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Noviny občanů města Poličky a okolí

Kompostéry do Poličky
V červnovém vydání Jitřenky jsme oslovili občany Poličky s projektem „Kompostér na každou
zahradu aneb vracíme, co si bereme”. V průběhu
měsíce června jste měli možnost vyplnit papírově
i online dotazník, který by prokázal zájem občanů o získání kompostérů k rodinným či bytovým
domům nebo na zahrádky.
Celkem bylo doposud odevzdáno 660 dotazníků. Ve výsledku jste projevili zájem o bezmála pět
set kompostérů k rodinným domům, sto padesát
na zahrádkářské kolonie. Z důvodu nedostatečného zájmu nebude projekt primárně zacílen na
komunitní kompostéry pro bytové domy. Podle
výstupů o počtech členů v domácnosti by se nakládání s bioodpadem prostřednictvím nově získaných kompostérů dotýkalo více než 2000 občanů města Poličky.
Na základě tohoto dotazníkového šetření
schválilo dne 22. června 2017 zastupitelstvo
města Poličky podání projektové žádosti na Fond
soudržnosti – Operační program Životního prostředí, který hradí 85 % způsobilých nákladů
projektu. Vypracování žádosti s názvem „Kompostéry do Poličky”, vedení a administrace projektu

bylo zadáno RNDr. Jitce Dosoudilové. To, zda
byla žádost úspěšně schválena a město Polička
dotaci obdrží, bude známo do konce tohoto roku.
V případě kladného hodnocení projektu a obdržení dotace bude v prvních měsících příštího
roku zahájena komunikace s žadateli a na jaře
2018 budou na základě zájmu občanů uskutečněny informační schůzky a besedy o kompostování,
sestavování kompostérů a problematiky související s tříděním (nejen) bioodpadu. Kompostéry
by v případě získání dotace dle předpokládaného
harmonogramu mohly být k dispozici svým uživatelům v červnu 2018, a to formou výpůjčky.
O výsledcích dotačního řízení a pokračování
projektu Kompostéry do Poličky budeme vždy
aktuálně informovat v Jitřence i na stránkách
města Poličky.
V případě dotazů se obracejte na zodpovědného
pracovníka MÚ Jiřího Coufala, mob: 724 550 875,
e-mail: coufal@policka.org nebo Jana Jukla,
mob: 775 362 185.

Stezka v místě původní železniční vlečky je dlouhá
2838 m a široká 2,5 m. Náklady na její pořízení
jsou ve výši 4 mil. korun. Město Polička zároveň
reagovalo na podněty běžců, a tak vznikl podél
stezky pruh měkké šotoliny, určený právě běžcům.
Cyklostezka zaznamenává od prvních dnů svého
provozu velký zájem poličské veřejnosti.
Brzy k ní přibude další, a to zcela nová cyklostezka vedoucí z Poličky do Bořin. Ta je dlouhá
2201 m a 2,5 m široká. Na dokončení této trasy se
intenzívně pracuje a předpoklad dokončení je konec srpna tohoto roku.
Na obě cyklostezky využilo město Polička dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, výše
dotace činí 85 % z uznatelných nákladů.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Velká obnova Zákrejsovy ulice
Dvě velké zásadní změny proběhnou v ulici Zákrejsova. Město Polička uspělo se žádostí o dotaci
na opravu chodníků po obou stranách ulice včetně
autobusových zálivů. Po jedné straně bude chodník prodloužen a naváže na novou cyklostezku do
Bořin. Předpokládané náklady jsou ve výši 4,5 mil.
korun, dotace je ve výši 85 % nákladů.
Další pozitivní změnou bude zásadní rekonstrukce silnice od evangelického kostela až po
značku „Polička“ na konci města u sjezdovky.
Oprava v hodnotě 18 mil. korun je zcela v režii

Rekonstrukce
Alšovy ulice
V ulici Alšova právě probíhá její dlouho očekávaná celková rekonstrukce. Oprava ulice, která
byla ve velmi kritickém stavu, byla odkládána
kvůli termínu přeložení elektrických kabelů do
země firmou ČEZ. Celkové náklady rekonstrukce byly vysoutěženy ve výši 2, 4 mil. Kč, původní
předpoklad nákladů byl ve výši 4 mil. korun. Ulice
by měla být dokončena na konci září tohoto roku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Jan Jukl, zastupitel (ČSSD)
Lenka Hegrová, knihovna Polička

Cyklostezka do Modřece
má nový koberec
Nejen cyklistům, in-line bruslařům, rodinám
s kočárky, ale všem, kteří rádi chodí na procházky,
slouží cyklostezka s novým asfaltovým kobercem.
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Pardubického kraje. V současné době probíhají
intenzivní jednání o časové harmonizaci obou staveb včetně administrativních kroků jako je např.
soutěž na výběr dodavatele apod.
„Jsme rádi, že v této části města Poličky dochází
zároveň ke třem zásadním stavbám velkého rozsahu. Oprava chodníků, silnice a stavba nové cyklostezky do Bořin, tím vším dojde k velké pozitivní
změně a proměně této městské části,“ komentuje
starosta města Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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

Poděkování za
zemědělskou půdu
Vedení města Poličky děkuje všem občanům,
kteří využili nabídky města na odkoupení zemědělské půdy a nabídli své pozemky k prodeji městu
Poličce. Hlad po zemědělské půdě (nikoliv však za
účelem hospodaření) je příčinou toho, že město
stále obtížněji získává pozemky pro svůj rozvoj
a realizaci svých investičních záměrů, ať již za účelem uspokojení potřeb bydlení, zlepšení životního
prostředí, volnočasových aktivit či zajištění pracovních příležitostí v podobě vytvoření podmínek
pro investory.
Majitelé zemědělské půdy ve většině případů
s prodejem nesouhlasí a požadují za svůj pozemek
náhradu. Proto namísto výkupu pozemků od soukromých vlastníků, jsou stále častěji realizovány
směny za jiné zemědělské pozemky. Aby město
mělo soukromým vlastníkům výměnou za jejich
pozemek co nabídnout, rozhodlo se získat do svého vlastnictví pozemky alespoň od těch občanů,
kteří o prodeji uvažovali nebo uvažují, ale netroufají si využít nabídek jiných subjektů, kteří se na
ně obracejí ze všech koutů republiky a oslovují je
(většinou spekulativně) s nabídkou „lukrativní“
ceny za jejich pozemky.
V této souvislosti sdělujeme, že nabídka města
Poličky na odkoupení zemědělské půdy trvá a majitelé zemědělských pozemků se mohou v případě
zájmu na město s důvěrou obrátit, a to písemně na
adresu: Městský úřad Polička, odbor správy majetku, Palackého nám. 160, 572 01 Polička nebo telefonicky na č. 461 723 810, 468 001 720 či osobně
dveře č. 19, 20 – 1. patro.
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Velká zakázka
pro Bořiny

Zprávy ze Svojanova
Aneta Langerová vyprodala
hrad Svojanov
Známá zpěvačka se na hradě představila se
svou kapelou a smyčcovým triem 13. července.
Skvělý koncert plný pop-rockové hudby a světelných efektů si nenechalo ujít pět stovek fanoušků.
Zazněly především písně z projektu Na Radosti, jako Tragédie u nás na vsi, Tráva, Dívka, ale
i starší, například Voda živá. Skladby podkreslené smyčci dobře zní a stejně báječně se poslou-

Lídr v oblasti generálních oprav vojenské techniky,
STV GROUP a.s., zvítězil ve výběrovém řízení Ministerstva obrany ČR. Předmětem tendru je zajištění
provozuschopnosti poloviny bojových obrněných
vozidel Armády České republiky. Zakázku v hodnotě
75,02 mil. Kč společnost realizuje ve zmodernizovaném závodě v Poličce.
STV GROUP zkontroluje stav bojových obrněných
vozidel Armády České republiky (AČR) založených
na podvozku bojového vozidla pěchoty (BVP) a navrhne jejich opravy. „Realizace zakázky bude probíhat v následujících 5 letech, kdy bude STV GROUP
udržovat svěřené obrněné vozy provozuschopné.
V současné době analyzujeme stav vozidel,“ říká
Petr Konupčík, statutární ředitel společnosti STV
GROUP.
Následné běžné opravy se budou provádět na základě jednotlivých požadavků AČR v STV GROUP
a.s., závod Polička, kde bylo v posledních dvou letech
vybudováno moderní Centrum pro modernizaci
a generální opravy těžké vojenské techniky. V tomto centru je nová ekologická lakovna a dílny vybavené moderními nástroji a diagnostickými přístroji.
„V loňském roce jsme zde realizovali zakázku pro
Polskou armádu. Byla provedena generální oprava
chají. „Pro zpěv je důležitá délka tónu, což je velraketometů RM-70 a to jak podvozkové části, tak
mi společné se smyčci. Mým snem bylo vyrazit
nástavby. Dále jsme v tomto centru provedli gene- se smyčcovým triem nebo s podobným tělesem,
rální opravy samohybných kolových houfnic ráže
které bychom mohli brát na každý koncert. Po152 mm SHkH vz. 77 - Dana,“ dodává Petr Konupčík. skládali se tři skvělí muzikanti, kteří spolu předAreál původně muniční továrny v Poličce byl
tím nikdy nehráli. Sedli jsme si, jak hráčsky, tak
v posledních dvou letech modernizován a rozšířen
lidsky, jsou to pohodoví lidé,“ pochvalovala Aneza částku přesahující 240 milionů Kč. Plánují se zde
ta Langerová. Sen se jí splnil. Už spolu hrají víc
další investice za více než 700 milionů Kč a vytvoře- jak pět let.
ní více jak 100 nových pracovních míst.
Prostředí někdejšího královského sídla půsoO společnosti STV GROUP, a.s.
bilo na zpěvačku velice pozitivně. „Mám ráda
Poličský závod společnosti STV GROUP byl zalo- krásná místa. V momentě, kdy hudbu a obsahy
žen v roce 1920 pod původním názvem „První vojen- písní dotvoří prostor, který je pro mě zásadní,
ská muniční továrna“. V současné době je největším
vnímám ho. Myslím si, že tak prostor cítí i lidé,
českým výrobcem munice se schopností vyrábět celé
kteří tam sedí. Hrad Svojanov je bezesporu krásspektrum střeliva a munice od nábojů do ručních
né místo. Kdo tady někdy byl, tak pochopí, o čem
zbraní až po velkorážovou dělostřeleckou munici, mluvím,“ uvedla Aneta Langerová. Vyhovovalo
leteckou a ženijní munici, a to včetně výroby mecha- jí také uspořádání publika, které se usadilo nenických dílů. Zároveň je lídrem v oblasti generálních
jen na lavice, ale především na terasy nádvoří.
oprav vojenské techniky. Společnost STV GROUP „Z pódia jsem viděla lidi jak pod sebou, na mojí
patří do holdingu STV INVEST. Hlavní aktivity ce- úrovni, tak i na terasách a nahoře nad nimi. Přilého holdingu jsou směřovány do oblasti obranného
tom všichni měli kolem sebe svůj volný prostor,
a bezpečnostního průmyslu a v současné době zde
svoje deky, mohli se do nich zabalit,“ popisovala
pracuje více než 500 zaměstnanců. Obrat v roce 2016
zpěvačka. Koncert na nádvoří oblíbené památky
dosáhl téměř 1,5 miliardy Kč.
vyprodala do posledního místa.

Najděte své kolo
Ztratili jste své kolo? Všechna nalezená kola
najdete zde:
http://www.policka.org/info/Mestska-policie/
nalezena-kola

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. srpna
Další uzávěrky v roce 2017:
17. 9., 17. 10., 17. 11., 16. 12.
(změna termínu vyhazena)
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Vydejte se na hrad Svojanov i v srpnu
Na hradě myslí na vyžití svých návštěvníků
i o prázdninách. Zajímavý program je už tradičně
nachystaný i na druhý prázdninový měsíc.
První srpnový víkend je zasvěcený divadelní
pouti. Představí se divadla loutková, ale i hraná.

Denní program je určený především rodinám
s dětmi. Ani v letošním roce nebudou chybět
mezi účinkujícími Eva Hrušková a Jan Přeučil se
svými marionetami. Milovníci divadla se mohou
těšit také na Divadlo Kapsa z Andělské Hory, na
loutkové divadlo BOĎI z Jaroměře, či na Dřevěné
divadlo Honzy Hrubce. Ve večerních hodinách
naváže program pro dospělé diváky. Letos návštěvníci uvidí veselé, tak trochu lechtivé příběhy
z Boccacciova Dekameronu.

Období třicetileté války připomene komponovaný program, který je nachystaný na
19. a 20. srpna. Návštěvníci se společně s účinkujícími vrátí o několik století zpět, kdy se v okolí
hradu potulovaly bandy vojáků. Vrcholem této
akce je už tradičně velká bitva o hrad, do které
se zapojí hned desítky vojáků z několika spolků.
Nebudou však chybět ani ukázky zbraní, či práce
mistra kata.

Hrad Svojanov je o prázdninách otevřený každý den včetně pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. Na
všech kulturních akcích bude připravené dobové
tržiště.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Polička.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě Vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Oslavy 120 let železnice
Žďárec u Skutče – Polička
Minulý rok naše město oslavilo výročí 120 let od
zahájení železničního provozu na trati Svitavy –
Polička. V letošním roce slavíme další významné
výročí naší železnice, tentokrát na trase Žďárec
u Skutče – Polička. Letos tomu je právě 120 let, kdy

se 6. října 1897 po trati na Skuteč projeli první cestující. Tuto historickou událost oslavíme v sobotu
2. září nejen na poličském nádraží.
Hlavní hvězdou oslav bude parní lokomotiva
433.001 „Skaličák“ (z roku 1948, výkon 600 kW,
výrobce: ČKD Praha) se služebním vozem a soupravou pěti vozů bývalé třetí třídy. Parní vlak pojede
přes Poličku několikrát, a protože je oproti loňské
„Líze“ silnější, sveze najednou více než 300 cestujících. Jízdenky v cenách od 40 do 80 Kč zakoupíte
přímo na nástupišti. Přesný jízdní řád bude upřesněn na plakátech a internetových stránkách.
Vlakový provoz bude celý den nepřetržitý. Po trati se bude prohánět dvojice motoráčků M240.0113
„Singrovka“ (1964) a M286.0044 „Krokodýl“ (1969).
Po roce na poličské nádraží dorazí i nejmodernější
regionální motorák 844 „Regioshark“.
Na poličském nádraží bude vyhrávat dixieland
v podání skupiny Etien Band, orchestr ze Základní

umělecké školy Jevíčko. Po celý den bude k vidění výstava lokomotiv a motorových vozů, dětský
vláček Hráček, originální kinematovlak, vůz s výstavou o historii železnice a mnoho dalšího. V provozu bude šlapací drezína, zajímavou podívanou

skýtá zbrojení parní lokomotivy vodou hasiči. Pro
sběratele bude k dispozici také pamětní razítko
i prodej upomínkových předmětů s železniční tematikou.
Oslavy probíhají po celé trati, v Květné bude k vidění malá muzejní expozice, v Borové bude plno
zábavy se šlapací drezínou, výstavou o historii lokálky či parní lokomotivou, kterou budou zbrojit
vodou. Na svém výletě by cestující měli zastavit i ve
Skutči, kde bude koleje brázdit historický motorový
vůz M131.1 „Hurvínek“ a u perónu stát parní stroj.
Vlakový provoz bude v průběhu oslav nebývalý. Aby
vám neujel vlak, sledujte jízdní řád a další aktuální
informace o programu na plakátech nebo na webu
www.120letzeleznice.webnode.cz.
Těšíme se „na svezenou“

Měšťanský
pivovar pomáhá
DZ Bystré
Měšťanský pivovar v Poličce připravil na
24. června 23. ročník Dne otevřených sklepů. Od
jedné hodiny po poledni mohli návštěvníci zavítat do varny i sklepa, ochutnávat místní zlatistý
mok všech druhů odstínů i nealko nápoje.
Společnost zajistila i bohatý program dotvářející příjemnou atmosféru. K tanci i poslechu
se hrál rock, blues-rock, funk-rock, jazz & blues.
Vstřícný a laskavý přístup vlastníků a vedení
Měšťanského pivovaru v Poličce vůči Domovu
na zámku Bystré se tradičně projevil ve dvou
krocích – možností prezentace výrobků terapeutických dílen a věnováním výtěžku dobrovolného
vstupného, který letos dosáhl výše bezmála 27
tisíc korun.
Částka bude určena na aktivizační činnost obyvatel Domova na zámku Bystré. Domov na zámku Bystré děkuje vedení společnosti Měšťanský
pivovar v Poličce, zejména statutárnímu řediteli
Ing. Karlu Witzovi a obchodnímu řediteli Eriku
Witzovi a také všem, kteří přispěli, za významný finanční dar, jehož výtěžek bude smysluplně
využit.
Domov na zámku Bystré

Starosta
gratuloval
přebornicím
Poličské volejbalistky v kategorii přípravek jsou
přebornicemi Pardubického kraje. Úspěšným
hráčkám a jejich trenérkám poblahopřál i starosta města Jaroslav Martinů. V Pardubickém kraji
startovalo celkem 36 družstev, proběhlo 12 soutěžních kol od září do června.
Děkujeme za reprezentaci města a přejeme další
sportovní úspěchy.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Josef Vendolský, Poličská lokálka z.s.
Jan Jukl, Městská knihovna Polička

Od špekáčků k rajčatové buchtě
Dne 29. 6. 2017 proběhlo v pořadí již třetí setkání
dětí z Dětského domova v Poličce s dětmi z rodin
v obtížné životní situaci a z pěstounských rodin,
které spolupracují s Oblastí charitou v Poličce.
Smyslem setkání je, aby se děti nenásilnou formou
dozvěděli, jaké je to v různých typech péče. Prostě jak to chodí u pěstounů a jak v dětském domově.

Zahradní slavnost
Stalo se už milou tradicí, že začátkem školního
roku Spolek přátel Základní školy Na lukách připravuje pro prvňáčky a děti z celé školy Zahradní slavnost. Děti i dospělí se mohou těšit na soutěže a zajímavý odpolední program. Každá třída prvňáčků si
zasadí svůj strom. Akce se bude konat v pátek 8. 9.
od 13 hod. na školní zahradě. Program bude zveřejněn na webových stránkách školy na konci srpna.

