly - relaxační omalovánky
dokážou nejen přinést radost, ale i uvolnění a mohou
mít i léčivé účinky.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
Pravidelný program
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00 - 18.00 hod.
Cvičíme i o prázdninách! Pravidelné fitness lekce,
které jsou koordinačně nenáročné, zapojují rovnoměrně celý svalový aparát a tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet aerobní zdatnost organismu.
Cvičitelka: Mgr. Dana Matejsková
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena: 40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Fitness cvičení pro ženy 30 Kč
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz nebo na Facebooku
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Barevná zvířátka
26. července 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si vyrobit pejska, rybičku, slona nebo další
zvířátka z papíru - jako ozdobu nad postýlku, postavičku na špejli nebo jako záložku do knížky.
Povede: Soňa Večeřová, DiS.

Dopis z Rockoupání 2011
Tak si představte, že nám to Rockoupání zase
propršelo. Začalo to v pátek chvíli před prvním zpěvákem a skončilo v sobotu vpodvečer. A to navíc
přijel Jenda Pávků, že v Borové ani kapka. To by se
z toho jeden udivil a řekl si, že nám někdo nepřeje.
No, ale myslím, že fronta nad Pacifikem musela být
naštvaná nejen na ten náš fesťáček, ale vůbec na půl
Evropy. Mně to tedy vůbec nevadilo – měl jsem totiž
jednu z nejlepších vychytávek ze všech lidí – budku u
vstupného. Tím pádem jsem seděl pěkně v suchu, ale
v klidu moc ne. Pořád se tam courali nějací divní postavové a postavy, věčně chodili tam i zpět, a jestli jich
tam bylo každý den 1500 a každý šel alespoň 2x tam
a zpátky, tak to máme dohromady 12 000 průchodů
bránou a to ti můžu říct, že člověk úplně zblbne. No
trochu škoda, že těch průchodů nebylo dvakrát tolik.
Víte, možná jsme finančně neprodělali, ale já to beru
tak, že když tam třeba stovka lidí odmaká 3 dny po
šesti hodinách práce zdarma, tak kdyby každý dostal
60 Kč na hodinu, tak by to mělo přinést zisk rovných
108 tisíc. Takže, to vlastně prodělek byl, ale jen takový
ten morální, že zase klub bude třít bídu s nouzí a divadelníci budou nadávat, kam že se ty prachy ztrácí…
Jo, oproti loňsku nastala změna a to ta, že nebyla
druhá scéna a místo ní byla taková předscéna, taková
forbína. To byl takový pokus a nikdo nevěděl, jak to
dopadne. Nakonec myslím, že se ty pauzy v pohodě
zaplnily, a že když se to dramaturgicky trochu lépe
ušéfuje, může se objevit i za rok. Snad jen, že ti chudáci básníci a recitálové dostali přes držku, to snad
nemělo nebýt. Třeba tím ale nabudou slávu, že byli
ve své době nepochopeni jako každý správný velký
umělec. No nevím. Třeba uděláme napřesrok separé
„poetstage“.
Jak už jsem psal o těch divných postavech a postavách, tak si představte, že tam dokázali (ti postavové)
dva dny moknout, bavit se a tajtrlíkovat skoro permanentně bez oddychu. Škoda, že jsme to pršení nečeka-

li a nepřipravili jim něco na ohřátí, tak příště se snad
polepšíme. Jinak kapely byly, myslím, vybrány docela prímově, nebo tedy já jsem nějaké zásadní nadávky
neslyšel. No to víte, že tudle a támhle, ale každému
prostě nejde skočit do náruče.
Co ale musím napsat, je o jungle scéně. Já totiž
pořád trpěl představou, že ten stan všechno přehluší
jako tenkrát Andrtku-Voňkovku a jiné. K mé velké
radosti se tak ale nestalo a já si v duchu můžu zase
nadávat pro své černé čerty na zdi.
Takže když to shrnu kolem a kolem, co mě se týče,
tak spokojenost. Moc nebo vůbec nic se neprodělalo,
nikdo se nepřizabil, já se dožil nedělního rána a toho
zvláštního pohledu na opuštěné ranní koupálko
s prázdnými půllitry a teprve teplé nedělní slunce mě
upozornilo, že KOUPÁNÍ už je opravdu konec, abych
šel domů do hajan.
Díky všem za: dramaturgii, plakáty, lepení, stavby,
cedule, zvuk, elektriku, chlasty, pivo, kiosek, bránu,
močidlo (chcadlo), uklízení, bourání a pak samozřejmě všem dárcům. Prostě mockrát díky za všechny
účastníky všem těm, kteří přiložili ruku k dílu.
P. E.

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

Poličské MaTami
podporuje Babyklokánky
Od počátku roku až do začátku června probíhala
pod záštitou MaTami dobročinná akce na podporu
Babyklokánků čili předčasně narozených dětí. Nejdříve byla uspořádána sbírka vlny a látek, které byly
potom použity na další výrobky.
Dne 21. 5. 2011 proběhlo předání vyrobených věcí
v Perinatologickém centru FN Hradec Králové. Zásilka obsahovala celkem 22 přehozů přes inkubátor,
69 prostěradel, 15 zavinovaček, 15 polohovacích pomůcek, 4 deky a 96 pletených soupraviček složených
z čepičky a ponožek. Navíc také 90 hotových balíčků
pro maminky Babyklokánků, kde kromě pletené soupravičky bylo i přání.
Zásilku od všech, kteří se do akce mateřského centra MaTami v Poličce zapojili, odvezli děti a tety z Dětského domova v Poličce. Sestřičky z novorozenecké
JIP FH Hradec Králové byly nadšené. Naší pomoci si
velmi váží, protože těchto věcí je na podobných odděleních v celé republice nedostatek.
Tímto i my děkujeme všem, kteří se do akce zapojili - jak finančně či materiálně, tak vlastním tvořením.
Zvláštní poděkování patří žákům prvních a druhých
tříd Masarykovy ZŠ, obyvatelkám DPS „Penzionu“,
dětem z Dětského domova v Poličce, speciální základní škole v Poličce a mnohým ženám z Poličky
a přilehlého okolí.
Slavnostní zakončení celé akce proběhlo v sobotu 4. června v prostorách RC MaTami. K naší velké
radosti se ho zúčastnila zakladatelka Babyklokánků
Ivana Antalová, dále spisovatel Lubomír Müller a regionální spisovatelka Alena Vorlíčková. Tito jmenovaní také věnovali knihy do aukce, která proběhla
17. 2. při virtuálním křtu knížky Aleny Vorlíčkové.
Vybraná částka 3 225 Kč bude použita na nákup polohovacích pomůcek a opět bude vše naším prostřednictvím předáno do FN Hradec Králové.
Ještě jednou děkujeme všem a doufáme, že s námi
půjdete na podzim do další akce na podporu Babyklokánků.

Stomatologická pohotovost
oblast Litomyšl - Polička
2. - 3. 7.
MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461613827
5. 7.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733152435
6. 7.
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Smetanova 55, 461725987
9. - 10. 7. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461724635
16. - 17. 7. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461725987
23. - 24. 7. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461725987
30. - 31. 7. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184,461634157
6. - 7. 8.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461612733
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Martinů Fest – komorní
Ještě jsme nezapomněli na předkolo Pražského jara v Tylově domě a už jsme vkráčeli do sledů
koncertů a doprovodných akcí Martinů Festu.
Letošní bych pojmenoval komorním Martinů
Festem. Jak pro ansámbly, které zde vystupovaly,
tak pro atmosféru, vytvořenou diváky - posluchači.
Jestli to způsobil dramaturg, nevím, ale celý
festival jakoby byl tentokrát prostoupen příjemnou pohodou. Ne zcela zaplněné sály nebyly pro

muzikant, když musí poslouchat výtvory současných popových kapel, lovících někdy neomaleně
v klasických vodách.
Italské Trio Frederic připravilo neselhávající
a vždy žádaný a vždy oceněný repertoár klasiků: Joseph Haydn, dvakrát Wolfgang A. Mozart,
Ludwig v. Beethoven a na závěr Bohuslav Martinů a jeho Pět krátkých kusů klavírního koncertu
č. 1. Název je odpovídající a chci k tomu dodat svůj
postřeh – skladby mnoha autorů se košatí; jejich

ři malé modlitbičky sv. Františka z Assisi (Quatre
petites prieres da Saint François d´Assie) a Drytonovo Mistrovské dílo (Masterpiece).
Pánové přišli po přestávce v košilích s lehce povolenými kravatami a tím předznamenali druhou
část. Jejich přítel a skladatel Jan Víčař jim napsal
vtipnou skladbu Vejr, kde jsme se společně se souborem bavili hudebním, ale i herecky stylizovaným projevem zpěváků. Zkrátka nepřišly ani Zbojnické písničky B. Martinů a Hostina A. Dvořáka.

Kvartet Apollon

Getlemen Singers

Čeští komorní sólisté a šéfdirigent
V. Mardirossian

hudebníky ani pro nás to podstatné. Muzikanti
věděli, že hrají pro ty, co mají hudbu rádi a zcela
jistě hráli také pro své potěšení. Bylo to spojující
a příjemné a s tímto pocitem jsme odcházeli z koncertů domů.
Kvartet Apollon se uvedl Smyčcovým kvartetem č. 1. B. Martinů a jak jinak, vzdal hold světovému muzikantu perfektním provedením. Švý-

struktura je jistěže promyšlená – u Martinů mám
pocit, jako bych četl Hemingwaye. Na malé ploše zhutnělou formou řekne vše, co je nutné sdělit a o to je zážitek přímočařejší a silnější. Totéž
dokáže Bohuslav Martinů. Skončil další úspěšný
večer.
Vokální soubor Gentlemen Singers koncertoval
už na čtyřech kontinentech a teď přijel na ostrů-

Trio Frederic

Hobojista Vilém Veverka

carský klarinetista zahrál Rejchův Kvintet B dur
v dokonalé souhře se svými spoluhráči a tak jsem
byl zvědav na Jazzovou suitu A. Hardera pro
klarinet a smyčcové kvarteto. Klarinet Wenzela
Gtunda zůstal klasický – žádný riff, tam kde se
přímo nabízel, ani ty lehké, nenapsané synkopové
espauzičky, korunující jazzové výrazivo jazzových
skladeb. Ale co – stejné pocity má určitě klasický

vek Martinů Festu. Účinkují bez nástrojů – totiž,
jejich nástrojem je jim hlas a to ne ledajaký. Ten
lahodný souzvuk jim umožňuje zpívat - chce se mi
napsat zahrát - gregoriánské chorály stejně jako
klasiku či lidovky.
V první části nás objala církevní klasika. Slyšeli
jsme Chilcottovu Dárkyni našeho klidu (Dona nobis pacem), Bieblovu Ave Maria a Poulencovy Čty-

Nacko – Průmyslové podlahy s.r.o
Nabízíme zaměstnání na pozici

Rozpočtář/ka staveb
Pracovní náplň:
 zpracování nabídek prací/rozpočtů  komunikace s obchodními zástupci dodavatelů 
Požadujeme:
 min. SŠ vzdělání stavební nebo zkušenosti z dané oblasti  základní znalost AJ 
 znalost PC  samostatnost a časová flexibilita 
Kontaktujte nás na adrese:
NACKO – Průmyslové podlahy s.r.o., Sádek 94, 572 01 Polička,
pnacko@nacko.cz, tel. 461 722 088, 602 425 039
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Závěr patřil řadě populárních skladeb a spirituálů v jedinečném podání těchto dárců příjemné
pohody. Takřka zaplněný sál Tylova domu je pustil z pódia až po několika ochotně poskytnutých
přídavcích.
Čeští komorní sólisté si užívali akustiku svatojakubského kostela a bylo vidět, jak v pauzách
skladeb vnímají vracející se echo. Přivezli a s potěšením zahráli Martinů Serenádu pro housle a violu, zrovna tak jako Haydnovu symfonii Medvěd.
Dá se uchvátit Mozartem, ale teď už vím, že
i hobojem. To ho ale musí mít v ruce takový hobojista jakým je Vilém Veverka. To, že je hoboj
charakteristický rovným tónem, nástrojem, nadělujícím orchestrům své komorní á, nástrojem,
čnícím svým nezaměnitelným, poněkud ostrým
zvukem nad kapelou, je známo. To, co je hoboji cizí – glissando a vibrato, je u Mistra Veverky
popřeno. Slyšeli jsme nádherný Hobojový koncert
C dur W.A. Mozarta, kde jsou mimořádně obtížné
pasáže, zvládnutelné jen výjimečným virtuózem.
V prostředí chrámu byl hlas hoboje ještě umocněn, a kdo byl účasten tohoto zážitku, má na co
vzpomínat, kdo ne, může litovat.
Poslední skladbou, Mozartovou Pražskou symfonií D dur Českých komorních sólistů, skončil
letošní, řekl bych taktéž komorní, i když z hlediska repertoáru velice úspěšný 14. ročník Martinů
Festu.
Text A. Klein,
foto P. Klein

Zářijový zájezd
Září je až po prázdninách
a prázdniny máme teprve před
sebou. Už nyní však krátce
oznamujeme, že na sobotu 17. 9.
chystáme zájezd na vyhlášenou
mykologickou výstavu na zámek
do Chocně spojenou s prohlídkou
úžasně zrekonstruovaného mlýna v Písečné, který
je prohlášen za kulturní památku. Oboje jsem viděla, opravdu to stojí za to. Více informací bude v srpnové a zářijové Jitřence nebo na tel.: 731 563 819,
případně na www.ekocentrumskritek.cz.
		
