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Prezentovali jsme Poličku v Hohenemsu
Hudba, tanec, zpěv, dobré jídlo a pití, krásné
počasí, milá setkání, přátelská atmosféra, to vše
charakterizuje Dny Poličky v partnerském městě
Hohenems.
Hlavní program probíhal na hohenemském
náměstí v sobotu 2. června. Zde jsme představili
vše, co jsme si připravili a přivezli, a to opravdu
s velkým úspěchem a ohlasem. Poličku reprezen-

Pro návštěvníky byl nachystán i kvíz o Poličce v německém jazyce. Odměnou za správné odpovědi byly
puzzle našeho města, které nám sponzorsky vyrobila firma Ravensburger Karton, s. r. o. Dík také
patří borovské pekárně za sponzorsky darované
bochníky výborného chleba. Zájem o Poličku byl
opravdu veliký a pro řadu návštěvníků bylo překvapující, co naše město turistům nabízí.
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Nejlepší žáci
oceněni
Starosta města Jaroslava Martinů předal v úterý 19. června v budově poličské radnice pamětní
listy a drobné dárky téměř 50 žákům, které nominovaly na ocenění poličské základní a střední
školy, Základní umělecká škola B. Martinů Polička
a Středisko volného času Mozaika Polička.

„Ve většině případů se jedná o žáky, kteří reprezentovali svou školu, ale i město Poličku v soutěžích od okresní po mezinárodní úroveň, dále
o žáky, kteří se aktivně podílejí na akcích škol
nebo dosáhli zvlášť zajímavých osobních pokroků,“ komentuje ocenění žáků Ing. Květa Vomočilová, vedoucí oddělení školství MěÚ Polička.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Dobrá zpráva
nejen pro řidiče

tovalo trio hudebníků – Dusík, Libra, Zrůst, kteří
hráli různé hudební žánry a byli skvělí. Obrovský
úspěch sklidili tanečníci z Kamence, 8 párů v poličských krojích tančilo v teplém dni každou hodinu
krásnou Českou besedu. O výborné jídlo a pití se
postaraly žákyně SOŠ a SOU Polička pod vedením
své mistrové Mgr. Renaty Zrůstové. Velký zájem byl
o točené poličské pivo, speciální koktejly s názvem
„Poličský sen“ a „Koktejl Bohuslava Martinů“, nechyběly opékané klobásy, utopence, koláčky a chleba se škvarkovou pomazánkou. IC Polička nabízelo
k prodeji místní produkty a upomínkové předměty.

Partnerství mezi Poličkou a Hohenemsem trvá
od devadesátých let. Slavnosti na náměstí se účastnil i bývalý starosta Herbert Amann, který jako
první právě v devadesátých letech přijel do Poličky
a navázal zde spolupráci mezi oběma městy. Naše
města spojují obrazy rodu Hohenemsů, které jsou
umístěny v poličské radnici. Díky našim kontaktům jsme měli možnost vidět i dvůr paláce v Hohenemsu, kde bývalo sídlo výše zmíněného rodu.
Současná paní hraběnka byla právě na cestách,
proto jsme bohužel nemohli vidět vnitřní prostory
paláce, kde jsou kopie obrazů, jejichž originály se
nacházejí u nás.
Oficiální setkání vedení obou měst proběhlo na
slavnostní večeři v pátek 1. června. Starosta města
Jaroslav Martinů spolu s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem se tak poprvé setkali s novým
starostou Hohenemsu panem Dieterem Eggerem.
V neděli 3. června měla naše delegace možnost
navštívit město Bregenz, které se pyšní operním
festivalem Bregenzer Festspiele a kde scéna právě
probíhající opery Carmen umístěná nad vodami
Bodamského jezera každého ohromila.
Dny Poličky v Hohenemsu byly nezapomenutelné. Vzpomínat bude jak poličská delegace, tak lidé
z Hohenemsu, kteří si užili krásné chvíle s námi.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Rozsáhlá rekonstrukce Zákrejsovy ulice bude
uspíšena! Předpokládané ukončení stavby, které
mělo být na konci září 2018, se posouvá cca o 1 a půl
měsíce dříve. Stavební akce začala letos v dubnu a zahrnuje opravu silnice a chodníků. Pardubický kraj ve
své režii provádí rekonstrukci silnice od evangelického kostela až po značku „Polička“ na konci města
u sjezdovky v hodnotě 18 mil. korun, město Polička
realizuje opravu chodníků po obou stranách ulice
v hodnotě více než 3 mil. Kč, 85 % nákladů města je
hrazeno z dotace.
Naďa Šauerová, tisková mluvčí města
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Projekt
VašeVýživné.cz
vám pomůže
získat zpět peníze
pro vaše děti