Kolem těchto témat panuje ve společnosti mnoho
mýtů a předsudků a je třeba s nimi nenásilnou formou pracovat.
Ve spolupráci s Pavlem Šimonem se nám podařilo uspořádat malé posezení v novém bytě v Pomezí.
Děti společně poseděly nad novým venkovním ohništěm, kde si společně s chutí zakously do opékaných buřtů.
Výsledkem těchto setkávání je nejen skvělá atmosféra a zábava při těchto akcích, ale i poznávání
Příštím hostem Zdravotně sociální komise
nových dětí a sdílení jejich životních cest. Nedíl- (ZSK) bude Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel
nou součástí je seznámení pomáhajících profesi- Květné Zahrady, z.ú. I vy byste rádi položili panu
onálů z obou organizací. Po letech spolupráce se
Raditschovi otázku související s Květnou zahrapodařilo sklidit první úspěchy, což nám potvrdilo, dou nebo Domem na půli cesty? Zeptáme se za vás.
že podobné akce mají smysl nejen pro nás, ale pře- Svůj jasně a slušně (podpis vítán) formulovaný
devším pro děti.
dotaz zašlete do 12. 8. na e-mailovou adresu zksDěkuji tímto Pavlovi Šimonovi za skvělou spolu- -policka@post.cz nebo doručte (v obálce označepráci s Dětským domovem Polička a společně s dět- né „ZSK“) do podatelny MěÚ v Poličce. Požádáme
mi se budeme těšit na další setkání, třeba i u pečení
pana Raditsche o odpovědi, které zveřejníme v Jirajčatových buchet podle receptu našich dětí.
třence. Děkujeme za váš zájem!
Jitka Teplá DiS., vychovatelka DD Polička
Petr Šimon, předseda ZSK
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Ptejte se, odpovíme
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Bitva na
políčkách

Z rady a zastupitelstva města Poličky

Milí spoluobčané, rok se s rokem sešel a my bychom vás rádi pozvali na dnes již tradiční historický festival. Velice nás těší zájem a nemalá účast,
proto jsme se rozhodli uspořádat 3. ročník Bitvy
na políčkách.
Tentokrát se v poličském parku sejdeme poslední prázdninový víkend – 26. 8.
Těšit se můžete na historický tábor, tržiště, řemesla. Celý den budou k vidění bojové duely a souboje. Vrcholem programu pak bude bitva, které se
zúčastní bojovníci ze všech koutů České republiky.
K poslechu zahraje dobová hudba z Polska – JAR.
Myslíme na malé i velké návštěvníky, každý si
může vyzkoušet dobovou výzbroj, zbraně, nahlédnout do života slovanů, vikingů a varjagů, ochutnat tradiční pokrm, zahrát si dobové hry nebo si
zatančit a zazpívat.
Přímo v parku bude zajištěno zázemí s dostatečným množstvím jídla a pití. Věříme, že i letos
se u poličských hradeb sejdeme v hojném počtu
a z bohatého programu si vybere každý.
Program:
• 10.30 hod – průvod náměstím
• 12.00 hod – duely – souboje dvojic
• 14.00 hod – ukázky bojových her (mosty, souboje pětičlenných skupin)
• 15.00 hod – dobová hudba JAR
• 17.00 hod – bitva
• 18.00 hod – dobová hudba JAR
Srdečně zve spolek Aldeigjuborg z.s.

Den pro vaše
zdraví
Prázdniny jsou v plném proudu a slunce, voda
i vzduch v nás pozitivně rezonují spolu s větší měrou pohybu, až by se mohlo zdát, že pro své zdraví
už nemůžeme udělat víc. Ale vždycky je možnost
posunout osobní laťku výš.
Zveme všechny, kteří ve středu dne 2. srpna
budou mít v době od 11.00 do 17.00 hodin cestu
na Palackého náměstí v Poličce, aby rozhodně
navštívili zcela mimořádnou akci Den zdraví, kterou pořádá o.s. Život a zdraví a Prameny zdraví,
a dali tak novou šanci sami sobě a svému zdraví.
Dostane se vám na ní individuálního poradenství
a stejně tak bezplatně si můžete nechat na jednom
místě změřit nejrůznější tělesné hodnoty, počínaje
krevním tlakem, přes několikeré měření různého
tuku v těle, kosterní svaloviny, BMI (index tělesné
hmotnosti), změříme vám kyslíkovou saturaci neboli to, jak vaše krev trasnportuje kyslík do tkání,
můžete si udělat různé testy, např. Harward step
test či test životního stylu. K tomu všemu vám budou po ruce zkušení poradci, kteří se vám budou
ochotně individuálně věnovat.
Všechny úkony jsou prováděny bezplatně a na
jednom místě. Více informací o této akci se dozvíte
na www.zivotazdravi.cz nebo na telefonním čísle
731 119 257. Neváhejte, akce se v dohledné době
nebude opakovat. Rozhodnout se musíte sami, my
vás rádi uvidíme. Dejte novou šanci svému zdraví!
Váš Klub zdraví Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 22. června 2017
ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2016 společně
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
města Poličky za rok 2016 bez výhrad dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok
2016 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje doplnění předloženého návrhu
rozpočtového opatření č. 4/2017 v kapitole 40 –
Komunální služby. Navýšení v běžných výdajích
o 444 tis Kč na opravy chodníků, v kapitálových výdajích na cyklostezku Polička – Bořiny o 300 tis. Kč
a na rekonstrukci chodníků o 108 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
ZM schvaluje investiční záměr na realizaci akce
„Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch
v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a veřejného osvětlení“, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr realizace stavby „Modřecký
rybník – rekonstrukce objektů“ s podporou z podprogramu MZe 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.
ZM zplnomocňuje starostu města pana Jaroslava
Martinů k jednání ve věci poskytnutí podpory z podprogramu MZe 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“
na akci „Modřecký rybník – rekonstrukce objektů“,
včetně podepisování dokladů v rámci této akce.
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2018
– 2020 dle důvodové zprávy příspěvkové organizace:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička, se sídlem
Riegrova 7, 572 01 Polička,
• Mateřská škola Polička, se sídlem Hegerova 427,
572 01 Polička,
• Mateřská škola Polička, se sídlem Palackého
nám. 181, 572 01 Polička,
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička, se sídlem
E. Beneše 627, 572 01 Polička,
• Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční
394, 572 01 Polička,
• Masarykova základní škola Polička, se sídlem
nábř. Svobody 447, 572 01 Polička,
• Základní škola Na Lukách Polička, se sídlem
Švermova 401, 572 01 Polička,
• Školní jídelna Polička, se sídlem Rumunská 646,
572 01 Polička,
• Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, se sídlem Čsl. armády 347, 572 01 Polička,
• Středisko volného času Mozaika Polička, se sídlem Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
• Městská knihovna Polička, se sídlem Palackého
nám. 64, 572 01 Polička,
• Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Tylova 114, 572 01 Polička,
• Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 1, 569 73 Svojanov,
• Tylův dům, se sídlem Vrchlického 15, 572 01 Polička,
• DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970,
572 01 Polička.
ZM schvaluje investiční záměr „Kompostéry do
Poličky“ včetně financování z rozpočtu města v letech 2017 a 2018 v částce cca 2 mil. Kč vč. DPH a podání žádosti o dotaci na nákup 800 kompostérů pro
občany z Operačního programu Životní prostředí
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Kompostéry do Poličky“, které zahrnuje zpracování
žádosti o dotaci z OPŽP, včetně vedení projektu a administrace dotace, s RNDr. Jitkou Dosoudilovou, dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady
města Poličky konané dne 29. června 2017
RM schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, společnost BERNDORF BADERBAU, s. r. o., Bystřice, dle
důvodové zprávy.

4

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

RM schvaluje vyřazení účastníků zadávacího řízení akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
v Poličce – V. etapa“, společnost HOLÍK stav, s. r. o.,
Březina, a společnost IWET, a. s., Český Těšín, dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města
Poličky konané dne 3. července 2017
RM schvaluje zhotovitele akce „PD III. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“, Ing. Aleše
Hlavatého, Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování
a správě se společností CITELUM, a. s., Praha 4, dle
důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o., Pelhřimov, na akci „Oprava chodníku a nové parkoviště
na ul. Střítežská v Poličce“, dle důvodové zprávy
RM schvaluje zhotovitele akce „Chodník na ul.
Střítežská v Poličce; Oprava části chodníků na ul.
Heydukova v Poličce – II. etapa; Oprava části chodníků na ul. Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul. V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků
na ul. Tyršova v Poličce“, Ing. Adama Fojtíka, Slavičín, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce č. OKSCR/17/22998 s Pardubickým krajem,
Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh Pontopolis z. s., Polička, na
pojmenování dvorku u budovy Riegrova č. p. 52 v Poličce na „Dvorek Václava Havla“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč,
na akci „Zpevněná plocha u vstupu v areálu koupaliště v Poličce“, jehož předmětem je navýšení ceny díla
o vícepráce v hodnotě 52.000,60 Kč vč. DPH, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby č. S/OM/2099/17/AL
mezi městem Polička jako stavebníkem a Pardubickým krajem, Pardubice, jako vlastníkem pozemku p. č. 5977/1 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad
Pernštejnem, na akci „Cyklostezka Polička – Bořiny“,
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města
Poličky konané dne 11. července 2017
RM schvaluje společný postup města Poličky
a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko,
Polička, při zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce
ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Polička a Sdružením
majitelů skupinového vodovodu Poličsko, Polička,
na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“,
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města
Poličky konané dne 17. července 2017
RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy HOLÍK stav, s. r. o., Březina, dle důvodové zprávy.
RM rozhodla odmítnout podanou námitku stěžovatele firmy IWET, a. s., Český Těšín, dle důvodové
zprávy.
Usnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Kalendář akcí
srpen 2017

Kurzy v TD
Tylův dům v Poličce otevírá od října pro nový školní rok 2017 – 2018 tyto jazykové kurzy a zájmové
kroužky
Jazykové kurzy:
• Německý jazyk: lektorka: Mgr. Petra Vinařová,
vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek
od října
• Francouzský jazyk: lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková, vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek od října
• Italský jazyk: lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková, vyučovací den a hodina bude upřesněna,
začátek od října
• Ruský jazyk: lektorka: Mgr. Romana Jelínková,
vyučovací den a hodina bude upřesněna, začátek
od října
• Anglický jazyk: lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
- začátečníci – pondělí – hodina bude upřesněna, začátek 9. října
- mírně pokročilí – pondělí – hodina bude
upřesněna, začátek 9. října
- středně pokročilí – čtvrtek – hodina bude
upřesněna, začátek 12. října
- pokročilí se zaměřením na konverzaci – čtvrtek – hodina bude upřesněna, začátek 12. října
Nabízíme:
• výuku v malých studijních skupinách za výhodných finančních podmínek
• možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka
dvou úrovní v jednom kurzu)
• tzv. „osvěžení“ jazyka, který jste dlouho nepoužívali
• individuální výuku
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se vzhledem
k nabízeným malým studijním skupinám domlouvá
s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Cena kurzu se určuje podle počtu lekcí, délky vyučující hodiny a počtu účastníků.
Výuka bude probíhat od října 2017 do dubna 2018
v odpoledních/večerních hodinách.
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5 až
2,5 let – dopolední cvičení. Lektorka: MgA. Hana
Malíková, den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod.,

začátek – říjen, 11 lekcí á 1 hodina/440 Kč, podzimní kurz do prosince
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení. Lektorka: MgA. Hana
Malíková, den bude upřesněn 10.00 – 11.00 hod.,
začátek – říjen, 11 lekcí á 1 hodina/440 Kč, podzimní kurz do prosince
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry, na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem,
které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit
i noví zájemci.
• Jógový klub – od 16 let. Lektorka: Marie Hrstková, pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 2. října 2017, 15 lekcí á 2 hodiny/1.200 Kč, podzimní
kurz do konce ledna 2018
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná,
dechová a mentální cvičení a další doprovodné
techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním a stresujícím vlivům dnešního života
a vede k celkové harmonizaci.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy i muže
– od 16 let. Lektorka: Jana Suchá, středa 18.45 –
19.45 hod., začátek 4. října, 5 lekcí á 1 hodina/600 Kč, podzimní kurz do konce ledna 2018
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla,
udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění
svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění
stresu a únavy.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč v hotovosti v Tylově domě od 4. do 14. 9.
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
Úterý 8. srpna v 19.00 h.
koncert mladých umělců
22. ročník Mezinárodních houslových kurzů
profesora Milana Vítka. Na koncertě vystoupí mladí umělci z Norska, Dánska, ČR, USA
a Číny.
Vstupné / zdarma

Kino Polička
Neděle 20. srpna v 19.00 h.
Po strništi bos
Drama/komedie, ČR/SK/Dánsko, 111 min,
přístupný, vstupné 130 Kč
Připravovaný film Jana Svěráka na motivy
stejnojmenné knihy Zdeňka Svěráka.
Pondělí 21. srpna v 19.00 h.
Po strništi bos
Drama/komedie, ČR/SK/Dánsko, 111 min,
přístupný, vstupné 130 Kč
Film Jana Svěráka, který je jeho režisérem
a producentem. Dějově předchází filmu Obecná škola z roku 1991.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Z poličské
farnosti
Pouť na Baldě
V neděli 6. 8. v 9.00 a 10.30 hod. vás srdečně zve
Římskokatolická farnost Polička a Bystré na poutní mše sv. ke kapli P. Marie na Baldě.
Žehnání školních potřeb
O prvním zářijovém víkendu 3. 9., při všech nedělních mších sv. v Poličce a v Pomezí a 2. 9. při
sobotní mši sv. v Poličce budou školákům, studentům a pedagogickým pracovníkům požehnány
školní potřeby.

Úřední hodiny:
• pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
• úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
• polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Pontopolis z. s.
Okhwan: Nemožné
je možné
(dokumentární film, Slovensko)
pátek 11. srpna od 20 hodin,
letní kino na dvorku
Korejec Okhwan Yoon byl absolvent práv a úspěšný podnikatel. V roce 2001 pověsil práva na hřebík,
oblek a kravatu vyměnil za sportovní oblečení
a vydal se na kole na cestu kolem světa. Cílem jeho
dobrodružné cesty přes 192 zemí bylo sjednocení
Severní a Jižní Koreje. Šlo o plané ideály nebo o hrdinství? Po projekci debata s autory dokumentu.
Vstupné 40 Kč.
Poutníkem do Compostely
čtvrtek 17. srpna od 20 hodin, letní kino na dvorku
Promítání a vyprávění manželů Hrdličkových
o cestě do Santiaga de Compostela. Co znamená
stát se na měsíc poutníkem, proč se vydat na cestu, jak voní Španělsko a kolik kilogramů na zádech
vlastně potřebujeme k životu? Přijměte pozvání

k povídání o neobyčejně obyčejných cestách. Vstupné dobrovolné.
Černá kavárna
V Centru Pontopolis si můžete od 1. července připravit svou vlastní kávu nebo ochutnat tu naši, dát
si dort, který přinesl někdo před vámi, nebo můžete
i vy sami něco přinést. Zašijte se u nás na dvorku,
přečtěte si knihu, pracujte na noťasu, přijďte se
známými, vezměte děti, zkrátka využijte dvorek
a naše prostory v podstatě kdykoliv a zdarma.
Pronájem Centra Pontopolis
Nabízíme k pronájmu prostory Centra Pontopolis
(Riegrova 52) na školení, kurzy, semináře, besedy
nebo oslavy. K dispozici je sál s kapacitou pro cca 30
lidí, uzavřený dvorek s posezením, plně vybavená
kuchyň i s profesionálním kávovarem, hygienické
zázemí, data projektor a WiFi.
Bližší informace na pontopolis@google.com
nebo na 604 860 036 (Marie Jílková).

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

Upozornění!
Pořadatelé festivalu POLIČKA*555 žádají
motoristy, aby v sobotu 19. 8. od 17. hodiny do
cca 22.30 hodin neparkovali na poličském nábřeží
Svobody (z důvodu konání festivalového ohňostroje). Omlouváme se za dočasné omezení a děkujeme
za pochopení.
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Tylův dům v Poličce připravuje
kreativní vzdělávací kurz

„LÍČENÍ – MŮJ STYL“
Neorientujete se v jednotlivých stylech líčení
a rádi byste se to naučili? Nabízíme vám kurz se
základy líčení pro denní, večerní i slavnostní příležitost, který je určen pro ženy a dívky od 15 let.
Po ukončení obdržíte certifikát. Samozřejmostí je
individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu: typologie pleti, korekce pleti, druhy
přípravků a jejich použití, základy techniky líčení,
postupy při denním, večerním a slavnostním
líčení

Chaos Start 2017 uměleckoeko-sociologické symposium
Téma: Živly – Voda – Vítr – Oheň – Země (Půda)
Helios, Poseidon, Artemis a Zefýr
Přicházeli k nám tyto myšlenky – obavy:
Vliv zemědělství a obecně vliv lidského chování na
kvality čtyř živlů a zpětný vliv na planetu Zemi, lidstvo, další tvory, ekosystém.
Přichází čas nouze o vodu? Jak zabránit jejímu
plýtvání a znehodnocování. Co se bude dít, když roztají ledy...?!

Večer ve 20 h posvátný Hopi oheň povede Asol,
naše místní šamanka.
9. 8. večer cca v 18 h, „vševěd” David Havlík, přednáška na téma: Škvíry, Mezery, průrvy a odstupy –
opomíjený živel prostoru v každodenní filosofii.
10. 8. večer cca v 18 h přednáška Mgr. Marie Jílková o kolektivizaci v našem regionu.
11. 8. v 17 h vernisáž významné české umělkyně
zastupující generaci 80. let ak. mal. Margity Titlové

Co dělá zemědělství s kvalitou půdy, co se děje
s hmyzem, hraboši a ptáky, kteří je požívají a pohybují se v polích ošetřených pesticidy. Co se děje, když
zaprší?
Jak je na tom vzduch, který dýcháme? Jaké perspektivy má naše atmosféra? Proč nám dělá dobře
sedět v kruhu u ohně? Léčivé vlastnosti ohně – má
je, jaké konkrétně?
Slovo humánní – lidský, pochází ze slova humus
– země. Dávné slovo „adamah“ – Adam (stvořený člověk) také znamená země, tedy hlína.
Program:
4.–6. 8. víkend před symposiem – výtvarně a ekologicky zaměřený workshop pro místní děti cca 3-15
let. Téma: Čtyři elementy – živly, plus pátý.
Workshop povede Mgr. Štěpánka Nikodýmová
a M.A. Veronika Šrek Bromová, asistentka Bc. Tereza Sejkorová – asi).
Workshop je koncipován především zážitkově.
Děti by si v průběhu měli více zvědomit sílu jednotlivých živlů, uvědomit si jejich kvality a propojení,
jak fungují ve vztahu k přírodě a člověku. Jak s nimi
hospodaříme. Děti budou kreslit, budou seznámeni
s tvorbou současných českých i zahraničních autorů,
v jejichž práci se téma živlů objevuje.
7.–13. 8. probíhá vlastní Sympozium Chaos Start
2017, které je určeno pro studenty a absolventy vysokých uměleckých škol. A je otevřeno v rámci přednášek a workshopů, vernisáží a rituálů pro veřejnost.
Program:
7. 8., setkání účastníků - studentů a absolventů
na usedlosti Chaos. Ubytování, orientace v terénu,
prezentace dosavadní tvorby účastníků, případně
námětů pro týdenní tvorbu v rámci sympozia.
V 19 h projekce, přednáška cestovatele a filmaře
Zdeňka Bričkovského (v jednání).
8. 8. dopoledne putování z Chaosu – do Chaosu,
putování místní krajinou, vede David Havlík z Pokřikova (cca 15 km půldenní „Pouť ne-cestami”. Večer cca v 18 h Asol, přednáška a praktická cvičení či
dotváření labyrintu, který by měl tentokrát být z jílu,
písku, kamínků a kamenů.