Ing. Eva Janečková
Ekocentrum Skřítek

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2011

Čas
17.00
21.30
8. 7. 21.30
9. 7. 14.00
20.00
12. 7. 9.00
13. 7. 13.00
17.00
21.30
15. 7. 21.30
16. 7. 20.00
17. 7. 16.00
19. 7. 9.00
20. 7. 13.15
17.00
21.30
21. 7. 21.00
22. 7.		
23. 7.		
26. 7. 9.00
13.30
27. 7. 17.00
21.30
28. 7. 14.00
29. 7. 21.30
30. 7. 14.00
14.00
20.00
2. 8.
9.00
20.00
3.8. 20.00
4.8. 18.00
9.8. 20.00
10.8. 18.00

Název akce - popis
Fitness cvičení pro ženy
Sex ve městě 2 - letní kino
Samotáři - letní kino
Marionety a prstové loutky - tvořivá dílna pro děti
Mužy - koncert životem protřelých žen
Tvořivá dílna pohádkového malování- Hrátky s papírem
Výlet do Lubné
Fitness cvičení pro ženy
Temný rytíř - letní kino
Teorie velkého třesku - seriálový maraton - letní kino
Nasaďte ski - koncert poličského bigbítu
Divadlo jednoho Edy - 2 divadelní představení nejen pro děti
Tvořivá dílna pohádkového malování- Balonhrátky
Posezení na přehradě
Fitness cvičení pro ženy
Milionář z chatrče - letní kino v rámci festivalu Colour Meeting
Šťastný princ - stínové divadlo v rámci festivalu Colour Meeting
multižánrový festival Colour Meeting
multižánrový festival Colour Meeting
Tvořivá dílna pohádkového malování- Barevná zvířátka
Keramická dílna
Fitness cvičení pro ženy
Pařba ve Vegas - letní kino
Narozeninové zpívání
Pouta - letní kino
Zábava v Lačnově
Divadýlko v krabičce - tvořivá dílna pro děti
Vladimír Merta - koncert písničkářské legendy
Tvořivá dílna pohádkového malování- Relaxační malování nejen pro děti
Útěk ze Sibiře - skutečný příběh o lidské vůli a touze po svobodě
Lidice - Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Hop - Animovaná rodinná komedie plná velikonočních zajíčků a kuřátek
Thor - Bůh. Rebel. Legenda s Chrisem Hemsworth a Natalii Portman
Medvídek Pú - Animovaný film, který děti opět zavede do Stokorcového lesa...

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada CBM
zahrada CBM
zahrada CBM
zahrada CBM
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Lubná
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada CBM
zahrada CBM
zahrada CBM
zahrada CBM
Centrum Bohuslava Martinů
Přehrada
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada CBM
v parku u hradeb
v parku u hradeb
v parku u hradeb
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
zahrada CBM
DPS Penzion, jídelna
zahrada CBM
Lačnov
zahrada CBM
zahrada CBM
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům

Pořadatel akce
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
MaTami o.s.
DPS Lubná
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
Pontopolis o.s.
Pontopolis o.s.
Pontopolis o.s.
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Poličské kulturní léto
DPS Penzion Polička
Poličské kulturní léto
p. Střílek
Poličské kulturní léto
Poličské kulturní léto
MaTami o.s.
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.colourmeeting.cz
www.colourmeeting.cz
www.colourmeeting.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.letopolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.letopolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Název akce - popis
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny
z pobočky České spořitelny v Poličce
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 - fotografie Pavla Stoudka
Výstava Multi-kulti

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

30. 4. - 4. 9.		
		
9. 5. - 25. 9		
		
14. 5. - 24. 9.		
1. 7. - 31. 7.
1. 7. - 31. 7.

DIVADLO ŽIJE!

POLIČSKÉ
KULTURNÍ
LÉTO

DIVADLA
PRO DĚTI

6. 7.

KONCERTY
VÝTVARNÉ
DÍLNY

#

LETNÍ KINO

Městská galerie v barokní radnici Městské muzeum a galerie Polička

www.cbmpolicka.cz

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.cbmpolicka.cz
www.pontopolis.cz

Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Pontopolis o.s.

POLIČSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
ČERVENEC

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

POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO - ČERVENEC
Projekt Poličské kulturní
léto je v podstatě multi-žánrový letní festival – koná se
pod širým nebem a zahrnuje
v sobě různé druhy kulturního vyžití od hudby, přes promítání filmů až po divadlo. Od
jiných festivalů se ale trochu
liší - netrvá dva dny, ale dva měsíce.
Akce Poličského kulturního léta se (až na festival Colour Meeting) budou konat v atriu nebo,
chcete-li, na zahradě Centra Bohuslava Martinů,
za nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor v divadelním sále CBM. Podrobné informace,
novinky, ukázky filmů, a mnoho dalšího, najdete
na www.letopolicka.cz. Zde v Jitřence vám přinášíme program na červenec a pár základních informací.
PROGRAM
LETNÍ KINO Sherlock Holmes pá 1. 7. ve 21.30 hod.
Akční, USA/Německo, 2009, 123 min
Nové dynamické zpracování klasického díla
ukazuje, že Holmesovy bojové schopnosti jsou
stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí při odhalování vražedného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi.
Vstupné 40 Kč.
KONCERT Do větru a Meloun Parkings so 2. 7. ve 20.00 hod.
Do větru - svitavská kapela hraje muziku, která
k základním folkovým motivům připojuje jazzové prvky s nádechem latinskoamerických rytmů.
Meloun Parkings – mladá punk-roková krev, považovaná za jednu z nejnadějnějších kapel v okolí.
Vstupné 50 Kč/30 Kč.
DIVADLO nejen pro děti
Balady Nevěsty a Smrti - ne 3. 7. v 16.00
hod.
Představení na chůdách navazující na tradici
lidového divadla, jehož vypravěčkami jsou rozšafná Nevěsta s harmonikou a nesmlouvavá Smrt
s kosou. Balady, které postavy Nevěsty a Smrti
vypráví, jsou vybrány ze sbírky Františka Sušila Moravské národní písně. Vstupné 40 Kč.
LETNÍ KINO Sex ve městě 2 st 6. 7. ve 21.30 hod.
Romantická komedie, USA, 2010, 146 min
Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda se vrací. Tentokrát se tato čtveřice vydá z New Yorku do
jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi.
Romantická oddechová letní komedie pro všechny.
Vstupné 40 Kč.
LETNÍ KINO Samotáři pá 8. 7. ve 21.30 hod.
Komedie, ČR/SR, 2000, 103 min
„Ty jo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty
vole!“ Legendární tragikomedie Davida Ondříčka
o samotářích uprostřed davu, nedostatečné české
tradici a japonských turistech. Vstupné 40 Kč.
TVOŘIVÁ DÍLNA Marionety
a prstové loutky - so 9. 7. 14.00 - 16.00 hod.
Výtvarná dílna se koná v rámci výstavy Divadlo žije! Z papírových ruliček si vyrobíte klasické
marionety v podobě zvířátek nebo drobné loutky,
které ožijí na vašich prstech. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby
a pomůcky.
KONCERT Mužy so 9. 7. ve 20.00 hod.
Nejlepší ženy jsou Mužy. Veronika Jílková
a hudba životem protřelých žen, řídících se heslem
„Hraj, jak vypadáš, ostatní přijde samo.“ Vstupné
50 Kč/30 Kč.
LETNÍ KINO Temný Rytíř st 13. 7. ve 21.30 hod.
Akční, USA/Velká Británie, 2008, 152 min
Christian Bale se vrací v roli Bruce Waynea,
který v kostýmu netopýřího muže Batmana pokračuje v boji se zločinem. Jeho nejnebezpečněj-
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ším protivníkem je král gangsterů Joker . Režisér
Christopher Nolan vytvořil z komiksové adaptace
drama téměř antických rozměrů. Vstupné 40 Kč.
LETNÍ KINO Teorie velkého třesku pá 15. 7. ve 21.30 hod.
Komedie, USA, 2007, 17 x 23 min
Maratón kompletní první série kultovního
seriálu o partičce fyziků. Vydržíte až do konce?
Komediální palba v originálním znění s českými
titulky. Vstupné 40 Kč.
KONCERT Nasaďte ski so 16. 7. ve 20.00 hod.
Krakonoš a lyžníci jsou zpět i s Karlem Heřmánkem. Pohodový bigbít poličské skupiny, která
hraje už neuvěřitelných 15 let. Vstupné 50 Kč/30
Kč.
DIVADLO nejen pro děti
Divadlo jednoho Edy - ne 17. 7. v 16.00
hod.
Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom
a Mirka - Loutkový muzikál na motivy indického příběhu o tom, že má člověk dobře rozvážit
„komu ruku podat a koho vzít holí“. Příběh mnicha, který s bláhovou důvěrou pustí tygra z klece.
Jak sloni k chobotu přišli - V dávno minulých dobách sloni neměli chobot. Měli jen malý,
vypoulený nos, kterým mohli vrtět jen ze strany
na stranu… a v těchto dobách žilo jedno nenasytně zvědavé slůně. Loutkové představení o tom,
jak sloni k chobotu přišli. Vstupné 40 Kč.
LETNÍ KINO Milionář z chatrče st 20. 7. ve 21.30 hod.
Drama/romantický, Velká Británie,
2008, 115 min
Oskary ověnčený příběh o bombajském sirotkovi Jamalovi, kterého v indické verzi soutěže
Chcete být milionářem? dělí od 20 miliónů rupií
poslední otázka. Jak se kluk z ulice dokázal dostat tak daleko? Promítání v rámci festivalu Colour Meeting. Vstupné 40 Kč.
DIVADLO Šťastný princ –
čt 21. 7. ve 21 hod. (u hradeb)
Stínové divadlo pro celou rodinu s indonéskými loutkami na motivy anglické pohádky hrané
českým souborem v indiánském týpí! Pořádá
Pontopolis o.s. v rámci festivalu Colour Meeting.
FESTIVAL Colour Meeting 22. 7. - 24. 7. 2011 (u hradeb)
Barevná hudba, divadla, workshopy, výstavy
a atmosféra, která vás pohltí. Více o tomto festivalu pod hradbami najdete na www.colourmeeting.cz. Vstupné v předprodeji na oba dny - 190
Kč, na oba dny na místě - 230 Kč, jen pátek - 150
Kč, jen sobota - 170 Kč, děti do 140 cm a držitelé
ZTP zdarma.
LETNÍ KINO Pařba ve Vegas st 27. 7. ve 21.30 hod.
Komedie, USA/Německo, 2009, 96 min
Bláznivá partička zažije opravdu (ne)zapomenutelnou party v Las Vegas. Vypečená letní
komedie o jednom loučení se svobodou, které se
zvrhne naprosto nepředstavitelným způsobem.
Vstupné 40 Kč.
LETNÍ KINO Pouta pá 29. 7. ve 21.30 hod.
Drama/thriller, ČR/SR, 2009, 140 min
Nejoceňovanější český film minulého roku
o násilí a nenávisti skrytými pod rouškou tmy.
Strhující thriller s temným příběhem příslušníka tajné policie Antonína a mladé ženy Kláry na
pozadí Československa osmdesátých let. Vstupné
40 Kč.
TVOŘIVÁ DÍLNA Divadýlko v krabičce
so 30. 7. 14.00 - 16.00 hod.
Výtvarná dílna se koná v rámci výstavy Divadlo žije! Během odpoledne se papírová krabička
promění v malé přenosné divadýlko s kulisami
a plochými loutkami, které si s sebou odnesete
a divadlo si tak můžete hrát také doma po zbytek
prázdnin. Vstupné 30 Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby.

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

KONCERT Vladimír Merta so 30. 7. ve 20.00 hod.
Ikona českého písničkářství se představí v poloze lyrické, prorocké i hrozivě aktuální. Vstupné
90 Kč/60 Kč.
VÝSTAVA Divadlo žije! - 14. 5. - 24. 9.
Výstava vás zavede do kouzelného světa divadla. Součástí instalace je herna pro děti i dospělé,
kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí
se zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší
si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti
a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.
www.letopolicka.cz
www.facebook.com/kulturnileto

Na Colour Meeting
nejen za hudbou
Jak jsme předeslali v minulém čísle Jitřenky, program letošního Colour Meetingu, nově v termínu
21. – 23. 7. 2011 v parku u hradeb, je k dispozici jak
na stránkách, které pročítáte, tak na webu www.colourmeeting.cz. Rádi bychom však ještě upozornili
na to, že Colour Meeting není jen festivalem zajímavé a dobré hudby, ale přináší také obsáhlý doprovodný program a jedinečné prostředí u poličských
hradeb.
Co všechno vás na Colour Meetingu čeká? Už
ve středu večer od 21:30 hodin bude ve spolupráci
s Poličským kulturním létem promítnut na zahradě
CBM film ve stylu multi-kulti Milionář z Chatrče.
Ve čtvrtek od 21:00 hodin pak zahájíme program u
hradeb neobyčejným stínovým divadlem pro malé
i velké s názvem Šťastný princ. V průběhu víkendového programu budete mít příležitost zhlédnout
další čtyři divadelní představení – klasické dřevěné marionety v příběhu Honzy a draka, vystoupení
dětí ze ZŠ Lačnov a jejich Pipi dlouhou punčochu
i dvě představení Divadla Bořivoj – Dva kašpaři
a Rakvičkárna. Ani vaše ruce nemusejí zahálet a při
poslechu libé hudby můžete spolu s dětmi zkoušet
v rámci workshopů vyrobit šperky z plastových
lahví a proniknout tak do umění zvaného Pet-art,
připomenout si krásy batiky nebo vytvořit co vás
napadne z vlny - inspiraci zajistí sociálně terapeutická dílna Momo Chrudim. Určitě uvítáte i povzbuzení ve formě Fair Trade kávy a pochutin, radost si
můžete udělat i výrobky z Keni. Nebude chybět ani
výstava, tentokrát v prostorách CBM již od 1. 7. 2011,
která přibližuje sedm minorit žijících na území
ČR. Ekocentrum Skřítek připravilo výstavu přímo
v areálu festivalu – Mezinárodní rada babiček, čerpání moudra ze starých tradic. Více se budete moci
dozvědět i o práci sdružení Arnika (ekoprezentace)
a M.O.S.T. (prezentace a workshop). Samozřejmostí
je dětský koutek, čajovna a nebude chybět ani vybraná kuchyně.
K Synského rybníku přiteče i Vltava, přilétnou
ocenění andělé Pub Animals, něžné pohlaví zastoupí Čokovoko, live jungle předvede Segundo a o prvotřídní zábavu se postarají Ty Syčáci. Doufáme, že
u toho nebudete chybět!!!
Organizační tým CM







PORADCE PRO VÝŽIVU
měření na tělním analyzátoru
stanovení metabolického věku
redukce váhy
péče o pleť
vnitřní a vnější výživa
Objednávky na tel. 777 191 150

Jak jsme vyráběli Prittele
Všechno začalo v březnu, když jsme se s naší
paní učitelkou Mohelníkovou přihlásili do soutěže „Pořiď si Prittele“, kterou pořádá firma Henkel
s výrobky Pritt. Dostali jsme poštou krabici lepidel
značky Pritt a začaly nám dva měsíce příprav, vymýšlení a tvoření našeho Prittele. Tématem soutěže bylo vyrobit zvíře velké asi 2 m. Naše zvíře je
Moudrá želva Elvíra, stoletá sloní želva, která za

