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Okolí Masarykovy školy bude nové
Modernizací a rozsáhlými stavebními úpravami
prošla Masarykova ZŠ v nedávné době, v tomto
roce změny pokračují, a to v bezprostředním okolí
školy. Promění se, jak prostranství před budovou
školy, tak zázemí za školou.
Úprava prostranství před
ZŠ Masarykova
V rámci akce dojde k rekonstrukci stávajících
komunikací a zpevněných ploch, vybudování nového chodníku od semaforu ke vchodu do školy.
Zároveň vzniknou nová parkovací místa, vyměněno bude veřejné osvětlení a dojde k přemístění
stožáru semaforu na straně u školy k přechodu pro
chodce vč. úpravy napojení komunikace ke škole
na silnici I/34. Úpravy zahrnují také doplnění odpočinkové plochy vč. prvků mobiliáře před školou.
Vzhledem k důležitosti a vysoké architektonické
a historické hodnotě budov vychází navržené řešení z vítězné architektonické studie.
Akce bude realizována ve dvou etapách:
I. etapa: 1. 7. – 31. 8. 2016
II. etapa: 1. 4. – 31. 8. 2017
Celkové náklady – 6,5 mil. Kč.

Rekonstrukce sportovního areálu
Poslední rozsáhlejší rekonstrukce sportovního hřiště u Masarykovy ZŠ proběhla na počátku
80. let, v současné době je ve značně nevyhovujícím stavu z hlediska bezpečnostního, hygienického, ale i z hlediska současných obecných norem
pro sport.
Záměrem rekonstrukce je vybudovat nový běžecký ovál o délce 200 m s centrálním víceúčelovým hřištěm, a další atletické sektory. Návrh
stavebních úprav počítá s odtěžením nevhodné
škváry, vyrovnáním terénu, prodloužením a vybudováním nového tartanového oválu se třemi drahami, centrálním hřištěm se sportovním kobercem a oplocením, půlobloukem pro skok vysoký,
sektorem pro vrh koulí a skok daleký.
V sousedství oválu je plánováno basketbalové
hřiště s vyznačením plochy pro volejbal. Celý prostor bude nově oplocen, vybudovány budou též
nové přístupové cesty k jednotlivým sportovištím.
Stavební úpravy jsou řešeny jako bezbariérové.
Náklady jsou ve výši 10,5 mil. Kč.
Termín akce – červen – říjen 2016.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Cyklobusem z Poličky
o Českomoravském pomezí
Každý pátek, sobotu a neděli od 1. července do
28. srpna, vč. svátků 5. a 6. července se mohou poličští, opět po roce, nechat vyvést do okolí města
víkendovým cyklobusem. Autobus uzpůsobený
pro převoz jízdních kol brázdí turistickou oblast
na pomezí Čech a Moravy každé léto již od roku
2006.
Absolutní novinkou cyklobusu je, že vás o letních prázdninách vyveze z Poličky v 8.30 hodin
jedním směrem a odpoledne v 15.30 hodin směrem opačným. Díky cyklobusu se lze s kolem přepravit bez přesedání do různých koutů naší oblasti
k poznání takových míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhledna na Kozlově, zřícenina hradu
Cimburk, nebo jednotlivá města oblasti. Vydejte
se cyklobusem s kolem:
směrem na Borovou, Proseč, Nové Hrady a Vysoké Mýto:
• v sobotu: Polička (8.30 hod.) – Proseč
(8.50 hod.) – Nové Hrady (9.05 hod.) – Vysoké
Mýto (9.25 hod.)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. července
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka

• v pátek a v neděli: Polička (15.30 hod.) – Proseč
(15.50 hod.) – Nové Hrady (16.05 hod.) – Vysoké Mýto (16.25 hod.)
směrem na Květnou, Svitavy a Moravskou Třebovou:
• v sobotu: Polička (15.30 hod.) – Svitavy
(15.50 hod.) – Moravská Třebová (16.12 hod.)
• v pátek a neděli: Polička (8.30 hod.) – Svitavy
(8.50 hod.) – Moravská Třebová (9.12 hod.)
Vedení tras s mapkou a rozpis všech zastávek
s přesnými časy je uveden v propagačním letáčku „Cyklobus Českomoravským pomezím“, který
je distribuován do poličských domácností a bude
k dispozici v Informačním centru v Poličce, na
autobusových a vlakových nádražích a ve vlacích
Českých drah. Na lince platí jednotný tarif IREDO,
který nabízí několik možností, jak ušetřit. Slevy
jsou poskytovány dětem a osobám ZTP a je možné také využít výhodné rodinné, síťové a časové
jízdenky. Cena za přepravu jednoho kola je 20 Kč
bez ohledu na tarifní vzdálenost. Podrobné informace jsou k dispozici na turistickém portálu www.
ceskomoravskepomezi.cz.
Cyklobus je určen jak pro cyklisty, tak i pro pěší
turisty. Ti se mohou bez auta dostat blíže k atraktivitám Českomoravského pomezí díky spolupráci
měst Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Polička (spolufinancování pátečního
spoje) a Pardubickému kraji (částečné financování
sobotního a nedělního spoje).
Mgr. Jan Matouš
člen VV Českomoravské pomezí
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Koupaliště má
novou skluzavku
Nová skluzavka na poličském koupališti je již na
svém místě a čeká na první návštěvníky. Skluzavka je dlouhá 20 m a město Polička za ni ze svého
rozpočtu zaplatilo 1,7 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Dotace na
zateplení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí
o podporu v Integrovaném operačním programu ve
specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace
k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.
dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se
o výzvu č. 16). Celková výše finančních prostředků
ve specifickém cíli 2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč.
Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 16: 4,5 miliardy Kč, z toho podíl Evropského
fondu pro regionální rozvoj: 1,35 mld. Kč a podíl
státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.
Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?
Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:
• společenství vlastníků jednotek
• bytová družstva
• soukromí vlastníci bytových domů
• obce a jimi zřizované organizace
• kraje a jimi zřizované organizace
• organizační složky státu a jejich příspěvkové
organizace.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení,
která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více
než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
(pokr. na str. 2)
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Dotace na
zateplení

Turistické palandy hradního penzionu
nahrazují stylové postele

(pokr. ze str. 1)
Na co je možné žádat o podporu?
• zateplení obvodových stěn na obálce budovy,
stropů sklepení, výměna oken a dveří
• instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
• výměna zdroje tepla pro vytápění
• výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
• instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
• instalace zařízení pro kombinovanou výrobu
tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Hrad Svojanov vyhledávají turisté nejen jako
místo s bohatou historií, ale také jako místo, kde
mohou v klidu odpočívat. Rekonstrukce hradního
penzionu letos vrcholí. Brzy se promění i poslední
pokoj.
Hradní penzion je situovaný v prvním patře
empírové budovy, která lemuje dolní nádvoří historického sídla. Celkem čítá deset pokojů. Dříve jej
lidé znali jako turistickou ubytovnu s více lůžky
v menším prostoru. To je však už téměř minulostí.
V posledních letech prošel penzion postupnou rekonstrukcí. Nepohodlné palandy nahradily dobo-

Další informace, které byste měli vědět:
Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva,
kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení
včetně následujících požadavků, obdrží podporu
ve výši 25,5 %:
1. úspora celkové dodané energie minimálně 30 %
2. dosažení klasifikační třídy celkové dodané
energie C nebo lepší
3. splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
nebo
1. úspora celkové dodané energie minimálně 20 %
2. u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo
měněných výplní otvorů dosažení hodnoty
0,95 násobku doporučené hodnoty součinitele
prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší
hodnoty.
Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva,
kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria hodnocení
včetně následujících požadavků, obdrží podporu
ve výši 32,3 %.
Požadavky:
1. úspora celkové dodané energie minimálně 40 %
2. klasifikační třída celkové dodané energie
B nebo lepší
3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?
Panel 2013+ – nízkoúročené úvěry na opravy
a modernizace bytových domů, který je určen pro
všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu
technologie výstavby (panelové, cihlové). Více informací na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry
na opravy a modernizace domů.
Další informace o možnostech získání podpory
na renovace bytových domů naleznete také na portálu: www.renovujdum.cz.
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vé postele. „V současné době jsme zprovoznili další dva pokoje, č. 8 a 9, které dostaly zcela novou
podobu. Původně se jednalo o osmi a čtyřlůžkové
pokoje,“ upřesnil Miloš Dempír, kastelán hradu.
Pokoje jsou zařízené vyřezávaným starožitným
nábytkem z 19. století. Stěny pokryly dekorativní
stylové tapety. K osvětlení pokojů slouží historické lustry. V jednom z pokojů je dokonce umístěný
originální lustr zhotovený v porcelánce v Kamenickém Šenově. Podle kastelána je patrně nejhodnotnějším svítidlem na hradě vůbec.
Už v minulosti sloužila empírová budova k ubytování. Naposledy zde bydleli úředníci správy panství v roce 1910, kdy poslední soukromý majitel
Antonín František Haaschce prodal sídlo Poličce.
Také z tohoto důvodu jsou pokoje zařízené nábytkem z přelomu 19 a 20. století.
Pokoje správa hradu nechala zrenovovat v etapách. V první etapě se podařilo obnovit pokoje 1 až
5, ve druhé 6 a 7. Po delší době jsou obnovené další
dva. Tím však letošní práce v penzionu neskončily. „Získali jsme dotaci na dobudování sociálního
zařízení v nejjižnější části ubytovny. Ještě v letošním roce tak bude obnovený i poslední pokoj, z jehož části vznikne také stylová koupelna,“ dodal
Miloš Dempír.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Tajemná místa Kraje Smetany a Martinů
Vážení čtenáři,
zveme vás ke čtení a soutěžení v novém cyklu
z Kraje Smetany a Martinů, tentokrát na téma Tajemná a zajímavá místa v Kraji Smetany a Martinů. Každá ze 14 členských obcí svazku představí
zajímavý článek a také soutěžní otázky. Ať se vám
nový seriál líbí!
Tajemná místa Kraje Smetany
a Martinů – obec Borová
Borová nabízí klidný odpočinek i příležitost ke
sportům v náručí lesů, vonných luk a potoků na
táhlých kopcích s pěknými výhledy. Je zde řada
pěších, v zimě běžeckých tratí, nechybí zde značené cykloturistické stezky. Kopec Skalka nalezneme na okraji obce v části, jež je podle kostela, který
je této světici zasvěcen, nazývána Svatou Kateřinou. Na vrcholku, v šeru původního bukového lesa,
se skrývá drobný skalní útvar – Skalka. Toto místo
je opředeno mnoha pověstmi…
„Před dávnými časy stával na Skalce hrad.
V něm sídlil ukrutný rytíř se svojí čeledí. Ta se ze
všech sil snažila vyrovnat divokosti a ukrutnosti
svého pána. Rytíř přepadal okolní vesnice, loupil,
pálil a vraždil. Pod touto drsnou slupkou dřímal
jediný ušlechtilý cit, a to nesmírná láska k jeho
dceři Máni.
Rytířova dcera si vyšla jednoho letního dne do
blízkého lesa. Chtěla si natrhat květy, které měla
velmi ráda. Zašla pod vysoké koruny stromů, kde
leskla se hladina hluboké studně, na které pluly
květy stulíků. Nahnula se, aby květy utrhla, ale
spadla do studně a utonula. Tam ji večer pánova
čeleď našla mezi květy. Aby zahlušil bolest nad

ztrátou milovaného dítěte, rytíř loupil a vraždil
ještě více.
Ale všeho do času… Byl čas žní, schylovalo se
k večeru. Od severu i západu hnala se temná
mračna. Všechno ztichlo. Prošel blesk, zahučel
hrom. V malé chvilce rozpoutala se veliká bouře.
Hrad se chvěl v základech. Vtom někdo zabušil
na hradní bránu. Poustevník jakýsi, až z rychumburského borového háje prosil o přístřeší v hrozné bouři. Nedostalo se mu však vlídného přijetí.
Suroví zbrojnoši tropili si z poustevníka posměch,
a když je napomínal, aby se Boha báli, že jeho
trest zachvacuje zločince jako blesk, zbili ho a za
bránu vyhodili, div o život nepřišel.
V novém oslepujícím blesku bylo viděti poustevníka, jak hrozí hradu a říká jakási tajemná slova. Bouře zesílila. Vše zmizelo ve tmě oslepujícím
bleskem. Když ráno sluníčko vyšlo, hrad už na
Skalce nestál. Jen několik skal, tvrdých jako srdce rytířovo, čnělo k obloze. Od těch dob jsou prý
v lese Královci na lesních mokřinách vidět světýlka. Je to duch zlého rytíře a jeho zločinných druhů,
čekající na dobré slovo, aby je z muk vysvobodilo.“
Soutěžní otázky:
1) V jaké nadmořské výšce se kopec Skalka nachází?
2) Jak se nazývá poznávací stezka, které je kopec
Skalka součástí?
3) Kolik má tato stezka zastávek?
Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 20. července 2016. Autor první správné
odpovědí získá dárek od obce Borová.

Gratulace pro výtvarníky
z poličské ZUŠ
17. výtvarný salon Královských věnných měst
probíhá ve dnech 28. června – 31. července v galerii
Suterén, Infocentrum Hradec Králové. Letošního
salonu se zúčastní žáci základních uměleckých škol
všech devíti Královských věnných měst. A téma?
V roce 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866 samozřejmě „Bitvy, souboje, zápasy“. Vynikajících výsledků dosáhli žáci ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.
A to konkrétně takto:
11–15 let – Adam Hurych (14 let) „V 7.30 je zahájen
útok na rakouské pozice”, ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička, Alexandra Fialová (14 let) „Umírá se v bojích
o návrší u Chlumu”, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Poděkování
Tímto děkujeme za dobrý nápad vedení plaveckého bazénu uspořádat kurz pro neplavce. Plavčice si
zaslouží pochvalu za vlídný, trpělivý a kamarádský
přístup k dospělým „žákům“. Těšíme se na podzim
na shledanou.
SM a účastníci kurzu

Zvláštní cena poroty – „Prezentace Bitva u Hradce
Králové, 150. výročí“. Kolektiv autorů: Anna Andrlová, Tomáš Mohr, Matouš Havelka, Adam Hurych,
Lukáš Kovář, Mikuláš Přikryl, Alexandra Fialová,
Max Čuhel, Pavlína Nováková, Barborka David, ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička.
Díla vyhodnotila odborná porota složená ze zástupců Unie výtvarných umělců Hradec Králové
a Impuls Hradec Králové.
Úspěšným žákům a jejich pedagogům patří velká
gratulace a poděkování za vynikající reprezentaci
města Poličky.
Hlasujte pro svého favorita!
Internetové hlasování
Po dobu konání výstavy, 28. června – 31. července,
bude probíhat internetové hlasování na www.vennamesta.cz, kde každý může podpořit dílo, které ho
nejvíce oslovilo. Každou základní uměleckou školu
reprezentují 3 díla vybraná odbornou porotou.
Výsledky hlasování budou zveřejněny po skončení
výstavy.
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
Královských věnných měst
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Upozornění pro
podnikatele
v silniční dopravě
Připomínám podnikatelům provozující koncesovanou živnost s předmětem podnikání Silniční
motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí a/nebo osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9
osob včetně řidiče povinnost prokázat nejpozději
do 31. července finanční způsobilost, jak ukládá
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelé podnikající v silniční dopravě
provozované velkými vozidly prokazují finanční
způsobilost dopravnímu úřadu Krajského úřadu
v místě sídla podnikatele v silniční dopravě.
Eva Zindulková
vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad

Z policejních
zpráv
Pět rozbitých výloh
během jedné hodiny
To je výsledek nočního řádění jednatřicetiletého muže.
Údajně poté, co počátkem června vypil několik piv a sklenek tvrdého alkoholu, se pohádal se
svým známým. To ho mělo rozčílit a svůj vztek si
měl vybít na výlohách. Cestou z restaurace v Poličce rozbil kamenem skleněnou výlohu novinového stánku, následně způsobil škodu na výloze
cukrárny, zlatnictví, papírnictví a nakonec měl
rozbít také okno dveří vozidla Škoda. Do objektů
se nevloupal, přesto svým jednáním měl způsobit škodu téměř třicet čtyři tisíc korun.
Policisté muže obvinili ze spáchání přečinu
poškození cizí věci, za který mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok vězení. Pro dřívější trestnou činnost byl v den sdělení obvinění dodán do
výkonu trestu.
Jeden skončil na JIP, druhý ve vazbě
Obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu
těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví
čelí jedenatřicetiletý muž.
Koncem května tři hodiny po půlnoci měl v Poličce oslovit pětatřicetiletého kolemjdoucího, zda
nemá peníze na pivo. Odpověď, že nemá, ho zřejmě rozlítila a muže zezadu napadl. Měl ho srazit
na zem a opakovaně bít obuškem do hlavy a kopat do celého těla
Útoku zanechal až ve chvíli, kdy se na místě
objevili dva muži, kteří právě jeli okolo a všimli
si ležícího muže a nad ním kopajícího násilníka. Osádka vozu přivolala záchranáře a agresor
z místa utekl. Zdravotníci zraněného muže ošetřili a převezli ho do nemocnice, kde zůstal hospitalizovaný na JIP.
Útočníka policisté vypátrali a také zadrželi.
Nejedná se o jeho první porušení zákona, jen
v průběhu května letošního roku se měl dopustit
ublížení na zdraví nejméně třikrát. Soud akceptoval návrh na vzetí obviněného do vazby, protože by mohl ovlivňovat nevyslechnuté svědky
nebo pokračovat v trestné činnosti.
V případě, že bude útočník uznán vinným,
může být potrestán až desetiletým pobytem ve
vězení.
por. Mgr. Hana Kaizarová
tisková mluvčí PČR
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Z rady města Poličky
Usnesení přijatá na 9. schůzi
Rady města Poličky
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní
smlouvě prohlídky a dohledové služby v objektu DPS
„Penzion“ Družstevní 970, 572 01 Polička se společností ROBUR, s. r. o., Brno, jehož předmětem je prodloužení předmětné smlouvy na dobu určitou 1 rok,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Oprava části chodníku na ul.
Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
doby nočního klidu při konání festivalu „POLIČSKÉ
ROCKOUPÁNÍ“
• v pátek 27. 5. 2016 je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do
6.00 hod.
• v sobotu 28. 5. 2016 je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, a to od 3.30 hod. do
6.00 hod.
• v neděli 29. 5. 2016 je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší, a to od 3.30 hod. do
6.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM schvaluje užití znaku města v publikaci „Anthropoid – pravdivý příběh“ společnosti „Centrum
české historie“, Praha, dle důvodové zprávy.
a/ RM schvaluje smlouvu o ubytování a ubytovací řád ubytovny pro muže bez přístřeší, dle
důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje ceník za ubytování na ubytovně
pro muže bez přístřeší platný od 1. 6. 2016, dle
důvodové zprávy.
c/ RM schvaluje požární poplachovou směrnici
a začlenění do kategorie činností z hlediska
požárního nebezpeční ubytovny pro osoby
bez přístřeší, kterou bude provozovat město
Polička od 1. 6. 2016.
d/ RM bere na vědomí záznam o provedené preventivní požární prohlídce ze dne 5. 5. 2016
na ubytovně pro osoby bez přístřeší a doklad
o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, dle důvodové zprávy.
e/ RM schvaluje provozní řád ubytovny pro osoby bez přístřeší platný od 1. 6. 2016, dle důvodové zprávy.
f/ RM pověřuje vedoucí OSVZ Bc. Martinu Černíkovou k podpisu uzavírání smluv o ubytování dle schváleného vzoru.
g/ RM pověřuje vedoucí OSVZ Bc. Martinu Černíkovou k tomu, aby v případě splnění podmínek
pro ukončení smlouvy o ubytování uvedených
ve schváleném vzoru smlouvy o ubytování, rozhodla o ukončení smlouvy výpovědí bez výpovědní doby, dle důvodové zprávy
RM schvaluje kapacitu školního klubu Masarykovy základní školy Polička, Polička, v rozsahu 55 žáků,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje:
a/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Martinů fest 2016 – 19. ročník“
č. OŠK/16/22581 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
b/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Polička JAZZ 2016 – 20. ročník“
č. OŠK/16/22580 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
c/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce
„Dny Slovenské kultury v Poličce – 4. ročník“
č. OŠK/16/22579 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
d/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce
„Divadelní přehlídka – Zákrejsova Polička
– 6. ročník – 2016 “ č. OŠK/16/22582 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové
zprávy.
e/ smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Divadelní pouť na Svojanově 2016“
č. OŠK/16/22578 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
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RM schvaluje uzavření smlouvy č. OŠK/16/22519
RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části místo poskytnutí dotace Pardubickým krajem Pardubice, ní komunikace v Poličce Modřeci s firmou SKANměstu Polička na projekt „Ukážeme, co dokážeme“ SKA, a. s., Praha 8, dle důvodové zprávy.
realizovaný Střediskem volného času Mozaika PoličRM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
ka, dle důvodové zprávy.
Hynkem Bláhou, k zajištění zakázky „Restaurování
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskyt- náhrobku rodiny Smolovy s postavou truchlícího annutí individuální účelové investiční dotace na nový
děla na hřbitově svatého Michaela v Poličce – 2. etadopravní automobil pro jednotku sboru dobrovol- pa – restaurování balustrády“, dle důvodové zprávy.
ných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – č. 12114373 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rám2016 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvo- ci Operačního programu Životní prostředí na akci
dové zprávy.
„Realizace úspor energie – Masarykova základní škoRM schvaluje smlouvu o dílo na „Opravu části
la Polička“, dle důvodové zprávy.
místní komunikace v Poličce Lezníku“ s firmou SWIRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
TELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní
č. 14171963 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámstavby VÝCHOD, Pelhřimov, dle důvodové zprávy.
ci Operačního programu Životní prostředí na akci
a/ RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petry Ze- „Realizace úspor energie – Oblastní charita Polička“,
manové, na funkci člena Výboru pro výchovu
dle důvodové zprávy.
a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
b/ RM doporučuje ZM zvolit členem Výboru pro
č. 14167993 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámvýchovu a vzdělávání Zastupitelstva města
ci Operačního programu Životní prostředí na akci
Poličky pana Tomáše Jandla, DiS., dle důvo- „Realizace úspor energie – Mateřská škola Polička,
dové zprávy.
Hegerova 427“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského loga pro případovou
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
studii firmy Software 602, a. s., Praha, dle důvodové
s nabídkami, pro posouzení kvalifikace uchazečů
zprávy.
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „RekonRM souhlasí se zbudováním půdní vestavby v by- strukce kanalizace a vodovodu Betlém-Havlíčkova
tovém domě č. p. 1012 na Sídlišti Hegerova v Poličce
v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
za účelem rozšíření bytu č. 9, sekce C, vel. 1+2, dle
a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s nádůvodové zprávy.
zvem „Úprava prostranství před ZŠ MasaryRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
kova, nábřeží Svobody v Poličce“ firmě Dlažba
o dílo s boine!architekti, Polička, na akci „Tendrová
Vysoké Mýto, s. r. o., dle důvodové zprávy.
dokumentace pro výběrové řízení na bytové domy
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“, dle důvodové
„Úprava prostranství před ZŠ Masarykova, názprávy.
břeží Svobody v Poličce“ mezi Městem Polička
a firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., dle důUsnesení přijatá na 10. schůzi
vodové zprávy.
Rady města Poličky
RM schvaluje uzavření školní družiny MasarykoRM schvaluje uzavření smlouvy č. OŽPZ/16/21486
vy základní školy Polička a Základní školy Na Luo poskytnutí dotace městu Polička Pardubickým
kách Polička v době letních prázdnin dle důvodové
krajem, na projekt „Podzimní putování za zvířátky“ zprávy.
realizovaný Střediskem volného času Mozaika PoličRM doporučuje ZM schválit odložení rozhodnutí
ka, se sídlem nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, dle
o pořízení změny Regulačního plánu Městské padůvodové zprávy.
mátkové zóny Polička do doby projednání problemaRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
tiky parkování a dopravní situace v ul. Na Bídě a na
o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o., Pel- celém území městské památkové zóny v příslušných
hřimov, na akci „Parkoviště na ul. Smetanova v Po- orgánech města, včetně komisí (stavební a životního
ličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.
prostředí, dopravní).
RM neschvaluje uložit odboru správy majetku
RM neschvaluje prominutí nájemného za pronáměsta, aby při prodeji pozemků podél komunika- jem nebytových prostor v přízemí domu č. p. 52 ul.
ce na pozemcích p. p. č. 1210/20, 1210/21, 1210/47, Riegrova v Poličce z důvodu rekonstrukčních prací
1210/19, 1210/65, a 1259/1 v k.ú. Polička na průmy- v ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.
slové zóně byl vždy geometrickým plánem odděRM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně zálen s ohledem na inženýrské sítě zelený pás v šíři
vazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
cca 3-4 m pro umožnění výsadby veřejné zeleně
doby nočního klidu při konání akce „Jammující čaa aby pozemky 1210/58, 1210/69 a 6025/5 v k. ú. Po- jovna“ v městském parku u hradeb:
lička v úsecích podél komunikace nebyly zařazovány
• ve čtvrtek 16. 6. 2016 je doba nočního klidu vymedo prodeje.
zena dobou kratší, a to od 0.00 hod. do 6.00 hod.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
• v pátek 17. 6. 2016 je doba nočního klidu vymeo dílo s Ing. Karlem Bidlem, na akci „PD stavební
zena dobou kratší, a to od 1.00 hod. do 6.00 hod.
úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském
• v sobotu 18. 6. 2016 je doba nočního klidu vymeparku v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.
zena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
• v neděli 19. 6. 2016 je doba nočního klidu vymeč. 2/07/taj. o úklidových pracích s firmou služby Astzena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
ra Polička, dle důvodové zprávy.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. OŠK/16/22689 na „Restaurování autografů skla- o dílo s Ing. Alešem Hlavatým, Pardubice, na akci
datele Bohuslava Martinů“, s Pardubickým krajem, „PD II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Podle důvodové zprávy.
ličce“, dle důvodové zprávy
RM schvaluje průchod přes pozemek města PoRM schvaluje užití městského znaku pro propaličky v ul. Na Valech z letní zahrádky hotelu Pivovar
gační materiály projektu „Učebny Veroniky BromoPolička, po dobu rekonstrukce ul. Riegrova v Poličce. vé“ společnosti Artedu, z. s., Praha 10 – Hostivař, dle
RM schvaluje řešení rekonstrukce ul. Riegrova
důvodové zprávy.
v Poličce, v části mezi náměstím a ul. U Masných
krámů, dle varianty bez vyznačení zastavovacího
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
pruhu dle důvodové zprávy.
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odRM schvaluje navržené názvy nových ulic v loka- straněna jména a osobní údaje fyzických osob
litě pro bydlení Bezručova v Poličce dle důvodové
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
zprávy.
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k disRM doporučuje ZM schválit navržené názvy no- pozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostavých ulic v Poličce dle důvodové zprávy.
rostky.

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

Kalendář akcí
červenec 2016

Poličské kulturní léto 2016 – červenec
pá 1. 7. od 21.30 hod. – letní kino
Star Wars: Síla se probouzí
Legenda Hvězdných válek se vrací a s ní i tradiční letní kino na zahradě Centra Bohuslava
Martinů. Sci-fi, dobrodružný, USA, 2015, 136
min., dabing
út 5. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti
Hmyzí hotely – Vyrobte hotel pro samotářské
druhy hmyzu, který vám na zahradě pomáhá.
Jako odměnu vám ubytovaní opylují květiny
a lehce si poradí i se škůdci. Dílnička s omezeným počtem účastníků.
út 12. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Dílnička pro děti
Párty papírek – Pořádáte zahradní párty
nebo rádi pečete muffiny a chcete, aby na vašem stole vypadaly neodolatelně? Přijďte si
s námi vytvořit originální dekorace, napichovátka, cedulky, papírové ozdoby a nezbytnosti pro dokonalou oslavu.

út 26. 7. od 14.00 do 16.00 hod.
Ddílnička pro děti v radnici
Krabicové město – Už vás omrzely stavebnice,
které máte doma? Přijďte tvořit za námi do
radnice. Ruličky, krabice, krabičky proměníme v komíny, domy, garáže, mrakodrapy,
mosty, hrady, auta. Jednotlivé stavby pak
propojíme a vznikne nám barevná papírová
městská metropole. Součástí dílny je prohlídka výstavy Městosvět.
pá 29. 7. od 21.30 hod. – letní kino
Fakjů pane učiteli 2
Být úspěšným lupičem vyžaduje pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na střední,
potřebujete nervy jako špagáty a vražednou
bezohlednost. A přesně díky tomu u školní
tabule uspěl bývalý zločinec a samozvaný učitel Zeki Müller.
Komedie, Německo 2015, 115 min., dabing

pá 22. – so 23. 7.
Colour Meeting Festival
„Vědomí, že jsme součástí tohoto světa a vědomí odpovědnosti za jeho stav, nás vede k rozhodnutí nebýt jen pasivními svědky událostí,
ale v rámci možností je ovlivňovat směrem,
který považujeme za správný.”
www.colourmeeting.cz

KURZ TANCE PRO
POKROČILÉ
Tento kurz je určen pro absolventy základního
Kurzu tance a společenské výchovy a pro všechny, kteří mají znalost základních tanečních kroků
jeho obsahem bude prohloubení získaných dovedností a rozšíření o nové taneční figury
Kurz bude probíhat v říjnu ve 4 lekcích vždy ve
čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod., vyučuje taneční
škola ELLIS Svitavy
Další informace: www.tyluvdum.cz
a v srpnové Jitřence
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

POLIČKA*555
19. srpna
Vesper • Děda Mládek Illegal Band • Věžní
hudba • Precedens & Iva Marešová • The Kredenc C.C.R.
20. srpna
JK Band Pardubice • Poutníci • Bubeníci •
Cimballica • Miro Šmajda • Zuzana Stirská & Fine Gospel Time • Ohňostroj • Dalibor
Janda a Anna Jiřina Jandová • Revival Kabát
Pepy Vojtka

Podrobný program zveřejníme v srpnovém čísle
Jitřenky.
Více informací naleznete již nyní
na www.tyluvdum.cz.
Tylův dům v Poličce připravuje

st 20. 7. od 21.30 hod. – letní kino
Trabantem do posledního dechu
Film se promítá v rámci festivalu Colour Meeting.
Vstupné 40 Kč, návštěvníci Colour Meetingu
zdarma.

Tylův dům v Poličce zve na

Vážení a milí příznivci Tylova domu,
pro mnohé z nás nastává nejkrásnější část roku –
léto. Pro děti milovaná doba prázdnin, pro dospělé
pak doba odpočinku a načerpání nových sil. I my
v Tylově domě opět po roce plánujeme měsíční
(červencovou) pauzu. Nebudeme však doslova
odpočívat, tento čas věnujeme přípravě festivalu
Polička*555.
Přejeme i vám krásné léto, čas sluncem provoněných dní, pohodových letních dovolených, spoustu
příjemných chvil strávených sportováním, schůzkami s přáteli, nebo jen tak při posezeních na zahrádkách. Na viděnou v prostorách Tylova domu
se s vámi bude opět od září těšit tým Tylova domu.

21. srpna
Jana Hrochová & Martin Hroch & Brno Baroque • Cyrilka • Kašpárkovy Pohádky

ne 17. 7. od 14.00 hod.
Posezení s harmonikou
Místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne v atriu muzea.
út 19. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Dílnička pro děti v MaTami
Šumivé koupelové tablety – Přijďte mezi nás
a vyrobte si šumivý dárek pro vaše blízké.

Tylův dům

KURZ MASÁŽÍ PRO
VOLNÝ ČAS
Kurz je určen pro širokou veřejnost.
Malý sál Tylova domu v Poličce od 4. října do
22. listopadu, vždy v úterý od 19.00 do 21.00 hodin v rozsahu 8 lekcí po 2 hodinách
Kurz vede: Miroslava Synková
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz

Tylův dům v Poličce
informuje, že bude opět na podzim otevírat

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na novou společenskou
sezónu
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí cítit na tanečním parketě sebejistě.
Přihlášky se budou přijímat pouze v páru.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Koncert v Pusté
Rybné
Srdečně zveme do Pusté Rybné na již tradiční letní koncert souboru Michal Hromek Consort.
Letos se uskuteční v úterý 2. srpna v 19.00 hod.
v evangelickém kostele.
Zazní písně na verše moderních českých básníků
(B. Reynek, J. Kainar, P. Kolmačka, I. Blatný), Petr
Eben (Písně k loutně), irské balady a tance.
Michal Hromek Consort
Jakub Klár – flétna, whistle, Michal Hromek –
kytara, Daniel Mikolášek – bicí, zpěv, melodica
Hosté: Hana Horká a Petra Kohoutová – zpěv,
Kateřina Lískovcová – housle, viola
Specialitou repertoáru skupiny Michal Hromek
Consort sice původně byly adaptace irských a skotských barokních i lidových témat, v posledních letech je ale tento repertoár stále častěji vyvažován
hudbou, která tím či oním způsobem čerpá z domácích zdrojů. Jedná se adventní a vánoční témata
z českých i moravských kancionálů – tento repertoár je spolu s několika anglickými a francouzskými
koledami zaznamenán na CD „Andělové jsou zpívali“ z roku 2014 a nejnověji také původní písně na
texty moderních českých básníků (např. B. Reynka,
I. Blatného, J. Kainara, P. Kolmačky). Ty budou
spolu s „Písněmi k loutně“ Petra Ebena tvořit jádro
připravovaného alba „Básničky a brnkačky“.