Ylovsky. Její celoživotní tvorba se dotýká intenzivně
témat živlů, energií, alchymických procesů i práce se
současnými technologiemi v nové galerii Chaos Box.
www.titlova.com, https://vltava.rozhlas.cz/vizualni-umelkyne-margita-titlova-ylovsky-vystavuje-v-ramci-cyklu-osmdesata-v-5085708
V 18 h vernisáž účastníků symposia Chaos Start
2017 v exteriérech usedlosti Chaos.
Ve 20 h Rituál Pátý element, zahájí Xolotl Martinéz, významný aztécký stařešina a šaman.
Přednáška o čtyřech elementech a tajemném pátém elementu v aztécko-mexické kosmovizi, lidské
přirozenosti, planetárních cyklech a času, ve kterém
žijeme.
Pátek 11. srpna je den s číslem 8 a symbolem jaguára v maysko-toltécké kosmovizi. Sobota 12. srpna
bude s číslem 9 a symbolem Orla, který nám říká,
že je to dobrý den, abychom se otevřeli širším dimenzím. Xolotl nabízí individuální léčení s krystaly,
pery a prostřednictvím energetické práce s dlaněmi,
s využitím maysko-toltécké numerologie. Příspěvek
pro účastníky ze stran veřejnosti 300-500 Kč, dle
vašich možností. Další den – energetická cvičení,
nebo možnost individuálních konzultací po dohodě
s Xolotlem. Přineste si své kameny – krystaly a květiny na oltář.

Malý sál Tylova domu v Poličce
od 3. října do 14. listopadu, vždy v úterý
od 19.00 do 21.00 hodin v rozsahu 7 lekcí po
2 hodinách.
Kurz vede: Bc. Miroslava Synková
Cena: 1.500 Kč v ceně jsou zahrnuty náklady na
materiál
Přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce
od 4. do 14. 9., přihláška je závazná platbou
nevratné zálohy 200 Kč
počet účastníků je omezen, možnost platby
celého kurzovného přes účet
Tento kurz bude prezentován na Dni otevřených dveří v Tylově domě v pondělí 4. září 2017
v 18.30 hodin, kde se dozvíte podrobnosti.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Tylův dům v Poličce pořádá

KURZ TANCE
PRO POKROČILÉ
Tento kurz je určen pro absolventy Základního
kurzu tance a společenské výchovy a absolventy
Zdokonalovacího kurzu tance pro dospělé,
jeho obsahem bude prohloubení získaných
dovedností a rozšíření o nové taneční figury.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – od 23. 11. do
14. 12. vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hod. ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Cena: 900 Kč za jednotlivce:
Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po zaslání podkladů, možnost platby přes účet od 4. 9.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Spartánské ubytování pro účastníky ze strany veřejnosti je 300 Kč den/noc. Workshop pro děti, přednášky a vernisáž samozřejmě zdarma.
Zájem o účast na sympoziu jako účastník nebo
veřejnost o workshopy, přednášky, ubytování, pouť,
vernisáže a rituál můžete projevit v předstihu na
mob: 602 315 215 nebo e-mailu: verbrom@gmail.
com. Kapacita ubytovacích a stravovacích možností je omezena, (možnost stanování). Díky grantové podpoře MKČR pořádá Spolek Planeta Chaos
z.s. V rámci celoročního programu Galerie Kabinet
Chaos, IČO: 26643863, adresa Střítež 68, Polička
572 01. Více info a aktuální verze programu na www.
planeta-chaos.cz, změny v programu vyhrazeny.
Prosíme, sledujte).

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
Pletky s opletky
pro děti od 1. třídy, 850 Kč, pátek
14.30 – 16.30 h., SVČ, Š. Navrátilová
Jehlou a nití
pro děti od 1. třídy, 800 Kč, středa
14.00 – 16.00 h., SVČ, Z. Švecová
kutílci pouze pokročilí, 800 Kč, pondělí
16.15 – 18.15 h., SVČ, Z. Švecová
pro kluky od 1. třídy – začátečníci,
800 Kč, pondělí 14.00 – 16.00 h.,
SVČ, Z. Švecová
keramika
1. – 5. třída zač., 850 Kč, úterý 14.00
– 15.30 h., SVČ, D. Procházková
pokročilí od 6. třídy, 900 Kč, úterý
15.45 – 17.45 h., SVČ, D. Procházková
1. – 5. třída, 900 Kč, čtvrtek 14.00 –
15.30 h., SVČ, D. Procházková
výtvarka – keramika
1. – 5. třída, 800 Kč, středa 14.00 –
15.30 h., SVČ, D. Procházková
Picasso 1. – 5. třída, 800 Kč, úterý 14.00 –
16.00 h., SVČ, A. Hejduková
Prima vaření I.
začátečníci 1. – 5. třída, 800 Kč, úterý 13.30 – 15.00 h., SVČ, I. Chroustovská, DiS.
Prima vaření II.
pokročilý 2. – 5. třída, 800 Kč, čtvrtek 14.00 – 15.30 h., SVČ, I. Chroustovská, DiS.
kytara začátečníci a mírně pokročilí od
4. třídy, 950 Kč, pátek 14.00 – 15.00,
15.00 – 16.00 h., SVČ, K. Kukaňová
pro pokročilé, 950 Kč, úterý
16.00 – 17.00, 17.00 – 18.00 h., SVČ,
M. Kubík
Hrátky s flétničkou aneb zdravé dýchání
začátečníci 5 – 6 let, 950 Kč, pondělí
16.15 – 17.15 h., SVČ, V. Tmejová
zábavná hra na flétnu
pokročilí 7-11 let, 950 Kč, pondělí
17.15 – 18.15 h., SVČ, V. Tmejová
Házená
dívky 6. – 9. třída, 800 Kč, pátek
17.00 – 18.00 h., hala Gymnázia,
A. Pazlarová středa 16.00 – 17.00,
velká hala ZŠ TGM, L. Škorpík
zumba I.
1. – 5. třída, 800 Kč, termín a místo
bude upřesněno, K. Sobolová
zumba II.
6. – 9. třída, 800 Kč, termín a místo
bude upřesněno, K. Sobolová
Hip hop 6. – 9. třída, 900 Kč, termín bude
upřesněn SVČ, Vendula a Lucie
Fendrychovi
Jumping kids mini
4. – 6. let, 900 Kč, úterý 14.30 –
15.30 a 15.30 – 16.30 h., gymnastický sál, hala gymnázia, B. Faltýnková
Jumping kids
1. stupeň ZŠ, 900 Kč, úterý 13.30
– 14.30 h., gymnastický sál, hala
gymnázia, Z. Dočekalová
středa 14.30 – 15.30 h., gymnastický
sál, hala gymnázia, B. Faltýnková.
Jumping teenager
2. stupeň ZŠ, 900 Kč, čtvrtek 17.00
– 18.00 h., gymnastický sál, hala
gymnázia, I. Coufalová
Sportovní gymnastika
od 5 let, 800 Kč, středa 16.00 –

17.30 hod., hala gymnázia, Mgr. L. Králová, B. Faltýnková, Mgr. M. Jakubcová,
Mgr. E. Neudertová, MUDr. J. Šíchová, A. Faltýnková, M. Andrlíková,
M. Flídrová
Parkour 3. – 7. třída, 800 Kč, čtvrtek 16.00 –
17.00 h., hala gymnázia, M. Segéň,
Š. Pejchar
karate 10 let – dospělí, 800 Kč/1 600 Kč, středa 17.00 – 18.30 h., malá tělocvična ZŠ
TGM, pátek 17.00 – 18.30 velká hala ZŠ
TGM, Š. Kučerová, Š. Příhoda, J. Král,
P. Hromádka, J. Janáček
Florbal chlapci
mladší žáci, od 8 let, 800 Kč, pondělí
15.45 – 16.45 h., ZŠ Na Lukách, R. Dudek, DiS., Mgr. Zdeněk Přiklopil
1. FBC Polička, 1 600 Kč, pondělí, středa
17.00 – 18.00 h., ZŠ Na Lukách, R. Dudek, DiS., J. Bouška
Basketbalová přípravka
2. – 4. třída, 800 Kč, úterý, čtvrtek
14.00 – 15.00 h., ZŠ Na Lukách, Lukáš
Pivoda, Mgr. Karel Němec
Badminton
5. – 9. třída, 800 Kč, pátek 15.30 –
17.00 hod., hala gymnázia, H. Knotková
kopaná mladší přípravka ročník 2009 – 2010,
800 Kč, R. Mlynář, úterý a čtvrtek 16.30
– 18.00 h., stadion SK – jaro, léto; úterý
17.00 – 18.00 h., ZŠ Na Lukách – zima;
čtvrtek 17.30 – 18.30 h., hala gymnázia –
zima
starší přípravka ročník 2006 – 2007,
800 Kč, R. Lajžner; úterý a čtvrtek
16.30 – 18.30 h., stadion SK – jaro, léto;
pondělí 17.30 – 19.00 h., hala gymnázia;
čtvrtek 17.00 – 18.00 h., ZŠ Na Lukách
Jezdecký klub vraník
6 – 15 let, 800 Kč, úterý 14.30 –
15.30 hod., jednou za 14 dní, společná
teorie v SVČ; úterý nebo středa 15.00
– 18.00 h. jezdecký areál Stašov – praxe,
SVČ, M. Pletichová
Šachy I. začátečníci od 1. třídy, 800 Kč, pátek
14.00 – 15.30 h., SVČ, P. Feltl
Šachy II.
pokročilí, 800 Kč, pátek 15.30 – 17.30 h.,
SVČ, D. Schaffer
Modelářský kroužek
pro děti od 10 let, 800 Kč, úterý 16.00 –
17.00 h., SVČ. dopravní hřiště J. Neudert
Zájmové kroužky pro nejmenší
klokánci – cvičení na míčích
3 – 5 let, 800 Kč, podělí 16.00 – 17.00 h.,
sál, SVČ, K. Sokolová
veselé tanečky pro malé dětičky
4 – 6 let, 800 Kč, úterý 16.30 – 17.30 h.,
SVČ, K. Grubhofferová
angličtina se zvířátky
4 – 6 let, 950 Kč, pondělí, 15.15 –
15.45 h., SVČ, M. Šilarová, H. Richterová
angličtina MŠ Čtyřlístek
pro předškoláky, 400 Kč, liché týdny
v úterý 15.00 – 15.45 h., MŠ Čtyřlístek
J. Petržálková
kopaná – přípravka školička
ročník 2011 a 2012, 800 Kč, P. Bureš;
úterý a čtvrtek 16.30 – 17.30 h., stadion
SK – podzim a jaro; úterý 16.00 –
17.00 h., ZŠ Na Lukách – zima; čtvrtek
16.00 – 17.00 h., ZŠ Na Lukách – zima
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pokročilí 6 – 8 let, 800 Kč, středa
15.45 – 16.45 h., ZŠ Na Lukách,
R. Dudek, DiS.
začátečníci 5 – 6 let, 800 Kč, středa
15.45 – 16.45 h., ZŠ Na Lukách,
Mgr. Z. Přiklopil
rarášek – cvičení rodičů s dětmi
3 – 5 let, 800 Kč, úterý 17. -18 h.,
malá těl. ZŠ TGM, M. Lajžnerová
Tvořivé ručičky
5 – 7 let, 800 Kč, středa 15.30 –
16.30 h., SVČ, I. Chroustovská, DiS.
Tvoření pro malá stvoření
2.5 – 5 let, 800 Kč, pondělí 16.00 –
18.00 h., SVČ, I. Chroustovská, DiS.
Kroužky pro studenty a dospělé
Jóga
pro dospělé a studenty, 1 600 Kč,
pondělí 18.00 – 19.30 h., SVČ,
M. Hegrová
úterý 18.30 – 20.00 h., SVČ,
Ing. J. Střílková
Fitbox
pro dospělé a studenty, 1 600 Kč,
středa 19.00 – 20.00 h., SVČ, M. Jirečková
Muzikoterapie
pro dospělé a studenty, 1 600 Kč,
středa 18.00 – 19.00 h., SVČ,
MVDr. V. Poutník
Tai-chi „24-forem“
pro dospělé a studenty, 1 600 Kč,
středa 17.00 – 18.00 h., SVČ,
MVDr. V. Poutník
keramika pro dospělé
pro dospělé a studenty, 1 500 Kč, +
hlína, úterý 18.00 – 20.00 h., SVČ,
A. Hejduková
Dámský klub
pro dospělé, 550 Kč, každé první
úterý v měsíci 14.30 – 18.30 h., SVČ,
D. Pachovská
kurz černého drátování I.
dospělé a studenty, 750 Kč, říjen
– listopad 10 lekcí, čtvrtek 17.00 –
19.00 h., SVČ, Ing. Ivan Šouta
kurz malby
pro dospělé a studenty, 1 500 Kč,
soboty po 14 dnech 14.00 – 17.00 h.,
SVČ, D. Němcová
Hravá škola bruslení
pro děti od 4 do 10 let, 450 Kč, 10 lekcí – říjen – listopad., zimní stadion
M. Grubhoffer
kurz inlinebruslení
děti od 6 let, 8 lekcí, 450 Kč, květen –
červen, zimní stadion M. Grubhoffer
kurz jógy smíchu
pro dospělé, 750 Kč, 5 lekcí od října,
Mgr. J. Macenauerová
Služby psycholožky Jitky Bukáčkové
– pro děti, dospělé, rodiče,
každý čtvrtek po domluvě na tel.
605 261 011. Dopravně psychologické
vyšetření, individuální psychoterapeutické poradenství, párové psychoterapeutické poradenství, rodinné
psychoterapeutické poradenství,
hypnóza, krizová intervence
Veškeré chybějící informace budou doplněny
během měsíce září. VZP přispívá v roce 2017
dětem i dospělým z fondu prevence na sportovní
aktivity. Vyžádejte si od nás doklad při placení
kroužku. Do zájmových kroužků se můžete přihlásit na www.mozaika-policka.cz
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MartiNoviny
(Nejen) poličské prázdniny
Bohuslava Martinů
Letní měsíce jsou spojovány s odpočinkem:
dovolenou, ve školních létech pak s prázdninami.
Nejčastěji cestujeme za poznáním, sportujeme či
relaxujeme. A jak tomu bylo u Bohuslava Martinů?
Jak a kde nejčastěji trávil letní měsíce?
V době, kdy studoval na pražské konzervatoři, se
spřátelil s houslistou Stanislavem Novákem. Ten
pocházel také z Východních Čech, z města Smiřice a tak není divu, že se mladí přátelé vzájemně
navštěvovali: buď přijel Stáňa do Poličky, nebo
– a to raději – trávil prázdninové dny Bohouš ve
Smiřicích. Přes den se koupal v Labi (to v Poličce
neznal), navečer ba i v noci jezdili se Stáňou na lodičkách. Byl zde také poměrně živý hudební život,
do kterého se Bohouš rád zapojoval. Byl tím oblíben u smiřických dívek; Stanislavův mladší bratr
Karel později vzpomínal, jak roznášel psaníčka
různým Bohoušovým láskám. Idylky pravidelných prázdninových setkávání pokazil v červnu
1910 fakt, že byl Bohouš z konzervatoře „propuštěn
pro nenapravitelnou nedbalost“. Zdrcený Martinů
reagoval po svém – kompoziční prací. Během pouhých osmi dnů (!) na počátku července 1910 složil
symfonickou báseň Anděl smrti pro velký orchestr,
jejíž dekadentní orientace odpovídala niternému
rozpoložení mladého skladatele. Pracovní kompoziční náplň prázdninových dní už mu pak zůstala
i v budoucnu: i když i po vyloučení z konzervatoře
žil nadále v Praze, na prázdniny se vracíval do Poličky a s sebou většinou vozil rozpracovanou skladbu. Práci na ní pak střídal s procházkami po městě
(často s knihou v ruce, jak vzpomínali současníci)
či výlety po kraji, někdy i poznávacími zahraničními cestami.
Zásadní změna nenastala ani po roce 1923, kdy
Martinů získal stipendium do Paříže a ta se mu
na dlouhá léta stala novým domovem. Na letní
prázdniny se i tehdy vracíval do rodné Poličky,
cestu pak většinou obohatil i o pár dnů strávených
v Praze. A vždy s sebou vozil rozpracované skladby.
V letních měsících této doby vznikly kupř. skladby
Half-time, Koncert pro klavír a komorní orchestr, Koncert pro violoncello a komorní orchestr,
opera Voják a tanečnice ad. Roku 1929 Bohuslav
Martinů poprvé do Poličky přijel i se svou budoucí
manželkou Charlotte. Rodinné přijetí bylo poněkud rozpačité: skladatelova sestra Marie se sice
s Charlotte rychle spřátelila, matka Karolina ale
dala důrazně najevo svou nevoli. Francouzka tak
v Poličce strávila jen krátký čas a brzy odcestovala
zpět do Paříže. Ne tak Bohouš: 14.-18. srpna 1929
probíhaly oslavy u příležitosti otevření nově vybudovaného Tylova domu a skladatel se jich aktivně
účastnil: na koncertě osobně přednesl své Tři klavírní skladby, z nichž jedna je nese i patřičnou dedikaci: K otevření Tylova domu.
V roce 1931 se Martinů oženil. V tomto roce
s ním – možná díky nepříjemnému prožitku při
představení v rodině – Charlotte do Poličky nejela, volné chvíle tak rozdělil mezi rodinu v Poličce
a manželku, s níž odhaloval krásy Francie. O rok
později ale společně strávili skoro celé léto v Československu: nejen v Poličce, ale i v Praze, kde se
konal slavný všesokolský slet, a v srpnu se vydali spolu se sestrou Marií a přáteli Šmídovými do
Orlických hor. Sňatkem a postupně se rozvíjející
skladatelskou proslulostí u něj začaly převládat
nové priority: následující roky trávil Martinů letní
měsíce pilnou prací v Paříži a do Poličky se nevydal. Rodině vysvětloval: „Co se týče mých prázdnin myslím že si žádné letos nepovolím, protože
jsem ztratil hodně času letos, do Vánoc jsem nic
neudělal, pak přišla ta nemoc, a pak jsme byli
pryč a tak asi teď zůstanú v Paříži a budu muset připravovat další věci.“ Tehdy, v létě 1933
intenzivně pracoval na opeře Hry o Marii, kterou pak dokončil o rok později na sklonku června r. 1934. Ale ani tento rok se v letních měsících
do Poličky nevypravil. Předpokládal, že přijede
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v prosinci, kdy byla v Brně plánována premiéra
Her o Marii (nakonec byla odložena na jaro) a snažil se proto v létě pracovat v Paříži i přes panující
vedra co nejintenzívněji, aby stihl všechna svá
kompoziční předsevzetí. S pocitem jisté viny referoval v dopisech domů: „Vedra tu trvají stále, byly
bouře a tak se asi dva dny ochladilo ale teď už to
zase začíná. Ještě bych rád něco pracoval na tom
houslovém koncertě ale při těchle vedrech to nejde moc dobře, už to všechno odsud odjíždí, nikdo
nemůže v bytech vydržet.“ A v jiném dopise rozvádí: „teď by se nedalo zde ani dělat jsou tu taková
vedra že ani nelze dýchat, kdybychom neměli tu
zahrádku tak v bytě by nebylo k vydržeti. Zrzavý
má na zahrádce takovou hadici na zalévaní květin tak si vezmu vždycky sprchu.“ Podobné to bylo
i v létě 1935: Bohouš zůstával pracovně v Paříži,
kde jej ale velmi trápila vedra. Až na sklonku srpna si udělali s manželkou na pět dnů krátký oddechový čas v Alpách. V roce 1936 jej zcela pohltila
kompozice opery Julietta a léto roku 1937 využil
možnosti pobytu v domovině manželky Charlotte,
na francouzské venkově poblíž Vieux Moulin
a u moře v Pas de Calais. I tam s ním cestovaly