(můžete se na ně také podívat). Probíhalo také veřejné hlasování o návštěvu týmu Prittele ve škole.
Zorganizovali jsme propagační kampaň, nechali
jsme vyhlásit soutěž školním rozhlasem, natiskli
jsme letáky a roznášeli po městě a samozřejmě
jsme všichni hlasovali. A úspěch se dostavil. Do
naší školy přijel natáčet tým Prittele a s ním jako
host účastník soutěže Superstar Jan Bendig.
Markétka: J. Bendiga jsme přivítali velkým potleskem. Přišel i maskotem lepidlem Pritt. Děti
z jiných tříd se hrnuly do naší třídy a chtěly vidět
želvu a hlavně Bendiga.
Matěj: J. Bendig nám zazpíval a povídal si
s námi, rozdal nám lepidla a autogramy. Hlasování určitě stálo za to.
Vojta N.: S J. Bendigem jsme si zpívali a povídali a četli si z naší želvy moudrosti. Byl to pro mě
jeden z největších zážitků.

svůj život nasbírala spoustu moudrostí. Pod každou deskou krunýře skrývá želva jednu. Její výroba z pletiva, kartonu a novin trvala déle než měsíc
a všichni jsme si práci moc užili. V průběhu výroby
jsme posílali na stránky www.prittel.cz fotografie,
podle kterých odborná komise hodnotila výrobky

To ještě ale nebyl konec soutěže. Komise vybrala
ze 140 zúčastněných škol 10 finalistů a 6 speciálních cen a naše želva byla mezi nimi. Vyhráli jsme
Cenu za chytrý nápad soutěže. A tak máme teď na
památku pěkné diplomy a zásobu všelijakých výrobků Pritt, kterých jsme opět dostali velkou krabici. Hlavně ale máme spoustu zážitků a vzpomínek na prima soutěž a zábavu, kterou jsme si s naší
želvou užili.
Žáci 4. B, Masarykovy ZŠ

Česká inspirace
dětem
Projekt Jedeme na výlet, který představuje dětem
členy sdružení Česká inspirace a České dědictví
UNESCO, dorazil ve středu 25. května i do Poličky.
Na obou poličských základních školách měly děti
třetích tříd možnost zapojit se do hravé hodiny plné
písniček a vyprávění. Na mapě si děti vybíraly města, o kterých se chtěly něco dozvědět. Každé zvolené
město bylo představeno pověstí a speciální písničkou.
Nutno zmínit, že loutky, které v pověstech vystupovaly, jsou dílem místní autorky Veroniky Jílkové
Hrčkové. Děti „projely“ např. městy Cheb, Brno, Kutná Hora, ale dozvěděly se i pověst o Poličce a, za doprovodu autora, Filipa Pýchy zpívaly písničku přímo
o našem městě. Milým překvapením byly dárky, které si děti odnesly. Každý z účastníků tohoto setkání
teď může zpívat a učit své kamarády písničky podle
zpěvníku „Jedeme na výlet“ za doprovodu CD nebo si
města oživit speciálně vydaným pexesem. Tak hurá
na výlet! Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vítězky krajské fotosoutěže
z poličského gymnázia
Koalice nevládek Pardubicka vyhlásila krajskou mediální soutěž „Očima studentů gymnázií“.
Zúčastnili jsme se v jedné ze dvou možných tematických kategorií – „Životní prostředí ve městě
a na venkově“. Soutěžní práce tvořila vždy fotoreportáž (soubor max. 3 fotografií) a doprovodný
text ve formě krátké reportáže (max. 3 strany).
Vyhodnocení soutěže pro nás bylo milým překvapením.
První místo – Tereza Plšková, tercie
Druhé místo – Petra Šotolová, sexta
Třetí místo – Tereza Šauerová, tercie
a Kristýna Cihlářová, tercie – zvláštní cena za
originální přístup
Odměnou byly všem našim čtyřem děvčatům
pěkné věcné ceny, které jim předali zástupci projektu a Pardubického kraje, ale i zajímavá exkurze do Pardubického deníku a Českého rozhlasu
Pardubice.
Postřehy studentek:
„Dne 15. 6. 2011 jsem navštívila Pardubický
deník a Český rozhlas Pardubice společně s dalšími studentkami z gymnázia. Velmi mě zaujala
práce redaktorů, kteří musí být v pohotovosti 24
hodin denně. Nikdy před tím jsem si neuvědomovala, jak je jich práce náročná a obšírná. Vždy
jsem brala noviny a rozhlas, jako běžnou součást
každodenního života, a nikdy jsem za tím vším
neviděla tolik práce. Celý den, který jsem tam
strávila, byl pro mě poučením, poznáním a také
novou zkušeností. Osobně si myslím, že chod
multimédií a jeho fungování, by mohl být zajímavý i pro ostatní stejně jako pro mě.“
Petra Šotolová
„Exkurze v Pardubicích mě moc bavila, užily
jsme si to celé, ale myslím, že bezkonkurenčně
nejlepší, nejzáživnější a nejpřínosnější byla návštěva Českého rozhlasu. A hned za ní, dle mého
názoru, oběd v indické restauraci.“
Kristýna Cihlářová
„Tři, dva, jedna, začínáme. Ze studia Českého
rozhlasu Pardubice vás zdraví Věra Říhová. Ve
studiu právě probíhá exkurze vítězů krajské

fotosoutěže a my máme možnost udělat s nimi
rozhovor. Tak tato slova nás doslova zaskočila.
Milovníci adrenalinových sportů by si určitě přišli na své, protože to byl vážně vzrušující zážitek
a rozhodně výjimečná příležitost, jak si otestovat
své pohotové reakce.“
Tereza Plšková
„Moc se mi líbilo, jak se o nás všichni starali.
A nejvíc se mi líbilo v rozhlase, bylo to moc zajímavé a taky interaktivní, a to mě bavilo. Myslím
si, že originální byla i návštěva indické restaurace a jídlo bylo moc dobré“
Tereza Šauerová

Pozvánka DPS
Penzion
13. 7. Výlet do Lubné – posezení v Domě s pečovatelskou službou. Vybíráme 20 Kč na občerstvení. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu.
Uživatelům pečovatelské služby bude zajištěna
doprava. Cena dopravy je 50 Kč. Ostatní pojedou linkovým autobusem. Odjezd autobusu ze
zastávky Na mostě je ve 13.04 hod. Cena jízdného za obě cesty je 40 Kč.
20. 7. Posezení na přehradě – zájemci se
nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 20 Kč
(chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu
ve 13.15 hod. Pro uživatele pečovatelské služby
bude zajištěna doprava. Cena dopravy je 50 Kč.
26. 7. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
28. 7. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna DPS Penzion
30.7. Zábava v Lačnově u pana Střílka.
Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 50 Kč na dopravu. Vstupné 10 Kč, platí se
až v Lačnově. Odjezd od Penzionu ve 14.00 hod.,
návrat do 19.00 hod.

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

Domeček
a prázdniny
O letních prázdninách budou všechny dílničky
zrušené. Začneme zase až v polovině září. Ale nemusíte litovat, o prázdninách jsme pro vás připravili několik akcí. Přijďte si s námi pohrát, něco si
vyrobit a zadovádět!
Z důvodu výměny oken v prostorách školy, tedy
i v Domečku a v Poradenském centru firmy Kontrasty M, bude celý červenec zavřeno. Otevíráme
od 1. 8. v pracovní době 8 – 12 hod.
Pokud máte zájem využít hernu nebo pohlídat
ratolest mimo pracovní dobu, dejte nám prosím
vědět den předem.
Plánované prázdninové akce:
12. 7. Hledání zvířátek
- sraz v 9.00 u sochy Bohuslava Martinů v parku
v Poličce
- budeme společně hledat obrázky zvířátek
- každý účastník dostane za odměnu obrázek zvířátka
26. 7. Tvořivé dopoledne
- od 9.00 do 11.00, stoleček bude postaven u dětského hřiště v parku v Poličce
- pro děti předškolního věku
- budeme tvořit motýlka a malovat kamínky
9. 8. Závod na motorkách
- sraz v 9.00 u sochy Bohuslava Martinů v parku
v Poličce
- zajezdíme si na svých odrážedlech, motorkách
a tříkolkách
- každý účastník dostane sladkou odměnu
23. 8. Tvořivé dopoledne
- od 9.00 do 11.00, stoleček bude postaven u dětského hřiště v parku v Poličce
- pro děti předškolního věku
- vyrobíme si kolotoč s rybkami a pomalujeme si
sádrová zvířátka
V případě deštivého počasí se akce neuskuteční.
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BEZDOMOVECTVÍ, DROGY, DLUHY –
I POLIČSKÉ TÉMA
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
PRÁZDNINOVÉ INFORMACE
Z MOZAIKY
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2011 – 2012
seznam zájmových kroužků na nový školní rok vyjde v srpnovém vydání Jitřenky, od
29. 8. 2011 se můžete informovat u nás v Mozaice, podrobné informace naleznete také
v brožurce, která vychází v září.
Od 29. 8. 2011 najdete také na www.mozaika-policka.cz, kde se můžete do kroužku
přihlásit přímo z vašeho počítače
INFORMACE O ODJEZDECH
NA TÁBORY
Najdete na www. mozaika-policka.cz
nebo v našich vývěsních skříňkách (na Mozaice a na náměstí – hotel THT).
KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SVČ MOZAIKA POLIČKA PŘEJE VŠEM NAŠIM KLIENTŮM A PŘÍZNIVCŮM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A LÉTO PLNÉ
NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ

Uzávěrka srpnové
jitřenky - 19. 7.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Červnová schůzka zdravotně sociální komise
ovlivnit systematicky prováděná sociální práce.
(ZSK) Rady města Poličky byla věnována proble- Je vcelku standardní, aby si město tuto službu namatice sociální práce s lidmi ohroženými vylou- koupilo od profesionálního poskytovatele. Otázčením z většinové společnosti. Hosty jednání byli
kou je, zda je z pohledu města toto řešení přijamístostarostka M. Kučerová a strážník městské
telné – mimo jiné i z finančního hlediska. ZSK se
policie A. Horníček. Dle pracovníků odboru so- dále zabývala prevencí dluhových závislostí mezi
ciálních věcí a zdravotnictví MěÚ a strážníků
dospívajícími – projekt pro střední školy rozjíždí
městské policie, se v současné době nepohybují
městská policie ve spolupráci s oblastní farní chana území města „klasičtí“ lidé bez domova. Ženy
ritou a odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
v kritické životní situaci obvykle nacházejí záze- problematickou situací v poskytování canisterapie
mí u nových partnerů, matky s dětmi se uchylují
pro místní klienty a nepříjemným poličským prdo „spřátelených azylových domů“ a muži nalézají
venstvím. Ve statistikách o terénní práci s uživaútočiště v soukromé ubytovně. Město přispívá na
teli drog vyskočila neuvěřitelná čísla, která bude
provoz ubytovny 80.000 Kč ročně a snaží se pro- nutno ověřit. Není třeba podléhat panice, naivní
vádět alespoň improvizovanou sociální práci. Prv- – a velmi nebezpečné - by bylo myslet si, že problém
ním krokem k resocializaci klientů by měl být dob- neexistuje. Hovořilo se také o „spravedlnosti“ výše
rovolný výkon 20 hodin veřejných prací za měsíc
plateb za sociální lůžka v zařízení následné péče
a spolupodíl na případné drobné údržbě ubytovny. a o dosud nesplněném krajském slibu, že poličDo projektu se v červnu zapojila přibližně polovi- skému regionu bude zrušení lékařské pohotovosti
na obyvatel provizorního „azylového domu“. Jiné
kompenzováno druhým místním vozem RZP. Dalubytování Polička pro lidi ohrožené sociálním
ší řádné jednání ZSK se uskuteční po prázdninách.
vyloučením v současné době nemá. Sociální byty
Hostem by měl být ředitel svitavského azylového
jsou obsazené, jistá naděje se pro rodiny s dětmi
domu a také Mgr. J. Kacálek – reprezentant Poličrýsuje v nedaleké obci Telecí, která získala mini- ky v Zastupitelstvu Pardubického kraje.
sterský grant na výstavbu několika levných bytů.
Situaci v poličské ubytovně by mohla pozitivně
-kaz-

ROZŠÍŘENÍ POSKYTOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Poskytujeme úkony denně od 7.00 hod do
19.00 hod včetně sobot, nedělí a svátků
Pečovatelská služba DPS „Penzion“ Polička pomáhá v péči lidem, zejména seniorům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc pečovatelské služby poskytovanou
proškolenými pracovníky.
Tím, že zajišťujeme nebo jsme nápomocni v péči
o člověka, např. při osobní hygieně, při oblékání
a svlékání, zajištění a podání stravy, při zajištění
nákupů, v péči o domácnost, apod., jsme schopny oddálit odchod lidí do domova důchodců nebo
do léčebny dlouhodobě nemocných a případně
i ulehčit péči rodinným příslušníkům pečujícím
o své blízké. O člověka se postaráme i po propuštění z nemocnice ve vlastním bytě a poskytnutím
potřebných úkonů pomůžeme usnadnit návrat do
domácího prostředí.
Podporou a péčí umožňujeme lidem co nejdéle
žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky. Pomáháme
účastnit se života ve městě a zachovat si tak přirozené společenské kontakty.
Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony
I. Základní činnosti poskytované služby
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu,
při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech
osobní hygieny v domácnosti uživatele nebo v bezbariérové koupelně v DPS vybavené zdvihacím zařízením, pomoc při péči o vlasy a nehty a pomoc
při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy dovoz nebo donáška obědů z kuchyně DPS
nebo dietních obědů z kuchyně poličské nemocnice
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při
zajištění velkého úklidu např. sezónního úklidu,
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úklidu po malování, úklidu společných prostor,
mytí oken
- běžné nákupy a pochůzky včetně týdenních
nákupů a nákupu ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti praní a žehlení prádla, případně jeho
drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce, do zaměstnání apod.
II. Fakultativní činnosti
- doprava v rámci Poličky, vozidlem provozovaným poskytovatelem
- zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní
vozík, toaletní křeslo, nástavec na WC nebo chodítko
- dohled nad dospělou osobou, kontrola užívání
léků
- jednoduché ošetřovatelské úkony spojené s péčí
o vlastní osobu - (aplikace mastí, kapek, bandáže
horních a dolních končetin a podobně)
Úkony se poskytují za úhradu dle platného ceníku PS.
V případě zájmu o jakoukoli pomoc nebo informaci se obraťte na vedoucí pečovatelské služby
paní Irenu Smolkovou tel: 461 753 122. Rádi vám
pomůžeme nebo zodpovíme vaše dotazy týkající
se řešení nepříznivé životní situace.