Kino Polička
Poličské kino v červenci nehraje. V srpnu promítáme pouze premiérovou rodinnou komedii
Zdeňka Trošky – Strašidla (23. a 24. 8. ). V plném
programu se na své nové diváky budeme těšit opět
od září.
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Inspirace z měst
České inspirace

Program Centra Bohuslava Martinů

Hradec Králové
1.–3. 7. – 150. výročí bitvy
u Hradce Králové 1866
Historické centrum města,
areál bojiště Chlum

Cheb
22. 7. a 29. 7. – Hrnčířský swing
Statek Nový Drahov
Jindřichův Hradec
14.–16. 7. – Folková růže
Festival folkové hudby – st. hrad a zámek J. Hradec, kaple sv. Maří Magdaleny.
Kutná Hora
10.–12. 7. – Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který hudbu
cíleně propojuje s vizuálním uměním.
Litomyšl
1. 7. – 26. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky
18.00 a 19.30 hod.
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé.
Telč
29. 7. – 14. 8. – Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem.
Expozice historie železniční dopravy.
Třeboň
15. a 16. 7. – Historické slavnosti Jakuba Krčína
Připomínka renesanční slávy města Třeboně
i díla slavného rybníkáře Krčína, hudba, tanec,
šermíři, historická řemesla, noční průvod i ohňostroj.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Výstavy
Městosvět – Město a jeho
svět v ilustraci pro děti
7. 5. – 28. 8.
Městské muzeum a galerie Polička a spolek Porte vás srdečně
zvou na výstavu Městosvět, jenž
je kolektivní výstavou současných ilustrátorů. Poprvé se výstava konala v pražské Galerii Villa Pellé od
dubna do června 2015.
Městu se jako primárnímu prostředí dětských
zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury
napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární
struktury, celky prorůstající v městosvěty. Tematický klíč výstavy dovolil propojit díla dvanácti autorů
různých skupin, generací, životních zkušeností a přístupů k tvorbě.
Přijďte zažít město jako dobrodružné a neprobádané prostředí. Kroky, které vedou k objevování
domů, parků, ulic a náměstí nám zprostředkují obrazy těch nejlepších současných českých ilustrátorů
dětské knihy. Vkročte s námi za brány města a projděte se labyrintem jeho ulic.
Historickou Prahu jako dějiště známých pověstí
o Golemovi, Bruncvíkovi a Hanušovi si prohlédneme prostřednictvím ilustrací Tři zlaté klíče od Petra
Síse. Obrázky Michaely Kukovičové z knihy To je
Praha nám představí současnou Prahu a zavedou
nás na mosty, ostrovy, rozhledny, do parků, do centra i na periferii. Překročíme hranice republiky a podíváme se na ilustrace ze světa a světových metropolí.
Prostřednictvím slavných obrázkových průvodců,
u nás teprve v nedávné době objevovaného klasika
ilustrace poloviny dvacátého století Miroslava Šaška,
se vydáme do Hong Kongu a skrze hravé ilustrace
Petra Nikla budeme poznávat obyvatele New Yorku.
Nejmenší děti se seznámí s pětiletým klukem Oskarem a jeho věrným kocourem, jejichž autorkou je Eva
Maceková a společně prožijí den plný drobných událostí z obyčejného života. Společně s Dagmar Urbánkovou se setkáme s legračními i vážnými postavami
z její autorské knihy Cirkus ulice.
K výstavě je připraven výtvarný program plný her
a tvořivých aktivit v podobě interaktivních koutků
a doprovodných dílen. Partneři: Villa Pellé, Porte,
UPM.
Autorka původní scénografické podoby výstavy:
Dagmar Urbánková.
Autorka labyrintu: Asol Daniela.
Poznávej se!
14. 5. – 31. 8.
Věděli jste, že nejsilnější sval v těle je jazyk? Napadlo vás někdy, že nejde kýchat s otevřenýma očima nebo že si nikdy nestrčíte svoji pěst do svých úst?
Putovní výstava je kombinací hry, zábavy a poučení.
Na šedesáti exponátech zapůjčených z libereckého
centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale
také jak nás mohou smysly klamat. Výstava navazuje na úspěšnou akci z r. 2014 – Hry a klamy, taktéž
z iQLANDIE Liberec.
Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit
se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky,
vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce
i sílu svého stisku? Edukativní a interaktivní výstava hledá nové formy vzdělávání a podněcuje zájem
o vědu, techniku a přírodní obory. Už jste někdy
viděli kompletní otisk svého těla, měli možnost si
vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na chůdách
či projet se na pedálu? Změřili si hlasitost výkřiku,
hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor
svého těla či krevní tlak? To vše a mnoho dalšího je
součástí putovní interaktivní výstavy Poznávej se.
Prostor zde mají také různé hlavolamy, kvízy, optické a jiné klamy. Návštěvníci si prověří rychlost svých
reakcí, ověří si, zda jejich čichové buňky fungují
dobře a vžijí se alespoň na pár okamžiků do života
nevidomých. Dozvědí se, jestli jejich tělo dokáže vyrobit elektrický proud, zkusí si jeho pružnost a v ne-
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poslední řadě se seznámí s jeho stavbou. Zjistěte
nejrůznější údaje týkající se vašeho těla, a to nejen
ty tradiční, ale například i kolik vody a krve máme
v těle a na jednoduché páce svoji sílu v paži, jak souvisí rozpětí našich rukou či umístění pupíku s výškou těla a mnoho dalších!
Akce:
Život na věži (kostýmové prohlídky)
12.–17. 7. a 9.–14. 8.
Život na věži (kostýmové prohlídky) – Prohlídky
rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás
provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude
oproti běžnému provozu více „zabydlená“, návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí
doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná
maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty.
Časové prohlídky úterý – sobota v 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je
nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat
na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu muzeum@muzeum.policka.org.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, studenti, důchodci
30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč.
Novinky:
Tinnitus a Martinů
Nakladatelství Karolinum právě vydalo vzpomínky profesora Jaroslava Mihuleho s názvem Tinnitus
(1930-2010). Kniha je k dispozici pro badatele v muzeu a pro čtenáře v městské knihovně. Kultivovaný
text přináší mnoho inspirativních informací o Bohuslavu Martinů, ale i pohled na atmosféru časů
minulých.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
11.–14. 7. – Filmový týden
v Kině Bystré – filmy „Lída Baarová, Osm hrozných, Revenant
zmrtvých vstání a Pat a Mat ve filmu“. Promítat se bude každý den v 19.00 hod., dětské
představení od 17.00 hod. v kině.
17. 7. – Letní kino – „Jak básníci čekají na zázrak“.
Promítání začíná od 21.30 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí.
16. 7. – Zábavné odpoledne se SDH Bystré od
14.00 hod. Proběhne námětové cvičení výjezdové
jednotky SDH Bystré. Program bude pokračovat na
hasičské zahradě ukázkami hasičských dovedností a soutěžemi pro děti i dospělé. K tanci i poslechu
bude hrát DJ Žužu. Občerstvení bude zajištěno.
30.–31. 7. – Mistrovství SAC ČR 2016 – cyklistické
závody amatérských cyklistů, které budou rozděleny
do 2 dnů. První den proběhne časovka jednotlivců
a druhý den silniční závod. Podrobné informace
a přihlášky na www.bystre.cz.
Litomyšl
1. 7. –26. 8., 18.00 a 19.30 hod., Toulovcovy prázdninové pátky
Toulovcovo náměstí, Litomyšl
Každý pátek o prázdninách se koná pohádka
nejen pro děti (od 18.00 hod.) a koncert nejen pro
dospělé (od 19.30 hod.)
8. a 9. 7. – Modelářské letiště Vlkov, Litomyšl
Aerovleky
Setkání modelářů s modely výkonných větroňů
a maket. Starty budou prováděny aerovleky pomocí vlečných motorových letadel. Zajímavá podívaná
pro příznivce bezmotorového létání
16. 7. Life – Litomyšl festival
od 11.00 hod., Primátorská hráz, Litomyšl
Vystoupí: No name, Marek Ztracený, Voxel, Vladimír Mišík & Etc, Th!s & Vojta Kotek, Dirty Way,
Dědovy blechy.
Vstupné: 280 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, IC Svitavy, IC Vysoké Mýto), 360 Kč na místě,
500 Kč V.I.P.

Lubná
5. 7. od 13.00 hod. – letní areál Lubná – Lubenská křídlovka, hrají – Poličanka, Bobrůvanka, Libkovanka. Parkování v areálu, občerstvení, vstupné
130 Kč.
23. 7. od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťová
zábava – hraje Rytmik Jedlová
30. 7. od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťové
dozvuky – zábava – hraje Rock Factor.
Oldřiš
1. 7. od 17 hod. v areálu za Orlovnou „Den otců“
i těch budoucích aneb soutěžní odpoledne pro celou rodinu”. Soutěž o nejoriginálnější nemotorový
dopravní prostředek, soutěž o nezručnějšího tátu.
Soutěže pro děti a celou rodinu. Končí táborákem
s kytarou.
15.–17. 7. – Pouťové slavnosti v Oldřiši. V pátek
15. 7. od 20.00 hod. diskotéka na parketu za Orlovnou. V sobotu 16. 7. od 20.00 hod. od taneční zábava
na parketu za Orlovnou – hraje Kyvadlo. V neděli
17. 7. odpoledne posezení s hudbou.

Přejeme všem dětem i jejich rodičům
krásné prázdniny plné odpočinku, sluníčka,
her a nevšedních zážitků.
Nový školní rok na Mozaice zahajujeme
29. 8. Od tohoto pondělí se můžete hlásit do
našich zájmových kroužků na www.mozaika-policka.cz nebo přímo v Mozaice.

Muzeum kuriozit
a fotografií

Pomezí
16. 7. – oslavy 130 let založení SDH Pomezí v areálu u ZŠ horní
Sebranice
24. 7. – Anenská pouť na Vysokém Lese – v 15 hod.
začne mše svatá a od 16 hod. bude posezení s harmonikou a malým občerstvením.
28. 7. – pohádka Jeníček a Mařenka – od 17 hodin na Kališti u křížku pod lípami, zahraje loutkové
divadlo Kozlík.
Široký Důl
2. 7. – Sraz veteránů
9.00-12.00 hod. – prezentace; 13.00 hod. – vyjížďka dle mapy; 15.00 hod. – vyhlášení – automobil
srazu, motocykl srazu, dobové oblečení srazu
Bohatá tombola – 1. cena veterán
Startovné: zdarma do r. v. 1945, do r. v. 1980 –
100 Kč

Tylův dům připravuje
Najděte si svůj pohybový kroužek nebo jazykový
kurz v Tylově domě v Poličce pod vedením zkušených lektorů a v příjemném prostředí
Od října pro vás připravujeme:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci, lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 1,5–2,5 let –
den bude upřesněn – 9.00–10.00 hod.
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí, lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 2,5–3 roky –
den bude upřesněn – 10.00–11.00 hod.
• Cvičení pro zdraví a krásu lektorka: Dagmar
Melšová – pro dívky a ženy (od 16 let) – úterý
17.30–18.30 hod. – středa 17.30–18.30 hod.
• Jógový klub, lektorka: Marie Hrstková – od
16 let – pondělí 17.30–19.30 hod.
• Zdravotní cvičení pro každého, lektorka: Jana
Suchá – pro ženy i muže od 16 let – středa
18.45–19.45 hod.
Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete
vyzkoušet na Dni otevřených dveří – prezentace
zájmové činnosti, který se bude konat v pondělí
5. a v úterý 6. září.
Jazykové kurzy:
• Španělský jazyk, lektorka: Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý
• Japonský jazyk, lektorka: Mgr. Pavlína Kalvodová; vyučovací den – úterý
• Německý jazyk, lektorka: Mgr. Petra Vinařová;vyučovací den – bude upřesněno
• Francouzský jazyk, lektorka: Mgr. Lenka
Hejtmánková; vyučovací den – středa

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

• Italský jazyk, lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková; vyučovací den – úterý
• Ruský jazyk, lektorka: Mgr. Romana Jelínková; vyučovací den – bude upřesněno
• Anglický jazyk, lektorka: Mgr. Veronika Šimonová; pondělí – začátečníci, mírně pokročilí;čtvrtek – středně pokročilí, pokročilí s konverzací
Více informací: www.tyluvdum.cz nebo v srpnové Jitřence
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Letos v létě opět otevírá svoji bránu muzeum kuriozit a fotografií v Lezníku 109. Od 1. 7. do 1. 9. je
pro děti připravena pohádková půda, kde omládnou i ti starší, kteří se vrátí do doby svého dětství.
Velký sál v bývalém kulturním domě, kde kdysi
hrával i slavný herec Jaroslav Vojta, je zaplněn různými zajímavostmi ze všech koutů světa.
Ženám se zde líbí indická sárí, kterýžto pruh
6 m dlouhé látky si dovedou Indky upravit na 200
i více způsobů už 2 000 let. Všichni obdivují výšivky na halenách guatemalských indiánek nebo látkové sešívané koláže indiánek Kuna z Panamy.
S mým holandským mužem jsme za 25 let společného života navštívili asi 80 zemí letecky, autem,
karavanem nebo autobusy. V Austrálii jsme fotili
u Velké korálové bariéry i pod vodou, letěli jsme
letadlem okolo Mount Everestu v Nepálu, byli přepadeni v pákistánské poušti cestou do Indie, v Kostarice se nás pokoušel zastřelit černoušek, který
chtěl peníze. V Indii jsme byli mnohokrát, vždy
na půl roku v zimě, tady se dům nedá vytopit. Ale
zatím jsme přežili a pokoušíme se podělit o dojmy
a vyprávění při prohlížení našich fotografií. Letos
jsme výstavu nazvali Letem světem. Každý rok je
jiná, vloni to bylo Maroko.
Mám už 73 let a můj muž 82. Po úrazu už cestovat nemůže, ale snaží se mi v lecčemž pomáhat, je
v kolečkovém křesle.
Fotografie z mnoha zemí, ale i další předměty
můžete v našem muzeu vidět denně mimo pondělky od 10 do 17 hod. Vstupné 20 Kč. Kontakt:
461 721 847, 608 410 287 (ale moc tu nefunguje).
Jitka Hollová a Marius van Donk
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Martinů fest
Bez zastavení a položení květin u hrobky Bohuslava Martinů by už devatenáctý festival nemohl
začít. Hold skladateli přišlo dát i letos hojně jeho
rodáků a taktéž zahajovací koncert měl mnoho
posluchačů. Mistr Páleníček nám zde sdělil výbornou zprávu. Nahrávky Smetanova tria, na nichž
jsou tria BM, obdržela nejvyšší ocenění v Itálii,
Holandsku a Anglii. Trio je pravidelným hostem
významných pódií doma a v zahraničí – Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie,
Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA,
Egypt aj. Než zazněly první tóny festivalu, uspo-

Händela, byla výjimečná. Včlenit do houslí a violy
tolik harmonie – neuvěřitelné. Alban Beikirchen
se v krátkém vystoupení vyznal k obdivu k dílu BM
a pocitu, který oběma přináší hrát v místech spjatých s našim rodákem. Všichni hudebníci, kteří
zde vystupují, neopomenou říct, jak na ně blízkost
BM působí a jak jsou jeho dílu oddáni.
V třetím nedělním podvečeru přivítal solidně
zaplněný sál Tylova domu Kvarteto Martinů. Bylo
to na festivalu už třetí malé hudební těleso; každé
má však svou sestavou nezaměnitelný výraz, ale
také každé přináší svůj osobitý hudební vklad.