skladby, na kterých pracoval. Práce se mu stala
vším: v delším čase bez skládání začínal být nesvůj a čas strávený jinak než kompozicí pokládal
za promarněný.
Naposledy v životě se do vlasti podíval v letních
měsících roku 1938. Kromě návštěvy rodiny v Poličce se zajímal o jubilejní desátý všesokolský slet –
a jelikož cestoval sám bez Charlotte – zajímal se
také o mladou skladatelku a svou pařížskou žačku
Vítězslavu Kaprálovou. Její rodiče jej pozvali do
venkovské vily na Třech studních, kam odjel spolu s přítelem Stáňou Novákem a další společností mladých lidí. Byl to bezstarostný a krásný čas:
chodili po lesích a sbírali houby, koupali se v rybnících Sykovec a Medlov. Následně Bohouš strávil
ještě několik dní v Poličce – i tady spolu s Vitkou
Kaprálovou – a pak již cestoval přes Prahu zpět do
Francie. Netušil tehdy, že svou vlast vidí naposledy: politické události následujících měsíců, vypuknutí druhé světové války a poválečná změna režimu mu totiž definitivně znemožnily se do vlasti
navrátit. Letní měsíce v nadcházejících letech tak
Bohuslav Martinů prožíval už vždy v cizině.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
7. – 12. 8. – Řezbářské sympozium – Woodart 2017 na
téma „Pověsti panství bysterského“. Celý týden budete mít
opět možnost sledovat práci řezbářů, v sobotu
proběhne společenské odpoledne. Akce se bude
konat na hasičské zahradě, občerstvení zajištěno.
31. 8.–Rozloučení s prázdninami – zábavné
odpoledne pro děti na motivy knihy Ronja, dcera loupežníka. Akce se bude konat od 15.30 do
19.00 hod.

Trabantem do posledního dechu, Všechno nebo
nic, Řachanda). Vstupné dobrovolné.
5. 8. , 10.00-22.00 hod., Toulovcovo náměstí, Litomyšl – Litomyšlský pivní festiválek
Pivní a hudební rozmanitost po celý den, soutěže, věcné ceny, dobrá zábava. Vstup zdarma.

Litomyšl
2.–30. 8. , od 19.30 hod., park u Smetanova
domu, Litomyšl – Středa, hudby Vám třeba
Každou prázdninovou středu posezení s živou
hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu
v parku za Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.
3.–6. 8. , Smetanovo náměstí, Litomyšl – Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli.
Promítání výhradně českých filmů (Teorie tygra,

Sebranice
2. 8.–Ani ryba ani rak – divadelní hra, kterou
uvede Divadelní spolek Tyl Polička od 20. 00. hod.
na koupališti v Sebranicích, v případě deště na
sále kulturního domu.
5. 8. – Poličský bagr – XVII. ročník plážového
volejbalového turnaje smíšených dvojic, začátek
v 8.00 hod. na plážovém hřišti v Sebranicích.
13. 8. – Posezení pod lipou – od 16.00 hod.
u kapličky na Pohoře. K poslechu a tanci zahraje
kapela Jana Pohorského. Občerstvení zajištěno.

Oldřiš
5. 8. od 21.00 hod. v areálu za Orlovnou Oldřišská večerní o pohár starosty obce v požárním
útoku – VI. ročník oblíbené a pro diváky atraktivní soutěže

Když se vytratí zdravý rozum…
Organizované násilí, tedy války, provází lidstvo
od doby, kdy se rozhodlo jít cestou civilizace a alespoň zdánlivě opustilo svět zvířat. Čím výše stoupáme na pomyslném žebříku civilizovanosti, tím
jsou vzájemné konflikty lidí ničivější a krvavější.
Míra krvelačnosti však zůstává stejná. Vrcholem
válečných konfliktů je bitva, tedy stav, kdy účastníky opustí i zbytky soudnosti a vsadí všechno na
jednu, pohříchu velmi nejistou, kartu.
Podzimní cyklus přednášek v Městské knihovně
v Poličce bude věnován právě takovýmto okamžikům lidských dějin, tedy bitvám, které měnily běh
světa, při kterých tekla nejenom krev, ale které
zdánlivě přinesly změnu historického vývoje, ačkoliv k tomu by došlo i bez tisíců mrtvých a zmrzačených. Ale slávy a kronikářských zápisů by bylo
nepochybně méně.
Protože však je přednášející (Dr. I. Fridrichová-Sýkorová) nevoják a militantní pacifistka,
zasadíme si jednotlivé středověké bitvy do kontextu vývoje tehdejší Evropy a připomeneme si

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

okamžiky, ve kterých došlo k chybě, která vedla
k svedení bitvy. Pro náš přednáškový cyklus jsme
vybrali osm střetnutí, která „měnila“ dějiny a stála
nepředstavitelné množství lidské krve, o materiálních škodách ani nemluvě. Začneme 6. 9. 2017
bitvou u Hattínu, po které ve skutečnosti padlo
jeruzalémské království. Potom si 20. 9. připomeneme den, kdy vznikla Francie (bitva u Bouvines).
Do střední Evropy nás zavedou bitvy u Lehnice
(4. 10.) a na Moravském poli (18. 10.). Poztrácené
zlaté ostruhy sesbíráme 1. 11. společně s přeživšími po bitvě u Courtrai a nezapomenutelnou českou
stopu budeme sledovat v první velké bitvě Stoleté války u Kresčaku (15. 11.). O tom, že jsou lidé
nepoučitelní, se pak přesvědčíme 29. 11. (Poitiers)
a 13. 12. (Azincourt).
Přednáškový cyklus Dr. I. Fridrichové-Sýkorové proběhne v čítárně Městské knihovny v Poličce
o vybraných středách vždy v 17.30 hod., tentokrát
ve formátu hodinové přednášky a navazujícího semináře, s přestávkou na čaj a kávu.

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
koloniál karla Baizy aneb
z historie obchodu a obchodování
6. května – 3. září
Poličské muzeum připravilo výstavu o obchodování v minulosti. Spolupracovalo s Moravským zemským muzeem v Brně
a dalšími organizacemi i jednotlivci. Inspirací ke
vzniku putovní verze výstavy byla knížka Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Poličská podoba navíc využívá
skutečnosti, že zde v 1. třetině 20. století působil rázovitý sklenář a obchodník Karel Baiza. Nepřehlédnutelné inzeráty uveřejňoval v místním časopise
Jitřenka.
Výstava vám představí místní výrobky a plodiny,
české i koloniální – dovozové zboží. Z poza pultu vás
úsměvem uvítají úslužní prvorepublikoví obchodníci. Poznáte vybavení a sortiment dobového koloniálu,
cukrárny, řeznictví a obchodu střižním zbožím. Navštívíte také výroční trh. V „trafice“ a „hokynářství“
budete mít možnost zahrát si na prodávajícího a kupujícího, vyzkoušet smlouvání o ceně, vyzdvihnout
novinky a senzace v tisku apod.
U dobových fotografií živností z náměstí v Poličce
porovnáte a možná zavzpomínáte, jak je tvář obchodování proměnlivá.
Pohádkový svět zdeňka Smetany
20. května – 3. září ve výstavních sálech Městské galerie v radnici, na Palackého nám. Vstupenky
je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů.
Nechte se vlákat do Pohádkového světa Zdeňka
Smetany a objevte společně s námi jeho bohatou
fantazii a výtvarný rukopis, který se nesmazatelně
vtiskl do paměti mnohých z nás. Český výtvarník,
scénárista a animátor Zdeněk Smetana za svůj
život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na
tvorbě oblíbených českých večerníčků. Výstava
představí nejenom nejznámější pohádkové bytosti, jako jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka
či Malá čarodějnice, ale i unikátní kolekci suchých
jehel a kresby přísloví a pranostik. Výstava je doplněna hravými a tvořivými aktivitami, které dětem
představí bohatý pohádkový svět Zdeňka Smetany.
Těšit se můžete i na promítání Pohádek z mechu
a kapradí.
LEGO modely ze sbírky karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava korába
1. června – 10. září ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů
Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět
hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit
svůj vlastní svět. A tomuto světu již několik desetiletí vévodí stavebnice LEGO, která je současně
označována „hračkou století“. Téměř každý z nás
měl alespoň pár kostiček a dalších komponentů
jedenkrát v ruce a stavěl z nich. Pro mnohé se tato
chytrá hračka stala vášní, se kterou se nerozloučili
ani v dospělosti. Jsou z nich sběratelé, kteří stavebnici věnují veškerý volný čas. Takovými sběrateli jsou
i Karel Dus, Lukáš Pelinka a Jaroslav Koráb, kteří
na výstavu do poličského muzea zapůjčili své sběratelské kolekce z řady LEGO City, LEGO Star Wars
a dílčí sety LEGO Technic, Pirates nebo LEGO Space. Součástí instalace jsou hravé koutky, kde si děti
mohou ze sady kostek postavit dle vlastní fantazie
nejrůznější modely.
akce:
Život na věži – kostýmové prohlídky
8. – 13. srpna
182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky 36 m vám bude odměnou netradiční
oživená prohlídka rodné světničky světoznámého
hudebního skladatele, jenž se nachází ve věži kostela
sv. Jakuba, kterou vás provedou sourozenci Marie
a Bohuslav Martinů.

Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle rodinných fotografií Martinů
a malého chlapce hrajícího na housle tak, jak jistě
dříve hrával i sám malý Bohoušek. Společně vám povypráví o svých životních osudech a příbězích a ukáží vám skrovné bydlení rodiny pověžného.
Časové prohlídky budou probíhat od úterý do
soboty v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hod., a v neděli ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 hod. vstupenky je nutné zakoupit
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici,
zároveň je vhodné se předem objednat.
Cesty za uměním – Panteon v Malé Skále
– romantický přírodní park s památníky ve
skalách
sobota 16. září
Chcete zažít atmosféru doby romantismu? V přírodním parku na skalách a pomnících ožijí zaniklé
nápisy a mezi šuměním stromů uslyšíte verše o hrdinských činech, ušlechtilých skutcích a blahodárnosti putování přírodou. Dvě staletí staré stezky
i nápisy nás znovu zvou.
Zcela ojedinělý přírodní park zahrnuje údolí Jizery i skalnatý hřeben s pozůstatky hradu Vranov.
Mnoho tajuplných nápisů připomíná bájné postavy
Rukopisu královédvorského, historické osobnosti
středověku i hrdiny protinapoleonských válek.
zájezd je třeba uhradit předem v muzeu
(dle pořadí úhrady se obsazují místa v autobusu). Bližší informace v muzeu.
Poličské kulturní léto – srpen
Program se koná v Centru Bohuslava Martinů
v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn
náhradní prostor. Více na www.letopolicka.cz.
Pořádá Centrum Bohuslava Martinů a Městská knihovna Polička ve spolupráci s MaTami
z. s. vstupné na akce: 40 kč.
út 1. 8. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička pro
děti v muzeu
Plackování – vyrobte si vlastní placky pro sebe
i své nejbližší. Motiv si můžete u nás namalovat nebo
donést svůj vlastní z domova na flashce či v papírové
podobě.
so 5. 8. od 21.00 hod. Letní kino pro děti
i dospělé v atriu muzea
kniha džunglí – dokonalá filmová adaptace
dětské klasiky Rudyarda Kiplinga o lidském mláděti, vychovaném vlčí smečkou v džungli, je perfektní
podívanou pro celou rodinu. Dobrodružný/Fantasy/Rodinný, USA 2016, 105 min. Promítáme v atriu
muzea.
ne 6. 8. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
O princi z knížky – pohádek je velká spousta,
a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádkové knížky. A ty máme všichni moc rádi,
že ano? Jednu takovou pohádku v knížce pro vás
dneska mám. Nemusí se číst, bude trochu vyprávěná,
trochu hraná loutkami, trochu kouzelná a i tak bude
celá v knížce. Nevěříte? Tak dávejte pozor. Dřevěné
divadlo Honzy Hrubce.

so 12. 8. od 21.00 hod. Beseda – Na divokém západě i jinde
Večer plný fotek a vzpomínek na krásy Ameriky
s vyprávěním dobrodruha a cestovatele Pavla Joneše.
13. 8. od 16.00 hod. Divadélko pro děti
Popletená pohádka – podaří se zachránit pohádkový svět, který chce ovládnout zlý černokněžník
Kazisvět? S dětmi se pokusíme rozplést zamotanou
pohádku a připomeneme si děj klasických pohádek,
jako jsou Tři prasátka, Červená karkulka, Slepička
a kohoutek. Účinkuje divadlo JoJO
út 15. 8. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička pro
děti v MaTami
Oblázky – na této dílně budeme vyrábět nečekané obrázky z oblázků. Máte-li doma nějaké oblázky
z cest, můžete si je vzít s sebou.
út 22. 8. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička
pro děti k výstavě koloniál karla Baizy
kvedlačky a mýdélka – na trzích se dříve prodávalo vše, co lidé vyrobili či vypěstovali. Přijďte si
k nám vyřezat kvedlačku z kmene stromku nebo vyrobit voňavé mýdélko s bylinkami a levandulí. Kdo
bude chtít, může si poté zahrát na obchod a zkusit si,
jak se dříve takovéto zboží prodávalo. K tomu vám
poslouží trh ve výstavě Koloniál Karla Baizy.
st 23. 8. od 20.00 hod. kino pro děti v av
sále
Hledá se Dory – na stříbrná plátna se vrací oblíbená zapomnětlivá rybka Dory, která si z ničeho nic
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem, kamarády z korálového
útesu, se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, aby našla své rodiče.
Animovaný/ Komedie/ Rodinný, USA 2016, 103
min. Promítáme v hudebním sále.
so 26. 8. od 10.30 do 19.00 hod. Bitva na políčkách – v parku u hradeb
3. ročník celodenního historického festivalu, při
kterém v parku vyroste středověké ležení, kde se setkají skupiny živé historie z několika zemí.
Program: 10.30 hod. – slavnostní průvod náměstím, 12.00 hod. – souboje dvojic, 14.00 hod. –
ukázky bojových her, 15.00 a 18.00 hod. – dobová
hudba z Polska JAR, 17.00 hod. – závěrečná bitva –
19.00 hod. – uzavření táboru pro veřejnost. Těšit
se můžete na ochutnávku středověkých pokrmů, dobové tržiště a řemesla. Pořádá spolek Aldeigjuborg
z. s. Vstup zdarma, koná se za každého počasí.
ne 27. 8. od 15.00 hod. Hudba
Posezení s harmonikou – místní harmonikáři
vám lidovými písničkami zpříjemní odpoledne.
út 29. 8. od 14.00 do 16.00 hod. Dílnička
pro děti i dospělé v muzeu
Mini skleník – pomocí písku, kamenů, hlíny
a rostlin vytvoříme malý skleník, který zpestří váš
dům. Pokud máte oblíbenou sklenici, neváhejte si ji
přinést a naplnit. Sklenice budou k dostání i na dílně.

út 8. 8. od 9.00 do 12.00 hod. Dílnička pro
děti v MaTami
Hrátky s těstovinami – hrátky s obarvenými
těstovinami. Dají se navlékat na gumičku nebo si
můžete vyrobit ozdobný rámeček na fotografii a mít
krásnou vzpomínku na léto.

st 30. 8. od 20.00 hod. kino v av sále
requiem za sen – aneb cesta do hlubin narkomanovy duše. Strhující film o drogové a televizní
závislosti vás dostane úžasnými hereckými výkony,
fantastickou kamerou a hudbou, která vám nezmizí
z hlavy celé dlouhé týdny. Drama/ USA 2000, 102
min. Promítáme v hudebním sále.

pá 11. 8. od 21.00 hod. Letní kino v atriu
rychle a zběsile 8 – v jedné z nejúspěšnějších
filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale
tenhle akční trhák je mnohem více než automobilové
seskoky padákem nebo průlety aut mezi mrakodrapy. Dieselova parta rozhodně nepojede na neutrál.
Akční/ Dobdrodružný/Thriller, USA, Francie, VB,
Samoa 2017, 136 min. Promítáme v atriu muzea.

pá 1. 9. od 21.00 hod. Letní kino v atriu
a bude hůř – „Esenbáci nemají pro svobodu
zrovna pochopení.“ Syrový film podle kultovního
románu Jana Pelce přesvědčivě a autenticky zobrazuje bezcílný život mladých lidí na okraji společnosti
v době tuhé normalizace. ČR 2007, 84 minut.
Drama/Česko 2007, 84 min. Promítáme v atriu
muzea.

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

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
26. 8. – 15. Mezinárodní nábřeží paromilů
nám. 5. května, Smetanovo nábřeží, Eliščino nábřeží – od 10.00

do 16.00 hodin
Ojedinělá letní evropská akce, určená vlastníkům
parních strojů či jejich replik jako vystavovatelům,
i široké veřejnosti, kterou historie páry zajímá. Připravena i flotila parníčků i dětská železnice.
Cheb
25.–26. 8. – Valdštejnské slavnosti
Jindřichův Hradec
26. 8.–Opera na III. nádvoří st. hradu a zámku
Giuseppe Verdi – Aida
Kutná Hora
červenec a srpen – Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival plný
zážitků.