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

Z činnosti DPS Penzion Polička
Senioři se již opravdu těšili na dny plné sluníčka, které budou trávit venku v atriu Penzionu nebo jinde v okolí Poličky na výletě. A tak
nikoho nepřekvapila velká účast při odemykání
atria, které bylo spojeno se slavnostním otevřením nového altánku. Vítaným zpestřením tohoto odpoledne bylo pěvecké vystoupení studentů
poličského gymnázia s kytarovým doprovodem
paní učitelky Ellen Erbesové. Vhod přišla také
letošní první grilovaná uzenina.
Altánek voněl novotou a všem se moc líbil.
Hlavně všichni ocenili, že má střechu a tak,
když začne pršet, nemusí spěchat domů. Altánek senioři vyzkoušeli už při hrátkách s pamětí
a všichni se shodli na tom, že na čerstvém vzduchu to lépe myslí.
První výlet se uskutečnil do Pomezí, kde výletníci navštívili Ekocentrum Skřítek. Dozvěděli se něco o historii místa, kde organizace sídlí,
připomněli si známé rostliny, keře a stromy. Po-

sezení v přírodě doprovázené sluníčkem nemělo
chybu.
Penzionem také zněly bubny, zpívalo se při
narozeninovém zpívání a v keramické dílně se
tvořily výrobky na výstavy.

Můj dík patří Pavle Pavlíčkové a kolektivu muzejníků za pomoc a vstřícnost při pořádání „vcelku
zátěžových akcí“ občanským sdružením Pontopolis v Centru Bohuslava Martinů, kterými byly Jeden svět pro školy, Pantomima a semináře v rámci
projektu Fotbal pro rozvoj.
V neposlední řadě bych ráda vyjádřila obdiv
Pavle Pavlíčkové za její precizní a skvělé vedení
muzea.
Petra Jílková
předsedkyně o.s. Pontopolis

Řádková inzerce

Deset signálů, kdy si nepůjčovat!
V poradně Oblastní charity
Polička se s dluhy bojuje denně. A v mnoha případech také
marně. Požádali jsme poradkyně, aby jmenovaly momentálně nejčastější chyby, kterých se při uzavírání půjček dopouštíme.
Z praxe poradny vyplývá, že na začátku dluhového neštěstí nejvíce dlužníků udělalo následující
chybu:
1. Půjčili si na věc, kterou nezbytně nepotřebovali (na dovolenou, spotřební zboží, reprezentativní auto, nákladnou rekonstrukci atp.).
2. Přecenili svoje finanční možnosti (neuměli si
spočítat, kolik splatí a zda je to v jejich finančních
možnostech).
3. Nečetli smlouvy (nerozuměli textu, neměli trpělivost je číst, spolehli se na výklad a ubezpečení
toho, kdo jim úvěr „prodával“).
4. Podepsali úvěrové smlouvy s rizikovými
ustanoveními (vysokými sankcemi za neplnění,
za předčasné splacení, atp. či smlouvy s rozhodčí
doložkou).

Poděkování

5. Podlehli mámení „výhodných nabídek“ (kreditních karet zasílaných domů, půjček nabízených
nebankovním sektorem na internetu, v tisku, po
telefonu či vylepených na zastávkách).
6. Neřešili s věřitelem ihned neschopnost splácet půjčku (nebo dluh řešili další půjčkou).
7. Ručili nespolehlivým přátelům nebo rodinným příslušníkům.
8. Vlastními půjčkami pomáhali svým zadluženým rodinným příslušníkům.
9. Zastavovali nemovitost jako záruku za půjčku
na banální účel.
10. Svěřili se do rukou neseriózního finančního
poradce.
Uzavření půjčky je závažný právní úkon. Jestliže jdeme do nemocnice na operaci, také si pořádně
promyslíme, zda je operace nezbytně nutná, zda
nemůžeme nemoc řešit jinou, méně invazivní
cestou, poradíme se s lékařem, kterému věříme,
abychom dokázali vyhodnotit další možná rizika.
Kéž bychom u půjček dokázali postupovat stejně
uvážlivě.
Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička

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

PRÁZDNINOVÁ PŮJČKA JE TU! Akce!
Akce! Akce! Od 80.000 – 5.000.000 Kč. Hypotéky
až na 30 let. Pro Zam, Osvč, Důch, MD, ÚP. Bez registrů a ručitele. Zprostředkuji půjčku od více věřitelů. Kontakt tel.: 721 594 271.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
•
Pronajmu zařízenou velkou místnost na
2 roky pro 1-2 osoby na Sídlišti Hegerova. Společné
bydlení se starším majitelem v bytě 1+3. 604 817 745.
•
Soukromé občanské sdružení VŠECHNOJDE, pořádá na Svitavsku od září 2011 tématický
půlroční kurz „Strach? Tak posiluj lásku“. Kurz je určen pro muže i ženy 18-60 let, kteří špatně psychicky
zvládají své životní situace a problémy. Kurz proběhne formou psychoterapie nejméně v 8 sezeních. Počet účastníků je omezen na 8 míst. Bližší informace
a přihlášení 604 817 745.
•
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.
•
Prodám RD v Poličce, Riegrova ul. s 2 b.j., obchodem a dvěma stáními pro os. auta. Byt v jižní
části 4 + 1 je po celkové rekonstrukci včetně půdní
vestavby. Druhý byt před rekonstrukcí. Cena dohodou. Kontakt: 602 159 279, 724 032 803.
•
Prodám byt 4 + 1 v OV v Poličce v blízkosti
náměstí. Nadstandardní výměra 145 m2, 1. poschodí, zděný, nově postavený v r. 1991. Parkování
na vlastním nádvoří. Tel: 776 552 345.
•
STUDIO V - obchodní dům Ponas nabízí:
NOVINKA-HAVAJSKÁ masáž celého těla. MEDOVÁ a ČOKOLÁDOVÁ masáž. PEDIKÚRA –
masáž nohou v ceně, gelové nehty, parafínové
zábaly. NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE, METABOLICKÁ PORADNA, RADIO 4 – zpevňování
pokožky, TRVALÉ ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ,
PERMANENTNÍ MAKE-UP. Prodej LÉKAŘSKÉ kosmetiky SynCare, bylinných koupelových
olejů a solí i v dárkových baleních, bioinformační produkty DIOCHI a ENERGY. DÁRKOVÉ
POUKAZY. Leona Voráčová, www.studiov.ic.cz,
www.k-aroma.cz, 773602224.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce, ul. M. Bureše.
Tel. 724 557 794.
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Významní Poličáci na Vltavě

Vzpomínáme
Před třemi roky nás opustil
můj manžel a dlouholetý spolupracovník Jitřenky, PhDr.
Otakar Aleš Kukla.
Vzpomínáme…

120 let poličské
nemocnice
Dne 28. 6. 2011 uplynulo 120 let od chvíle, kdy
byla slavnostně vysvěcena a do nemocničního provozu předána budova poličské nemocnice.
První „špitál“ v Poličce stával již v 15. stol. v Kostelní uličce a sloužil jako útulek chudým obyvatelům z města uvnitř hradeb. Obdobný „špitál“ stával
v domku č.p. 51 v Eimově ulici, který byl určen pro
obyvatele vně hradeb. Když v r. 1830 nastoupil dr.
Jan Nepomuk Eiselt v Poličce coby městský fyzik,
nechal chudobinec v Eimově ulici upravit na nemocnici pro nemocné cholerou, jejíž epidemie hrozila. Do města se tato nemoc nedostala; z podnětu
dr. Eiselta byl původní „špitál“ ponechán trvale pro
nemocné a tak v Poličce vznikla roku 1831 první
městská nemocnice. Dr. Eiselt řídil nemocnici až
do roku 1836 a po něm ji převzali jeho nástupci.
Úkol zřídit v Poličce novou nemocnici si vytkl
v r. 1848 městský fyzik, poličský rodák MUDr.
Josef Tamele (1815-1878). Roku 1856 byl ustaven
Spolek pro postavení nemocnice v Poličce, kterému předsedal J. F. Daubek. O rok později spolek
zakoupil na Dolním předměstí dům č.p. 15 zvaný
„na památce“ a zřídil v něm nemocnici se 30 lůžky. Výnosem z 26. 4. 1857 bylo nemocnici uděleno
právo veřejnosti a v červenci téhož roku byla otevřena. Provozní prostředky měla nemocnice zajištěny z výběru úředně stanoveného poplatku, který
dostávala na každého pacienta a každý ošetřovací
den. Měla však současně povinnost přijmout do
ošetřování každého nemocného, který ošetření
potřeboval, a to bez ohledu na majetkové poměry,
národní příslušnost či náboženské vyznání. První
pacient byl do nemocnice přijat 22. 7. 1857. Po smrti MUDr. Tameleho (4. 2. 1878) převzal nemocnici
dr. Josef Hála a od 15. 3. 1880 byl vedoucím lékařem nemocnice porodník MUDr. Mořic Prudič
(1848 - 1923). Za jeho působení neustále narůstal
počet pacientů a brzy se projevil i nedostatek lůžek. Řešením vzniklé situace byla výstavba nové
nemocniční budovy.
Příležitost se naskytla vydáním zemského záko-

V týdnu Ranních úvah 23. až 27. května na stanici Vltava věnoval Bob Fliedr své pětiminutovky
pěti významným občanům spjatým, ať už v minulosti či současnosti, s Poličkou. Jsou k dispozici na webu stanice Český rozhlas 3 Vltava (www.
nabozenstvi.rozhlas.cz) ve dvou verzích – hlasové
i textové.
O autorovi „úvah“ několik údajů: Narodil se
v roce 1958 v Poličce. Původně geodet a kartograf
– vystudoval České učení technické. Od devadesátých let jako absolvent Institutu žurnalistiky Roberta Schumana v Bruselu se věnuje žurnalistice,
ale i filosofické problematice a teologii. Pracoval
jako novinář v Magazinu AD, Lidových novinách a
časopisu Týden. Od roku 2000 pak v redakci publicistiky České televize jako dramaturg dokumentárních filmů a nyní ho můžeme slyšet na stanici
Vltava.
V Jitřence se svolením autora i stanice Vltava
budeme Ranní úvahy Boba Fliedra přinášet jako
seriál, abychom, stejně jako on, připomněli posluchačům naše významné Poličáky.
-akJosef Smola
Některé novináře přitahují životy celebrit, jiné
spíše osudy skrytých hrdinů. Počítám se k těm
jiným. Lidi, kterým se říká celebrity, vás málokdy překvapí. Za to málo známý zajímavý kumštýř, sedlák, starosta nebo farář dokáže překvapit
skoro pokaždé. Rád bych vás na pár takových neznámých zajímavých lidí upozornil. Všichni tak či
onak spojili svůj osud s východočeskou Poličkou,
a ačkoliv už umřeli, někteří z nich dost dávno, zdá
se mi, že jejich vzkazy se vůbec nemíjejí s naší dobou.
Pro dnešek vybírám Josefa Smolu. Josef Smola byl lékař a politik. Regionální politik, poličský

purkmistr. Pocházel od Dobrušky a do Poličky
přišel roku 1836 z Vídně, kde vystudoval medicínu.
Takového ranhojiče jsme tu ještě neměli, pochvalovali si nejen obyvatelé vnitřního města a předměstí, ale i ti z okolních vesnic, kam Smola jezdil
na koni i za nejhoršího počasí, když bylo potřeba.
Vedle odborných znalostí a obětavosti si lidi získával i jako pomocník v rozličné nouzi. „Vypukl-li
v městě požár, býval Smola mezi prvními, kdo spěchali hájiti ohrožený majetek a obratně řídíval hájení,“ píše Smolův životopisec Jan Václav Štefka v
textu z roku 1909 a dodává: „Jako otec četné rodiny sám potřebný jsa, podporoval Smola všemožně
a rád chudinu. Zvláště v době cholery vedle pomoci
lékařské skýtal chudým i prostředků hmotných.“
Zatěžkávací zkouškou Josefa Smoly - už jako
purkmistra - měla být prusko-rakouská válka.
Z pohledu Jana Václava Štefky se věci měly takto:
„Když léta 1866 vítězný nepřítel překročil hranice
našeho království a město naše dlouho na milost
a nemilost mu bylo vydáno, osvědčil se býti purkníku z 5. března 1888, podle něhož (kromě jiného)
mistr Smola neohroženým ochráncem jmění i žimohly města zakládat nemocnice. V době vydání
vota svěřeného mu občanstva. Na sebe a rodinu
tohoto zákona byl MUDr. Prudič okresním staros- svou zapomínaje, mužně nastavoval prsa svá botou. Příležitosti využil a na schůzi dne 19. 6. 1888
dákům nepřátelským, aby uhájil, co se uhájiti dalo.
rozhodlo okresní zastupitelstvo o zřízení nové
Duchem a odvahou vítězil nad nepřáteli.“
okresní nemocnice v Poličce na náklady okresu.
Jaké konkrétní události z pobytu Prušáků v PoIvan Kropáček
ličce má Štefka na mysli? Třeba tu, kdy pruský vePokračování v příštím čísle
litel žádal trest smrti neznámému viníkovi, který
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měl vystřelit proti jeho vojákům. Smola případ
vyšetřoval, a když zjistil, že šlo o klukovinu, která
nikoho z vojáků neohrozila, zaručil se za dva podezřelé mladíky a vyzval Prušáky, aby zastřelili
jeho samotného, pokud musejí někoho potrestat.
Ti byli tak překvapeni, že stíhání okamžitě stopli. Jindy se zase Smola pohotově zastal souseda
z předměstí, kterému pruští vojáci odváděli dobytek. „Zde jsem pánem já!“ zakřičel Smola na
pruského důstojníka, hned jak doběhl do stavení.
Prušák ťal po purkmistrovi šavlí, ten ji však holí
vyrazil překvapenému důstojníkovi z ruky. Pak
mu důrazně připomněl, že vojáci nesmějí vymáhat
nic nad to, co bylo vyjednáno. Sousedův ohrožený
majetek byl zachráněn.
Tedy: obětavý lékař a nebojácný politik. Ryzí povaha. Výtečný organizátor. Smolovou zásluhou byl
po požáru města vystavěn chrám svatého Jakuba,
včetně budoucí rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů těsně pod věží. Smola
je taky podepsán pod stavbou měšťanského pivovaru a zřízením spořitelny. V purkmistrovském
křesle, do něhož usedl roku 1850, by přitom asi
vykonal ještě více nebýt intrik proti jeho osobě.
Nechme ještě jednou promluvit životopisce Štefku: „Na základě křivého udání, za něž teprve po
letech dostalo se mu dostiučinění, byl sice Smola
úřadu zbaven, až zase léta 1865 na stolec purkmistrovský byl povolán.“ Nepřipomíná vám to něco?
Až někdy zavítáte do Poličky, Smolův dům najdete kousíček pod kostelem svatého Jakuba. Poznáte
ho rychle podle modré fasády. Je na ní pamětní
deska s připomínkou muže, který ukázal, jak by to
asi mohlo vypadat, kdyby se z politiky stala služba.
(Příště Josef Václav Michl)
Bob Fliedr
KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCECZECH FOR FOREIGNERS
Kde/ Where: Riegrova 52 (přízemí)
Kdy/When:
intenzivní kurz/intensive course
– začátečníci/beginners
úterý a pátek od 19.00/
Tuesday and Friday – 7 p.m.
mírně pokročilí /pre-intermediate
každý čtvrtek od 19.00/every Thursday - 7 p.m.
Zdarma/Free!
Pořádá Centrum pro integraci cizinců
v Pardubicích ve spolupráci s o.s. Pontopolis
Více na www.pontopolis.cz