čtvrté zněly flétny a pak melodii široce rozvinuly
smyčce a dovedly ji ke klidnému závěru, aby pak
věta poslední byla optimistickým sdělením o naší
zemi, hudebně vyjádřeným jásavým a vítězným
fortissimem. Předbíhám, ale celý koncert měl
v sobě toto předznamenání a zásluhu na tom má
sympatický pardubický Komorní soubor, v jehož
čele stojí stejně sympatický Peter Feranec.
Skromný, ale pro náš festival nepostradatelný Mistr Jan Páleníček poděkoval vedení Tylova domu a sponzorům za úspěšný měsíc hudby,
účastníkům za věrnost této kulturní události a po-

Pietní akt

Smetanovo trio

Duo Beikircher

Kvarteto Martinů

Komorní filharmonie Pardubice

Kvarteto zahájilo Beethovenovým Smyčcovým
kvartetem Es dur, rozvrženém do čtyř vět. Ta prvá,
svěží, měla neměnný rytmus bez citových zvratů,
ale v těch dalších už to byl Beethoven s dynamickými pasážemi a typickými zámlkami neočekávaného citového ponoření.
Ve smyčcovém kvartetu BM jsme opět, ostatně
jako vždy, viděli to zaujetí dílem BM, které všichni
hráči při hře prožívají. Těleso nesoucí toto pojmenování už čtyřicet let, je ozdobeno nesčíslnými
oceněními z celého světa a nyní jsme slyšeli zlomek jeho velkého repertoáru. Všichni umělci byli
výborní, ale kdybych si domů odnesl jen zážitek
z volného violového sóla z druhé věty, byl bych
odměněn.
Koncert byl zakončen Smyčcovým kvartetem
E dur Ant. Dvořáka a mně se po několika taktech
vybavila moje současná přednoční uspávanková
četba – Ve stínu Lípy. Už jsem se té představy nezbavil a tak ať mi Mistři Antonín Dvořák a Svatopluk Čech prominou. Posadil jsem je k sobě a v duchu si přestavuju, jak laskavě shlížejí na svou zem
a snad i na současné lidi v ní.
Minulou neděli jsme zakončili skladbou Antonína Dvořáka a závěrečnou neděli festivalu jsme
Antonínem Dvořákem začali. Bylo to asi dramaturgickým záměrem Mistra Páleníčka. Komorní
filharmonie Pardubice pro nás připravila Českou
suitu. Orchestr ji zahrál s jemností a neokázale
zdůraznil místa, jež si nosíme letitými poslechy
tohoto díla v sobě. Namátkou: v první větě jsem
zaslechl largový taktík z Novosvětské, v druhé větě
mě okouzlil uměřený, snad až ostýchavý přednes
něžné polky, další větu poznamenaly zpívající klarinety, aby její konec přenechaly fagotům, ve větě

zval nás na ročník příští, ročník dvacatý.
Rapsodie – koncert pro violu a orchestr Bohuslava Martinů v chrámu sv. Jakuba: když hrála
violistka Jitka Hosprová, bylo slyšet každičký
záchvěv strun, nejen proto, že byla v akustickém
centru chrámu, ale pro její neodolatelný projev. Ve
druhé větě zněla viola hlubokým rejstříkem spolu
s orchestrem a já měl pocit, že slyším pěvecký sbor.
Citlivý přednes v táhlých tónech byl v jejím pojetí důkazem, že není potřeba složitých prstových
kouzel a přesto kouzlo přichází. Krásná melodie
v závěru věty mi nesplnila jediné přání – aby neskončila.
I ona poznala, že s ní souzníme a obdařila nás
krátkým, ale virtuózním staccatovým přídavkem.
A pak už přišla závěrečná symfonie Jupiter
W. A. Mozarta. Jako bychom pluli po klidné hladině jezera pod Alpami, hlavně však to byla hudba,
která má sílu ve chvílích poslechu vlít do nás pocit bezstarostnosti a pohody. Velcí lidé rozestírají
perspektivu do současnosti, minulost ovlivňuje
přítomnost. Mozart je pro mne symbol toho, čemu
v hudbě věřím.
A. Klein, foto P. Klein

řádal spolek Náš Martinů opět detailní procházku
všemi díly se zdůrazněním míst, jichž by si posluchač měl obzvláště všimnout. Řečeno známým
sloganem, abychom věděli, do čeho jdeme. Když
Jaroslav Novotný připravuje ukázky z děl a zasvěcený komentář k nim, nepočítá čas. Podobnou procházku všemi minulými festivaly připravil Tylův
dům v přísálí umístěním velkých panelů s textem
a fotografiemi. Kdo to vidí, řekne si: co festival, to
panel, když v nich čte, zjistí, že co panel, to dnes
mnohdy už historické hudební soubory a fota s výstižným textem k tomu. Je jich co festivalů osmnáct a připravil je Petr Klein a stejně jako v předchozím případě, když je připravoval, nepočítal čas.
Festival zahájilo Smetavo trio s Jitkou Čechovou
u klavíru, Jiřím Vodičkou s houslemi a violoncellistou Janem Páleníčkem. Smetanovo trio žije
každou skladbou a nás posluchače obohacuje tedy
dvakrát; poslouchali jsme výjimečné Trio a autory
krásných trií.
Josef Suk napsal své dílo jako mladík a neváhám
napsat, že jsem v něm slyšel nejen španělské rytmy,
ale i krajinu našich luhů, kterými prochází autor
rozteskněný nenaplněnou láskou.
Bohuslav Martinů má nápadů na rozdávání.
V klavírním triu Bergerrettes jakoby si promítal
příjemné zážitky minulých dní, které pak přecházejí ke vzpomínkám na domov – známe už tu nezaměnitelnou harmonii a to je náš Martinů.
Trio g moll B. Smetany mi ani tak molově chvílemi nepřipadalo, kvapný rytmus na začátku
s jasnými klavírními akordy přechází ve volnou
melodickou část a opět končí ve zdůrazněných akcentech nástrojů závěrečného finále.
Madrigal – slovo nejasného původu – v první polovině čtrnáctého století původně označovalo poměrně jednoduchou, většinou dvouhlasou písňovou formu. Pak se stal formou literární,
především pro milostnou poezii a prostoupil až
do současnosti ve formě hudební – od madrigalů
C. Monteverdiho k B. Martinů.
Ty Martinů Tři madrigaly hrálo duo Vera Beikircher, housle a viola a Alban Beikircher, housle. Po
první, velice svižné větě se objevují lehce trylkované motivy a pak se na nás valily temné tóny, vystřídané melodií uklidňující, ale s vnitřním napětím
a v madrigalu třetím jako bychom byli přítomni
lehce vedené rozmluvě.
Nebudu popisovat krásné chvíle při – mně do
té doby neznámém Eugenovi Yaseye či W. A. Mozarta a J. Sibelia. Skladba Passacaglia Johanna
Halvorsena, jím samým uváděná s přídomkem dle
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Galerie Kabinet Chaos ve
Stříteži v červenci
je vizuální umělkyně, performerka, ale i publiSobota 16. 7. v 17 h
cistka, kurátorka a pedagožka. V Galerii Kabinet
Darina Alster
V tento letní červencový den se potkáme s Da- Chaos představí práce, které vzniknou během jerinou Alster, (1979), žije a pracuje v Praze. Ab- jího týdenního uměleckého rezidenčního pobytu
v usedlosti Chaos a spoluprací s Veronikou Šrek
solvovala Akademii výtvarných umění v Praze
v atelieru Monumentální tvorby prof. Aleše Ve- Bromovou, formou vizuální a haptické komuniselého a Jiřího Příhody v roce 2007, tomu před- kace na témata vycházející z ženské podstaty žití
a vnímání. Rodina, děti, mateřství, umění, kreacházelo absolvování Pedagogické fakulty Karlovy
University v Praze. Nejčastěji se vyjadřuje v per- tivita, přírodní materiály a prostředí jsou zdroje,
z kterých budou ženy umělkyně pro svou komuformancích, mluveném slovu a textu, zvukovými
nikaci čerpat. Její výsledky budete moci posoudit
instalacemi a videem. Hlavními tématy její tvorby
jsou čas, identita, náboženství a osobní či politic- během vernisáže.
http://artikl.org/tema-mesice/pres-den-mamaké vztahy. V rámci českého uměleckého prostoru
reflektuje témata z astrologie, tarotu, náboženství, -v-noci-umelkyne
pohádek a různých forem archetypů. Veřejnost
Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je
zná její projekty Poklad, Pieta, Zpovědnice, Personal Tarot, Naked Lunch, Bianca Braselli, Fembot, částečně hrazen z grantů na kulturu města Poličky
a Ministerstva Kultury ČR.
Thelematrix, Imago Dei. Vystavovala na mnoha
Otevřeno je vždy v den vernisáže a v neděli mezi
prestižních festivalech a galerijních prostorech.
13-18 h, nebo po domluvě na e-mailu, verbrom@
V Poličce se poprvé představila minulý rok, kdy
gmail.com nebo mobilu 602 315 215. Galerie se
v rámci mezinárodního festivalu Performance
PCHAO 2015 vystoupila se svým projektem re- nachází v krásném přírodním prostředí usedlosti
Chaos, 4 km od Poličky ve Stříteži, 14 km od Litoflektujícím témata uprchlické krize. Kombinuje
myšle. Vhodná destinace k procházce, výletu.
nová média s médii archaickými a narušuje běžné
situace neuchopitelnými iracionálními jevy, čímž
Na setkání s vámi se těší
Veronika Šrek Bromová
nechává promlouvat podvědomí. Ve svých perfora Darina Alster.
mancích překračuje hranice reality. Darina Alster

Aktivní kardiaci
Rozchodíme civilky
ZO Kardio klubu Svitavy podpořila 28. května
akci „Rozchodíme civilky“ návštěvou Železných
hor. Navštívili jsme Přibyslav a Žižkovo pole.
Cestou do Přibyslavi jsme se zastavili v obci Račín. Ve Škrdlovicích v Nové sklářské huti jsme
viděli celý výrobní proces výroby skleněné barevné vázy. Ukázku s výkladem postupu práce
nám předvedl mistr sklář. Nezapomenutelný zážitek. Zajímavá byla návštěva Centra hasičského
hnutí v Přibyslavi. Celá expozice je holdem na
práci hasičů a záchranářů. Další exponáty připomínají dobu husitskou. Nemohli jsme jinak,
než navštívit mohylu J. Žižky. Údolí Doubravy,
malebné a krásné, tvořené rozpukanými rulami.
Koryto říčky Doubravky je pokryto balvany, vytváří peřeje a menší či větší vodopády. Úžasný
turistický zážitek je náročný na pohybové ústrojí. Vycházka končí, nevšední zážitky zůstanou
a padesát přítomných, dostatečně rozchodilo
civilky!
Kardiaci na labutím jezeře
Svitavský Kardio klub při své aktivní činnosti nezapomíná na členy klubu, kteří pro pokročilý věk nebo zdravotní problémy se nemohu
účastnit vycházek. Poličtí kardiaci připravili
na sobotu 4. června kulturní odpoledne v Lačnově u Střílků. Hrála hudba, zpívalo se a tanco-

Rodný dům Miloslava Bureše?
Věc je tedy zcela jasná a jednoznačná – Jan BuByl nám do archivu doručen dotaz ohledně místa
narození Miloslava Bureše. Přestože jsem již více- reš, jenž se narodil v č. p. 88 hpř., se v roce 1908
krát publikoval, že se tak stalo v domě č. p. 56 na „přiženil“ na č. p. 56 hpř., kde žila Božena Špaustová
a kde se oběma manželům o rok později narodil
Horním Předměstí, stále se objevují báchorky, že
syn Jan Bohuslav (Miloslav) Bureš.
jeho rodným domem je č. p. 88 hpř. Kupř. Milan
Nedlouho poté však rodiče č. p. 56 hpř. z neBáča: Spisovatel Miloslav Bureš zasvětil svou tvorznámého důvodu opustili, neboť při sčítání obybu Vysočině. Literární toulky – Svitavský deník
25. 9. 2011: „Narodil se [Miloslav Bureš] 6. listo- vatelstva v roce 1910 jsou uváděni v č. p. 264 hpř.
a jejich druhé dítě – dcera Božena – se narodilo
padu roku 1909 v Poličce v domě č. p. 88 v dnešní
25. června 1912 v č. p. 362 hpř. (na místo narozeHegerově ulici (objevila se také informace, ovšem
ní Miloslava Bureše tato skutečnost ovšem nemá
valo. O hudbu se postaral p. Hladík, zazpívala
nepodložená, že jeho rodištěm je dům č. p. 56
žádný vliv; při sčítání v roce 1910 je v č. p. 56 hpř. M. Andrdlíková, o pohoštění a dobrý gulášek se
v sousedství hostince U Mrštíků v Eimově ulici.“
Pokusil bych se proto celý „problém“ ještě jed- uváděna Františka Pavlišová, živící se polním hos- postaral p. Střílek. Vzpomínaní členové přišli
podářstvím + 11 dalších osob, zatímco v č. p. 88 hpř. přestrojeni v dobových kostýmech. Paní Mojnou osvětlit. Nahlédnutím do poličské matriky
narozených zjistíme, že Jan Bohuslav Bureš (jmé- bydlela nádenice Anna Burešová, což byla matka
míra Kynclová doprovázena dvěma elegantními
Jana Bureše, její manželský syn a další tři neman- muži za zúčastněné pronesla zdravici. Na závěr
no Miloslav začal používat na památku své první
lásky Milušky Šifnerové) se narodil 6. listopa- želské děti). Ještě před rokem 1921 se však Jan Bu- přátelského posezení byla projížďka na voru po
reš navrátil do rodného domu č. p. 88 hpř., neboť „labutím jezeře“.
du 1909 v Poličce č. p. 56 hpř. Jeho otcem byl Jan
při sčítání v roce 1921 je v č. p. 88 hpř. již uváděn
Bureš, skladní dělník na nádraží v Poličce č. p. 56
ZO kardio klub Svitavy děkuje přítomným
Jan Bureš, jeho manželka Božena, syn Jan, dcera
hpř., manželský syn †Jana Bureše, tkalce v Poličce
za dlouholetou spolupráci a všem přeje pevné
Božena, tchyně Antonie Špaustová a Karel Petr se
č. 88 hpř., narozený též v č. p. 88 hpř., matkou pak
zdraví. Všem přejeme příjemné prožití prázdnin
svou sestrou Marií Petrovou (impulsem k „návratu“ a opět se sejdeme po prázdninách na dalších příBožena Špaustová, dcera Alexandra Špausta, tkalce
v Poličce č. p. 56 hpř. Rodiče uzavřeli sňatek 2. břez- by kupř. mohlo být úmrtí Anny Burešové 21. listo- jemných akcích naší ZO kardio.
padu 1920 a „uprázdnění“ domácnosti).
na 1908 – ženich Jan Bureš uváděl jako své bydliště
Stanislav Konečný
č. p. 88 hpř., nevěsta Božena Špaustová č. p. 56 hpř.
-jl-
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Jak Erasmák
slavil královské
narozeniny