Litomyšl
12.–14. 8. – Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Státní zámek Litomyšl
Výstava historických vozidel na zámeckých nádvořích. Bohatý doprovodný program.
Telč
18.–19. 8. – Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
Zrození nového věku Telče
Oslavy 25. výročí zápisu Telče na Seznam
UNESCO a 490 let od narození Zachariáše z Hradce. Divadlo T.E.J.P., Letní divadelní dílna, slavnostní
ceremonie, divadlo, historický šerm, dobová hudba,
tance, sokolníci, dobový jarmark.
Třeboň
8.–9. 8. – Mezinárodní jazzová setkání
Jazz na Masarykově náměstí: Soul Sisters, Fusion
Classic Goes Jazz a další jazzové lahůdky i z domova
i ciziny.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

První pomoc
25. 8. od 10.00 do 12.00 hod.
Během besedy si můžete připomenout základní postupy první pomoci u život ohrožujících
stavů. Dozvíte se, jaké jsou nejčastější úrazy
u dětí, co dělat, když se dítěti přihodí a jak úrazům předcházet. Besedu povede dětská lékařka
MUDr. Daniela Juklová. Přihlašovat se můžete
na prihlasse@matami.cz.
Cena: 40 Kč

Pravidelný
prázdninový program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
•
•
•
•
•
•

Pondělí: Klubík (0-3 roky) 9.00–12.00 hod.
Úterý: Dílničky 9.00–12.00 hod.
Středa: Hlídáček 9.00–12.00 hod.
Čtvrtek: Výlety
Pátek: Klubík (0-3 roky) 9.00–12.00 hod.
Cvičení s Danou:
veškeré cvičení přes prázdniny bude probíhat
v Matami a bude začínat od 19.00 hodin.
– Pondělí, Power jóga
– Úterý, Metabolic training
– Čtvrtek, Interval training
– Neděle, Interval training
Nutné hlásit se přes http://danamatejskova.
webnode.cz/kontakt, přes FB instruktorka
dana matejsková nebo na čísle 732 343 877.

Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 20. 9. (středa 9.00 – 17.00 hod.)
a 21. 9. (čtvrtek 9.00 – 16.00 hod.). 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 až do odvolání na e-mailové adrese bazarek.
matami@email.cz.
Příjem věcí: 18. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 hod.
(Jordán). Výdej věcí 22. 9. (pátek) 9.00 –
16.00 hod. (Jordán).

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
9.00 – 12.00 hod. 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.

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč
(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč
(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)

Letní příměstský tábor
31. 7.–4. 8.
Centrum bude v tomto týdnu uzavřeno.
Dílna – Hrátky s těstovinami
8. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Hrátky s obarvenými těstovinami. Dají se navlékat na gumičku nebo si můžete vyrobit ozdobný rámeček na fotografii a mít krásnou vzpomínku na léto.
Cena: 40 Kč/osobu

„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou
a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.

Výlet autobusem do Rarášku
10. 8. 2017
Děti se mohou vyřádit v hracím koutku na
ploše 150 m2, kde je skluzavka, bazénky s míčky, trampolína a jiné atrakce. Rodiče si mohou
odpočinout v příjemném prostředí a vychutnat
kvalitní kávu, čaj a jiné. Sejdeme se na autobusové zastávce na ulici Hegerova, autobus odjíždí
v 9.10 hod.

Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM

Městská knihovna

Dílna – Oblázky
15. 8. od 9.00 do 12.00 hod.
Na této dílně budeme vyrábět nečekané obrázky z oblázků. Máte-li doma nějaké oblázky z cest,
můžete si je vzít s sebou.
Cena: 40 Kč/osobu
Šátkování
15. 8. od 16.00 hod.
Do našeho centra opět zavítá Zuzana Rozsívalová, aby vás seznámila s různými technikami
vázání šátků a nošení dětí. Šátky na vyzkoušení
budou v centru k dispozici. Přihlašovat se můžete
na prihlasse@matami.cz
Cena: 50 Kč
Výlet na hřiště v Jimramově
24. 8.
Tentokráte výlet autem na dětské hřiště v Jimramově. Sraz na hřišti v 9.30 hod. Hřiště nabízí
spoustu atrakcí pro malé i velké děti. Na hřišti
není občerstvení – pojďme si udělat společný
piknik.
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Výstava fotografií Radima
Hromádka – vestibul knihovny
Výstava fotografií Radima
Hromádka bude k vidění ve
vestibulu knihovny do poloviny září.
Poličské kulturní léto – multižánrový letní festival
Srpnový balíček kulturních akcí přinese do
prázdninové Poličky mimo jiné cestovatelský večer s dobrodruhem Pavlem Jonešem, divadélka
a tvořivé dílny pro děti, několik filmových večerů
– dobrodružnou Knihu džunglí, strhující drama
Requiem za sen, animák pro děti Hledá se Dory aj.
Vybírat z akcí můžete na www.letopolicka.cz.

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

Rozmarné léto – srpnový knižní tematický koutek
Přinášíme letní koktejl knih, se kterými pocítíte
tu pravou chuť léta.

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

1. 8.
2. 8.
5. 8.
6. 8.
8. 8.

9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
15. 8.

16. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
29. 8.
1. 9.

Čas
13.30
14.00
14.00
21.00
16.00
09.00
09.00
13.30
19.00
13.30
09.10
21.00
21.00
16.00
09.00
09.00
13.30
16.00
14.00
18.00
14.00
14.00
19.00
19.00
13.30
14.00
20.00
09.30
14.00
10.00
10.30
15.00
14.00
21.00

#

1. 4. –31. 10.
1. 4. –31. 10.
6. 5. –3. 9.
20. 5. –3. 9.
1. 6. –10. 9.
1. 8. –1. 9.
8. 8. –13. 8.
14. 8. –18. 8.

srpen 2017

Název akce – popis
Šikovné ručičky
Dílnička pro děti v muzeu – Plackování
Cestovatelské odpoledne – hudební procházka po Evropě
Letní kino pro děti i dospělé – Kniha džunglí
Divadélko pro děti – O princi z knížky
Hrátky s těstovinami – Hrátky s obarvenými těstovinami
Dílnička pro děti v MaTami Hrátky s těstovinami
Šikovné ručičky – batikování
Koncert Mezinárodních smyčcových kurzů – 22. ročník mistrovských houslových kurzů
profesora Milana Vítka
Šikovné ručičky – batikování
Výlet autobusem do herny Rarášek – Výlet pro děti do herny ve Svitavách
Letní kino – Rychle a zběsile 8
Beseda – Na divokém Západě i jinde
Divadélko pro děti – Popletená pohádka
Oblázky – Obrázky z oblázků
Dílnička pro děti v MaTami – Oblázky
Keramická dílna
Šátkování – Přijďte se naučit správnému vázání šátků na nošení miminek
Víte, co vše se dá grilovat?
Polička*555
Polička*555
Polička*555
Po strništi bos – film Jana Svěráka
Po strništi bos – film Jana Svěráka
Keramická dílna
Dílnička pro děti – Kvedlačky a mýdélka – k výstavě Koloniál Karla Baizy
Kino pro děti v AV sále Hledá se Dory
Výlet na hřiště v Jimramově – Výlet pro děti
Narozeninové zpívání
První pomoc
Bitva na políčkách
Hudba – Posezení s harmonikou
Dílnička pro děti i dospělé v muzeu – Mini skleník
Letní kino – A bude hůř

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

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
MaTami
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
matami@email.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz

Tylův dům
DPS Polička
Svitavy
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička
MaTami (CBM)
DPS Polička
Palackého náměstí
Palackého náměstí
Palackého náměstí
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Jimramov
DPS Polička
MaTami (CBM)
Park u hradeb
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
MaTami
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
MaTami
DPS Penzion Polička
MaTami
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
matami@email.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
matami@email.cz
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Název akce – popis
Turistické prohlídky Poličky – Procházka starým městem
Procházka za moderní architekturou
Koloniál Karla Baizy aneb z historie obchodu a obchodování
Pohádkový svět Zdeňka Smetany
LEGO modely ze sbírky Karla Duse, Lukáše Pelinky a Jaroslava Korába
Poličské kulturní léto (PKL) 2017
Život na věži (kostýmové prohlídky) – Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů
První muzejní výprava aneb Týden poznávání, hraní a tvoření v muzeu

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org
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České ručičky

Tylův dům v Poličce otevírá

„Zlaté české ručičky“ a „Řemeslo má zlaté dno“
jsou úsloví známá zejména starší generaci, naštěstí se objevuje trend navrátit těmto „sloganům“
zacházející slávu. V tomto duchu se odehrávala
i atmosféra přehlídky „ohrožených učňovských
oborů“, kterou uspořádal Jihomoravský kraj
21. 6. v prostorách BVV. Není žádným překvapením, že ani tato akce se neobešla bez vítězného
zásahu SOŠ a SOU Polička.
„Já, který nezpívám, jsem si zazpíval s Honzou Čenským,“ s úsměvem a jiskrou v oku okomentoval slavnostní program Mgr. Lubor Havlík,
vedoucí učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Polička. Jedním dechem pak přidával dojmy, které
měl možnost sdílet s návštěvníky Českých ručiček, ale především se svým nejnadanějším žákem
Vojtou Petrželou. Ten se nakonec stal absolutním
vítězem své kategorie Kuchař, zapátráme-li navíc
v nedávné paměti, objevíme jeho jméno ozdobe-

né prvenstvím „Gastra Junior“ 2017. I tato vysoce
ceněná meta v mnohém přispěla k Vojtově „zlatým ručičkám“.
Po vyhlášení vítězů se už všichni naplno oddávali zábavě za zvučného doprovodu oblíbeného
herce a konferenciéra Jana Čenského. Rolí pomyslné třešinky na dortu se stal doslova propagační tah soutěže – rapová hymna České ručičky
(http://www.ceskerucicky.org/), jejíž text trefně
poukazuje na zoufalou situaci v zájmu o vzdělávání v učňovských oborech, zároveň je píseň
zdařilou motivací pro ty, kteří by rádi na vlastní
kůži pocítili platnost známého rčení Zlaté české
ručičky.
„Akce byla pro naši školu tím pravým završením školního roku, v němž naši studenti směle
pokořili nejednu soutěž, kterou neopustili bez
medaile,“ spokojeně dodává Mgr. Havlík.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

Aktivní kardiaci
V měsíci červnu jsme z organizačních důvodů
nebyli aktivní.
V srpnu uskutečníme vycházku do Oldřiše. Po připojení ke kardiakům ze Svitav, v 8.30 hod. odjíždíme do Oldřiše. Vycházkou přes Oldřiš – Zboř. mosty
se projdeme do kuželny s posezením a občerstvením.
V září 6. 9. odjíždíme v 7.30 hod. z autobusového
nádraží na náročný výlet na Dolní Moravu – stezka v oblacích. Cena zájezdu 400 Kč – lanovka, jízdné a občerstvení. Vzhledem k náročnosti zájezdu
nutno zvážit zdravotní stav účastníků.
Přihlášky u A. Mlynářové 724 290 229, průkazky ZTP nutno nahlásit.
Za Kardio Svitavy A. M.

Oba kurzy jsou určeny pro páry, které se chtějí
v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě
sebejistě.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – od 5. do 26. října, vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin ve
velkém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.

Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.

tů. Mnohé fotografie by nikdy nemohly vzniknout
bez pochopení samotných obyvatel obce (za všechny bych uvedl rodinu pana Lamplota, p. Sečkáře
a vlastně i mnohé další pro nás neznámé, ale moc
milé lidi, které jsme měli možnost za tu krátkou
dobu poznat).
V neděli cestou do Litomyšle, kam jsme se jeli
podívat, jsme se zastavili na kraji města Poličky
v Kubrtově kutilství, a tak Pražáci obdivovali Poličský orloj, vytvořený Liborem Teplým, který si
postavil svůj sen.
Na fotosrazu se nám moc líbilo a už se těšíme
zase za rok nashledanou v Telecím.
Jitka Siváková, Telecí

tucím za pomoc a poskytnutí dárků pro soutěžící.
Děkujeme, zachovejte nám přízeň.
22. června se naši zástupci zúčastnili krajské
konference svazu důchodců v Pardubicích. Na
této konferenci byly zvoleny orgány pro další
období a také přijaty požadavky důchodců pro
sjezdové jednání v listopadu.
27. června jsme vyrazili na vycházku do obce
Kamenec, kde jsme si na hasičském hřišti zahráli a zazpívali v družné zábavě.
11. července jsme se vydali na turistický výlet
do Toulovcových maštalí. Bohužel k vůli špatnému počasí jsme museli zamířit jinam a to do
Městského muzea ve Skutči. Toto náhradní řešení bylo velmi dobře přijato ke spokojenosti
účastníků.
15. července se uskutečnila společná vycházka
se spolkem kardiaků na Poličské letiště. Zajímavý výklad členů aeroklubu a možnost vyhlídkového letu jistě všechny potěšil, bylo to velmi
hezké.
Co nás čeká v srpnu?
15. srpna si zajedeme na turistický výlet do
Svitav za poznáním některých naučných stezek.
Vedoucí p. Věra Fialová, odjezd z Poličky vlakem
z nádraží v 9.10 hodin.
18. – 20. srpna se jistě většina z nás zúčastní
Festivalu 555 Polička.
A nakonec 22. srpna se sejdeme ve 13.00 hodin
u Tylova domu a vycházkou zajdeme do Kamence, kde si zahrajeme společenské a sportovní hry.
Za výbor MOSDCR Polička

Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po zaslání podkladů možnost platby přes účet od 4. do 14. 9.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

PŘIJĎTE SI VYBRAT A VYZKOUŠET AKTIVITU,
KTERÁ BY VÁS ZAJÍMALA
4. a 5. září
do Tylova domu v Poličce, kde pro vás bude připravena prezentace zájmové činnosti pro nový
školní rok 2017/2018

Aby nikdo nebyl sám
Vážení důchodci a senioři organizace svazu
důchodců Polička. V uplynulém období jsme
zase nezaháleli. 20. června se konaly již 3. sportovní hry důchodců naší organizace za účasti
dalších družstev Pardubického kraje. Počasí
nám přálo, bylo pěkně a velmi teplo, tak, že se
soutěžící i zapotili, z naší organizace se nejlépe
na předních místech umístili, za mužskou část
ing. Petr Lajžner a za ženy p. Marta Korábová.
Patří jim gratulace, jakož i ostatním soutěžícím.
Je vidět, že i starší občané, důchodci, pečují
o své zdraví a snaží se při různých příležitostech
si ověřit svoji kondici a výkonnost. Chceme i při
této příležitosti poděkovat všem firmám a insti-

pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
s možností pokračování v následném Kurzu tance
pro pokročilé

Přihlášky se přijímají pouze v páru.

Prodloužený víkend v Telecím
Již třetím rokem se konal od 7. do 9. července
sraz skupiny Fotí amatér v obci Telecí u Poličky
„Hurá do Telecí a okolí, né jen za chaloupkama“,
jako jedno z řady foto-setkání pořádaných již několik let po všech místech naší krásné vlasti, kterého se tentokrát zúčastnilo několik nadšených
fotoamatérů z mnoha i vzdálených koutů Čech
a Moravy, sdružených ve „fejsbúkové“ skupině
Fotí amatér a Touláme se přírodou a městy a fotíme pro radost sobě i ostatním. Počasí a dobré
světlo, jak s oblibou říkávají fotografové, nám
přálo a vydařilo se na jedničku. Letos také díky
významné podpoře pana starosty Jaroslava Šimona, který všem účastníkům připravil milé uvítání
formou drobných dárků a upomínkových předmě-

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE

př. J. Koráb

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích
a dozvíte se více o novém kreativním kurzu líčení.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
pondělí 4. září 2017 – 17.00 hod. Zdravotní cvičení
pro každého; 18.30 hod. Líčení – můj styl
úterý 5. září 2017 – 10.00 hod. Cvičení rodičů
s dětmi; 17.00 hod. Klub jógy
Všechny ukázkové hodiny budou trvat
cca 60 min. a budou koncipovány tak, abyste si
mohli vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá
vašim představám a vašim tělesným a pohybovým možnostem.
Při prezentaci kurzu líčení se dozvíte podrobnosti ohledně jeho průběhu a výuky.
Lektoři jednotlivých kroužků vám po ukázkové
hodině budou k dispozici pro vaše případné
dotazy.
Na cvičení si s sebou vezměte cvičební úbor,
karimatku a boty na přezutí.
Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z charity

1. 8. Šikovné ručičky – od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
2. 8. Cestovatelské odpoledne – hudební procházka po Evropě. Začínáme
ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
8. 8. Šikovné ručičky – batikování. Od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
9. 8. Šikovné ručičky – batikování od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
15. 8. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
16. 8. Víte, co vše se dá grilovat? Začínáme ve
14.00 hod. v atriu Penzionu. Zájemci se nahlásí na
recepci do 15. 8. vybíráme 25 Kč.
22. 8. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
24. 8. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
Prázdninový čas senioři každoročně začínají na
Přehradě. Posezení s přáteli z Domova důchodců
v Poličce, vůně lesa, pohled na vodní plochu, zpěv
s pěveckým souborem Poupata a panem Hladíkem,
krásné slunečné odpoledne, prostě pohoda. A protože v přírodě vždycky vyhládne, nechyběla ani gri-

lovaná uzenina. Léto a voda patří k sobě a tak další
posezení se uskutečnilo v Přístavu. Při kávě a zmrzlině senioři vzpomínali na dobu, kdy se v dnešním
Přístavu nacházel taneční parket na vodě a chodili
sem tančit. V atriu Penzionu se uskutečnily tradiční
Letní hry. Házelo se podkovou, motala se klubíčka
se zavázanýma očima, lovily se ryby a další hry, kdy
se trénovala soustředěnost, jemná motorika a svaly.
Také se zpívalo, povídalo a grilovalo.
A zpívalo se také při tradičním narozeninovém
zpívání. Na setkání se zpěvákem Martinem Kovářem se všichni moc těšili. A nelitovali. Písně, které zazpíval, seniory potěšily a některé si zazpívali
i s ním. V keramické dílně senioři glazovali květináče. Hra s barvami, připomínající rozkvetlý záhon
květin, dopadla velmi dobře. Výsledky budete moci
vidět v prostorách DPS Penzion.