Pozvánka pro
seniory
V domově pro seniory v Bystrém budou probíhat
v červenci a srpnu besední kroužky s PhDr. Jaroslavem Petrem, vždy pátek od 9.30 hod. v zimní
zahradě, beseda bude trvat cca. 30 – 50 min.
Témata besedních kroužků:
8. 7. Kde jsme? Půvabné město v náručí Vysočiny a procházka jeho dějinami
15. 7. Významní rodáci a zasloužilé osobnosti
města Bystré
22. 7. Významní hosté ve zdech našeho města
29. 7. Miroslav Bureš – poličský rodák, básník
Vysočiny a spisovatel
5. 8. Bohuslav Martinů – poličský rodák a hudební skladatel
12. 8. Miloslav Bureš – jeho životní osudy a přehled beletrie
19. 8. Spolupráce poličských rodáků – čtyři kantáty na básnický text Miloslava Bureše
26. 8. Bohuslav Březovský – rodák z Rohozné,
redaktor, spisovatel, dramatik

Rozhovor s Jiřím Trávníčkem ze společnosti Enter Polička
o rozvoji telekomunikačních sítí v Poličce
Čím se zabývá společnost Enter během
svého působení v Poličce od r. 1998?
Původně se firma zabývala prodejem HW, SW
a GSM techniky, ale díky osobitému přístupu
jsme se během krátké doby vypracovali na známou firmu s velkým portfoliem nabízených služeb.
V současné době čítá kolektiv firmy 25 spolupracovníků, 2 psy a rybičky . Mezi nejvýznamnější služby, které poskytujeme, patří kamenný
a internetový obchod s 90 tisíci položkami, péče
o firemní zákazníky a organizace státní správy,
a úzká spolupráce se společností COMA, s.r.o., která poskytuje Internet UNET.
Které z těchto služeb se věnujete nejvíce?
Naší prioritou v současné době je zavedení a rozšíření internetové optické sítě v Poličce.
Co si mám představit pod pojmem „optická síť“?
Optická síť je vedena optickými vlákny v zemi do
bytových domů, kde je rozvedena k jednotlivým
bytům přímo k zákazníkům.
Proč zrovna optická síť a jaké má výhody?
Protože chceme našim zákazníkům poskytnout
lepší a kvalitnější připojení za rozumné ceny. Výhodou této technologie je vysoká přenosová rychlost, spolehlivost a nízká cena. Dnes již nabízíme
zákazníkům připojení rychlostí až 50 Mb.
Kde všude v Poličce můžeme využít tohoto typu připojení?
V Poličce je plně zasíťováno sídliště Hegerova,
ulic Luční, Švermova, Dukelská, Jiráskova, M. Bureše. Plánujeme dále Palackého náměstí, J. Suka,
Boženy Němcové, Tyršova, 1. Máje

Jsou nějaké další služby, které nabízíte
v návaznosti na připojení k Internetu?
Kromě optického připojení nabízíme bezdrátové
připojení v pásmu 5 Ghz a samostatné linky pro
firemní zákazníky v pásmu 10 Ghz. Dále pak návrhy a realizaci metalických, bezdrátových a optic-
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kých sítí a v neposlední řadě VOIP technologii jak
v oblasti ústředen, tak i v náhradě pevných linek.
Pro naše zákazníky poskytujeme servis připojení
i o víkendu a večer tak, aby bylo docíleno co nejlepší kvality služeb.
Děkujeme za rozhovor
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1. místo pro SOŠ a SOU Polička

O chemii
a úspěchu
Pavlína Pamánková studuje osmým rokem poličské gymnázium a pravidelně jej reprezentuje na
soutěžích pro mladé chemiky. Minulý rok zpracovala Středoškolskou odbornou práci (SOČ), ve které jí projekt Spektrofotometrické stanovení niklu
jako alergenu v mincích a bižuterii, vynesl 5. místo.
Letos Pavlína stejnojmenný projekt rozšířila a probojovala se s ním do národního kola soutěže EXPO
SCIENCE AMAVET a také na Vernadského soutěž
do Moskvy.
Já jsem se s ní sešla, aby se se mnou o své zkušenosti podělila.
Vím, že ses věnovala více oborům. Jak ses dostala
k chemii? Ve většině případů se nejedná o předmět,
který si studenti gymnázia zamilují…
Na prvním stupni gymplu jsem neměla žádný vyhraněný cíl a zúčastňovala jsem se soutěží ve všech
možných oborech. K zaměření na chemii jsem dospěla časem.
Přišel nějaký výrazný impulz nebo úspěch?
Spíš to přičítám své lenosti. Nechtěla jsem se připravovat na tolik věcí najednou. (smích) Kromě toho
mě samozřejmě chemie baví, a když minulý rok přišel pan Škavrada s návrhem na zpracování SOČky,
nebyla jsem proti.
Jak taková práce začíná?
V první řadě si člověk musí stanovit cíle a téma. Už
to totiž určuje budoucí šance projektu na umístění.
Znamená to, že někdo sníží šanci svého projektu
ještě před zahájením práce?
Mnohdy to tak bohužel je. V nadnárodních soutěžích se zpravidla neumístí práce zaměřená na problematiku malého regionu.
Takže třeba se stanovením chemikálií v Synském
rybníku by ses do Moskvy nedostala…
To nejspíš ne. Proto jsem si vybrala stanovení
niklu v předmětech, se kterými je ve styku prakticky
každý. Jedná se o mince, české koruny i evropská
eura a bižuterii jako jsou dětské prsteny nebo piercing.
Jak Tvá práce probíhala a co Tě na ní bavilo?
Pracovala jsem na ní přibližně osm měsíců, ale
rozhodně ne každou volnou chvilku. Zajímavá byla
příprava roztoku, který se složením podobal lidskému potu a pak i samotné výsledky. Zjistila jsem například, že nikl se uvolňuje více ze starých mincí a to
nejvíce z euro mincí. Z českých korun se ho vylučuje
až třikrát méně.
Co Ti vypracování projektu dalo?
Především spoustu práce, ale i spoustu zkušeností. Jako velké plus beru i to, že v národních kolech
soutěží se v podstatě vždy sejde stejná skupina lidí.
Díky tomu jsem totiž poznala mnohé z mých dobrých kamarádů.
Tak rozsáhlou práci člověk určitě nezvládne úplně sám. Kdo nejvíc pomohl Tobě?
Je pravda, že hodně lidí ztroskotá ve chvíli, kdy si
mají shánět konzultanta, protože je to nutí každou
chvíli někoho otravovat. Mým poradcem byl pan Fischer z Univerzity Pardubice a pan Škavrada, který
mi kromě technických stránek pomáhal řešit i formální podobu projektu.
Měla jsi někdy na svou práci vztek? Měla jsi chuť
s tím praštit, zahodit bílý plášť a do laboratoře se
nikdy nevrátit?
No jasně. Ve chvílích, kdy vycházely úplné bludy
a  také když mi pan konzultant asi po tisící vrátil projekt na korekturu.
A jak jsi spokojená s podporou ze strany školy?
Samozřejmě jsem byla formálně pochválena. Musím se však přiznat, že studentům z ostatních škol
občas závidím. Úlev nebo dokonce studijního volna
na přípravu k obhajobě takového formátu, jako byla
ta v Moskvě, se u nás nikdo nedočká.
Nezbývá mi, než Ti k dalšímu studiu chemie popřát hodně štěstí, i když, jak Tě vidím, možná postačí zachovat chladnou hlavu a ukázat, co v Tobě je.
M. Ulrichová
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Teprve koncem jara došlo k oficiálnímu vyhlášení výsledků Juniorské carvingové ligy za rok 2010 a
naše škola získala prestižní 1. místo mezi zúčastněnými školami z celé České republiky. „Je to pro nás
obrovský úspěch,“ říká zástupce ředitele pro odborný
výcvik Bc. Lubor Havlík. Největší podíl na něm mají
Ladislav Pakosta, který se umístil mezi jednotlivci na
2. místě, a Ladislav Votroubek, který byl čtvrtý. Juniorská carvingová liga není totiž jednotlivá soutěž,

ale sčítají se v ní body dosažené na různých soutěžích
v průběhu celého roku.
Pokud budete hledat slovo carving na internetu
a zabloudíte do Wikipedie, dozvíte se, že carving je

druh sjezdového lyžování. Asi je vám jasné, že sjezdové lyžování na SOŠ a SOU v Poličce nevyučujeme.
Jestliže ale hledání na internetu nevzdáte, najdete
ještě další význam tohoto slova. Carving totiž také
znamená vyřezávání ovoce a zeleniny a tvoří nedílnou součást moderní gastronomie.
SOŠ a SOU Polička již několik let pořádá carvingové kurzy a učí své žáky těmto moderním dovednostem. První kurz se uskutečnil koncem roku 2006;
škola tehdy začala spolupracovat s panem Luďkem
Procházkou z Czech carving studia z Benešova a v letošním školním roce otevřela kurz již popáté. „Kurzy
jsou otevřeny především pro naše žáky, ale nabízíme je také veřejnosti,“ říká ředitel školy Mgr. Boris
Preissler. V kurzu se žáci učí tvořit především menší
ozdoby, jejichž příprava není časově tolik náročná,
vyřezávání například vodního melounu totiž zabere i
několik hodin. Vyřezávané ozdoby esteticky pozvednou obloženou mísu nebo zkrášlí sklenici s míchaným nápojem.
Tato práce vyžaduje mnoho trpělivosti a pečlivosti, vlastností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé nemají. Opak je pravdou, zvlášť mezi letošními prváky
se objevilo několik studentů, které tato činnost baví,
a doufáme, že budou dobrými následovníky obou Ladislavů, neboť ti už naši školu opouštějí. Za všechny
nadějné jmenujme Daniela Pohorského, Pavla Švestku, Tomáše Lipavského nebo Veroniku Pražanovou.
Přejeme hodně zdaru.
M. Šplíchalová

KULTURISTA BODUJE
V BOXERSKÉM RINGU
Absolutní vítěz pražské kulturistické GRAND
PRIX Zbyněk Žižka (viz foto před plaveckým bazénem), letos „přesedlal“ z kulturistického pódia do boxerského ringu. Od dubna se účastní seriálu mistrovství Moravy v klasickém olympijském amatérském
boxu (boj v plném kontaktu na tři kola s povinnou
ochrannou přilbou).
V prvním zápase ještě doplatil na nováčkovskou
daň a prohrál s boxerem Brzobohatým z Brna na
body. Ve druhém zápase v Jihlavě 21. 5. nastoupil
proti zkušenějšímu soupeři, Dohnalovi z Olomouce, který měl solidní bilanci 8 výher z deseti zápasů.
První dvě kola měl mírnou převahu borec z Olomouce, ale ve třetím si Zbyněk vzpomněl na to, co umí
v tréninku. Pustil se do Dohnala naplno a díky tomu
vyhrál na body. Ve třetím zápase se utkal v Brně 11. 6.
s Václavem Šťastným z Jihlavy. Tento borec startuje
i v ultimátních zápasech (nebezpečný boj v kleci, založený na chvatech a úderech jen s úplně minimálními pravidly). Václav Šťastný s fyziognomií profesionálního zabijáka, zřejmě počítal s dalším vítězstvím.
Kulturistické svaly Zbyňka Žižky mají ovšem
kromě statické síly i sílu dynamickou a vytrvalostní, k tomu výborná technika, flexibilita a opravdu
skvělá kondice. Díky tomu Zbyněk vydržel celý zápas v maximálním nasazení a to Šťastného silně zaskočilo. Od poloviny druhého kola začínal kondičně
ztrácet a Žižka se dostal do jasné převahy, díky níž
zaslouženě zvítězil na body.
Velkou odměnou nejenom pro všechny závodníky,
ale i organizátory a diváky byla skutečnost, že toto
sportovní klání navštívil vzácný host, kterým byl
současný nejlepší český profesionální boxer Lukáš
Konečný, což byla pro všechny přítomné borce velká
motivace.
Zbyněk Žižka trénuje kulturistiku 12 let a box
8 let. Kulturistických úspěchů dosáhl pod vedením
vicemistra světa a Evropy v naturální kulturistice
Jiřího Štěpánka. Box trénoval po mnoho let u mistra
ČR v silovém trojboji a trenéra boxu Igora Poliačika,
spolupracoval také s Jirkou Doležalem. Vystřídal několik tréninkových partnerů, boxoval a stále boxuje
s Milanem Paroulkem, v poslední době také často
s Davidem Fridrichem, občas mu bývá nápomocen
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Tomáš Neumann. Určité období také získával zkušenosti u mistra Evropy a vicemistra světa v kickboxu
Petra Gregora.
Letos Zbyněk našel výborné zázemí ve Svitavách
u trenéra a majitele boxerského oddílu Box Club Dy-

namo Svitavy Martina Wolfa, kde má možnost spárovat hned s několika dobrými závodníky postupně
po sobě.
Tento oddíl měl v soutěži v sobotu 11. 6. čtyři své
zástupce a tři z nich svedli vítězné duely. Dynamo
Svitavy má také nejlepší základnu fanoušků i fanynek, kteří pravidelně jezdí své boxery velmi hlasitě
podporovat při jejich zápasech.
A jak nadějný poličský boxer trénuje? Především
tvrdě a často. Pravidelně boxuje, běhá v přírodě i na
elektrickém pásu ve fitcentru, jezdí na kole, posiluje, skáče přes švihadlo atd. To vše v součtu mu dává
skvělou kondici, která je pro box nutností.
Zbyněk Žižka bude trénovat samozřejmě stále
i v době prázdnin, kdy je v seriálu mistrovství Moravy přestávka, protože už v září je na programu další
duel, na který se chce zodpovědně připravit. Zbyněk
bude mít v srpnu 26 let, měří 180 cm, váží 78 kg, má
plně funkční vyrýsované svaly bez zbytečných objemů, minimum tuku, vynikající kondici a odhodlání
bít se naplno v uznávaném olympijském sportu.
Tak hodně štěstí!
-JS-