Program RC MaTami

Ještě před začátkem mého holandského dobrodružství jsem věděla, že existuje den v roce, kdy
se celé Holandsko zabarví do oranžova a slaví se.
Co přesně a proč jsem nikdy moc nezkoumala, ale
tušila jsem, že je to velkolepé.
Už od ledna se mě spolužáci začali vyptávat, jaké
mám plány na King’s day (královský den). Spolužačky, které tady se mnou byly jen na půl roku, si
ještě před odjezdem domů, koupily letenky, aby
se do Holandska mohly právě na King’s day vrátit
zpět. V tu dobu jsem se začala víc zajímat, cože se
má vlastně slavit.
Královský den je holandský státní svátek připadající na 27. dubna, kdy se slaví narozeniny krále
Williama Alexandra. Z doslechu jsem se dozvěděla, že největší oslava se odehrává v hlavním
městě. Plán tedy zněl jasně: zažít královský den
v holandském stylu. Přípravu jsme nepodcenily,
zarezervovaly jsme si hostel v Amsterdamu a nakoupily oranžové oblečení. Předvečer jsme strávily
v hospodě dolaďující detaily naší cesty a samozřejmě šly brzy spát, abychom nabraly síly na následující den. 27. dubna brzy ráno jsme vyrazily směr
Amsterdam. Po příjezdu do Amsterdamu jsme
zamířily do hostelu a cestou potkávaly davy lidí
v nejrůznějších odstínech oranžové a doslova na
každém kroku bylo možné nakoupit vše od nádobí,
knížek a boty až po korejské jídlo či sushi. V tento
den může každý prodávat, co se mu zamane, bez
povolení či odvádění daní. Je vidět, že spořiví Holanďané této příležitosti rádi využijí a zbavují se
všeho, co je napadne. Kanály byly zaplněné plujícími loděmi, bárkami i plavidly, pro které nedokážu
najít žádné slovo, a na kterých se narozeniny slavily ve velkém. V hostelu jsme se měly potkat se
všemi, kteří se do Holandska na King’s day vrátily.
V odpoledních hodinách jsme se všechny s nadšením setkaly a plny očekávání vyrazily na údajně
největší oslavu v celém roce. Zdálo se, že jsme
nic nepodcenily, vše jde podle plánu a v plné síle,
oranžově zabarvená skupinka studentek konečně
vyrazila.
Ve chvíli, kdy jsem uviděla, že se trhy sklízí a ulice uklízí, trošku jsem znejistěla. Netrvalo dlouho
a pocit nejistoty jsem neměla jen já. Naneštěstí
nám brzy došlo, že jsme vlastně samou přípravou
vše propásly a až od místních jsme se dozvěděly,
že se vlastně nejvíc slaví v před večer královského dne. Krále jsme sice nepotkaly a největší party
prošvihly, ale i tak jsme si to náramně užily. Jedno
ponaučení z toho alespoň pro mě přeci jen plyne,
nezáleží až tolik na tom, proč a kam, ale s kým.
Nezbývá mi tedy nic jiného, než se příští rok
v dubnu do Holandska vypravit zase a zkusit
King’s day pokus číslo dva…
Bára

Prázdniny jsou tu! Pokud zrovna nebudete u vody či na dovolené, můžete si s námi udělat výlet
vláčkem, vytvořit si šumivé koupelové koule nebo si přijít pohrát na hřiště u mlýna. Maminkám s miminky se jistě bude hodit kurz
šátkování se Zuzanou Rozsívalovou. Během letního
příměstského tábora bude centrum pro veřejnost
uzavřeno a také Hrátky s angličtinou se do centra
vrátí až po prázdninách. V září proběhne podzimní
bazárek, přihlásit se můžete již nyní.
A nakonec poděkování všem, kteří se zúčastnili sběru odpadu na pomoc Justýnce Svobodové
z Pardubic, které byl diagnostikován Williamsův
syndrom. Centrum sběru se nacházelo v obci Pustá
Rybná, ovšem materiál a ochota pomoci byla téměř
z celého okresu a leckdy příspívali i „mimookresní“. Celkem se nasbíralo 1 524 kg prázdných PET
lahví, 11 795 kg papíru a 682 kg kovových víček od
piv a limonád. Celé toto množství bylo prodáno za
32 392 Kč. Dále bylo mamince Justýnky předáno
1 174 kg plastových víček, které byly již dále prodávány v režii maminky cca 5 Kč za kg, což je 5 870 Kč.
Veškeré peníze byly věnovány Justýnce na asistenci, kompenzační pomůcky, didaktické hračky, brýle,
bezlepkovou dietu, léky, zajištění kvalitního vzdělání, cvičení a terapie.
Poděkování od Justýnky a její maminky, které
napsala na Facebookové stránky: „Chtěla bych
moc poděkovat do jedné malé krásné vesnice Pusté Rybné a okolí, za neskutečnou 1,5letou chuť do
sběru všeho možného i nemožného :-). Moc si vážím vaší pomoci a podpory všech, kteří se na akci
a sběru, organizaci a svozu podíleli. Bez vás by to
nešlo… S láskou, Justýna s rodinou.“
V současné době probíhá pro Justýnku stále akce
na sběr pouze plastových víček. Pokud budete chtít
také přispět malým plastovým víčkem, můžete je
nosit k nám do MaTami.
Ne-pravidelný program o prázdninách
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00–12.00 hod.
• Drobínci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod v RC
MaTami
každou středu od 19.00 do 20.00 hod v RC
MaTami
• Body and mind – „tělo a mysl“
Každé pondělí od 19.05 do 20.05 hod v RC
MaTami
Klidná tělesná cvičení, která vedou ke zlepšení
zdraví a rozvoji tělesné výkonnosti. Patří mezi
ně především Pilates, Joga, Body Balance, Port
de Bras, Strečink.
Hlídáček
kapacita 10 dětí
každou středu 8.00 – 12.00 hod
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Letní hrátky, dílny a výlety:
Hrátky na hřišti sídliště Hegerova
čtvrtek 7. 7. od 9.00 do 12.00 hod
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Šátkování
úterý 12. 7. od 10.00 do 12.00 hod
Zajímá vás jaký je rozdíl mezi různými druhy
šátků? Máte už šátek a nevíte jak ho vázat? Nebo
své miminko teprve čekáte a zajímalo by vás, jaké
výhody má nošení?
Tak přijďte na kurz šátkování.
Povede: Zuzana Rozsívalová
Šumivé koupelové koule
úterý 19. 7. od 9.00 do 12.00 hod.
Přijďte mezi nás a vyrobte si šumivý dárek pro
vaše blízké.
Výlet vláčkem – Rosnička
čtvrtek 21. 7. odjezd vlakem směr Svitavy v 9.29 h
Moderní dětské hřiště pro menší děti s tématikou pohádkového Rákosníčka je postaveno přímo
u rybníka Rosnička. Nachází se zde řada naučných
i pohybových aktivit a je ideálním místem pro strávení příjemných chvil venku s vašimi dětmi.
Letní příměstský tábor
25. 7.–29. 7.
Pro děti na 1. stupni ZŠ (kapacita: 12 dětí)
Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami,
centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý
den přivedou a zároveň si je vyzvednou. Připraveny jsou všestranné aktivity zážitkové, tvořivé
i sportovní. Vše pod vedením zkušených vedoucích. V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích
aktivitách) a výtvarné potřeby. Bližší informace získáte na matami@email.cz či osobně v RC MaTami
v době konání aktivit.
Cena tábora: 1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za 1 týden. (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno zaplatit do konce května).
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej 21. 9. (středa 9.00 – 17.00 h) a 22. 9. (čtvrtek 9.00 – 16.00 h). Opět se můžete těšit na komisní
prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na
období podzim/zima, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na emailové adrese
bazarek.matami@email.cz. Příjem věcí: 19. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 h (Jordán). Výdej věcí 23. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 h (Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení 40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2016

1. 7.
5. 7.
12. 7.
17. 7.
19. 7.

20. 7.
22. 7.
26. 7.
28. 7.
29. 7.

Čas Název akce – popis
21.30 Letní kino – Star Wars: Síla se probouzí – legenda Hvězdných válek
se vrací a s ní i tradiční letní kino
14.00 Dílnička pro děti: Hmyzí hotely – Vyrobte hotel pro samotářské druhy hmyzu,
který vám na zahradě pomáhá. Dílnička s omezeným počtem účastníků.
14.00 Párty papírek – Přijďte si s námi vytvořit originální dekorace, napichovátka, cedulky…
14.00 Posezení s harmonikou – Místní harmonikáři vám lidovými písničkami
zpříjemní nedělní odpoledne.
9.00 Výroba šumivých tablet do koupele – Přijďte mezi nás a vyrobte si
šumivý dárek pro své blízké.
13.30 Keramická dílna – pracovní místnost
14.00 Literární kavárnička – společenská místnost
21.30 Letní kino – Trabantem do posledního dechu
17.15 Bratři v tricku – Prasečí cirkus + Long Vehicle Circus – Gangsterka
– Tanečně akrobatické divadelní představení.
13.30 Keramická dílna – pracovní místnost
14.00 Dílnička pro děti: Krabicové město – Už vás omrzely stavebnice, které máte doma?
14.00 Narozeninové zpívání – jídelna
21.30 Letní kino: Fakjů pane učiteli II. – Bývalý zločinec a samozvaný učitel
Zeki Müller je zpět!

Název akce – popis
Městosvět – Město a jeho svět v ilustraci pro děti – Zveme vás na výstavu Městosvět,
jenž kolektivní výstavou současných ilustrátorů.
14. 5.–31. 8. Poznávej se! – Na šedesáti exponátech si mohou návštěvníci vyzkoušet,
jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat.
4. 6.–30. 9. Polička včera a dnes – výstava fotografií historické a současné Poličky
12. 7.–17. 7. Život na věži (kostýmové prohlídky) – Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů,
kterými vás provedou členové rodiny Martinů.
22. 7.–23. 7. Festival Colour Meeting – Rodinný multižánrový festival v parku u poličských hradeb.

Místo konání

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

MaTami (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)

MaTami
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička

Palackého náměstí
DPS Polička
Radnice
DPS Polička

Políčko, z.s.
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Místo konání

Pořadatel akce

Radnice

CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna

CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

www.letopolicka.cz

matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
www.letopolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace

#

7. 5.–28. 8.

Rodná světnička Bohuslava Martinů CBM (Muzeum)
Park u hradeb
Políčko, z.s.

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

muzeum@muzeum.policka.org

muzeum@muzeum.policka.org
le.navratilova@centrum.cz / 605718032

Z činnosti
DPS Penzion

Zprávy z Charity

Senioři z DPS Penzion připravili pro děti z MŠ
Rozmarýnek odpolední oslavu Dne dětí. Šikovné
ručičky vyrobily pro účastníky indiánské čelenky
a v atriu Penzionu čekala na malé oslavence indiánská stezka. Jízda na kánoi na divoké řece, lovení
rybiček, jízda na koni, házení šiškou na cíl a hod
na medvěda, to vše byly úkoly, které děti zvládaly
s odvahou a radostí. Senioři je výrazně povzbuzovali a po splnění úkolu rozdávali dětem razítka
do průkazu malého indiána. Grilovalo se, zpívalo,
tančilo a bylo veselo. Malí indiáni si z Penzionu odnesli zasloužený sladký poklad. Senioři byli z milého setkání s dětmi nadšeni. Tak, zase někdy příště.
Studenti z Gymnázia Polička přišli do Penzionu
s hudebním programem – Společné muzicírování.
Senioři hráli na rytmické nástroje, studenti na kytaru a společně zpívali známé lidové písničky. Velmi podařené odpoledne na přání seniorů studenti
v DPS Penzion rádi zopakují. Hodně se zpívalo také
na narozeninovém zpívání, kde pěvecký soubor
Poupata zazpíval oslavencům jejich oblíbené písně. V keramické dílně senioři vyráběli malé květináčky na skalničky. A také se cestovalo. S filmem
p. Ing. Kleina se výletníci podívali do Norska.

Pozvánka DPS
Penzion
19. 7. Keramická dílna
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
20. 7. Literární kavárnička od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
26. 7. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
28. 7. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Blahopřejeme
Dne 1. 7. 2016 oslaví 70. narozeniny Petr Libischer.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a životní sílu do dalších let
přeje
sestra Dagmar a dcery
Lenka, Renata a Pavla.
Dne 12. 7. se dožívá krásných 79 let naše maminka,
babička a prababička Jiřinka
Bednářová. Do dalších let Ti
přejí pevné zdraví, pohody
a spoustu lásky všichni
Tvoji blízcí.
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Jeden záměr
tříkrálovky naplněn
Jeden z avizovaných záměrů
Tříkrálové sbírky 2016, vytvoření
místnosti pro asistované kontakty,
byl naplněn. Oblastní charita Polička ji hotovou a připravenou pro první malé návštěvníky v průběhu května představila veřejnosti,
a to hned na dvou akcích: při Dni otevřených vrat
a v Času pro neobyčejné zážitky.
Dostatečně velká, zajímavě členěná a příjemně
vybavená místnost v přízemí třetího charitního
domu skýtá prostor, kde dítě zvládne i dvouhodinovou návštěvu, aniž by se nudilo. Podlaha ve
dvou různých výškových úrovních je kryta kobercem, včetně části zdi a spolu se sedacími pytli
na zemi evokuje měkký pelíšek. Nízký stolek nabízí uvelebení k výtvarné tvorbě a police plné her
a stavebnic zvou k prozkoumání. Zbývá doplnit
ještě několik trvalých herních prvků, například
hamaku a houpačku. Při úpravě interiéru se myslelo i na dospělé a personál. Darovaná sedací souprava v rohu místnosti poskytuje rodičům pohodlí
i přehled o tom, co se v místnosti děje. Pracovník
přítomný asistovanému kontaktu využívá koutek,
kde může pracovat a zároveň být přítomen, plnit
svou funkci a být k dispozici všem zúčastněným.
Místnost pro asistované kontakty slouží jako
bezpečný prostor k setkávání biologických rodičů
s dítětem v případě, že ho nemají ve vlastní péči,
mají zájem zůstat s ním v kontaktu, ale soud určil
jako podmínku, že se tato setkání musí dočasně
nebo dlouhodobě odehrávat pod odborným dohledem. Dále je určen k postupnému navazování
kontaktů dětí umístěných do přechodné pěstounské péče při přípravě na jejich předání adoptivním
rodičům nebo dlouhodobým pěstounům.
Za první měsíc provozu bylo v místnosti uskutečněno 14 asistovaných kontaktů a třicet konzultací. Na úpravy bylo z výnosu Tříkrálové sbírky
2016 vyčleněno 50 000 Kč.

místnosti pro asistované kontakty a dozvěděli se,
co je v rohovém domě nového.
„Jsme rádi, že pozvání přijalo město Polička
i několik představitelů poličských, litomyšlských
i svitavských firem. A těší nás, že k nám poměrně hojně zavítali i individuální dárci, lidé pro nás
dosud známí pouze podle jména z ústřižku dárcovské složenky Dům pro Charitu,“ řekla ředitel-

Setkání se starostou a místostarostkou

Dvorek

ka Markéta Šafářová. „Bylo milé poznat také jejich
Pečka dostala šanci
tvář a osobně jim poděkovat. Vždyť díky nim má
Pečovatelská služba (v profesním slangu pečka)
veřejná sbírka Dům pro Charitu již opět na svém
Oblastní charity Polička dostala v květnu druhou
účtu 237 044 Kč.“
šanci. Byla zvýšena kapacita střediska a služba doJe zřejmé, že dárci, sponzoři a dobrovolníci mají
stala příslib dorovnání chybějících prostředků poté, pro Charitu velký význam. Veřejná sbírka umožco díky až trojnásobné poptávce po pečovatelské
ňuje rychleji umořovat dluh Charity za úvěr na poslužbě už za tři měsíce vyčerpala svůj celoroční roz- řízení nového domu. Hojně projevovaný zájem pak
počet. Ten byl Pardubickým krajem nastavený na
dodává odvahu neziskové organizaci růst, pouštět
nižší kapacitu, než jakou odrážela poptávka po této
se do nových výzev a vyvíjet se. Za to vše našim
službě ve skutečnosti. Proto poličská Charita musela „věrným duším“ děkujeme.
v posledních měsících pečovatelskou službu odmítat.
Štěpánka Dvořáková
Příslib dorovnání chybějících prostředků do
pečovatelské služby sice nezajistí masivní nárůst
péče, ale umožní, aby alespoň stávající klienti měli
zajištěnu péči do konce roku a pečovatelky, aby za
svoji namáhavou práci dostaly zaplaceno.
Pečovatelská služba Oblastní charity Polička
je malé středisko provozované zejména pro zajišoblast Litomyšl – Polička
tění komplexnosti péče v návaznosti na Charitní
ošetřovatelskou službu. Poskytuje ji 6 pečovatelek
2.–3. 7.
MDDr. Elčknerová Irena,
s celkovým pracovním úvazkem 1,1. V průběhu
měsíce odvedou asi 150 hodin pečovatelské práPolička, 1. Máje 606, 733 152 435
ce u cca 14 klientů. Služba je poskytována 7 dnů
5. 7.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
v týdnu a je orientována na obyvatele z Poličky
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
a okolních obcí. Náklady na službu částečně hra6. 7.
zubní lékař Filip Nataliya,
dí klienti podle ceníku za prováděné pečovatelské
Litomyšl, kpt. Jaroše 404,
úkony.
461 612 733
9.–10. 7.
MUDr. Kašparová Leona,
Vrata byla dokořán
Polička, Růžová 195, 775 724 524
Den otevřených vrat uspořádala Oblastní cha16.–17. 7.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
rita Polička 18. května – přesně rok po vysvěcení
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
prostor nového – Třetího – charitního domu. Ve23.–24. 7. MUDr. Kossler Pavel, Polička,
řejnosti a především individuálním donátorům
Haškova 445, 461 724 369
a firemním dárcům chtěla předvést, jak dům ožil.
30.–31. 7.
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Celý den od rána až do zavírací doby vrat přicháHaškova 445, 461 724 369
zeli známí i neznámí lidé, aby si prohlédli výstavu
obrazů, které pro tuto příležitost zapůjčili umělecOrdinační doba: sobota, neděle
ky zdatní a nadaní klienti Otevřených dveří. Posea svátky od 8 do 11 hodin.
děli s charitními pracovníky v nově vybudované
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Stomatologická
pohotovost