Blahopřejeme
Dne 22. 7. 2017 se dožil
krásných 85 let pan Miroslav
Chmel z Poličky. Do dalších
let mu přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí, pohody a životního elánu.
Synové, snacha a všechna
vnoučata a pravnoučata.
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Nebeská aukce – závan
Hobby záložka poskytla prostor představit tvorpatriotismu
bu drobných umělců a umožnila účastníkům aukce
První on-line aukce umělec- užít si dražební napětí bez velkého finančního tlaku.
kých děl na Poličsku, pořádaná
Na účet veřejné sbírky z ní poplyne 2 432 Kč. I za
Oblastní charitou Polička ve pro- tuto milou a podpůrnou sekci jsme velmi vděčni.
spěch Domu pro Charitu, skončila
Nebeská aukce skončila. Přestože probíhala on25. června s výsledkem 85 272 Kč. -line a tudíž měla ambici zasáhnout širší společDo dražby se přihlásilo 54 lidí, nost, nestalo se tak. Výsledky ukazují, že šlo více
vítěznou trofej si odneslo pouhých 35 z nich. o patriotickou záležitost Poličských a příznivců její
Z osmadevadesáti děl bylo vydraženo 49, tedy
Charity. Například z pětatřiceti vítězů mělo dvaa50 % z celkové nabídky.
dvacet adresu v Poličce nebo v sousedních obcích.
Největší zájem byl o obrazy, své nové majitele si
A pouze 13 jich bylo z větší vzdálenosti (Praha,
jich našlo 18. Veřejnou sbírku podpořili dohroma- Jihlava, Valašské Meziříčí…). Rozborem jsme také
dy krásnou částkou 56 110 Kč. V této kategorii si
zjistili, že dvě třetiny ze zúčastněných známe.
také dražitelé nejvíce užili. Vůbec největší souboj
Vážení čtenáři, milí patrioti a přátelé poličse odehrál o olejomalbu „Polička v zimě“ Kamily
ské Charity. Ti z vás, kdo jste s námi Nebeskou
Ludvíkové. Pět uchazečů se o ni předhánělo od
aukci hráli, jste si pochvalovali, jak se vám líbila
samotného spuštění aukce doslova do posledních
a bavila vás. Ti, kdo jste o ní věděli a sledovali ji,
vteřin před skončením. Podobný průběh měla
jste se doufám bavili také. Moc vám všem děkui vtipná „Zbloudilá polární výprava“ Jiřího Vidlá- jeme za přízeň. Konečný výsledek 85 000 Kč plus
ka. Jiná díla naopak téměř bez povšimnutí čekala, 66 500 Kč darů od příznivců přímo na účet veřejzda o ně bude zájem. Takový osud potkal třeba
né sbírky Dům pro Charitu nám opět trochu po„Zakořeněnou ve světle“ od Jany Hejlové. Úder při- mohou zkrátit dobu zatížení úvěrem. Budeme to
šel takřka v poslední minutě. Vydražen byl rovněž
moc potřebovat, protože se blíží doba, kdy na sebe
nejdražší předmět Nebeské aukce, obraz „Pohled
vezmeme nový úvěr, abychom koupili další, už
do parku“ od již zesnulého významného regionál- čtvrtý charitní dům. To vše proto, abychom více
ního malíře Františka Bukáčka, a to za 16 500 Kč.
mohli a měli kde sloužit vám, našim lidem.
V sekci Grafika zájmu veřejnosti vévodil graficŠtěpánka Dvořáková
ký list „Tanečnice“ Zbyška Siona, jehož cena se
dramatickým přihazováním do posledních vteřin
zdvojnásobila na konečných 4 000 Kč. Soutěžilo
se také o sérii maloformátových obrázků „Exlibris“ vytvořených Karlem Musilem kombinovanou
grafickou technikou suchá jehla, a výrazný zájem
byl o půvabné litografie Ireny Marie Hartingerové. Tato kategorie sbírku Dům pro Charitu posílila
Chtěly bychom touto cestou poděkovat za posumou 7 660 Kč.
moc a vynikající péči o našeho vážně nemocného
Ve skupině art fotografií, se doslova strhla řež
o tři signovaná fota Jindřicha Štreita: Náklo, Tě- tatínka v jeho posledních chvílích života, přechanov a Ruda. Jejich dražba vynesla 6 430 korun, devším MUDr. Jaroslavu Grodlovi a obětavým
sestřičkám paní Želmíře Plecháčkové, Jaroslavě
přičemž celkový výnos z prodeje fotografií dosáhl
Šestákové, Zuzaně Fliedrové a Ludmile Vodákové.
8 740 Kč.
Velice si toho vážíme a mnohokrát děkujeme. PřáTrochu tajuplná záložka „Ostatní“, jíž kralovaly
vitráž „Madona s dítětem“ a „Keramický betlém“ ly bychom si, aby takových vstřícných a obětavých
od Marie Klimešové, se stala druhou finančně nej- lidí bylo více.
Božena Kysilková s dcerami
úspěšnější. Prodaly se v ní předměty za 10 330 Kč.

Poděkování
charitě

Jubilejní 10. ročník Běhu naděje
10. ročník poličského Běhu naděje se odehrál v tradiční režii pana Míly Zezuly. Na startu před poličskou radnicí se prezentovalo 146 účastníků. Za vloženou finanční částku do uzavřené pokladničky každý
obdržel dárkový předmět dle vlastního výběru.
Letní teplota i při oblačné obloze dovolila běžcům,
cyklistům, koloběžkářům i pěším vyrazit poličskými
ulicemi v letním tričku převážně s logem Běhu naděje. Trasa byla nezměněna, jen počet příznivců se
význačně rozrostl a dosáhl letos nejvyššího počtu.
S tím souvisí i výše příspěvků, a to v částce 10 664 Kč.
Odstartování bylo letos ozvláštněno odehráním
písničky hudebním tělesem ve složení: Tadeáš Navrátil, Dan Pejchar a Tomáš Popelka.
Pozvaní hosté – starosta města pan Jaroslav Martinů a místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek
pronesli krátké projevy. Přítomnost pana Bělobrádka, vicepremiéra pro vědu a výzkum, zvýraznila užitečnost této akce, jejíž výnos je právě pro vědu a výzkum určen. Překvapením pro všechny zúčastněné
bylo udělení zlaté medaile a diplomu v cíli předané
panem starostou a místopředsedou vlády. Je milou
povinností uvést před poličskou radnicí poděkování
za plné pracovní nasazení Mílovi Zezulovi a celému
organizačnímu týmu v čele s Michalem Popelkou.
Jako malou pozornost obdržel pan Zezula pohár s logem a uvedenou desítkou. Příjemným překvapením
bylo hodně místních, ale i přespolních. Je možné vyslovit dík za účast hasičů z Hartmanic.

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

Na závěr byla jako každoročně uspořádána tombola s vylosováním účastnického pořadového čísla.
Unavení závodníci se občerstvili pohárkem limonády a párkem s chlebem.
V neposlední řadě patří poděkování sponzorům –
Pardubickému kraji, městu Poličce, T.E.S. s. r. o. Polička, Svatojosefské jednotě, KDU-ČSL, Bonaparte.
Už se těšíme na 11. ročník Běhu naděje, který se
uskuteční poslední červnovou neděli, tj. 24. června
2018.
Za účastníky sepsal
Ing. Jan Matouš

Třetí sportovní hry seniorů
V úterý 20. června se na stadionu u Liboháje konaly už třetí sportovní seniorské hry, pořádané poličskou organizací Svazu důchodců ČR. Sešlo se na
nich zhruba sedmdesát členů, kteří měřili své síly
a schopnosti v deseti disciplínách – házení šipek na
terč, míče do koše, slalom s míčkem na tenisové raketě, slalom s kolečkem, hod granátem, hod na terč,
kroužky na cíl, střelba na branku, boloball a běhy na
tratích 60 m (muži) a 40 m (ženy). Je pochopitelné,

že nechyběla dobrá zábava jak během soutěžení, tak
ani při závěrečném „pokecu“ s opékáním buřtů.
Abych si potvrdil, že to se mnou v mém věku ještě
není tak špatné, dobrovolně jsem všechny disciplíny
absolvoval a mohu vám říci, že to v tom vedru nebyla
žádná legrace. Velice rád jsem si pak sedl do stínu
stromů kolem hrací plochy a relaxoval (ten den svítilo i slunce jako o závod). Objektivně ale musím přiznat, že někteří mladší přátelé si pro radost pár disciplín zopakovali. Bylo mi dobře a s povděkem jsem
konstatoval, jakou pravdu v sobě nese hlavní motto
svazu, které nabádá „Aby nikdo nebyl sám“. A já
jsem nebyl… Celou akci sponzorsky podpořila řada
místních firem, za což nepochybně zaslouží upřímné
poděkování.

Vzpomínáme

Předseda organizace Svazu důchodců ČR, zapsaného spolku Městská organizace Polička Jaroslav
Koráb mi k tomu řekl: „Letošní hry jsou třetí v pořadí, soutěží se ve všech deseti disciplínách, jak je
požadováno na celostátních sportovních hrách důchodců, ať už to bylo v Brně, Praze, nebo letos bude
ve Frýdku Místku 26. – 28. července. Z naší organizace tam pojede vybraný počet účastníků, abychom
doplnili celokrajské družstvo do celostátní soutěže.“

Vidím, že tady je řada milých hostů…
„Přišli mezi nás místostarosta Bc. Antonín Kadlec,
který přítomné nejen pozdravil a omluvil starostu
Jaroslava Martinů (byl služebně mimo Poličku), ale
také absolvoval všechny disciplíny, dále předseda
Krajské rady Svazu důchodců z Pardubic Ing. Jan
Eﬂer a místopředseda krajské organizace Svazu
důchodců pan Ing. Kolman.“
Co říci závěrem? Byl to vydařený den, jak pokud
jde o počasí, tak i sportovní výkony. Zvítězili všichni
a za svou vitalitu, soudržnost, vzájemné přátelství,
práci pro rodiny i město Polička si zaslouží medaili
jak vrata.
Text a foto: L. Vrabec

Děkujeme všem za osobní i písemné projevy soustrasti nad úmrtím mého manžela,
tatínka a dědečka, pana Ladislava Martinů,
který zemřel 19. června 2017.
Manželka, dcera a syn
Dne 3. 8. 2017 je tomu již
5 let, kdy jsme se rozloučili
s panem Cyrilem Navrátilem. Děkujeme všem, kteří
na něho spolu s námi s láskou vzpomínají.
Syn Pavel a nejbližší
rodina
12. srpna vzpomeneme
35. výročí, kdy nás navždy
opustil pan Bohumír Pražan,
zubní technik.
Stále vzpomínají
manželka Marie a sestra
Irena s rodinou.
Dne 24. 8. 2017 uplyne
5 let, kdy mne opustila milovaná družka, maminka,
babička a prababička, paní
Bohumila Hegrová, která
byla i oblíbenou zdravotní
sestřičkou. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte prosím se mnou.
Druh Mirek a dcera Eva
Láska je nesmrtelná a smrt
je horizont, který je hranicí,
za niž už nedohlédneme…
Dne 27. 8. 2017 uplyne
smutný rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička,
paní Marie Kvapilová.
S láskou vzpomínají
vnučka Olga a pravnuk
Jára S., synové Eduard,
Karel, Leoš a snacha
Věruška s rodinami.
Chybíš nám.

Poděkování
Děkuji touto cestou kolektivu zaměstnanců
LDN A3 Polička pod vedením primáře MUDr. Milana Provazníka za vzornou a obětavou péči o moji
maminku, paní Jarmilu Jelínkovou, po celou dobu
její dlouhodobé hospitalizace.
Jarmila Procházková
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Olympijské zlato míří do Poličky
Poslední červnový týden hostilo město Brno
nejprestižnější sportovní akci v České republice
pro mladé sportovce. Již osmé olympiády dětí
a mládeže se zúčastnilo přes 3600 sportovců,
kteří bojovali o cenné kovy ve 22 sportech.
Ve výběru Pardubického kraje nemohla chybět
nadějná atletka z Poličky Eliška Červená, která
pod vedením svitavského trenéra Milana Boučka dosáhla nemalých úspěchů. Ostatně po titulu
mistryně Moravy a Slezska na 60 metrů, třech
zlatých medailích z krajského přeboru a 4. místě na mistrovství České republiky ve vícebojích
nebyla nominace překvapením. Eliška se mohla
sama rozhodnout, v čem bude Pardubický kraj
reprezentovat. S možností výběru dvou disciplín
si zvolila skok vysoký a skok daleký, ke kterým se
ještě připojila nominace na štafetu 4 x 60 metrů.
Podle republikových tabulek byla Eliška před
olympiádou (s výkonem 155 centimetrů) druhou
nejlepší výškařkou v České republice. Eliščina
touha po medaili byla obrovská, nicméně nervozita byla silnější. Při posledním pokusu, na výšce 148 centimetrů, Eliška dvakrát proběhla a její
závěrečný skok skončil shozenou laťkou. Tento
výkon celkově stačil na slušné 8. místo, které
bylo pro Elišku velkým zklamáním.
Po malém zklidnění a konzultaci s trenérem
Milanem Boučkem byla na programu kvalifi kace

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.
•
Pronájem bytu. Pronajmeme prostorný byt 1
+ 1 po rekonstrukci v revitalizovaném domě v blízkosti centra Poličky. Tel.: 602 362 365
•
Přijmu sestru do ordinace praktického lékaře v Bystrém. Výhodné pracovní podmínky. Bližší
informace na tel. čísle 603 323 615. MUDr. Mičan.
•
Pátrání po historii kaple. Zajímáme se
o historii kaple Panny Marie Zázračné v lese u silnice z Pomezí na Baldu. Kdo mi může poskytnout
jakékoliv informace o této kapli, pište na e-mail
asewa@centrum.cz. Děkuji
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ve skoku dalekém. Roli favoritky Eliška potvrdila hned po prvním skoku, když si zajistila účast
ve fi nále mezi dvacítkou nejlepších, avšak její
zklamání z 8. místa ve výšce bylo pořád znatelné i při odchodu z areálu Pod Palackého vrchem
v Brně.
Následující den byla na Elišce opět vidět její
bojovnost a touha zvítězit. Mezi našlapanou dvacítkou dálkařek bylo jasné, že se o nejvyšší příčky

aby byla zlatá medaile ohrožena. Eliška Červená
se stala olympijskou vítězkou ve skoku dalekém
v kategorii mladších žákyň s letošním nejlepším
českým výkonem 530 centimetrů.
Eliška mohla domů odjíždět se dvěma medailemi, ale bohužel štafetě Pardubického kraje utekla
bronzová medaile o pouhých 9 setin sekundy.
Eliška Červená na své první olympiádě získala
kromě zlaté medaile také mnoho cenných zku-

bude bojovat s výkony okolo 520 centimetrů. Po
prvních pokusech se Eliška zařadila s výkonem
502 centimetrů na 2. místo, když si zlepšila svůj
osobní rekord o jeden centimetr. Na řadu přišly druhé pokusy. S výkonem 519 centimetrů se
okamžitě dostala do vedení a zároveň si opět vylepšila osobní rekord. Třetí pokusy – 529 centimetrů – další osobní rekord. Na soupeřkách bylo
znát, že se dostávají pod tlak. Jediné dvě atletky,
které přesáhly hranici 520 centimetrů mohly být
hrozbou. Při pátých pokusech Eliška neuvěřitelným skokem 530 centimetrů odzbrojila poslední
dvě dálkařky. Šesté pokusy už nestačily k tomu,

šeností. „Jednou jsi dole, podruhé zase nahoře,
a proto je ten sport tak krásný,“ pronesl jeden
z vedoucích výpravy Pardubického kraje.
Na závěr bych chtěl poděkovat trenérovi Milanovi Boučkovi za skvělou přípravu a morální
podporu během celé olympiády. Další poděkování patří ZŠ Na Lukách, která Elišce umožnila
kvalitní přípravu na mistrovství České republiky a samozřejmě také oběma rodičům Zdeňkovi a Lence, kteří Elišku podporují v atletice od
samého začátku.
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Ladislav Červený ml.

Prkna v pohybu
Nejedná se o žádné závody loděk nebo splavování dřeva, ale o SK8ové závody v Plzni s názvem
Czech skate slalom cup – Pilsen open 2017. Ty proběhly 24.-25. 6. a měly status prime. Opět se jelo
první den na manipulační komunikaci spadající
pod obec Útušice. Jedná se vlastně o souběžnou
silnici vedle dálnice D5, která mimo závody slouží
Plzeňským závodníkům i jako tréninková dráha.
Většinou řidiči kamionu zdravili všechny závodníky hlasitým troubením při průjezdu okolo zaplněné dráhy. První den se jely závody giant a hybrid.
Opět nechyběli Poličští závodníci. Začneme od
kategorie dětí, kde na svoje první závody dorazil
například Martin Falt, který skončil na pátém
místě, před ním pak Anička Šafránková na místě čtvrtém. Třetí v giant slalomu dojela Mařenka
Maděrová, druhý Tomáš Mach a na prvním místě
pak Lukáš Martinů. Kategorie dorostu měla opět
Poličské obsazení a to Karolínu Machovou, která
dojela na třetím místě, a staršího z bratrů Martinů, Petra, který skončil na místě prvním. V kategorii open/mužů byl druhý Zdenek Mach a první
pak Petr Matouš. Po vydatném obědě, který tvořil
vynikající guláš, se šlo na závody hybrid slalomu.
Při tréninku se zdálo, že většina jezdců má jisté
problémy s projetím všech kuželů, ale nakonec se
ukázalo, že je potřeba se se slalomem poprat po
technické stránce na úkor rychlosti. Jezdcům sice
foukal do zad silný vítr, ale nakonec všichni projeli
slalom bez obtíží a to včetně všech dětí. Na pátém
místě skončil Martin Falt, ale jeho úspěch měl
teprve přijít. Mařenka Maděrová pak byla čtvrtá
a na třetím místě skončil Lukáš Martinů, kterému
slalom moc nesedl. Toho využila Anička Šafránková, která vyskočila až na druhé místo a první místo slavil Tomáš Mach. Naši dorostenci dojeli stejně
jako v předešlém závodě. Třetí Karolína Machová
a první Petr Martinů. Stejně jako dorostencům se
dařilo i mužům. Tedy na druhém místě Zdenek
Mach a první Petr Matouš. Po odjetí hybrid slalomu se všichni začali pomalu přesouvat do místní
hospůdky na nějaké to regionální pivo a limo. Po
večerním družném hovoru, si šli všichni závodníci
odpočinout, někteří dříve, jiní ještě později. Druhý

den je totiž čekal závod tight, který je na rovince,
a to se už závodníci jenom nevezou z kopce, ale
musí sebou začít i pořádně vrtět.
Sobota se opět nesla v příjemném počasí stejně
jako v pátek. Jen ustal silný vítr, který den před
tím posouval i některé kuželky ve slalomu. Jako
první byla na řadě kategorie dětí. Většinou se pro
děti zkracuje slalom, aby ho dojeli až do konce.
Děti si to při tréningu zkusily a všechny si byly jisté, že to zvládnou celé. Tak se slalom nechal v plné
délce. Anička Šafránková dojela na pátém místě
a před ní se dostal Martin Falt, který své čtvrté
místo oslavil jako zatím svůj největší úspěch ve
sk8ové kariéře. Třetí pak dojela Mařenka Maděrová, druhý Tomáš Mach a v tomto slalomu exceloval
Lukáš Martinů a zaslouženě si připsal první příčku. V dorostu pak tato trať sedí i Karolíně Machové, která skončila na druhém místě. S časem těsně
pod patnáct vteřin se mohl chlubit Petr Martinů,
který tak dokázal, že umí zajet rychlé časy, za které by se nestyděli ani ve vyšších kategoriích. Například v kategorii masters by skončil na čtvrtém
místě. Ale tam bude moci závodit až po oslavě 45
narozenin. Kategorie mužů byla pro Poličku kvalifikačně rozjeta velice dobře. Protože se jelo dual
(ve dvou drahách), tak se také jely vyřazovací závody. Do těchto vyřazovacích bojů postoupily Zdenek Mach i Petr Matouš. Zdenek skončil na čtvrtém místě a Petr nakonec podlehl o něco lepšímu
ukrajinskému závodníkovi a urputném boji dojel
druhý. Tímto duelem skončily závody v Plzni a než
se předávaly ceny, tak se šli všichni ještě vyřádit
na nově udělaný betonový bazén, který tam město
pořídilo. V bazénu se dají dělat skvělé triky, jak na
sk8boardu, tak i na BMXu, kolečkových bruslích
nebo i koloběžce. Třeba si jednou budeme takovou
stavbu užívat i v Poličce.
Rád bych všechny příznivce sk8u pozval také na
závody, které proběhnou v Poličce dne 5.-6. 8. a to
od Ponasu dolů pod Tylův dům a v neděli pak od
pošty ke kruhovému objezdu. Podrobný program
najdete i v této Jitřence nebo na webu www.skatenroll.cz. Těšíme se na vás. SK8 Slalom Polička.
-jt-