Úspěchy poličských atletů na vrcholných akcích
Ve dnech 27. - 29. května proběhlo v Praze na
atletickém stadionu pražské Slavie Mistrovsví ČR
ve vícebojích všech věkových kategorií, kde poličskou atletiku zastupovala, jak hořce poznamenal
jeden znalec atletiky „jak se stalo tradicí“, především Tereza Vytlačilová. Již ve dnech 13. - 14.
května na mítinku ve Staré Boleslavi splnila limit
IAAF pro účast na MS v atletice do 17 let ve francouzském Lille. Přestože limit daný IAAF překročila o skoro 200 bodů, tak Český atletický svaz
zvýšil tuto hranici o dalších 400 bodů, z 4500 na
4900, což se zdálo pro nás již obtížně splnitelné.
Přesto jsme to nechtěli vzdát, a tak jsme odjížděli
s odhodláním uspět, což se po náročném kolotoči 7 disciplín podařilo. Tereza Vytlačilová se ve
svých 15 letech stala mistrní České republiky ve
víceboji dorostenek pro rok 2011 výkonem 4 943
bodů a splnila i ten zatracený limit pro účast na
MS. Zaslouženě 4. července v 8.45 odlétá z Prahy
do Bruselu a dále směr Lille. Výkony: 1. den 100
m př. 15,17 s, výška 151 cm, koule 12,20 m, 200 m
26,75 s; 2. den dálka 537 cm, oštěp 38,38 a 800
m 2:22,80. Okres Svitavy zde zastupovala ještě

žákyně Radka Průšová ze Svitav (9. místo) a obhájce titulu Pavel Baar z Litomyšle, který soutěž
nedokončil.
Na tento mimořádný úspěch navázala výprava
třech atletů ve dnech 18. – 19. června na Mistrovství ČR dorostu, juniorů a juniorek ve Vítkovicích.
Junior Vít Kalvoda zaběhl ve skvělých osobních
rekordech 200 m a 400 m, kde již v krátké době
podruhé výrazně stlačil oddílový rekord na 400
m na hodnotu 50,92 s a jen těsně mu uteklo finále.
Dorostenka Veronika Dlouhá ve vrhu koulí připravila veliké překvapení všem soupeřkám, neboť
posledním vrhem, kterým zlepšila svůj osobní
rekord o více jak metr na hodnotu 13,49 m, se nečekaně vyhoupla na krásné druhé místo a zaslouženě získala stříbrnou medaili, byť ještě v úterý
na tréninku měla veliké problémy s dokončením
vrhu přeskokem. Její radost, byť zcela zasloužená,
ji rozhodila natolik, že v následující soutěži diskařek se nedokázala dostat do techniky. Přestože právě zde jsem doufal v medaili (a ona by jistě
byla), tak nakonec skončila na výborném 7. místě
výkonem 30,70 m.

Tereza Vytlačilová zahájila svoji spanilou jízdu šampionátem skvělým výkonem na 100 m př.,
když v silném protivětru v novém osobním rekordu 15,02 s nečekaně a neplánovaně postoupila do
finále, kde ještě vylepšením času na 14,98 s vybo-

jovala 6. místo. Po urychlené přípravě nastoupila
do soutěže v hodu oštěpem, což byl plánovaný vrchol a útok na jednu z medailí. Od prvních poku-

sů také potvrzovala dobrou připravenost a stále
se udržovala na medailové pozici. Třetím hodem
46,01 m srazila soupeřky doslova na kolena a o ti-

tulu bylo rozhodnuto. Plzeňská závodnice Chodorová ještě se pokusila zlepšeným osobním rekordem téměř o 3 m za hranici 44 metrů kontrovat,
ale Tereza i posledním pokusem jasně ukázala,
kdo je letos v oštěpu právem mistryní republiky,
byť byla v početném poli třetí nejmladší. O hodinu později ještě přidala bronz v náročném běhu
na 1500 m překážek, když poslechla jasný trenérův příkaz: „Vezmi to již jen jako formu vyklusání
a nehroť to!“.
Druhý den ji čekal běh na 200 m. Únava z předchozího náročného dne však vykonala své. Přesto
doběhla ve velmi krásném čase 26,98 s. To bylo
daleko za jejími současnými možnostmi, ale se
dvěma medailemi na krku v již 5. startu vynikající. Svým mimořádným výkonem si vybojovala nominaci na další vrcholnou atletickou akci, kterou
je ve dnech 24. – 29. července Evropský festival
olympijských nadějí v tureckém Trabzonu. Náročné prázdniny, ale zasloužené splnění těch nejodvážnějších snů.
Jaroslav Kacálek
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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S Poličáky to jede pěkně z kopce

TENIS
Výsledky soutěží družstev:
Minitenis: Polička – Ústí n.O. 4:4, V. Mýto 0:8
a 0:8, M. Třebová 4:4, Choceň 5:3 a 8:0
Babytenis: Polička – M. Třebová 3:3, Ústí n.O.
0:6, V.Mýto 1:5
Mladší žactvo: Polička – Litomyšl 6:3, Č. Třebová 2:7, Havl. Brod 1:8, Chrudim 1:8
Starší žactvo: Polička – Žamberk 3:6, Choceň
1:8, Chrudim 7:2
Dorost: Polička – Chrudim 2:7, Č. Třebová 0:9,
Žamberk 0:9, Perštýn Pardubice 0:9
Senioři: Polička – Perštýn Pardubice 5:4, Č. Třebová 2:7, Jevíčko 4:5, Hr. Králové 5:4
11. 6. - turnaj mladšího žactva v Zábřehu na Moravě. Z našich hrál Zdenda Jílek a ve dvouhře se
mu podařilo obsadit 3. místo.
Tenisový oddíl provádí výprodej použitých tenisových sítí – cena 500 Kč za 1 ks.
Informace na tel. čísle 608 725 973 nebo přímo
na kurtech.

Tři Studně
24hodinovka
V sobotu 4. června odstartovali organizátoři
montanklubu 14. ročník 24hodinového závodu na
kolech na Třech studních. Těchto závodů se již tradičně zúčastnil Míra Kmošek.
Děkuji všem jeho kamarádům, kteří ho přijeli
podpořit a pomoct zvládnout náročný terén – závod na kolech.
Více na www.montanaklub.cz.
Poděkování si zaslouží: Zdeněk O., Štefan V., Oldřich K., Jiří Z., Vojta H., Petr M., Jíťa K..
Poděkování patří též jejich manželkám, přítelkyním a dětem.
Všichni dohromady připravili Mírovi úžasné
prostředí a podmínky pro závod. Ještě jednou
díky všem, kdo se na přípravách a samotném závodu podíleli a pomohli manželovi překonat hranici
ujetých 420 km.
Jitka K.
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Nebojte se, nejde o ekonomický náhled do budoucnosti, ale o skateboardovou základnu poličských závodníků. V tuto chvíli máme za sebou již
tři závody v ČR a to dva pohárové závody Prachatice a Praha a také jedno Mistrovství republiky v Liberci, tím i úspěšný začátek sezóny.
Na prvního máje půda úrodná je. Hlavně však
pro naše juniory na prachatických závodech 1. Petr
Matouš a 2. Vítek Hromádko. V kategorii OPEN
pak 2. Stanislav Nožka a 7. Martin Tůma.
Máme zprávy, že svah v pražské Stromovce se
zase „hýbe“. Longbordové závody toho byly na konci května příčinou. Závody, ve kterých nemáme zatím zastoupení, se jely v sobotu a jsou velmi atraktivní pro diváky. V neděli následovaly klasické
sk8ové slalomy na Strahově, kde již naši závodníci
utrhli, co se dalo. V kategorii OPEN Tight 2. Jaroslav Knettig a 3. Stanislav Nožka. OPEN Hybrid
3. Jaroslav Knettig. Naši junioři však nenechali nic
náhodě a pro jistotu sebrali hodně medailí. Samozřejmě v řádných závodech. Tight 1. Vojta Valena, 2.
Petr Matouš a 4. Vítek Hromádko a slalom Hybrid
1. Petr Matouš, 2. Vojta Valena a 5. Vítek Hromádko. V Poličce tak na ně čekaly davy fanynek.
Již zmíněné Mistrovsví republiky v Liberci
se trochu netradičně odjelo na začátku sezóny
v lyžařském areálu Vesec. Všichni závodníci si

pochvalovali skvělé závodní podmínky a hlavně
kvalitní asfalt. Jó na dálnicích by to nešlo. Našim
závodníkům to opět skvěle jezdilo. Kategorie do
14 let: 1. Petr Matouš a 2. Vítek Hromádko. Do 17
let pak 1. Vojta Valena. Naši dospěláci se ve velké
konkurenci umístili také dobře 4. Stanislav Nožka,
5. Zdeněk Mach, 9. Jaroslav Knettig a 12. Jakub

Knettig. Poslední dva zmínění, mávajíce občanskými průkazy, letos přešli do dospělácké kategorie, tak jim držme palce, ať se daří.
-JT-

Volejbalové informace
Lupenický turnaj
Třetí květnový víkend vyjíždějí každoročně naše
družstva do Lupenice na Zmrzlinový turnaj. Letošního ročníku se zúčastnila družstva mladších a starších
žákyň. Obě si hravě poradila se svými soupeřkami
v sobotních základních skupinách. Naše zástupkyně
se probojovaly do nedělních finálových skupin, kde se
hrálo o medaile. Družstvo mladších žákyň obsadilo
nakonec 4. místo, starší žákyně byly o stupínek lepší.
Českotřebovský minivolejbal
28. 5. odjela výprava 8 družstev žákyň na barevný minivolejbal do České Třebové. Opět jsme se neztratily. V barvě žluté, oranžové a zelené nám cinkaly
zlaté medaile. V barvě oranžové a červené jsme braly
i druhá a třetí místa. Další družstvo žluťásků bylo

soutěžní rok starší žákyně. Polička prohrála s M. Třebovou 0:2, vyhrála nad Svitavami a Chocní shodně
2:1. Velkým překvapením bylo umístění na 2. místě.
Brno je zlatá…stříbrná loď
Turnaj k oslavám 90. výročí ČVS uspořádal místní
oddíl v brněnských Lužánkách 11. 6. Za parného sobotního dne bojovala naše družstva o sladké odměny
a medaile. Devět družstev obsadilo všechny minivolejbalové barvy. Nejvyšších ocenění, a tedy druhých
míst se dočkaly Kateřina Světláková a Vendula Korábová v barvě oranžové, a trojice zeleného minivolejbalu Marie Dvořáková a Kateřiny Mičková a Lidmilová. Dále jsme skončily na třetích, čtvrtých a šestých
místech. V barevné škále proti nám ale nastupovaly
soupeřky věkově starší, trenéři v moravských krajích

Polička v České Třebové

Odpočinek na brněnském turnaji

čtvrté, zelené doplnily úspěch výpravy na šestém
místě.
Je třeba pochválit Terezu Tutkovou, Míšu Srnskou,
Kateřinu Světlákovou, Vendulu Korábovou, Marušku
Dvořákovou, Martinu Zapletalovou, Markétu Štějdířovou a Nikolu Báčovou, které své kategorie vyhrály.
Přípravka v šestkovém volejbale
Ku příležitosti stého výročí otevření budovy sokolovny v Poličce pořádal TJ Spartak Polička turnaj
mladších žákyň, vlastně přípravky. Děvčata budou
hrát teprve nadcházející sezónu šestkový volejbal.
Byla to skvělá příležitost vyzkoušet si první údery na
velkém hřišti. Turnaje se zúčastnila družstva Svitav,
Chocně, M. Třebové a domácí Polička.
M. Třebová turnaj vyhrála, ale jako jediná přijela
s letošními přebornicemi, které budou hrát příští

asi překoukli zařazení do kategorií. Anebo že by prestiž? Soutěž se totiž hrála jako Velká cena Brna. Přesto
jsme byly spokojeny s výkony jednotlivých děvčat.
Krajská soutěž přípravek dívek
V neděli 12. 6. byl završen maratón zápasů ve
trojkovém volejbale. Polička do přeboru přihlásila
3 družstva. Děvčata se v jednotlivých týmech střídala. Věkové hranici ročníků 1998 jsme se nemohly
letos rovnat. Naše děvčata startovala i jako ročník
2000 a nevedla si vůbec špatně. Všech 12 hráček zůstává v této kategorii i v příštím roce. Cíl, který jsme si
na začátku sezóny daly, být na 6. místě, se beze zbytku vyplnil. Pouhé 4 body od místa pátého.
Děvčata bojovala a jejich výkony jsou velkým příslibem do nadcházející sezóny. Umístění: 6., 13. a 16.
místo. Startovalo 20 týmů. 		
-har-
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Fan club Sparta Polička
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám představil oficiální pobočku fan clubu fotbalového mužstva AC Sparta Praha. Fan club poličských Sparťanů
funguje od 13. 8. 2006, kdy se konala ustavující schůze v restauraci Pivovar, při které byl zvolen výkonný
výbor v čele s předsedou Janem Tlustým, kterého po
dvou letech ve funkci vystřídal Leoš Kubát, jenž stojí
v čele našeho spolku dodnes. V úvodním roce jsme
měli 35 členů a s potěšením mohu konstatovat, že se
naše členská základna stále rozrůstá. V právě skončené sezóně čítal náš fan club 72 členů ve věkovém
rozmezí 7 - 72 let.