Zprávy z Masarykovy školy
V měsíci květnu se naše děti
zaskvěly ve vyhlášených atletických závodech a to v Poháru
rozhlasu a v Atletickém čtyřboji. Obě okresní kola proběhla v týdnu od 16. 5. do 19. 5. na
stadionu v Litomyšli. V Poháru rozhlasu závodí
v jedné kategorii 10 až 12 dětí a ve čtyřboji je pět
závodníků dané kategorie. Výkony jsou bodovány
podle atletických tabulek a družstva postupují podle dosažených výsledků do vyšších kol. Nejlépe si
vedlo družstvo mladších žákyň, které postoupilo
ze 6. místa až do krajského kola Poháru rozhlasu
do Pardubic. Výsledné 5. místo a výrazné zlepšení
v osobních výkonech jednotlivých závodnic je příslibem pro další ročník. Lucie Vyhnálková vyhrála krajské kolo ve skoku vysokém, kde překonala
lať ve výšce 150 cm.
Za krásného slunečného počasí proběhl v Liboháji jeden z posledních sportovních meetingů
tohoto školního roku Hledá se vítěz. Tento cyklistický závod je určen dětem ze základních škol
Pardubického kraje a hlavním patronem seriálu
je Jaroslav Kulhavý – olympijský vítěz. Akci jsme
podpořili hned čtyřiceti startujícími žáky napříč
všemi ročníky.
Naše škola uspořádala i krajské kolo barevného
minivolejbalu, letos se konalo 3. 6. za účasti 114
dětí. Zúčastněné školy: ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy, ZŠ TGM Svitavy a Masarykova základní škola
Polička.
Kolo se konalo ve třech základních barvách,
a to žluté, oranžové a červené. Největších úspěchů dosáhla děvčata místního volejbalového klubu v barvě červené: 1. místo Kamila Sílová, Eva
Šlosrová, Aneta Mlynářová, Kateřina Pešavová.
2. místo Karolína Zahradníčková, Anna Švecová,
Pavlína Kösslerová a Natálie Balzerová. 3. místo
Lucie Jiroušová, Zuzana Macháčková. Nejlepšími
chlapci byli na 4. místě František Harašta a Ondřej Baláš.
Ve sportovním duchu se ponesou i závěrečné
exhibiční zápasy učitelů s odcházejícími deváťáky.
Ve dnech 31. 5., 1. a 2. 6. se uskutečnila v prostorách pavilonu akce pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče. Paní učitelky současných prvních
tříd připravily pro nové žáčky vyučovací hodinu
s různými zábavnými výukovými aktivitami. Děti
si vyzkoušely trochu počítání, hraní s písmenky
i malování. Rodiče zatím na schůzkách s učitelkami, které od září budou v prvních třídách vyučo-

vat, diskutovali o průběhu nového školního roku.
Malí předškoláci odcházeli spokojeni a my se
1. září na všechny žáčky těšíme v opravdové škole.
Ani družinka nezahálí. V hale Masarykovy školy se konala vystoupení kroužků zumby a mažoretek. Děvčata byla odměněna velkým potleskem.
Oslava Dne dětí proběhla na školní zahradě –
Hry bez hranic – pro předškolní děti mateřských
škol Poličky a okolí a pro děti navštěvující družinu. Byla připravena spousta zajímavých disciplín:
skok v pytli, prolézání strachovým pytlem, chůdy,
lanové aktivity, střelba na kuželky, hod míčkem,

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení členové SDČR v Poličce a okolí. Chtěl
bych se ještě jednou vrátit k naší úspěšné akci.
24. května odpoledne proběhly druhé sportovní
hry poličských důchodců. Akce byla zároveň nominací pro celostátní sportovní hry v Praze. Zúčastnilo se jí více než 40 sportovců z Poličky a další z celého Pardubického kraje. Nejvšestrannějšími
sportovci se stali paní Střítežská z Kamence a Jiří
Krejsa s manželkou Miladou z Poličky. Právě tato
trojice nás bude reprezentovat v pardubickém
družstvu v Praze.
A co jsme pro vás připravili na červenec? Tak
tedy: 11. 7. se uskuteční pravidelná kondiční vycházka na přehradu. Sraz účastníků je v 9 hod.
u obchodu na Berlíně. 14. 7. je připraven autobusový zájezd do Křižánek a odtud pěší vycházka na
Devět skal (asi 8 kilometrů). Na zpáteční cestě je
zajištěno občerstvení v Pusté Rybné. Odjezd autobusu je v 8 hod. z autobusového nádraží, stání
číslo 7. 25. 7. další vycházku na přehradu, odchod
v 9 hod. od obchodu na Berlíně. Buřty s sebou.
Dále výbor SDČR a vlaštovky připravují plán
práce na druhou polovinu roku. Čekáme na vaše
návrhy a nápady pro zkvalitnění práce. V létě se
mějte všichni pohádkově.
Ivan Chudý

stříhání bonbonů, přenášení pingpongového míčku na lžíci a skládání obrázků. Děti dostaly za
zvládnuté aktivity pamětní list a sladkou odměnu.
Školní parlament na závěr roku připravil akci –
Předávání klíčů – s programem žáků jednotlivých
tříd. Mohl se též pochlubit návštěvou střediska
výchovné péče. Takové zařízení máme ve Svitavách a jmenuje se Alfa. Celá prohlídka byla rozděČlenové místní organizace Svazu českých důlena na dva bloky. Velmi zajímavou formou nám
chodců využívají svůj zasloužený odpočinek ke
přiblížil chod této organizace ředitel Mgr. Petr
společnému poznávání krás naší vlasti a zajímaDřínovský.
vostí v regionu i mimo něj. Řídí se při tom heslem
Během posledních dvou měsíců mohou naši
žáci objevovat zajímavá místa, získávat nové zku- „Aby nikdo nebyl sám“.
V závěru června se vypravili na zříceninu hradu
šenosti a pobavit se s kamarády – na školních výŠtarkov, do Podlesí a Daňkovic, kde ve známém
letech.
I letos naši školu opouští žáci tří devátých roč- Selském dvoře poobědvali. O pár dní později
(27. 6. ) si vyšli s harmonikou Pod Kopec do znáníků. Zajímaví a mnohdy originální žáci prožili
nespočet společných zážitků, akcí i lumpáren. mého rybářského areálu. První pololetí ukončili
sportovním dopolednem na tenisových kurtech
Závěrečné třídní proslovy zazní na radnici při
(tenis, minigolf, petangue).
slavnostním předávání vysvědčení. A pak už jen
-vravykročit tou správnou nohou…
Mgr. L. Haraštová
a Mgr. S. Mohelníková

Cesty důchodců
za poznáním

Pozvánka pro
všechny, co
rádi fotí
Přibližně před rokem jsem s amatérskými fotografy založila na Facebooku skupinu Touláme se
přírodou a městy a fotíme pro radost sobě i ostatním. Skupina je uzavřená, ale na požádání se můžete stát členem i vy. Skupina má už několik set
členů, kteří se rádi toulají naší republikou a rádi
fotí.
Setkáváme se při nepravidelných srazech a letos
v červenci se opět sejdeme, stejně jako v loňském
roce, v obci Telecí, kde si chceme vyfotit další turistické a kulturní krásy Telecího a okolí, které jsme
vloni nestihli. Rádi bychom navštívili i soukromé
muzeum pana Antonína Lamplota v Telecím.
Termín této akce je plánován na 9. červenec
v obci Telecí od 8.30 hod. Sraz je u Lukasovy lípy
a poté budeme pokračovat k řece Svratce. Zpáteční
cesta povede po silnici do Telecího lemované chaloupkami. Zastávka na oběd bude v Lačnově v Penzionu Na Čechách.
V případě zájmu se hlaste prosím na telefonním
čísle 605 990 656.
Jitka Siváková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

13

Oslava Dne dětí

Putování za Karlem IV.

Proč 1. června ožilo zahradní atrium v DPS Penzion Polička dětským smíchem? Děti z MŠ Rozmarýnek Polička byly pozvány na oslavu Dne dětí.
V krásném prostředí a za slunečného počasí se
soutěžilo, tančilo, zpívalo a radovalo spolu s obyvateli tohoto domu. Hra na indiány děti opravdu
zaujala a po vydatné svačině odcházely spokojené
a dokonce i s pokladem, který byl opravdu veliký.
Za pozvání moc děkujeme, oceňujeme nápaditou
a pečlivou přípravu tohoto odpoledne. Snad se
dětem podařilo babičky a dědečky rozveselit a potěšit. Vážíme si všech lidí, kteří věnují dětem čas,
kteří šíří radost, štěstí a vzájemné porozumění,
tedy hodnoty, které jsou pro spokojený život nejdůležitější.
Romana Tulisová

Úspěch na
mistrovství světa
Český tým na Mistrovství světa veteránů v in-line hokeji v italském Bolzanu zvítězil již potřetí
za sebou. Navíc letos, kdy se poprvé hrálo ve dvou
kategoriích, zvítězil jak v kategorii Masters, tak
v kategorii Veterans. Lepší výsledek si česká výprava ani nemohla přát.
Ve finále český tým porazil Itálii 2:1. celkem sehrál za 5 dní 8 zápasů, což bylo pro pány nad 45 let
docela záběr. A proč o tom píšeme v poličské Jitřence? V týmu hrál poličský Stanislav Cik.
-ij-
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V sobotu 7. 5. jsme se vydali na výlet do Prahy,
kde KČT pořádal pochod k 700. výročí narození
Karla IV. Zvolili jsme trasu v délce 10 km s cílem
na pražském Karlově náměstí. Na startu v Praze – Proseku u proseckého kostela sv. Václava
jsme se zaregistrovali a vyrazili na cestu. Nejprve
městskou částí Prosek k vinicím a poté pražskými
uličkami na Elsnicovo náměstí, dále podél Rokytky přes Thomayerovy sady až do bývalého areálu
ČKD Praha. Jím jsme prošli až k Vltavě a podél ní
na Petrské náměstí. Za ním v Truhlářské ulici jsme
se společně vyfotografovali před ZŠ a Gymnáziem
Jiřího Gutha-Jarkovského, jehož jméno nese náš
odbor KČT. Poté přes Ungelt, Staroměstské náměstí a Náměstí Republiky jsme odpoledne krátce před
14. hodinou dorazili do cíle, který byl u pomníku
Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí, kde měl
KČT svůj stánek. Zde jsme obdrželi Pamětní list
a absolventskou vizitku.
Na Karlově náměstí pořádala městská část Praha 2 oslavy 700. výročí narození Karla IV. pod názvem „Všechno nejlepší, Karle IV.“. I této akce jsme
se samozřejmě zúčastnili. Prohlédli jsme si zdejší
stánky s možností kreslení pro děti, soutěžemi pro
dospělé a řadu stánků řemeslnických, a samozřejmě i ty s jídlem a pitím. Vzhledem k teplému počasí nás osvěžilo pivo z pivovaru Kocour Varnsdorf
a děti se osvěžily skvělou malinovou limonádou.
K ochutnání nechyběl ani trdelník a mezi přítomnými byla zdarma rozdávána Sládkova limonáda.
Odpoledne jsme si zašli ještě na věž Novoměstské
radnice. Vstupné na ni bylo pro účastníky pochodu
symbolických 5 Kč. Na schodech jsme se náhodně
setkali s emeritním předsedou KČT Ing. Janem Havelkou, který nás rád viděl a konstatoval s velkým
potěšením, že je velice rád, že jsme tak aktivním
odborem, uvítal nás v Praze s přáním, ať se nám tu
líbí a samozřejmě neopomněl vzpomínku na naše
poslední setkání na Čeřínku, kde jsme se na jaře zúčastnili zahájení turistické sezóny v kraji Vysočina.

Setkání s ním bylo nečekané, ale o to příjemnější.
Výhledy z věže radnice byly opravdu velmi pěkné.
Krátce před 16. hodinou jsme se na Karlovo náměstí vrátili, abychom byli svědky příjezdu krále
Karla IV. Program moderoval moderátor Honza
Musil. Nejprve na pódiu uvítal řadu čestných hostů, zejména zástupců radnice Prahy 2, Všeobecné
fakultní nemocnice, Univerzity Karlovy a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po proslovech přítomných hostů vystoupal na pódium král Karel IV.
v podání herce Jana Přeučila. Pozdravil „lid český“
a také pronesl královskou řeč. Na závěr byl k poctě
krále uspořádán rytířský turnaj. Po jeho skončení
následoval průvod na mši svatou, kam Karel IV. odjel v kočáře taženém koňským dvojspřežím.
V průběhu odpoledne vyvstala také nová „mediální hvězdička“. Stala se jí nejmladší členka našeho
klubu slečna Anetka Hlušičková, která byla oslovena reportéry, kteří mezi lidmi natáčeli krátký spot
o této akci. Pochlubila se na kameru novým měšcem na penízky, který „prý měl i Karel IV.“
Na hudební vystoupení kapel Jaksi Taksi, Imodium a Blue Effect jsme již nečekali. Metrem jsme se
přesunuli na Vyšehrad do areálu Jedličkova ústavu, kde se konal festival „Pojď dál 2016“. Ještě před
vstupem do areálu jsme si v blízké restauraci dali
nefiltrované poličské pivo. Od půl sedmé večer jsme
zhlédli vystoupení kapely The Tap Tap, která zde
kromě osvědčených hitů představila i nové skladby
z divadelní hry Nefňuka a připravovaného nového
CD. Návštěvníci festivalu si mohli pochutnat na tradičním skvělém občerstvení a také na pivu z Vinohradského pivovaru (ochutnali jsme a bylo výborné), který byl letošním partnerem festivalu.
Po skončení vystoupení jsme se metrem vrátili na
Prosek, odkud jsme se vydali na cestu zpět do Poličky. Dětem i dospělým se tento výlet skutečně velmi
líbil, a také počasí se vydařilo k plné spokojenosti.
Za KČT Jiřího Gutha–Jarkovského Polička
Ivan Kropáček, předseda

Projevy života
Dlouho jsem přemýšlel o tom, mám-li psát o čerstvých zážitcích, které mě naplňují, udivují, ale i posunují, v čase ekonomické prosperity a nízké nezaměstnanosti. Po návštěvě Rockoupání jsem si řekl,
že tátova slova vyňatá, už nevím z jakých moudrostí, sice neustále něco znamenají, ale ve složitějším
a uspěchanějším světě pomalu ztrácí svůj význam.
Šlo o větu nějakého stařešiny: „Vinen je každý, kdo
tomu nezabrání…“ Mohu tedy nějak ovlivnit „uměleckou“ projekci, která funguje na základě využití
vulgárností různorodého typu? Nechci jmenovat
písničkáře a jiné hudební seskupení. Neříkám, že
nejde o texty ze života, ale opravdu jde o rockerský
styl? Vždyť čeština je tak malebná. Nejde spíš jen
o prachsprosté hulvátství? Nejsem umělecký kritik. Ani psycholog, který by poukázal na to, že to ti
hudební protagonisté měli v mládí asi těžké a že za
to vlastně tak úplně nemohou. Proč se však město
a organizátoři snižují k propagaci těchto životních
projevů nevím. Je mi však divně po těle, když vidím, kdo a za jakých podmínek tomuto „lidskému“
konání naslouchá a mnohdy v roli dítěte i mlčky
naslouchat musí! Přitom je vidět tolik práce s organizací celé akce. Není lehké domluvit a zajistit vše
tak, aby příprava, průběh a úklid proběhl hladce.
Různorodá hudební projekce, povolení, občerstvení, suvenýry, kontaktování se s kamarády či novými lidmi skýtá zajímavé zážitky, které s některými
„slovními zvratky“ vytváří dojem, že vulgaritou člověk dokáže více. Lépe ohromí okolní davy a třeba
i opačné pohlaví? Jsem rád, že si ta naše mládež
dokáže říci skrze umění i jiným způsobem, než píp,
píp nebo píp. Vše jsem raději vypípal. Nejsem zrovna v afektu. Také mi sem tam něco ujede, ale cílená
propagace vulgarismů mi připadá přinejmenším