Turisté v létě – Praděd a Jizerské hory
Klub českých turistů v Poličce je aktivní po celý
rok, ale léto je ten správný čas na pořádání vícedenních výletů. Letos jsme zatím uskutečnili dva výlety
a to oblasti Pradědu a Jizerských hor.
3. a 4. července jsme uspořádali dvoudenní
výlet do okolí Pradědu. Cestou jsme se zastavili
na zřícenině hradu Rabštejn v blízkosti Rýmařova. Výstup k hradu byl testem zdatnosti. Z hradu
toho mnoho nezůstalo, ale skály, na kterých stával, jsou opravdu zajímavé svými rovnými stěnami. Pak jsme pokračovali do Karlovy Studánky.
Je to známé lázeňské místo. Určitě stojí za to si je
prohlédnout a ochutnat zdejší léčivý pramen. Po
prohlídce jsme se vydali na Praděd soutěskou Bílé
Opavy. Ta tu vytváří spoustu menších a větších
vodopádů, místy se přechází po lávkách či mostcích, místy se stoupá po dost příkrých žebřících.
Svojí divokostí a náročností si nezadá s podobnými soutěskami např. v Rakousku. Praděd nás vítal
zalitý sluncem. Málokdy se stane, že je vidět vrchol
s vysílačem bez mlhy a mraků. Spali jsme přímo
v budově vysílače v turistické ubytovně, a tak měli
možnost pozorovat západ a východ slunce na vrcholu Pradědu. Druhý den jsme přecházeli hřeben
Jeseníků od chaty Ovčárna na sedlo Skřítek kolem
Petrových kamenů, Jelení studánky, Pecnů a Ztracených kamenů. Byl odtud krásný výhled po okolí
Pradědu, protože hřbet není porostlý stromy, ale
pouze kosodřevinou.
Dalším, tentokrát třídenním výletem, bylo putování po rozhlednách v Jizerských horách ve

dnech 5. a 7. července. V této oblasti je celá řada
rozhleden. Mnohé, hlavně ty kamenné, vznikly
už na začátku 20. století. První jsme navštívili na
vrchu Kozákov. Je to železná rozhledna a z jejího
ochozu je vidět velmi daleko po Čechách. Další zastávka byla v Bozkovské dolomitové jeskyni, která
je opravdu unikátní a stojí za návštěvu. Ještě ten
den jsme vystoupali k rozhledně na Černé Studnici.
Je to kamenná stavba se zajímavým architektonickým řešením a výhledem do okolí. Odtud jsme
pokračovali již pěšky přes Černostudniční hřeben
se spoustou kamenných útvarů roztodivných tvarů
do Tanvaldu, kde jsme byli ubytováni. Další den
nás čekala kamenná rozhledna na Tanvaldském
Špičáku. Její vyhlídkovou věž bohužel hyzdí řada
antén vysílače. Pak jsme putovali dále přes Mariánskou horu k Protržené přehradě nad Desnou až
na Jizerku a sedlo Pod Bukovcem. Třetí den jsme
z tohoto sedla pokračovali podél řeky Jizery do
Mariánského údolí a pak vystoupali k rozhledně
Štěpánka, která rozhodně patří k těm nejhezčím.
Po sestupu do Příchovic nás čekala poslední rozhledna. Rozhledna Járy Cimrmana zvaná Maják je
dřevěná a vznikla v roce 2013. Součástí této rozhledny je malé Cimrmanovo muzeum. Tím naše
putování skončilo a my se vydali na cestu domů.
Putování po rozhlednách byl určitě dobrý nápad,
protože jsme navštívili řadu zajímavých míst a seznámili se s jejich historií.
Za Klub českých turistů Polička
Vilma Červená
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Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

5.–6. 8.

12.-13. 8.
19.-20. 8.
26.-27. 8.
2.-3. 9.

MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Dva slováci veslují v Poličce
Bývalá gymnastka Jana Navrátilová (36) z Květné, lích holduje cyklistice, trénuje tedy jak při fyzické
která se vrací do své dřívější formy, se dokázala opět
práci, tak na kole. Vstupní rekord tohoto borce byl
zlepšit. Byť ne již tak výrazně, tak i 15 opakování se
shodný s výkonem Martina Síly, tedy 203 opakování.
v této náročné soutěži počítá. Jana dře na trénincích
Vzhledem k větší tělesné hmotnosti se zařadil Josef
jako kůň, její další navýšení osobáku ze 175 na 190
za Martina na 79. místo.
opakování ji ovšem tentokrát nepomohlo v žebříčku
Dalším borcem s výborným vstupním výkonem je
veslařek, kde zůstala na krásném 6. místě v konku- Josef Dvořáček (23) z Kněževsi. Josef je závodníkem
renci 80 žen. Jana veslováním současně upravuje
v hasičském sportu, věnuje se také cyklistice a běhu.
i tělesnou hmotnost, snížila ji již o 16 kg.
Pepův rekord má hodnotu 191 opakování a dává mu
Slovenka z kulturistické rodiny Mgr. Silvia Vis- 86. místo v tabulce.
locká (28) byla v tomto období, co se zlepšení týká
Soutěžícím, který se zlepšil po tříměsíční přípraúspěšnější, dokázala navýšit ze 121 na železných 166
vě, ze 152 na 178 opakování a posunul se výhodně
opakování. Absolventka filosofické fakulty v Prešo- ze 135. až na 93. místo v žebříčku, je bývalý výborný
vě ovládající 4 jazyky, v současnosti působící jako
slovenský fotbalista, již několik let cvičenec našeho
kantorka, svede zřejmě v blízké budoucnosti byť fé- fitka, Ing. Pavel Zahoran (40). Slovák, žijící dlouhorový a kamarádský, tak tvrdý, nekompromisní sou- době v České republice, kdysi hrál v kategorii mladboj s Janou Navrátilovou o lepší místo v tabulce ves- šího dorostu dokonce 1. slovenskou ligu v Komárně.
lařek. Nyní jí „dýchá“ na záda, posunula se z 10. na
Později reprezentoval 7 let svoje město Kolárovo, již
velice slibné 7. místo.
jako dospělý v divizní soutěži coby poloprofesionál.
Na základě hodnocení podle stupňů výkonnosti, Po gymnáziu vystudoval ekonomickosprávní fakultřetím nejúspěšnějším veslujícím cvičencem tohoto
tu Masarykovy univerzity v Brně. V současné době
období a jasnou jedničkou jara 2017 mezi muži, se
úspěšný manager a zdatný rétor – politolog Pavel
stal člen sebeobrany Borová Vladimír Totušek (25), Zahoran, není rozhodně silově vytrvalostním superkterý zaznamenal po přípravě velký progres. Z 313
talentem. Svoji houževnatostí ve veslařské přípravě
na želených 481 opakování a posun z 36. do TOP 20, může ovšem jít mnohým jiným cvičencům příklana krásné 16. místo.
dem. Na Pavlovi si vážím i skutečnosti, jak bravurně
Pochvalu zaslouží rozhodně také Lukáš Čori (36)
zvládá diferenciaci dějinných událostí 20. století.
z Jedlové, který předvedl pátý nejlepší start v šes- Nepodléhá dnes poměrně rozšířeným, tendenčním
tileté historii soutěže, super vynikajícím výkonem
tlakům bagatelizujícím a relativizujícím nedávnou
326 opakování. Mnohaletý fotbalista, hokejista
minulost. Pavel disponuje schopností explicitně
a lyžař pracuje v Jihlavě, kde také dva roky trénuje
pojmenovat dané okamžiky té doby a racionálně ji
ve fitcentru. Borec postavou naturálního kulturisty, vyhodnotit pro tolik důležité poučení z minulosti
či špičkového atleta – desetibojaře, si svým per- pro současnost. Ing. Pavel Zahoran a Mgr. Silvia
fektním startem zajistil hned v úvodu velmi pěk- Vislocká, jsou těmi Slováky, kteří svoji přítomností
né 35. místo v žebříčku veslařů v konkurenci 330
naši zemi obohacují. Tito dva skvělí lidé určitě ano.
mužů!
Svoje další malé zlepšení zaznamenal také Robin
Posledním borcem, který uzavírá nejsilnější pěti- Štěpánek (24) a to ze 104. místa za 161 opakování,
ci cvičenců letošního jara, je druhý člen sebeobrany
na 94. místo za 177 opakování. Robin ovšem trénuje
Borová Libor Kučera (22). Libor se zlepšil po přípra- velmi sporadicky, jinak by jeho výsledky byly diavě z 205 na hodně kvalitních 320 opakování a zajis- metrálně jiné.
til si v žebříčku vzestup ze 73. na pěkné 38. místo.
Koncem dubna otestoval svoji vytrvalostní sílu
policista a kondiční triatlonista Martin Síla (38).
Martin předvedl jeden z nejbojovnějších pokusů
v historii soutěže, u 144 opakování byl již velmi
vysílen, ale přímo brutálním nasazením se popral
24. 6. Starší žactvo: Tesla Pardubice – Polička
s kladkou. Dokázal se ještě dalších 60 opakování pohybovat v zóně velkého, jak fyzického, tak psychic- 3:6
Body: Fučík Dan, Válková Simča, Uhlířová Šárkého přetížení a svůj vstupní rekord tvrdě vydřel až
ka, Fučík – Lopour Filip, Vodák Matěj – Zahradnína elitních 203 opakování. Potvrdil tak, že v profesi
ček Duša, Válková – Uhlířová
policisty, je mužem na svém místě, především pro
25. 6. Mladší žactvo: Polička – Letohrad B 8:1
skutečnost výše zmíněného extrémního nasazení.
Body: Zahradníček Duša, Šafář Sam, Pokluda
Tento výkon dává Martinovi 78. místo v žebříčku
Jirka, Uhlířová Verča, Navrátilová Žanda, Zahradveslařů.
Chlap, který umí v práci pořádně máknout je zed- níček – Adamec Jáša, Šafář – Pokluda, Uhlířová
ník Josef Král (43) z Trpína. Pepa ve volných chví- – Navrátilová
Dorost: Polička – Havlíčkův Brod 6:3
Body: Jílek Zdenda, Bezdíček Boďa, Pečenková
Adéla, Válková Simča, Jílek – Fučík Dan, Pečenková – Válková
Senioři: Polička – Česká Třebová 6:3
Body: Hrubý Zdeněk, Cik Jarmil, Pazlarová Alena, Hrubý Zdeněk – Slaný Bohouš, Teplý Ivo – Cik,
Teplá Lída – Pazlarová
Letošní sezóna družstev je minulostí a my ji můV pátek 4. srpna bude na Palackého náměstí
žeme hodnotit jako velice úspěšnou. Náš oddíl reodstartována 2. etapa 21. ročníku mezinárodního
prezentovalo celkem sedm družstev a pouze jedno
cyklistického etapového závodu mužů Vysočina
2017. Po roce se opět vrací start i cíl etapy na Pa- se neprobojovalo na stupně vítězů. Celkem naše
týmy odehrály 67 zápasů s bilancí 43:24.
lackého náměstí.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo dorosPátek 4. srpna, Palackého náměstí, 2. etapa –
tu, které nepoznalo porážku a zaslouženě získalo
132,8 km, start: 12.00 hodin, cíl: cca 15.20 hodin
1. místo a tím také postup do vyšší soutěže pro
Trasa: Polička – Kamenec – Sádek – Lačnov
– Borovnice + (8 x okruh Borovnice – Javorek – příští rok.
Na 2. místě skončilo družstvo mladšího žactva
Nový Jimramov – Jimramov – Borovnice) a zpět
a také družstvo minitenisu B po součtu jednotlido Poličky. Od 12.00 do cca 15.45 hodin bude
okruh pro silniční provoz zjednosměrněn (provoz
vých skupin.
jen ve směru jízdy cyklistů).
3. místa patří seniorům, kteří po neúspěšných leVe stoupání nad obcí Borovnice bude v 1., 3., 5., tech konečně zabrali. Nečekaný úspěch se podařil
7. okruhu vrchařská prémie.
staršímu žactvu, které po loňském 1. místě hrálo
Další informace o závodě na www.vysocinatour. vyšší soutěž, a snaha byla udržet tuto soutěž. A také
sweb.cz.
veliký úspěch zaznamenal tým minitenisu A, který

Naopak svoje velké zlepšení v počtu opakování
z 88 na 165 a především v počtu zlepšených míst
z 245. na 108. místo může slavit Jarda Kovář (52).
Jarda se tímto zlepšení stal skokanem jara v počtu
míst. Jaroslav hrál fotbal, nohejbal, rád si dá tenis
a vyjížďku po Vysočině na kole. Ve fitku trénuje 1,5
roku, veslování se věnuje pravidelně a poctivě, jeho
přínos v navýšení fyzické kondice významně pociťuje.
Další muž, který se ještě vešel do výborného hodnocení výkonu je kondiční cyklista Petr Tomša (40).
Petr dříve posiloval, nyní je jeho prioritou právě
aerobní zatížení na kole. Petr měl pěkný veslařský start 157 opakování, které mu prozatím dávají
121. místo v žebříčku.
Jarda Doležel (44) z Trhonic, je kus chlapa (108 kg),
který se vrátil po mnoha letech nečinnosti ke sportu.
Dříve hrál rád fotbal a jezdil na kole. Nyní má za sebou díky svému kamarádovi dlouholetému cvičenci
Tondovi Štoudkovi, půlroční trénování ve fitcentru.
Jarda se pěkně popral s kladkou a vyždímal ze sebe
hezkých 156 opakování. Tímto osobákem se poslal
na 127. místo v soutěži veslařů.
Posledním cvičencem, který se ještě na jaře vešel do výborného hodnocení, je Martin Sedlák (21)
z Jedlové. Mladý, všestranný sportovec hrající fotbal, florbal a stolní tenis. Věnuje se také plavání,
běhu a posilování. Martin předvedl pěkný vstup výkonem 152 opakování, což ho zařadilo na 144. místo
v žebříčku. V tomto období zvládl ještě Martin Sýs
z Jedlové 117 opakování a Matěj Hajský z Květné 69
opakování.
Zajímavost soutěže v podobě dlouho trvající neporazitelnosti prvních patnácti borců pokračuje.
Tento fakt trvá již 2,5 roku. Vladimír Totušek ze
sebeobrany Borová byl nyní velmi blízko tomu, aby
tento stav ukončil, na patnáctého borce mu chybělo
pouze 14 opakování. Jak dlouho bude ještě trvat hegemonie první patnáctky?
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Tenis
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získal bronzovou příčku v celém Pardubickém kraji. V této soutěži startovalo celkem 19 družstev.
A v celé Východočeské oblasti patří našim nejmenším 5. místo z 35 družstev. Skvělé!
Nedařilo se pouze družstvu babytenis, které po
přestupu z malého kurtu na velký sbíralo především zkušenosti na příští rok.
1. 7. turnaj starších žákyň v Moravské Třebové.
Šárka Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře.
1. 7. babytenisový a minitenisový turnaj v Poličce. V průběhu soboty se našich dvorcích představilo celkem 44 dětí ve čtyřech kategoriích.
Babytenisová umístění našich. Kluci: 5. místo
Matěj Chadima, 8. místo Ivánek Mořkovský.
Dívky: Baruška Slavíková 9. místo, Šárynka Dostálová 10. místo a Valerka Zobačová 13. místo.
O mnoho lépe se dařilo minitenistům. Kluci:
Filda Švejda a Marťa Chalupník obsadili 3. místo,
Renda Halamka 5. místo a Fanda Mach 6. místo.
Dívky: Anežka Zahradníčková 2. místo, Štěpánka Vodehnalová 5. místo, Julinka Kavanová
6. místo, Nikolka Matoulková 10. místo, Anička Graciasová 11. místo a Baruška Graciasová
12. místo.
4. 7. se konalo v Mostu Mistrovství republiky
mladších žákyň. Na tomto mistrovství poprvé
startovala hráčka našeho oddílu. Tou hráčkou
byla Simča Válková, které se bohužel vyhrát nepodařilo.
15. 7. turnaj mladších žákyň v Letovicích. Verča
Uhlířová vyhrála jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo.
17. 7. turnaj mladších žáků ve Vysokém Mýtě.
Důša Zahradníček vyhrál jeden zápas ve dvouhře.
-zj-