Zlatým písmem se do historie naší pobočky zapsalo datum 12. 4. 2010. V ten den se konalo slavné derby
Sparta - Slavia a před zápasem měly na ploše Sparťanského stadionu premiéru vlajky fanouškovských
skupin, které orámovaly slavnostní nástup obou
mužstev. Považujeme za velký úspěch, že mezi prvními šesti vlajkami o rozměrech 3,5 x 3,5 m nechyběla
zástava fan clubu z Poličky. Jako první měl tu čest
nést vlajku náš předseda. Premiéra dopadla dobře

a vlajka byla pokřtěna výhrou sparťanských válečníků 1:0. Od té doby se už na ploše Generali arény vystřídala spousta dalších zástupců z našich řad a všichni si
odnesli nezapomenutelný zážitek, vždyť komu se poštěstí vstoupit krátce před zápasem na hrací plochu?
Hlavně kvůli výhodám, jaké mají pobočky fan clubu, můžeme pořádat autobusové zájezdy na vybrané
domácí zápasy Sparty, které financuje vedení našeho
oblíbeného klubu. Díky tomu tak s námi mohli jet
i začínající fotbalisté z Poličky a Borové pod vedením
pánů Lajžnera a Trkala, kteří jistě ocenili příznivé
vstupné a komfort speciální rodinné tribuny, kde
jsou děti v naprostém bezpečí.
Stranou našeho zájmu není ani propagace fan
clubu, takže se můžeme pyšnit vlajkou, která s námi
cestuje na každý zápas a má již své stálé místo mezi
ostatními vlajkami na tribuně. Dále stojí za zmínku,
že jsme nechali vyrobit poličské fanclubácké šály, které se pro velký úspěch nechaly přidělávat, a celkem
se jich prodalo 120 kusů. Následovala výroba triček
a samolepek a v současné době chystáme nový motiv
šály.
V loňském roce jsme uspořádali I. ročník turnaje
v malé kopané sparťanských fan clubů, v jehož tradici
chceme pokračovat i letos. II. ročník by se měl konat
v Jedlové ve druhé polovině srpna.
Poslední sezóna skončila pro Spartu neúspěchem,
jelikož se nepodařilo obhájit mistrovský titul. Proto
už všichni vyhlížíme sezonu novou s přáním, aby se
mistrovské oslavy vrátili zpět na Letnou. Přidat se
k nám můžete všichni. Chcete-li posílit naše řady, tak
se právě vybírají příspěvky na nadcházející ligový ročník a pro informace a přihlášky nových členů je k dispozici e-mail: kozelmi@seznam.cz, č. tel.: 734 336 457
nebo www.fanclubsparta-policka.webgarden.cz.
Za Fan club Sparta Polička
místopředseda S. Bartoš.
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Gratulace pro
přebornice
Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou poblahopřál k vynikajícímu úspěchu dívkám TJ Spartak Polička A, které
získaly titul Přeborníka Pardubického kraje v přehazované dívek za období 2010/2011. Krajského přeboru se zúčastnilo 24 družstev a naše dívky patřily po
celou dobu turnaje mezi jedničky. Za úspěch poličských sportovkyň mohou samozřejmě také jejich trenéři, manželé Haraštovi. Ti se poličskému volejbalu
věnují již 12. rokem. Na schůzce s vedením města
trenéři představili i další úspěšné výsledky letošní
volejbalové sezóny a plány pro budoucnost.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Turisté v červenci
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.
Na základě dotazů veřejnosti bude k přehlednosti městských památek po dohodě s MěÚ na zadní
straně turistické mapy vyvěšena mapa města Poličky.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Hokejbal
Mladší žáci SK Kometa Polička mistry republiky!
Poličští hokejbalisté byli v uplynulé sezóně
úspěšní, tradičně zejména v žákovských a mládežnických věkových kategoriích – ve všech případech se jim podařilo probojovat na závěrečné
turnaje MČR, kde uspěli zejména mladší žáci a suverénně se stali mistry ČR. Hráči a hráčky v kategorii přípravek skončili po smolné semifinálové
prohře třetí, starším žákům se již tolik nedařilo,
ale i sedmé místo je velkým úspěchem. Dorostenci
po vítězství v regionální soutěži postoupili z druhého místa v baráži do extraligy st. dorostu, muži
obsadili v 1. Národní hokejbalové lize 9. místo, těsně za postupovou příčkou do play off.
Za zmínku jistě stojí vítězství mladších dorostenců (v dlouhodobé soutěži hráli naši mladší dorostenci v družstvu starších) na silně obsazeném
turnaji v Letohradu a také účast nejlepších poličských hráčů v českých reprezentačních výběrech
- David Hejtmánek, Dominik Mikulčák, Míra Tošovský v kategorii U14, Martin Švanda v U16 a zejména bratři Petr a Michal Chmelovi v seniorské
reprezentaci ČR na MS v Bratislavě!
Přípravky
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii přípravek
Pardubice, 3. – 5. 6. 2011
SK Kometa Polička:
Kyncl Michal, Nečas Vojtěch Tobiáš Ondřej, Dufek Michal, Patočková Barbora, Kukla Miroslav,
Augustin Filip, Kynclová Bára, Daněk Vojtěch, Šutera Daniel, Zrůst Roman, Jirouš David, Teplicová
Denisa, Pospíšil Zdeněk, Klodner Jan, Dufek Karel, Krejčí Štěpán, Makovský Milan, Prokopec Radim, Hnát Radim (pořadí podle kanadského bodování na turnaji). Trenéři: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří Tobiáš.
Základní skupina
SK Kometa Polička - Ježci Heřmanův Městec 11:0
HBC Rakovník - SK Kometa Polička
0:12
SK Kometa Polička - HBT Vlašim
6:0
HBC Hostivař - SK Kometa Polička
1:4
Čtvrtfinále
SK Kometa Polička A - HBC Pardubice
3:0
Semifinále
SK OEZ Testa Letohrad - SK Kometa Polička 2:1
O 3. místo
HC Švantlův Dvůr Písek - SK Kometa Polička 1:5
Finále
HBC Vsetín - SK OEZ Testa Letohrad
3:4 p
SK Kometa Polička:
Mikulčák Dominik, Martinů Jaroslav, Štefka Matěj, Patočka Matouš, Patočková Barbora, Geba Karel, Holec Jaroslav, Jílek Jiří, Hnát Denis, Klodner
Jan, Malinský Jaroslav, Krejčí Kamil, Kukla Miroslav, Teplicová Denisa, Nečas Vojtěch, Krejčí Filip, Tobiáš Ondřej, Lajžner David, Lidmila Martin,
Hnát Radim (pořadí podle kanadského bodování
na turnaji). Trenéři: Pavel Dvořák, Milan Šrámek,
Jiří Tobiáš.
Základní skupina
SK Kometa Polička - HBC ALPIQ Kladno 11:1
HBK Kyjov - SK Kometa Polička
0:14
SK Kometa Polička - TJ Tatran Třemešná 5:0
Semifinále
SK Kometa Polička - HBC Pento Most
4:0
Finále
SK Kometa Polička - HBT Vlašim
5:3
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii
starších žáků – finalový turnaj
Praha, 27. – 29. 5. 2011
SK Kometa Polička:
Patočka Matouš, Holec Jaroslav, Vodvárka Petr,
Tošovský Miroslav, Hejtmánek David, Lidmila
Michal, Doležal Tomáš, Geba Karel, Mikulčák
Dominik, Češka Jakub, Klepárník David, Dvořák
Martin 1, Dvořák Martin 2, Anýž Lukáš, Bílý Lukáš, Lidmila Martin (pořadí podle kanadského bo-
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dování na turnaji). Trenéři: Pavel Dvořák, Milan
Šrámek, Jiří Tobiáš.
Základní skupina
SK Kometa Polička - TJ Snack Dobřany
0:1
SK Kometa Polička - HbK INTEVO Karviná 1:7
HBC ALPIQ Kladno - SK Kometa Polička 2:1 ss
O 7. místo:
SK Kometa Polička - SK Jihlava
4:2
Baráž o extraligu:
SK Kometa Polička - TJ ACS Malenovice SV 8:1
SK Jihlava - SK Kometa Polička
5:4
SK Kometa Polička - SK Ďáblové Praha
3:1
Kometa Polička:
Hejtmánek Josef, Tobiáš Jiří, Tobiáš Vojtěch, Dvořák Marcel, Tocháček Břetislav, Švanda Martin,
Hejtmánek David, Dvořák Jonáš, Novotný Petr,
Kašpar Jiří, Anýž Lukáš, Šťastný Ondřej, Navrátil
Tomáš, Cajzl Daniel, Buben Aleš, Bílý Lukáš, Boháček Jan, Večeřa Patrik, Lidmila Michal, Koníček
Petr, Češka Jakub, Doležal Tomáš, Dvořák Martin,
Dvořák Martin, Klepárník David, Tošovský Miroslav, Nespěšný Ondřej, Hemerka Tomáš, Tichý Jiří
(pořadí podle kanadského bodování v dlouhodobé
části). Trenéři: Pavel Dvořák, Josef Hejtmánek st.
SK Kometa Polička:
Schauer Roman, Chmel Petr, Chmel Michal, Hubáček Jiří, Štefka Filip, Rokos David, Geba Karel,
Tocháček Břetislav, Radiměřský Jakub, Dvořák

Jonáš, Vápeník Vratislav, Navrátil Tomáš, Grubhoffer Miloš, Hejtmánek Josef, Teplý Petr, Mitáš
Jakub, Macenauer Dominik, Víšek Milan, Hanyk
Vojtěch, Libich Martin, Prchal Miroslav, Tobiáš
Vojtěch, Kašpar Jiří, Švejda Filip, Báča Milan, Sokol Lukáš, Buben Aleš (pořadí podle kanadského
bodování v dlouhodobé části). Trenér: Pavel Štefka.
Více na: www.hokejbal-vychod.cz, www.hokejbal.cz,
www.kometa-policka.webgarden.cz
Za SK Kometa Polička Pavel Štefka

mladší žáci SK Kometa Polička mistři ČR 2011

Mladší žáci - Mistrovství ČR – dlouhodobá část, skupina Východ
Poř. Název týmu
Z
V
VP
1.
SK Kometa Polička
32
30
1
2.
HBC Hradec Králové 1988
32
24
3
3.
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice A
32
24
1

R
1
1
2

P
0
4
5

Skóre
276:35
174:41
221:47

B
93
79
76

4.
5.
6.
7.
8.

ERA Svítkov Stars Pardubice
SK OEZ Testa Letohrad
Ježci Heřmanův Městec
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B
TJ Lokomotiva Česká Třebová

32
32
32
32
32

18
15
13
7
6

0
0
1
1
0

3
0
0
0
0

11
17
18
24
26

146:107
111:92
87:101
34:210
31:232

57
45
41
23
18

9.

1.HBC Svitavy

32

0

0

0

32

11:226

0

Starší žáci - Mistrovství ČR – dlouhodobá část, skupina Východ
Poř. Název týmu
Z
V
VP
1.
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
24
21
2
2.
SK Kometa Polička
24
18
1
3.
HBC Hradec Králové 1988
24
12
2
4.
Ježci Heřmanův Městec
24
10
1
5.
ERA Svítkov Stars Pardubice
24
7
2
6.
SK OEZ Testa Letohrad
24
6
2
7.
HC Jestřábi Přelouč
24
0
0

R
0
1
4
2
1
1
1

P
1
4
6
11
14
15
23

Skóre
128:44
149:42
95:63
98:74
68:94
54:102
22:195

B
67
57
44
34
26
23
1

Starší dorost - NHbL – skupina Východ
Poř. Název týmu
1.
SK Kometa Polička
2.
HBC Jokerit Chrudim
3.
TJ Lokomotiva Česká Třebová B
4.
HC Jestřábi Přelouč
5.
SK Holcim Prachovice

Z
32
32
32
32
32

V
27
25
16
4
3

VP
1
0
1
1
2

R
0
1
0
3
1

P
4
6
15
24
26

Skóre
161:43
193:40
107:105
60:206
49:176

B
83
76
50
17
14

V
20
15
15
13
10
11
10
6
6
5
4
2

VP
1
2
0
0
4
1
0
3
1
0
2
1

R
0
1
1
3
2
1
0
0
3
2
0
2

P
1
4
6
6
6
9
12
13
12
15
16
17

Skóre
133:32
113:43
101:44
65:52
65:40
98:84
74:104
70:97
51:82
41:92
52:117
35:111

B
62
50
46
42
40
36
30
24
23
17
16
10

Muži - 1.NHbL – skupina Východ - konečná tabulka
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název týmu
SK Jihlava
TJ ACS Malenovice SV
SHC Opava
HC Jestřábi Přelouč
HBC Vsetín
SK Sudoměřice
Ježci Heřmanův Městec
HBC Rigum Hodonín
SK Kometa Polička
ERA Svítkov Stars Pardubice
HBC Hradec Králové 1988 B
TJ Sokol Poruba

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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Čtyřiadvacetihodinový rybářský závod dvojic
Pohár Poličský kapr
Od soboty 4. do neděle 5. června se na přehradě
v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička
Pod Kopcem konal nejvýznamnější závod jeho
letošního sportovního kalendáře – XIII. ročník
Poháru Poličský kapr. Jde o závod, který klade na

Na start se dostavilo 50 dvojic, tedy sto účastníků. To je na dnešní dobu malinký zázrak a tak
jsme rádi, že jsme závod přece jen uspořádali.
Počasí nám docela přálo, bylo teplo, a ten večerní
déšť jen příjemně pročistil a osvěžil vzduch. Mys-

Vítězové v kategorii mládež do 15 let viz konečné výsledky

Vítězové soutěže o nejvíce ulovených ryb
(centimetrů) - viz konečné výsledky

účastníky velké nároky nejen pro svou délku (24
hodin), ale vyžaduje i velké soustředění (chytá se

lím, že všechno dopadlo k všeobecné spokojenosti.
Není snad potřeba zdůrazňovat, že jsme do revíru ke stávající obsádce vysadili dalších 1 100
kaprů, kteří ochotně berou. Vždyť jen za první poločas se jich chytilo 480, z toho jedna dvojice 68.“
V sobotu večer se měla konat společenská zábava. Ale zapršelo...
„Ten déšť bohužel všechno hodně narušil. Kapela sice začala hrát, ale většina příchozích si účast
rozmyslela a odešla domů. Zanedlouho sice přestalo pršet, ale z toho se už radovali jen rybáři...“
Děkujeme za rozhovor.

Vítězové v soutěži o největší ulovenou rybu viz konečné výsledky
přes noc) a odolnost vůči třeba i nepříznivému počasí a únavě.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
k tomu řekl: „Tento závod je jedním z vrcholů našeho letošního sportovního kalendáře. Ve své době
to byla největší nejen rybářská, ale i společenská
akce na Poličsku, ale bohužel jsme ji už nemohli
udržet v dřívějším rozsahu, dokonce jsme zvažovali, jestli ji nemáme zrušit. Nakonec jsme se
rozhodli pro několik změn s ohledem na „skalní“
účastníky, kteří sem jezdí každý rok. Ti pomalu
stárnou a rybařit non stop 24 hodin, za každého
počasí, je pro ně velice namáhavé a únavné. Proto
byl závod ukončen v neděli v 9 hodin.