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

podivná. Opravdu jde o nazývání slov pravými jmény? V jádru jsme agresivními organismy, které rády
zesměšní druhého, nebo ho jinak nehezky pomluví.
Ukazujeme tím, že máme nad někým navrch. Pokud se to dá civilizovaně, je to doufám pro většinu
naší populace příjemnější a přijatelnější. Snad, zatím? Vše má totiž svou momentální hodnotu. S čím
jsme častěji ve styku, tak nám časem může připadat
běžnější až mnohdy i „normální“. Že by tu šlo o svobodu projevu? Je svoboda všemohoucí? Za jakých
předpokladů? Mohu věřit, že bude příště něco trochu jinak? Každý se pokoušíme tak, jak nám bylo
umožněno se naučit.
-stn-

Turisté zvou

Volejbalové zprávy
Turnaje
Mladší žákyně, hned 2 družstva, a kadetky
se zúčastnily 21.–22. 5. turnaje v Lupenici. Los
mladších žákyň byl příznivý. B tým narazil ve skupině na pozdější vítězky a skončil na velmi dobrém 6. místě. A tým přidal 9. místo. Startovalo 20
družstev.
Kadetky, v plné přípravě, za své režie, vydobyly
místo 12. Turnaj je zván Zmrzlinovým, neboť děvčata zde mají možnost osvěžení studenou zmrzli-

nou. Kromě místních družstev poměřila síly naše
děvčata i s polskými družstvy.
Pohár mladších žákyň
Další dvě kola sehrálo osm družstev Pardubického kraje, nejprve v Lanškrouně a 4. 6. na závěrečném turnaji ve Svitavách. Polička A udržela na obou
turnajích druhé místo a má tak velmi slušně našlápnuto do nadcházející sezóny. B tým rostl turnaj
od turnaje a celkové 5. místo je velmi povzbuzující.
Barevný BMV
Děvčata se zúčastnila i Krajského kola barevného minivolejbalu pořádaného v rámci ASŠK ve
školním prostředí. Hned 2 naše družstva dokázala
zvítězit, a to Aneta Mlynářová s Kateřinou Pešavovou a Kamila Sílová s Evou Šlosrovou.
Přípravka
Poslední krajský přebor pln očekávání. Děvčata
bojovala do posledního míče, ale zaváhání s Dolním Újezdem je odsunulo z pozice favoritek. Nakonec se zablýskalo stříbrně, což byl také velmi
pěkný úspěch. Děvčata budou moci tuto soutěž
hrát i v příštím roce, vítězky z Lanškrouna nikoliv.
Muži
Před posledním zúčtováním drží muži v nadstavbě krajského přeboru 4. místo, které pravděpodobně uhájí.
Červen se nesl v duchu závěru sezóny jednotlivých družstev. Nyní se děvčata a chlapci připravují na nadcházející sezónu a na týdenní volejbalové
soustředění v Česticích.
-har-

Mužstvo přípravky SK Kometa
Polička zvítězilo!
Šestice týmů zakončila Východočeský přebor
přípravek v hokejbale, ve Svítkově 22. 5. Turnaj
přípravek roč. 2005 a mladších se nám vydařil.
Do prvního zápasu šla Kometa Polička s Ježky
Heřmanův Městec až před polednem. Protože neděle byla opravdu slunečná a teplá, zápasily oba
týmy nejen se soupeřem, ale především s horkem.
První utkání skončilo remízou 0:0. V druhém
utkání nás čekal domácí soupeř HBC JTEKT Svítkov Stars. I tento zápas byl chudý na branky.
Za SK Kometu vstřelil branku Lukáš Martinů,
po přihrávce Tadeáše Kantora. Poměrně dlouho
jsme vedli 1:0, ale před koncem utkání dolehly na
našeho brankáře zdravotní problémy z přehřátí.
Nebylo daleko od střídání brankáře. Nakonec vše
vyřešila voda, kterou se nechali trenérem Pavlem
Dvořákem polít všichni naši hráči. Minutu před
koncem utkání odvolal trenér Svítkova brankáře
a bylo srovnáno. Přesto druhý získaný bod, opět za
remízu, nám zabezpečil postup do semifinále, ve
kterém jsme se střetli s mužstvem HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice.
Po třetí vstřelené brance soupeři bylo však rozhodnuto. Zvítězili jsme 3:0, což znamenalo postup
do finále. Ve finále nás čekal již nám známý soupeř

Ježci Heřmanův Městec. Po patnácti minutách hry,
tzn. pět minut čistého času zbývalo do konce zápasu, jsme vedli opět 3:0. Po třetí vstřelené brance
trenér vyhodnotil zápas za rozhodnutý a do hry
více zapojil naše děvčata, Andreu Kantorovou
a Šarlotu Stýblovou, roč. 2008.
V sedmé minutě druhého poločasu, tedy tři
minuty před koncem utkání, jsme obdrželi první
branku, v další minutě druhou. Kontaktní branka
nakonec udělala z finále dramatický zápas do poslední vteřiny.
Ve čtyřech odehraných zápasech jsme vstřelili
celkem sedm branek a tři obdrželi. Na celkovém
vítězství v turnaji má velkou zásluhu brankář Jakub Čerbák. Střelecká úspěšnost zůstala na tradičních střelcích. Kukla Adam – 3 branky, Kantor
Tadeáš a Lukáš Martinů po 2 brankách. Střelecky
naprázdno oproti předcházejícím turnajům vyšel
Havlík A., Kukla V. a Švec A. Za celý turnaj se střelecky nepodařilo prosadit našim obráncům, přestože své úkoly plnili odpovědně, zejména Švanda M., Havlík A., Roch R. a Křibský M.
Za vítězství v turnaji nezbývá než poděkovat
zejména hráčům, trenérovi Pavlu Dvořákovi za
odvedenou celoroční práci s hokejbalovou mládeží, organizátorům turnaje a rodičům za doprovod
a fandění.
Konečné pořadí:
1. SK Kometa Polička
2. Ježci Heřmanův Městec
3.HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
4. TJ Sršňi Svitavy
5. HBC JTEKT Svítkov Stars
6. HBC Hradec Králové 1988

2.–6. července – Malá Fatra
Autobusový výlet do oblasti
Malá Fatra.
Středa 13. července – Z Pusté
Kamenice do Borové.
Odjezd vlakem v 8.45 hodin do Pusté Kamenice
a přes Hápovu skálu, Františky, Martinice, pomník letců, Svatou Kateřinu do Borové. Pěšky asi
12 km. Předpokládaný návrat z Borové vlakem do
Poličky ve 13.14 nebo 15.14 hodin.
Na vycházku zve Josef Brokl.
Sobota 23. července – Cyklovýlet na Skutečsko
V letošním cyklovýletu pojedeme v 8.30 hod
cyklobusem do Nových Hradů, odtud přes Dolany do Skutče. Do Poličky přes Předhradí a Proseč.
Délka trasy asi 60 km.
Na vyjížďku zve Josef Škorpík.
Středa 27. července – Kolem Jedlovských rybníků
Městskou dopravou v 8.00 hod do Modřece
a odtud přes Baldu a kolem Jedlovských rybníků
po červené tur. značce do Bystrého. Návrat linkovým autobusem do Poličky. Vycházka asi 10 km.
Na vycházku zve Jiří Andrle.
Sobota 30. července – Hřebečské důlní stezky
Vlakem odjezd v 7.31 hod do Mladějova. Prohlídka muzea a pěší vycházka na Hradisko (5 km).
Odjezd parním vlakem ve 12.00 hod do Nové Vsi.
Odtud po značených důlních stezkách na Hřebeč
(7 km). Pro toho, kdo nechce jet vláčkem, je možnost dojít na Hřebeč pěšky. Trasa asi 15 km. Návrat do Poličky linkovým autobusem v 17.35 hod
do Svitav, vlakem do Poličky.
Vycházku připravil Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Vzpomínáme
2. 7. 2008 zemřel náš milovaný manžel a otec Otakar
Aleš Kukla.
Nikdy nezapomeneme.
Rodina

21. července uplyne 18 let
od úmrtí našeho tatínka, dědečka a manžela, pana Stanislava Vondry.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou.
29. července plyne 5 roků,
co nás navždy opustil pan
František Dufek z Korouhve.
Letos by oslavil šedesátiny.
Stále vzpomíná
rodina.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové
dary při rozloučení s naším Lubošem.
Rodina Čípova

Dr. Emil Martinů
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zprávy z Pardubického kraje

Jezdecký klub
Polička
Letošní sportovní sezónu jsme zahájili na konci dubna. Zatím se nám podařilo získat několik
umístění.
30. 4. Hobby parkury Lanškroun
• Tereza Švandová – Sárí
Parkur 80 cm – 4. místo
• Aneta Langrová – Carerra
Parkur 60 cm – 5. místo
Parkur 80 cm – 5. místo
15. 5. Hobby parkury Vestec
• Aneta Langrová – Carerra
Parkur 70/80 – 6. místo
28. 5. Drezurní závody Suchá u Litomyšle
• Aneta Langrová – Carerra
Úlohy stupně Z – 2. a 3. místo
• Aneta Langrová – GupiRupi
Úlohy stupně L – 2. a 5. místo
5. 6. Drezurní závody Heroutice
• Aneta Langrová – GupiRupi
Úlohy stupně L – 3. místo
18. 6. Drezurní závody Plandry
• Aneta Langrová – Carerra
Úlohy stupně Z – 1. a 2. místo
• Aneta Langrová – GupiRupi
Úlohy stupně L – 1. a 4. místo

Pardubický kraj bojuje za
více peněz pro obce
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
jednal s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Janem Hamáčkem o zařazení legislativní iniciativy Pardubického kraje
týkající se navýšení rozpočtového určení daní pro
obce. „V souvislosti s výpadky evropských fondů
na některé druhy investic včetně rekonstrukcí silnic III. třídy, místních komunikací, domovů pro
seniory, sportovišť či veřejných prostranství vnímám navýšení prostředků pro obce jako nezbytné pro zajištění jejich dalšího rozvoje. Musíme
bojovat za to, aby byl příjem narovnán na úroveň
před rokem 2012, kdy tehdejší Nečasova vláda obcím tyto prostředky sebrala. Náš návrh toto řeší
a zároveň v současné ekonomické situaci není
zátěží pro státní rozpočet,“ uvedl hejtman Martin
Netolický s tím, že je nutné návrh zařadit na jednání poslanců co nejdříve, aby mohl případně začít
legislativní proces a novela mohla být platná již od
1. ledna 2017.
Pardubický kraj vyhlásí v září
druhé kolo kotlíkových dotací
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku termín druhého kola přijímání žádostí o kotlíkové
dotace. O příspěvek na výměnu stávajících ručně
plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet jak neúspěšní
žadatelé z prvního kola, tak i noví zájemci. Cílem

Lucie

Inzerujte
v JiTřence
do všech schránek
v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické, opravy a natírání střech. Práce na střechách.
Tel: 731 506 249.
•
Prodám polotvrdé palivové dřevo. Štípaný
metr rovnaný, cena včetně dopravy 800 Kč. Tel.
739 389 278.
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programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického
kraje.
„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání,
kdy jsme schválili celkem 1012 žádostí. Vzhledem
k tomu, že částka, která je pro kotlíkové dotace
vyhrazena, nebyla vyčerpána, přistoupíme k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce
rozdělíme až 60 milionů korun,“ uvedl hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Zájemci mohou získat dotaci ve výši 70 až 85 procent nákladů
na pořízení nového zdroje tepla dle typu zdroje
a lokality. Více informací na www.pardubickykraj.
cz/kotlikove-dotace.

Pojmenuj syna a poprask
v rodině je na světě!
Dobré divadlo uvede komedii Jméno v sobotu
30. července ve 21.30 hod. v Klášterních zahradách
v Litomyšli. V režii Jana Julínka vystoupí herci
nezávislé divadelní scény SemTamFór ze Zlína.
,S příbuznými, partnery a přáteli je to jako
s knihami: mít je doma ještě neznamená mít je
přečtené.“
www.dobredivadlo.cz

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

Lenka Vejdělková
na ME v OCR
29. květen, Predator race, Monínec. Velice důležitý závod pro Lenku Vejdělkovou z Bystrého
u Poličky, která se po zranění vracela do kolotoče
extrémních překážkových běhů. Predator race byl
kvalifikací na Mistrovství Evropy v OCR (obstacle
course racing). Prvních deset závodníků a prvních
deset závodnic si zajistilo vstupenku na šampionát.
Že to nebude jednoduché, ukazoval už jen
pohled do startovní listiny: Zuzana Kocumová
(6. z OH v Naganu 1998 v běhu na lyžích – štafeta,
mistryně světa ve Spartan race 2015), Helena Erbenová (4. z OH v Salt Lake City 2002 v běhu na lyžích – štafeta, mistryně světa a vítězka Světového
poháru v terénním triatlonu), Siri Englund (mistryně světa OCR 2014) či Lenčina týmová kolegyně
z týmu Extreme Obstacle Runners Petra Veselá
(15. místo z MS ve Spartan race 2015).
Trať cca 13 kilometrů dlouhou s 25 překážkami
zvládla Lenka jako šestá nejrychlejší a vydobyla si
pozvánku do nizozemského Nijmegenu. Před samotným ME si Lenka ještě otestovala svoji formu
v Nitře, kde s přehledem vyhrála Spartan sprint.
Ve čtvrtek 9. 6. Lenka odletěla „do neznáma“,
jelikož předběžné propozice ME toho mnoho neprozradily. Největší překvapení přišlo pro všechny účastníky až těsně před samotným startem.
Dle vyjádření pořadatelů stačí jedna nezvládnutá
překážka a závodníkovi bude odstřihnut náramek
opravňující k příslušnosti do kategorie „Elite“. Tím
končí naděje na boj o titul mistra Evropy v OCR,
každý takto penalizovaný závodník už bude klasifikován pouze v kategorii „Open“ a k tomu dostává penalizaci 10 minut. Žádné trestné angličáky,
žádné hendikepy. Intervalové starty po skupinkách měly eliminovat riziko čekání na překážkách.
Opak byl však pravdou, někde se muselo čekat ve
frontě i 20 až 30 minut, aby se závodník vůbec
mohl o překonání překážky pokusit!
Bohužel byl náramek po nezvládnutí náročné
vodní překážky odstřihnut i Lence, a ač cílem proběhla jako 16. nejrychlejší žena, hodnocena je pouze v kategorii „Open“. Bez chyby zvládla náročnou
trať Zuzana Kocumová a do své úctyhodné sbírky
přidala titul Mistryně Evropy v OCR. Lenka označila závod za velice obtížný s nezvykle náročnými
překážkami, bohužel však veliké rezervy byly v organizaci. Každá zkušenost se ale počítá a další extrémní závody čekají.
Ondřej Klička, David Beneš
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Jsem v Poličce – doma. A jsem nesmírně šťastný,
že jsem živý a zdravý (až na hlavu). To, co jsem za
poslední rok zažil, se dá slovy jen těžko vyjádřit.
Když jsem v Keni spadnul a motorka mi výfukem
trefila hlavu, jedl jsem poté oběd a klepala se mi
ruka tak, že jsem v ní skoro ani neudržel lžíci. Po
pár dnech jsem se v Zambii na silnici modlil a myslel jen na to, abych přežil srážku s kamionem.
Když mě v Ekvádoru na kruhovém objezdu trefilo
osobní auto, sedl jsem si na chodník a rozbrečel
jsem se… Člověku se obrátí život vzhůru nohama.
Chvíli je na dně, chvíli zas na kole. Expedice splnila přesně to, co jsem od ní očekával, resp. to několikanásobně předčila. Než jsem vyjel, byl jsem
pln očekávání. Po roce stráveném v Asii, Evropě,
Africe a Jižní Americe mohu směle říci, že jsem si
splnil svůj sen, že jsem dokázal sám sobě něco, na
co budu vzpomínat a z čeho budu žít až do konce
života. Zažil jsem spousty nádherných chvil. Na
druhou stranu se mě třikrát téměř dotkla smrt a já
si z toho do života odnesl to nejcennější – touhu
žít každý den od rána do večera. Nyní vím, že každý další den může být ten poslední. A proto jsem
šťastný za každé ráno, kdy se probudím, za každý
den, kdy můžu něco dělat a za každý večer, kdy si
lehnu úplně ztahanej do postele a usnu během pár
vteřin.
Během 150 dní jsem najel 27 000 km a projel
21 zemí: Rusko, Mongolsko, Čínu, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Arménii, Gruzii, Turecko, Bulharsko,
Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Českou Republiku,
Keňu, Tanzánii, Zambii, Argentinu, Chile, Peru,
Ekvádor a Kolumbii. Jel jsem v mrazu a byl rád, že
udržím řídítka, v dešti, v nesnesitelných vedrech

na pouštích i ve větru, který se mnou cloumal tak,
že jsem měl co dělat, abych se udržel na silnici.
Potkal jsem spousty lidí, kteří mi pomohli, ale i ty,
kteří se nechovali zrovna přátelsky. Chtěl bych
o svých zážitcích napsat knihu. Nebude ale ani tak
moc o místech, kterými jsem projel. Chci v ní především popsat a vyjádřit pocity, které člověk na
takové cestě má. Těšte se také na nějaké povídání
na podzim. Konkrétní datum ještě upřesním.
Poděkování patří všem lidem, kteří mě jakýmkoliv způsobem podpořili. Ať už materiálně, finančně
či psychicky přes SMS nebo komentáře na Facebooku… Děkuji hlavně městu Polička, které považuji za svůj domov a které mám rád, dále firmám
D.A.S., MIP, COMA, Setronic, Metapol, Sportave,
Mikroelektronika, Sport Arsenal, Vavrys, Cyklo
Hrubý, Warmpeace, Plevel a v neposlední řadě
mým kolegům a přátelům ze ZUŠ B. Martinů. Málem bych zapomněl na svého servisáka Jardu Břeně, který se mi před i během celé expedice staral
o mého dvoukolového oře – díky. Nebudu zde jmenovat všechny lidi, kteří mě dále podpořili, protože by to byl jen seznam jmen. Poděkuji vám všem
raději osobně. Nebýt veškeré vaší podpory, byla by
realizace tohoto projektu mnohem složitější.
Na posledním místě chci poděkovat třem osobám. Nejdříve mámě, protože bez ní bych tu nebyl.
Bráchovi Martinovi, který pro mě během cesty
zařídil nespočet pro mě životně důležitých věcí.
A nakonec Ivě Dolečkové, bez níž bych nikdy nedokázal to, co se mi povedlo – splnit si svůj sen.
„Nikoli ujeté kilometry, ale pocity, které jsem během cesty prožil, mě činí šťastným.“
Petr Mazal