CYKLO SKI klub Polička zvítězil
Přehrada Olešná u Frýdku Místku hostila
účastníkům přálo. Horký vzduch ochlazoval svěží
24.– 25. června již šestý ročník vytrvalostního ex- vítr, který však v některých úsecích trati bruslaře
trémního závodu na kolečkových bruslích na 24
trošku potrápil. V parném dnu šly na občerstvovačce
hodin, tedy jakousi obdobu slavnějšího 24 hodin Le
nejvíce na dračku nápoje a melouny. Pořadatelé jich
Mans a současně byl i mistrovstvím ČR.
pro závodníky koupili téměř tunu.
Tento závod je jedním ze série adrenalinových akcí
Od půl desáté večer až do svítání musí závodníci
horolezce Libora Uhra. Koná se na 4500 m dlouhém
jezdit s povinnou noční výbavou, tj. čelovkou a čerokruhu kolem přehrady, který je specifický technicky
veným světlem vzadu. Blikající světýlka kolem přerozdílnými úseky. Najdeme tu stoupání s dlouhým
hrady utvářejí nezapomenutelnou atmosféru. Je to
sjezdem, rychlostní rovinky, zatáčky všech polomě- velmi náročné a především extrémně únavné, jezdit
rů, technický úsek, který prověří bruslařské umění
na bruslích celý den a poté celou noc bez delší přea v neposlední řadě krásné vyhlídky na panorama
stávky a spánku. Tma a jízda za svitu čelovek dává
Beskyd, které zvlášť při západu a východu slunce vy- závodu další rozměr. Noční jízda často rozhoduje
padají majestátně.
o celkovém umístění závodníků. Některé týmy volí
Závodníci týmové soutěže jsou rozděleni do dvou
pro noc taktiku delších intervalů výměn, jiné však
základních kategorií (podle velikosti koleček bruslí)
nekompromisně drží ostré tempo a střídají se po ka– sport a hobby (čtveřice, dvojice, muži, ženy a mix
ždém okruhu.
a i v jednotlivých věkových kategoriích. Letos poprvé
I my střídáme v noci v delších intervalech, máme
jeli i jednotlivci.
tak minimálně hodinu na odpočinek či mikrospáÚčastníci závodu z řad aktivní sportující veřej- nek. Pro většinu jen teoreticky, protože atmosféra
nosti, tzv. „hobbíci“, mají možnost zažít atmosféru
závodu a adrenalin v těle bohužel neumožňují přejít
mistrovských závodů, porovnat se s profesionály
do klidového režimu. Svítání vlévá závodníkům do
a vyzkoušet si, kde mají svoje hranice a co doká- žil nové síly, s ranním rozbřeskem je ale trať opět
žou. Princip závodu je naprosto jednoduchý a pro
zaplněná a bruslařští konkurenti začínají nasazovat
všechny stejný – jet a závodit 24 hodin. Ten, který
i svižnější tempo.
nasbírá nejvíce okruhů, tedy ujede nejvíce, vyhrává.
Náš tým, silný svojí až brutální kázní a organizací
Rychlost pohybu, způsob a frekvenci střídání, strate- se po tradičně rychlé noci kolem páté hodiny ranní
gii odpočinku, jídlo a spánek si určují členové týmu
dotahuje z 3. na 1. místo a o toto se přetahuje s ivansami podle aktuální fyzické a psychické situace. čickým týmem – „Blázni na kolečkách“, kterému neV jednu chvíli může být na trati pouze jeden z členů
chceme darovat nic zadarmo. Vědomí, že překvapivě
týmu.
bojujeme o 1. místo nám přidává na síle a emocích
Tým lyžařů z CYKLO SKI klubu Polička ve složení
a tak do posledních kol dáváme maximum. Stačí to!…
Bohumír Navrátil, Otakar Klepárník, Jaromír Dvo- a náš tým najíždí do posledního kola s náskokem
řák a Lenka Botošová startující v kategorii hobby
1,5 minuty = cca 600 m a tedy vítězí o 1 kolo neb součtyřčlenných mix týmů 50+ odjížděl na sever Mora- peř již rezignoval a dále nejel!
vy s cílem zlepšit 5. místo z loňského roku.
Disciplinovaností, odhodláním a vírou v mottu
Závod byl odstartován v sobotu 24. června „Nikdy se nevzdávej!“ jsme dokázali téměř nemožné
v 11 hodin od restaurace U Toma s tím, že cíl bude
a radujeme se z vítězství v kategorii hobby mix celkona stejném místě o 24 hodin později, tedy v neděli
vě, kdy jsme za 24 hodin dokázali objet nejen 135 kol
25. června v 11 hodin. Start je atraktivní podívaná:
(což je 607,5 km, průměr 25,3 km/h), ale hlavně
závodníci si srovnají brusle u plotu na vnější stra- jsme prokázali velkého týmového ducha, který lze
ně tratě a naboso se nashromáždí podél chodníku
směle nazvat „Zázrakem v Olešné“ neboť náš věkový
uvnitř okruhu. Po zaznění startovního výstřelu se
průměr je 55 let. Při ceremoniálu významně mladrozběhnou ke svým bruslím, co nejrychleji si je obují
ší poražení soupeři při pohledu na naše bílé vlasy
a vyrazí do prvního kola závodu. Další už závisí na
a vousy málem spadli z „bedny“.
taktice každého týmu. Někdo střídá po jednom kole,
Na závěr bychom chtěli poděkovat městu Polička
někdo jezdí více kol najednou.
za novou asfaltovou stezku na Modřec, kde jsme
Část trati před předávkou pořadatel osadil ba- před závodem poctivě trénovali. Dále chci poděkolíky slámy, z nichž vytvořil tzv. „šikanu“ za účelem
vat naším rodinám, které nás v této akci podpořily.
zpomalení závodníků před nájezdem do předávací
zóny. K usnadnění orientace sloužila i velkoplošná
CYKLO SKI klub Polička
obrazovka snímající blížící se bruslaře. Počasí letos
– OK –

Fešáci opanovali tradiční
turnaj v Pomezí
Pomezí – Čtvrtou desítku let své existence počítá
turnaj v malé kopané o Pohár ředitele společnosti
THT Polička. Fotbalový areál v Pomezí v letošním
roce přivítal jeho 32. ročník. Dějištěm bylo tamní
staré hřiště a o organizační zabezpečení se ke spokojenosti všech účastníků postarala stará garda
Sokola Pomezí.
V turnaji se představila osmička týmů, v první
fázi rozdělená do dvou čtyřčlenných skupin. Dva
nejlepší celky z každé z nich postoupily do finálové části o 1. – 4. místo, zbývající družstva bojovala
o pořadí na dalších příčkách.
Bylo to pěkné drama, ve finálové čtyřce nasbíraly
tři mančafty stejný počet bodů a o výsledcích rozhodovalo skóre. To určilo, že zvítězili Fešáci před
Bortelem a dorosteneckým týmem Polička/Pomezí.
Další pořadí znělo takto: 4. Pivnice, 5. Huntovna,
6. Umělka, 7. Dream Team, 8. žáci Pomezí.
Jak je na takových turnajích zvykem, nechybělo ani vyhodnocení nejlepších jednotlivců: střelce
Jana Boháčka (Huntovna), brankáře Marka Bačov-

ského (Fešáci), nejstaršího hráče Milana Bureše
(Pivnice) a nejmladšího hráče Martina Křibského
(žáci Pomezí).
Poděkování pořadatelů na čele s Radkem Pruškou patřilo především neuvěřitelnému počtu čtyřiatřiceti sponzorů, kteří věnovali ceny mužstvům
a jednotlivcům, a také trojici rozhodčích Gebovi,
Schüchovi a Hejlovi.
Sponzoři: THT Polička, s.r.o., Pavel a Jan Pásek
Polička, město Polička, QANTO Svitavy, Pneuservis Červený, Podlahy Nacko, Huntovna, manželé Totuškovi, Prima – Švanda, Strefa – Dvořák,
Elektro Zapa, Pekárna Borová, Obecní úřad Borová, Vinařství – Mikulica Kobylí, CH + B Polička,
Plasty – Havel, Agricol Polička, prodejna „Věra“,
D.A.S. Polička, Metalplast Řebíček, Gambrinus,
Dipro Proseč, Hemerka Zdeněk, SAVOS Zerzánek,
Tabák u Kubátů, Motorest Borová, YVONNE KÖNIG, manželé Bulvovi, firma Major, Pivovar Pardubice, ELSTORE CZ, Hospoda U Špačků, firma Flídr,
Řeznictví Šutera
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Závěr sezóny ve
velkém stylu…
Volejbalový oddíl letos zakončil sezónu předposlední červnový pátek, a to pro celý oddíl společně. Od 17 hodin začala dětská diskotéka, během
večera vystoupily mladé volejbalové naděje. Nejprve prckové se svým kondičním cvičením na nářadí. Poté přípravka se švihadly, obručemi, míčky
a míči. Taneční choreografií se pochlubily mladší
žákyně. A starší žákyně završily program sportovní módní přehlídkou.
Rodiče se dozvěděli něco o uplynulé volejbalové sezóně. A následná volenka dostala do hry
i babičky a dědečky přítomných. A všichni křepčili v nepropustné mlze. Občas z jakékoliv strany
přiletěl volejbalový míč a na písku se sváděly boje
dětí a dospělých.
Děkujeme všem, kteří přišli oslavit úspěchy
svých dětí společně s námi, rodičům děkujeme za
podporu, dětem děkujeme za to, že to nevzdávají… a že nás není málo, o tom svědčí více než 200
účastníků závěru volejbalové sezóny.
Nová sezóna už pět klepe na dveře, je rozlosováno. Doufáme, že navážeme na loňské úspěchy.
-har-

Děti závodily
O pohár starosty
V sobotu 24. června se na přehradě Pod Kopcem konal už 7. ročník dětských závodů O pohár
starosty. Zdá se, že závod získává stále větší oblibu, což dokumentuje rostoucí počet zájemců.
Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení
Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Do závodu se za krásného a teplého rána
přihlásil rekordní počet 81 dětí (loni 80), které
svedly zajímavé rybářské souboje. Ulovily řadu
různých ryb – kapry, plotice, cejny, okouny.
Nejdelší rybou byl kapr 52 cm, celkem 40 dětí
ulovilo nejméně jednu rybu, nejúspěšnější z nich
dokonce 23. Myslím, že dnešní den byl pádným
důkazem a nadějí, že současná generace našich dospělých členů nebude poslední, která má
v krvi rybářskou vášeň. Je to cenné zjištění, protože v dnešní přetechnizované době děti dávají
mnohdy přednost počítačům a jiným technickým vymoženostem před pobytem v přírodě.
Jsem moc rád a velice si vážím toho, že my
v Poličce máme stále dostatek sil tyto krásné rybářské a společenské akce zabezpečovat. Je mi
velkou ctí poděkovat všem a každému jednomu
zvlášť za váš přínos, který je vždy nezbytnou
podmínkou celkového zdaru. Především děkuji
organizátorům Vlastíku Melezínkovi a Františku. Zinkovi a všem rozhodčím. Pochopitelně
také děkuji závodícím dětem, a především jejich
rodičům, babičkám a dědečkům, že je vedou
k rybařině a že je dnes přivedli na tyto pěkné
závody.
Vážení a milí přátelé, dnešní den byl velkou
rybářskou oslavou, a současně i sdělením, že
víra v naše konání je stále pevná a že jsme stále
plni nadšení a odhodlání i nadále tu naši rybářskou káru táhnout dál. Moc děkuji, bylo mi velkou ctí být součástí dnešního dění.
S velkou úctou děkuji i paní Mirce Strejčkové
za nádherný a chuťově skvělý velký dort, který
každoročně našim malým závodníkům nezištně
upeče. Moc děkujeme i sponzorům. Vážíme si
vaši obětavé pomoci, bez které by naše akce neměly tu skvělou atmosféru.“
Po krátké poradě jsme se rozhodli konečné
umístění závodníků nezveřejňovat, neboť vítězi
se stali všichni zúčastnění.
L. Vrabec
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Turisté zvou

Plavecký bazén
Bazén
Sauna
Posilovna:

Zavřeno
Zavřeno
pondělí, středa a pátek
10-12 hod. a 14-20 hod.
úterý a čtvrtek 14-20 hod.
sobota 17.00-19.00 hod.
neděle zavřeno

U hlavní brány je nově vydlážděné stání na
kola, stojany se nedají přehlédnout. Upravený kiosek daleko více vyhovuje potřebám obsluhy i návštěvníkům. Nová pokladna u vstupu do areálu
poskytuje zázemí pro zaměstnance.
V červenci na koupališti v příjemné vodě a ne za
moc pěkného počasí závodili triatlonisté – natrénovaní borci a borkyně rychle opouštěli areál na
připravená kola.

Předpokládané otevření plaveckého bazénu
pro veřejnost a školy je 15. září.
Provozní doba koupaliště je od 10 do 19 hod.
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu a koupaliště jsou zveřejněny na www
stránkách město Polička a T.E.S.s.r.o. V případě
nepříznivého počasí je koupaliště zavřeno.
Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště
povolen v doprovodu s osobou straší 18 let.
Vstupné: děti do tří let zdarma, děti od 3 do
15 let 20 Kč, dospělí 40 Kč, ZTP a ZTP/P děti a jejich průvodci 10 Kč, ZTP a ZTP/P dospělí a jejich
průvodci 20 Kč. Po 17 hodině vstupné 50 %.
Půjčovné: rukávky/pár 5 Kč/hod., plavecký pás
5 Kč/hod., pálka na stolní tenis 2 ks a míček 1 ks
10 Kč/2hod., slunečník 1 ks 10 Kč/den, plážové
hřiště 100 Kč/2 hod.
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu, návštěvníci kiosku dle platného
ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky SODEXO a Rodinné pasy
(sleva 5 %).
Informace: Kiosek na koupališti – občerstvení
je zajištěno v době provozu koupaliště. Návštěvníci koupaliště si mohou po dobu plavání své cennosti uložit do trezoru v pokladně.
Masáže-duo na koupališti – možnost objednání na tel. 605 438 691 Květa Wlotzková.
Kontakt: koupaliště 731 020 030 v době od
10.00 do 19.00 hod., bazen@tespolicka.
Zprávičky z koupaliště:
Pro letošní sezonu jsme nejmladším návštěvníkům koupaliště pořídili novinku: aquapaddlery
– dětské lodičky na ruční pohon. Na lodičkách se
děti ve věku od 3 do 12 let pohybují pod dozorem
rodičů nebo osoby starší 18 let. I nadále vede
prim 20 m dlouhá skluzavka pro děti od 10 let
až po seniory. Její předností je výška a rychlost
s dopadem do hloubky jednoho a půl metru vody.
Žlutá skluzavka 7 m dlouhá je příjemným zpestřením pro mladší děti. Pokud návštěvníkům na
koupališti přeje počasí, jsou tyto atrakce maximálně využívány. Malou skluzavku v brouzdališti
tradičně využívají děti do 6 let pod dohledem rodičů. Voda je zde ohřívána na 25 °C.
Areál koupaliště si našlo i takové návštěvníky,
kteří se utkali na plážovém hřišti nebo si zapinkali na tenisovém stole.
Velké plus pro naše návštěvníky je zbudování přístupové cesty, které bylo dokončeno těsně
před zahájením letošní sezony. Zámková dlažba
je pohodlná především pro maminky s kočárky.

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm
lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště vhodné
pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

Krásné, slunné počasí v srpnu a příjemný pobyt
na koupališti všem návštěvníkům přeje
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu
a zaměstnanci bazénu a koupaliště.
Provoz zimního stadionu
bruslení pro veřejnost:
Úterý 17.30-18.30 hod.
pátek 16.30-17.30 hod.
Bruslení pro kolektivy je možné v úterý a pátek.
In-line plocha bude demontovaná 28. 8.
Objednávky pro kolektivy u pana Grubhoffera
na telefonních číslech: 461 725 427, 605 246 743,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Děkujeme
Vedení fotbalového oddílu SK Polička ve složení: Kysilko, Opina, Obolecký, Scheib, Klein,
Andrle a Švec, děkuje touto cestou za výraznou
pomoc při uspořádání hudebního festivalu Polička 2017 – Radiměřský den fotbalu, který se konal
v areálu fotbalového oddílu ve dnech 7. – 9. 7.,
těmto kolegům: Zahradníček Dušan, Zahradníčková Jitka, Kozel Michal, Kozlová Markéta, Kozel David, Obolecký Václav st., Obolecká Hana,
Opinová Marie, Opina Jozef ml., Kysilková Božena, Navrátil Petr, Navrátilová Martina, Marek
Pavel, Marková, Andrlová Jitka, Andrlová Nela,
Andrle Adam, Pazdera Vojtěch, Pavliš Martin,
Jílek Tomáš, Pokorný Ondřej, Tutko Martin, Štefka Pavel, Štefková Katka, Satrapa Pavel, Pavlík
Jan, Pavlíková Katka, Karlík Jan, Král Miroslav,
Kopecký Oldřich, Bureš Pavel, Král Vojtěch, Král
Jan, Mlynář Radek, Kovář Miroslav, Zatočil Libor, Stoklásek Petr, Cihlářová Radka, Švecová
Zdena, Tůma Roman, Pazlarová Alena, Jonászová Jana, Luňáček Roman, Vítová Růžena, Poliačiková Veronika a i všem ostatním, na které jsme
snad nezapomněli.
Děkujeme také všem sponzorům, kteří jakoukoliv formou přispěli k uspořádání tohoto náročného projektu a celé šestici rozhodčích, kteří po
oba dva dny rozhodovali turnaj 40 týmů v malé
kopané: Lukáš Hořínek, Jakub Papežík, Josef
Schuch, Zdeněk Odehnal, Emil Mačát a Milan
Vaško.
Děkujeme!

Středa 2. srpna – Hřebečské
důlní stezky. Sraz na nádraží ČD
v 7.20 hod., odjezd v 7.31 hod. do
Svitav, autobusem na Hřebeč
k tunelu. Odtud po značených
důlních stezkách. Návrat do Poličky linkovým autobusem do
Svitav a vlakem do Poličky. Trasa asi 10 km. Na
vycházku zve Jiří Andrle.
5. – 12. srpna – Rakousko – Alpy. Týdenní autobusový výlet do Rakouských Alp do oblasti Schladmingu. S ubytováním v Pruggernu. Vedoucí akce
Josef Brokl.
Středa 16. srpna – Jimramov – Dalečín – Vítochov. Odjezd z autobusového nádraží v 10.40 hod.,
zastávka Polička, most 10.42 hod. do Jimramova. Z Jimramova po červené značce do Dalečína
a odtud budeme pokračovat dále po červené do
Vítochova. Po zelené sejdeme do Písečného. Odtud
autobusem do Poličky. Trasa asi 13 km. Vycházku
vede Jiří Andrle.
Středa 30. srpna – Svratecko. Sraz účastníků na
nádraží ČD v 8.40 hod., odjezd vlakem v 8.51 hod.
do Čachnova. Odtud po žluté značce přes Svratouch do Svratky. Ze Svratky pokračujeme dále
ke křižovatce značek „U Nebožtíka“ a po zelené na
zastávku autobusu na Křižánky. Autobusem s odjezdem v 17.02 hod. do Poličky. Trasa asi 12 km. Na
vycházku zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Kamenecké
podání
V sobotu 24. 6. se konal na
antukových hřištích areálu Pod
Lípou v Kamenci 18. ročník turnaje Kamenecké podání, kterého se zúčastnilo sedm družstev
nejen od nás, ale také přespolní
z Lelekovic, Svitav, Bechyně

a Skutče.
Vyhráli Brufeni před Kamencem. Třetí skončili
Lachtani následováni týmy Princové jsou na draka, Lelekovice, UPOLičky a Antik.
Děkujeme obci Kamenec za záštitu celé akce
a poskytnuté zázemí k jejímu uskutečnění.
Náš dík patří též Zuzce a Michalovi Bulvovým
za pomoc u občerstvení a sponzorům: Bartosh
s.r.o. – reklama, Kovoslužba Bulva, Chr.Hansen,
MIRO Borová a Tiskárna Polička.
Za TJ Spartak Polička RS
J. K. Dvořák

Za SK Polička Václav Obolecký
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