Konečné výsledky:
Soutěž o největší počet nachytaných kaprů (centimetrů): 1. tandem Žraloci, 3 801 cm,
2. Barčevský – Hlásenský, 2 848 cm, 3. Vymazal
– Vymazal, 2 310 cm, 4. J. Martinů – Dvořák, 2 097
cm, 5. Krušina – Macháček, 2 045 cm atd.
Soutěž o největší ulovenou rybu: 1. tandem
Fuksovic, kapr 79 cm, 2. Pantůček – Zink, kapr 76
cm, 3. Vymazal – Vymazal, kapr 74 cm.
Oceněni byli i účastníci závodu ve věku
do 15 let: J. Martinů – Dvořák (4. místo v hlavní
soutěži!), P. Martinů – Dvořák (8. místo v hlavní
soutěži!), Tošovský – Škraňka (28. místo v hlavní
soutěži!).
Pro tři nejúspěšnější dvojice v každé kategorii
byly přichystány poháry. Hodnotné věcné ceny věnovalo RS Vysočina Polička a další sponzoři.
Pro úplnost dodejme, že celkem bylo uloveno
759 ryb (749 kaprů, 8 amurů a 2 líni).
Text a foto: L. Vrabec

KARATE Grand Prix – Ústí nad Labem
28. května se opět vydala Šárka Kučerová na
kvalitně obsazený turnaj Czech Karate Open Cup
2011 - Grand Prix Ústí nad Labem. Na 5 bojištích
se navzájem utkalo 306 bojovníků z ČR, Řecka,
Izraele, Německa, Arménie, Slovenska, Polska
a dokonce i z Chile. Byla to další postupová soutěž
na mistrovství ČR mládeže i seniorů v roce 2012.
Šárka ve své kategorii seniorů - 55 kg ve finálovém
boji podlehla reprezentantce národního teamu
Chile a získala stříbrnou medaili. Tato závodnice se zajímavým jménem Jessy Makarena Reyes
Contreras byla bronzová na Panamerickém mistrovství seniorů 2010 v Ekvádoru. Šárka si také
poprvé vyzkoušela kategorii BRH (bez rozdílu
hmotnosti). Tam bohužel hned v úvodu podlehla
české závodnici Haně Dostálové. Hana D. jinak
také nastupovala v kategorii nad 68 kg, což bylo
opravdu znát na první pohled a bohužel to i v ko-

nečném důsledku rozhodlo. Na fotografii je Šárka
první zleva.
Radovan Andrle

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

Sté narozeniny
sokolovny
Mladí nadšenci v Poličce se rozhodli v roce 1870
založit organizaci zaměřenou na tělovýchovu. V prosinci téhož roku byly schváleny stanovy Sokola a zvolen první starosta bratr Martin Štěpán. Sokolská
jednota cvičila v propůjčených prostorách bývalé
solnice, v Panském domě a letní tělocvičně chlapeckých škol. Zájem cvičenců se zvyšoval, a to i na veřejných akcích pořádaných místními i okolními sokolskými spolky. Jednou z náplní byl nácvik sestav na
všesokolské slety v Praze.
Od roku 1885 probíhala sbírka pro výstavbu nové
tělocvičny. V roce 1908 dospěla sbírka do stavu realizace. Byla zadána architektu Františku Beránkovi z Prahy, studii rozpracoval stavitel Josef Kremla
z Litomyšle. Vlastní výstavbu realizovala poličská
firma Matěje Vystavěla. Cvičební prostory byly dokončeny v lednu 1911, kdy bylo zahájeno cvičení.
Slavnostní otevření se pak uskutečnilo při župním
Sokolském sletu dne 23. července 1911.
Jestliže dnes sokolovna září novotou, je to naše
povinnost k našim předkům, kteří za složitých hospodářských a společenských podmínek takové dílo
realizovali. Je samozřejmě nutné poděkovat za výraznou podporu funkcionářům města Poličky, tělovýchovným orgánům a sponzorům, bez kterých by
opravy a provoz nemohly být realizovány.
Již plných sto let slouží naše sokolovna tělovýchově a sportu. Celé generace mládeže zde získávají
návyky odpovědnosti, kolektivnosti, zdatnosti, bojovnosti a mravní výchovy. To je zásluhou cvičitelů
a trenérů, kteří se mládeži věnují.
Dne 4. června proběhla v prostorách sokolovny
oslava tohoto výročí. V dopoledních hodinách si
mohli návštěvníci prohlédnout celou sokolovnu,
kroniky a stojany s prezentací jednotlivých oddílů
dnešního TJ Spartaku Polička. Od 10 hodin proběhl
na přilehlých volejbalových kurtech turnaj mladších
žákyň, kterého se zúčastnila čtyři družstva.
Od 12.30 byl pro menší návštěvníky připraven dětský sportovní den, a tak se běhalo v pytlích, ploutvích, shazovaly se plechovky a zdokonalovala se
technika hodu, chytání a odbití míčů všech velikostí.
Děti měly možnost vyzkoušet si stolní tenis a baby
tenis.
V 15.30 začala oficiální část projevy starosty města Jaroslava Martinů a bývalého předsedy TJ Spartak Polička Bohuslava Chvály. Následovalo ocenění
dlouholetých členů, funkcionářů, cvičitelů a trenérů.
Společně se starostou města a současnou předsedkyní jednoty Eliškou Machovou předával ocenění
Antonín Kadlec, předseda regionálního sdružení
sportů.
Poté následovala prezentace jednotlivých sportovních oddílů. Největší aplaus měly cvičící ženy, které
předvedly cvičení na píseň „Zhluboka dýchat“. Stolní
tenisté se přesvědčili o tom, že není lehké předvést
exhibici před zaplněnou sokolovnou. A volejbalistky
vnesly mladého ducha mezi přítomné. Následovalo
tančení Besedy a country tanců. Celý program zakončila skupina Idefix, která hrála k tanci i poslechu.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit toto významné výročí.
Za TJ Spartak Polička
Ludmila Haraštová, foto: A. Klein
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Koupaliště
Provoz koupaliště zahájen.
Provozní doba koupaliště od 1. 7. do 31. 8. 2011 je
od 10.00 hod. do 19.00 hod. V době nepříznivého počasí bude přírodní koupaliště zavřeno.
Pronájmy plážového hřiště a informace o provozu
koupaliště získáte: na č. tel.: 731 020 030 Plavecké
škola - koupaliště.
Bazén je od 1. 7. do 31. 8. uzavřen.
V provozu je fitcentrum, kadeřnictví a kosmetika.
KOUPALIŠTĚ
Ceník platný od 25. 6. 2011
V areálu koupaliště se nachází plážové hřiště, tenisový stůl, skluzavka velká, brouzdaliště s tryskající
vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
děti do 3 let zdarma
děti od 3 do 15 let 15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí 30 Kč, po l7 hod. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P a jejich průvodci 15 Kč,
po 17 hod. 5 Kč
Parkoviště os. auta 10 Kč
Půjčovné:
hřiště: 50 Kč na 1 hod., míč: vratná záloha
50 Kč/hod., rukávky/pár: 5 Kč/hod., plavecký pás:
5 Kč/hod., pálka na stolní tenis 2 ks a míček l ks:
vratná záloha 5 Kč/ hod., slunečník: vratná záloha
10 Kč/ den.
VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ PLATÍ HRÁČI I
DIVÁCI PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU dle platného
ceníku.
Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Jitka Kmošková - vedoucí plaveckého bazénu Polička., tel.: 737 867 342, tel. koupaliště: 731 020 030

Poličský bagr
Dne 23. 7. se ve spolupráci
s obcí Sebranice uskuteční na
plážovém hřišti v areálu koupaliště tamtéž XI. ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic
Poličský bagr.
Přihlášky přijímáme do 9. 7. Počet družstev je
omezen na šestnáct. Startovné 200 Kč. Více informací na webu.
Za TJ Spartak Polička - ASPV volejbal
J. K. Dvořák, policskybagr.nastrankach.cz

Peklo 2011
Minule jsme vás informovali o rybářském závodu Peklo 2011. Dnes se k události vracíme fotografií, na níž přebírá člen RS Vysočina Michal Hatala od pořadatelů ocenění za nepřetržitou účast
v předchozích 33 ročnících závodů.

SK 1. FBC Polička
Náš sportovní klub vznikl před dvěma lety jako vůbec první florbalový tým v Poličce. Hlavní příčinou
byl rozpad B-týmu Litomyšle, kde do té doby většina hráčů působila. Jako skupina spoluhráčů a hlavně kamarádů jsme se domluvili na založení nového
týmu a Polička byla vybrána jako příhodné město.
Většina hráčů je totiž z Poličky a blízkého okolí, dále
pak Litomyšle a Vysokého Mýta. Po přihlášení týmu
do České florbalové unie jsme byli zařazeni do Pardubické ligy B, kde nás čekali týmy jako Vysoké Mýto,
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová atd.
V první sezoně jsme skončili na docela pěkném
3. místě, ale trochu jsme doufali, že by to mohl být
i postup. Právě s vidinou postupu do 3. ligy jsme se

připravovali na sezonu 2010/2011. Do týmu přišly
nové tváře, které nám měly dopomoci k vítězství v
soutěži. Po prvních zápasech bylo jasné, že o prvenství se nejspíše bude přetahovat tým Svitav B právě
s Poličkou. Tato dedukce se ukázala jako správná.
Ihned na začátku sezony jsme několikrát přišli zbytečně o důležité body a to nás na konci sezony hodně
mrzelo. Po celou dobu jsme totiž doháněli ztrátu na
svitavské béčko, které se ujalo vedení téměř od prvních kol. Po podzimu jsme skončili druzí, avšak s nepatrnou ztrátou a o to větší byla motivace dostat se

na první místo. Během jara se rozestup nijak zvlášť
neměnil. Ale jen do té doby, než jsme Svitavy přivítali na domácí palubovce v hale místního gymnázia.
Tento důležitý zápas jsme úspěšně zvládli a výhrou
stáhli náskok soupeře na pouhý bod. V následujícím
kole byl náš soupeř opět stejný a tak jsme věřili, že
bychom se další výhrou mohli posunout do čela. Před
nejdůležitějším zápasem sezony se nám ale bohužel
zranili dva nejproduktivnější hráči a tak jsme nastoupili notně oslabeni. Po velkém boji a vyrovnaném zápase jsme prohráli 5:3 a tento výsledek nás nadobro
přikoval na druhé, tedy nepostupové místo. Zbylé
zápasy jsme přesto nevypustili a snažili se dohrát
soutěž se ctí a dobrý pocitem z odvedené hry. To se
později ukázalo jako správný přístup.
Po sezoně nám totiž bylo ze svazu sděleno, že se
účastník 3. ligy Nová Paka do soutěže nepřihlásil.
A my, jako tým, který má z Pardubických lig A+B
a Hradecké ligy největší počet bodů na druhém místě,
jsme tedy rovněž postupujícím týmem. Tato zpráva je
pro nás všechny jistě velkou motivací, ale také výzvou.
Jako účastník 3. ligy se musíme přes léto dobře připravit po herní i fyzické stránce. Zřejmě nás také čeká
posílení týmu o pár hráčů, protože větší šířka kádru
není nikdy na škodu. Jako cíl jsme si pro novou sezonu stanovili úspěšné působení a setrvání v soutěži
i do dalších let, kvalita hráčů i brankářů na to určitě
je. O kvalitě hráčů hovoří např. tabulka produktivity
letošní sezony, kde máme v první šestce hned čtyři
naše zástupce.
Rádi bychom také na florbal navnadili širší poličskou veřejnost. Při našich domácích zápasech je
turnaj od turnaje stále lepší atmosféra a zvyšuje se
počet fanoušků, což je jedině dobře. A my budeme
vděčni za každého diváka, který se na nás přijde
podívat. Pro případné zájemce o tuto hru není problém se přijít podívat na náš trénink a po domluvě
se i aktivně zapojit. Trénujeme v hale ZŠ Na lukách
a příležitostně také v hale gymnázia. Termíny tréninků přes léto budou zveřejněny na našich stránkách http://www.fbkpolicka.websnadno.cz
-ob-

Běh naděje 2011
V letošním roce se Polička zařadila mezi více než
Akce se opět vydařila a každý se těší na příští rok.
70 měst, kde se koná Běh naděje. Volně navazuje na
Tuto aktivitu podpořil i pan starosta a doporučil
předchozí Běh Terryho Foxe. Smyslem akce je shro- v této činnosti v době neustálého vysedávání u televimáždit finanční prostředky pro nemocné rakovinou. ze a u internetu pokračovat.
Lékařská věda už sice hodně pokročila, ale tato neNa konto Běhu naděje bude zasláno 3 502 Kč.
moc ještě stále na ústupu není. Proto je chvályhodná
Naše poděkování patří sponzorům: Pardubický
každá sebemenší snaha v boji proti této zákeřné ne- kraj, BONAPARTE, Město Polička, TES s. r. o. Poličmoci. V Poličce se letos Běh naděje konal už v neděli
ka, Svatojosefská jednota, KDU-ČSL. V neposlední
19. června. Jako každoročně vedla trasa z Palackého
řadě všem organizátorům v čele s panem Miloslavem
náměstí ulicemi Šaffova, Pálená, Tyršova, Na Bídě
Zezulou a Michalem Popelkou.
a dále přes městský park na nábřeží Svobody a zpět
A tak zbývá už jen zvolat: „Běh naděje 2011 skončil
na Palackého náměstí.
– ať žije Běh naděje 2012“.
Účastníci se mohli registrovat od 12.30 hodin. PřiDalší informace naleznete na webové stránce Svahlásilo se 73 účastníků. Na podporu akce si kupovali
tojosefské jednoty www.jordanpolicka.cz.
tyto upomínkové předměty: hrnek, puzzle, tričko,
-mhčepice, náramek, šerpa, klíčenka, magnetka, píšťalka,
jo-jo, propiska.
Ve 14.00 hodin účastníky přivítal pan Miloslav Zezula a poté pronesl úvodní slovo pan Jaroslav Martinů, starosta města Poličky a poslanec Parlamentu
České republiky, jenž si i přes svůj vytížený program
vždycky udělá čas a přijde mezi nás.
Krátce po 14. hodině byl běh odstartován panem
starostou, který pak v cíli každého účastníka přivítal
a všem předal věcné dárky – karetní kvarteto, kartičku o účasti a sladkou oplatku. Na posilněnou ještě každý účastník obdržel párek s chlebem a čaj nebo limonádu. Na závěr pan starosta losoval a předával věcné
ceny. To už se dosud jasná obloha zatáhla a přišel malý
deštíček. Ale to už našim sportovcům vůbec nevadilo.
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