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

Tenis
Sobota 21. 5.
Babytenis – Polička – Vysoké Mýto 6:0
Body: Šafář Samik, Uhlířová Verča, Navrátilová Žanda, Novák Adam, Uhlířová – Navrátilová,
Novák – Slezák
Starší žactvo – Polička – Letohrad 5:4
Body: Fučík Daniel, Válková Simča, Kotvová
Kačka, Fučík – Toman Jirka, Válková – Kotvová

Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška
Polička A – Moravská Třebová 8:0
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška
2 x, Zobačová Valerka 2 x, Sršňová Verča 2 x
Minitenis B – Polička B – Skuteč 2:6
Body: Vodehnalová Štěpánka, Baláš Martin
Polička B – Svitavy B 4:4
Body: Baláš Martin 2 x, Chalupník Martin 2 x

Minitenis A – Polička A – Letohrad 6:2
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška
2 x, Sršňová Verča 2 x
Polička A – Letohrad 7:1
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Baruška
2 x, Sršňová Verča 2 x, Zobačová Valerka
Minitenis B – Žamberk – Polička B 8:0
-zj-

Neděle 22. 5.
Mladší žactvo – Polička – Svitavy B 5:4
Body: Zahradníček Důša, Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Zahradníček – Sedlatý Honza,
Uhlířová – Matoušková Klaudie
Dorost A – Žamberk B – Polička A 8:1
Body: Pečenková Adéla
Dorost B – Polička B – Chrudim B 2:7
Body: Teplicová Denisa, Černá Anna – Drašarová Kristýna
Senioři – Svitavy – Polička 6:3
Body: Pazlarová Alena, Hamanová Petra, Pazlarová – Hamanová
Minitenis A – Polička A – Svitavy A 1:7
Body: Chadima Matěj
Polička A – Moravská Třebová 8:0
Body: Chadima Matěj 2 x, Slavíková Bára 2 x,
Zobačová Valerka 2 x, Sršňová Verča 2 x
Minitenis B – Polička B – Vysoké Mýto 1:7
Body: Chalupník Martin
Polička B – Skuteč 2:6
Body: Chalupník Martin 2 x

4. 6. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Tento turnaj patřil našim úspěšným reprezentantkám Simče Válkové a Kačce Kotvové. Potvrdily role favoritek a obsadily ve dvouhře – Kačka
3. místo, Simča titul a 1. místo a ve čtyřhře společně také 1. místo.
První turnaj mimo domácí kurty si zahrála
Lucka Kotvová, která na svá první vítězství teprve čeká. Na dalších turnajích určitě přijdou.
4. 6. turnaj mladšího žactva ve Skutči. Mezi
děvčaty startovala Šárka Uhlířová, která ve
dvouhře vyhrála jeden zápas a ve čtyřhře získala
3. místo.
Nečekaný úspěch mezi chlapci zaznamenal
náš bijec Důša Zahradníček, který před zraky své
maminky vybojoval suprové 3. místo ve dvouhře.
4. 6. východočeský přebor babytenistek ve Svitavách. Přeboru se zúčastnila Žanda Navrátilová
a obsadila 9. místo.
4. 6. východočeský přebor babytenistů v Poličce. Mezi 24 hráči startovali naši chlapci Samík
Šafář, který obsadil smolně 9. místo a Adam Novák 19. místo.

Fanda Cup
Dne 28. 5. jsem uspořádal 9. ročník Fanda Cup
ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic.
Zvítězila dvojice z Brna Miloš Herník – Pavel
Hort, druzí skončili František Svoboda – Filip
Slaný z Poličky a třetí byli Josef Báča – Bohouš
Slaný z Poličky.
Finále: Herník + Hort – Svoboda + Slaný 6:3,
o třetí místo Báča + Slaný – Buchta + Kučera 6:3
Finále útěchy vyhrála dvojice ze Sádku Mirek
Propper – Tomáš Baumruk.
Počasí nám přálo, vše proběhlo v pohodě.
-fs-

Sobota 28. 5.
Babytenis – Svitavy A – Polička – 5:1
Body: Novák Adam
Starší žactvo – Moravská Třebová – Polička 3:6
Body: Jelínek Honza, Zahradníček Důša, Válková Simča, Kotvová Kačka, Jelínek – Zahradníček, Válková – Kotvová
Neděle 29. 5.
Dorost A – Polička A – Jevíčko 6:3
Body: Jílek Zdenda, Fučík Dan, Pečenková
Adéla, Hrubá Eliška, Mašek Samík – Fučík, Pečenková – Hrubá Eliška
Dorost B – Chvaletice – Polička B 9:0
Body:
Senioři – Polička – Vysoké Mýto 4: 5
Body: Teplá Lída, Pazlarová Alena, Hrubý Zdeněk – Teplý Ivo, Teplá – Pazlarová
Mladší žactvo – Žamberk B – Polička 4:5
Body: Zahradníček Důša,Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Vodák Matěj – Zahradníček,
Uhlířová – Vendolská
Minitenis A – Polička A – Česká Třebová 3:5

Sobota 11. 6.
Babytenis – Polička – Tesla Pardubice C 5:1
Body: Šafář Samík, Uhlířová Verča, Novák
Adam, Šafář – Slezák Páťa, Uhlířová-Novák
Starší žactvo – Polička – Dolní Dobrouč 9:0
Body: Fučík Dan, Toman Jirka, Mašek Samík,
Lopour Filip, Kotvová Kačka, Válková Simča, Fučík – Lopour, Toman – Mašek, Kotvová – Válková
Neděle 12. 6.
Dorost A – Polička A – Choceň 6:3
Body: Jílek Zdenda, Hnát Radim, Fučík Dan,
Pečenková Eliška, Hnát – Fučík, Pečenková –
Hrubá Eliška
Dorost B – Hlinsko – Polička B 8:1
Body: Pejchar Štěpán
Senioři – Polička – Moravská Třebová 3:6
Body: Hrubý Zdeněk, Hegr Petr, Kotva Libor
Mladší žactvo – Moravská Třebová – Polička 4:5
Body: Baláš Ondra, Zahradníček Důša,Uhlířová Šárka, Vendolská Karolína, Vodák Matěj –
Zahr adníček

Horské terénní tříkolky v Poličce!
Využijte svůj volný čas, vezměte děti, své blízké
a kamarády a přijďte se pobavit jízdou na terénní
tříkolce na poličské sjezdovce každou neděli od
13.00 hodin, nejméně celé prázdniny. Nedělní
program si můžete zpestřit vycházkou Libohájem
a pod sjezdovkou posedět třeba u dobré kávy. Občerstvení zajištěno.

• Tříkolka je stabilní a bezpečná, opatřená kotoučovými brzdami. Pro jízdu budete vybaveni přilbou a brýlemi.
• Na vrchol sjezdovky budete vytaženi lyžařským vlekem
• Tříkolka je dvoumístná – děti do 10 let mohou
jezdit s doprovodem
• Účastník se řídí provozním řádem a jízda je na
vlastní riziko
• Za příznivého počasí každou neděli od
13.00 hodin.
• 5 jízd 100 Kč

Paralympionik
má nový rekord
V květnu nás po roce navštívil úspěšný vozíčkář Fanda Serbus z Prahy (viz obsáhlý článek
v loňské červnové Jitřence).

Kamarád Jardy Trávníčka dodržel slib, zodpovědně se doma připravoval a zlepšil se z 38 na
63 opakování. Svým výkonem ve veslování na
kladce se 40 kg závažím porazil loni 2, letos již
26 zdravých mužů. Fanda na rozdíl od zdravých
lidí, musí spoléhat jen na své paže, do pokusu
nemůže zapojit celé tělo tak, jak je to v této náročné disciplíně pro ostatní cvičence zcela běžné.
Je to ukázka příkladné vůle a bojovnosti tohoto
třicetiletého a pouhých 60 kg vážícího paralympionika.
Mezi fanoušky, kteří přihlíželi rekordnímu pokusu, byl i Fandův kamarád z Londýna, profesio
nální tanečník a fitness cvičenec Carlos Cuffy
(viz foto).
Fanda Serbus nám slíbil, že bude na sobě i nadále pracovat a příští rok se opět v Poličce pokusí
o překonání svého osobáku. Tak hodně štěstí!
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Jízdy zajišťuje oddíl lyžování TJ Spartak Polička.
Objednávky pro skupiny mimo provozní dobu
i ve všední den na tel. 739 051 644, 732 919 100. V případě pronájmu chaty možnost využití tříkolek pro
zábavu. Aktuální informace na: www.sjezdovky.cz.

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

Plavecký bazén

Provozní doba v červenci a srpnu je od 10 do
19 hod. Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti v Poličce a na www
stránkách T.E.S., s. r. o., MÚ Polička.
V případě nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Platný ceník 2016
Vstupné na koupaliště:
děti od 3 do 15 let	
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP	
10 Kč, po 17 hod. 5 Kč
držitelé děti ZTP/P
a jejich průvodci
10 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí	
30 Kč, po 17 hod. 15 Kč
držitelé dospělí ZTP
15 Kč, po 17 hod. 10 Kč
držitelé dospělí ZTP/P
a jejich průvodci	
15 Kč, po 17 hod.10 Kč
Půjčovné se hradí v pokladně
u vstupu do areálu:
rukávky/pár

5 Kč/hod.

plavecký pás
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks 
slunečník
hřiště	

5 Kč/hod.
10 Kč/2 hod.
10 Kč/ den
100 Kč na 2 hod.

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Kiosek na koupališti je otevřen po dobu provozní doby: 10.00-19.00 hod.
Přijímáme poukázky sodexo a rodinné pasy (sleva 5 %) dle platného ceníku www.tespolicka.cz.
Informace:
Návštěvníci koupaliště si mohou po dobu plavání své cennosti uložit do trezoru v pokladně.
Tel: koupaliště 731 020 030 nebo 461 72 5631, Jitka Kmošková 737 867 342 – vedoucí plaveckého
bazénu Polička, e-mail:bazen@tespolicka.cz.
Nová skluzavka na koupališti délka 20 m.

Peklo – závod, kterým prošla historie
V sobotu 21. května se na rybníku Peklo uskutečnil závod, jehož tradice sahá až k začátkům rybařiny v Poličce. Protože chybí věrohodné podklady, předpokládá se, že počet ročníků se točí kolem
sedmdesáti. Sešlo se zde opět početné startovní
pole – přijelo 80 závodníků, někteří až z druhého
konce republiky.
Z pověření pořádajícího Rybářského sdružení
Vysočina Polička se organizace závodu ujal spolu
se svými kamarády Vlastík Melezínek, který nám
řekl: „Díky tomu, že je revír opět bohatě zarybněn, což sdružení považuje při každém závodě za
věc své cti, že jsou ryby při chuti a že je krásné
počasí, se tady všichni cítí v pohodě a spokojeně.
Je ale pravda, že ne všude ryby berou, na některých místech je to slabší. Ale tak to chodí, záleží na
šťastné ruce při losování postů. Několik závodníků už má na kontě dvacet i více kaprů, jiní jsou
na tom hůř. Kromě kaprů byli vysazeni i pstruzi,
mezi nimi i několik kapitálních kusů kolem 60 cm,
z nichž už bylo několik uloveno. Mám tenhle zá-

vod rád a doufám, že se dožije ještě mnoha dalších
ročníků.“
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Je to nejstarší závod, který poličští rybáři pořádají, jeho
tradice sahá do doby zhruba před sedmdesáti
lety. I letošní ročník potvrzuje, že mezi rybáři je
o tento závod zájem, osmdesát účastníků je velmi
slušný počet, tím spíše, vezmeme-li v úvahu počet
závodů všude po republice. Máme z toho pochopitelně radost, stejně jako z krásného slunečného počasí a ochoty ryb přijímat potravu. Jen za
první poločas bylo chyceno 280 ryb, což je velmi
solidní výsledek. Včera jsme vysadili 750 kaprů
a 800 pstruhů, mezi nimi i některé kusy na úrovni
lososů, o váze dva až tři kilogramy.“
Konečné výsledky: Kategorie junioři: 1. Jan
Pleskač ml., 2. Matyáš Simčo, 3. Adam Simčo.
Kategorie dospělí: 1. Karel Netolický, 2. Vladislav
Flídr, 3. Pavel Sion, 4. Vlastík Melezínek, 5. Miloslav Hrnčíř atd.
Text a foto: L. Vrabec

Provoz v červenci a srpnu uzavřen.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme. Aktuální změny o provozu bazénu
a koupaliště jsou zveřejněny ve vitrínce na koupališti a bazénu a na stránkách www město Polička
a www T.E.S.
Provoz zimního stadionu
Bruslení pro veřejnost: každé úterý 17.15-18.15
a každá neděle 14.00-15.00 hod. Kontakt na objednávky pronájmu in-line plochy:
vedoucí zimního stadionu Polička,
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Kamenecké
podání
Dne 16. 7. se bude konat na
antukových hřištích v areálu
Pod Lípou v Kamenci 17. ročník
amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání. Hrají
smíšená družstva (min. dvě
ženy – bez omezení, v týmu mohou být max. dva
registrovaní muži, kteří jsou na soupisce soutěže
dospělých v rámci Českého volejbalového svazu –
nejvýše do KP 2). Počet družstev je omezen na osm.
Přihlášky přijímáme do 9. 7. na e-mailové adrese
kameneckepodani@nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Poličský bagr
Dne 6. 8. se uskuteční na
plážovém hřišti v areálu koupaliště v Sebranicích 16. ročník
volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr. Letos hrají mužské
týmy.
Přihlášky přijímáme do 30. 7. Počet družstev je
omezen na šestnáct.
Za TJ Spartak Polička – RS
J. K. Dvořák a Michal Bulva,
policskybagr.nastrankach.cz

Ubytování „Balaton“
Ubytování u koupaliště je vhodné pro rodiny
s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři
ložnice, celkem 8 lůžek, vybavenou kuchyňku,
sociální zařízení, společenskou místnost s krbem.
Venkovní ohniště je vhodné pro opékání. Využít lze
gril a chlazení. Ceník a foto najdete na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.
Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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