Zásadní rekonstrukce
čistírny odpadních vod

Kroužky, letní tábory, dovolené… Pro mnoho
dětí po celé zemi naprostá samozřejmost. Ne
však pro všechny. Celá řada maminek a tatínků
samoživitelů si tyto aktivity nemůže dovolit, a to
z jednoho prostého důvodů – jejich bývalý partner jim neplatí soudem stanovené alimenty.
Právě proti tomu se rozhodla bojovat Asociace neúplných rodin, která v rámci projektu VašeVýživné.cz pomáhá rodičům samoživitelům
s vymáháním dlužného výživného. Služby, které
jsou neúplným rodinám poskytovány již od roku
2015, jsou pro rodiče zcela zdarma. Veškeré náklady jsou vymáhány na povinném, a to nad rámec dlužného výživného.
Klientům jsou bezplatně poskytovány služby,
za které by v běžné praxi platili – od služeb advokáta až po vedení exekučního řízení, které je
bezplatné i v případě neúspěšného vymáhání. Je
však vysoce pravděpodobné, že taková situace
vůbec nenastane. Alimenty patří mezi přednostní pohledávky a jejich vymáhání lze upřednostnit před celou řadou dalších pohledávek.
Proč vznikl projekt VašeVýživné.cz?
Motivací pro vznik projektu VašeVýživné.cz
byla nepříznivá situaci více než 200 000 dětí,
kterým jeden z rodičů dluží na výživném. O tom,
že je projekt více než úspěšný, svědčí i fakt, že
se do něj zapojilo už více než 20 000 rodičů samoživitelů, jejichž celkový dluh na výživném
se pohybuje v řádech miliard korun. Některým
z těchto rodin již projekt VašeVýživné.cz úspěšně pomohl, u jiných se stále krůček po krůčku
dostává ke společnému cíli, kterým je lepší budoucnost pro děti. Objevily se samozřejmě i takové případy, kdy dlužná částka nemohla být
vymožena – i tady platí, že kde nic není… Však
to znáte sami. Pro klienty je však důležité, že
i v takovém případě nezaplatí za služby spojené
s vymáháním výživného ani korunu. Určitě tedy
stojí za to to alespoň vyzkoušet, nemyslíte?

Stavba za více než 40 mil. korun probíhá
v rámci projektu Intenzifikace ČOV Polička. Tato
nákladná rekonstrukce byla zahájena v září loňského roku a dokončena bude v září 2019.
Dodavatelem je Společnost pro ČOV Polička
s vedoucím společníkem KVIS Pardubice, a. s.
Předmětem stavby jsou především:
• výstavba nové kapacitnější nádrže a rekonstrukce stávající dosazovací nádrže. Tím do-

jde k vyloučení vypouštění nečištěné vody
přímo do toku při provádění oprav na dosud
jediné nádrži a ke zvýšení stability a bezpečnosti procesu biologického čištění.
• doplnění kalového hospodářství o objekt zahuštění přebytečného kalu a vybavení uskladňovací nádrže provzdušňovacím systémem
– povede ke zvýšení kvality kalu a snížení jeho
objemu, a tím i nákladů na jeho likvidaci.
• výměna dožívajícího technologického vybavení mechanického předčištění i biologického
čištění ČOV, měření a regulace a systému řízení provozu a rozvodů silnoproudu.
„Pro město Poličku se jedná o klíčovou stavbu,
která byla zahájena po několika letech odborných
diskusí. Zásadní dopad bude mít na posílení čistící funkce naší ČOV, což v současné době problémů s úbytkem vody a sucha ještě více umocňuje
její význam. Navíc se připravuje velká novela
tzv. vodního zákona, která zpřísní podmínky vypouštění odpadních vod. Město Polička tak bude
na nové zásady lépe připraveno,“ hodnotí rekonstrukci ČOV starosta města Jaroslav Martinů.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zkoušky Cambridge
English poprvé v Poličce
V úterý 12. 6. předal místostarosta města
Bc. Antonín Kadlec certifikáty 13 úspěšným
dětem z Jazykové školy Zelený domeček. A to
certifikáty zaslané přímo z Cambridge. Zkoušky
anglického jazyka proběhly vůbec poprvé přímo

v Poličce, v prostorách JŠ Zelený domeček v letošním dubnu.
„Jazyková škola žáky na tyto zkoušky připravuje v přípravných kurzech po vyučování každý
rok a zájem rodičů o jazykové vzdělávání jejich
dětí stále vzrůstá. Těší mě radost, nadšení, elán
a báječná atmosféra, kterou se nám společně
podařilo vytvořit. Veliký dík patří všem žákům
a rodičům,“ komentuje Ing. Barbora Krištofová,
lektorka úspěšných absolventů.
„JŠ Zelený domeček navštěvují studenti ve věku
od 4 do 70 let. V příjemném prostředí moderních
učeben v ulici Nová č. 203 si již od roku 2014
zdokonalují své jazykové znalosti. Od nového
školního roku též v prostorách ZŠ Na Lukách,“
doplňuje B. Krištofová.
www.zelenydomecek.cz

Pokladnička
pomáhá

Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Po dvou letech od svého zapečetění byla otevřena pokladnička Nadace pro transplantaci kostní
dřeně, celková částka je 19 256 korun. Všem dárcům jménem Nadace velmi děkujeme. Opětovně
zapečetěná pokladnička je umístěna v lékárně budovy poličské polikliniky. Přispět můžete i pomocí
DMS – DMS jsou ve tvaru: DMS KOSTNIDREN
30, DMS KOSTNIDREN 60, DMS KOSTNIDREN
90. Více o nadaci na http://nadace.kostnidren.cz/.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. července
Další letošní uzávěrky:
19. 8., 15. 9., 18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 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 Poličce.
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.
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Prožijte prázdniny s kulturními
akcemi na Svojanově
Oblíbená památka nenabízí svým návštěvníkům jen poučení z historie. Výletníci si po celé léto
užijí i kulturní akce s hudbou, řemeslným umem,
divadelníky a šermíři.
Po královské návštěvě na přelomu června a července se hradem ponesou tóny folku, country
a bluegrassu. Přehlídka akustické hudby „Svojanov 2018“ je na programu v sobotu 14. července od
14 hodin. Letos se představí kapely Sakrapes, Al-

První srpnový víkend je už tradičně zasvěcený
divadelní pouti. Představí se divadla loutková, ale
i hraná. Denní program je určený především rodinám s dětmi, ale na své si přijdou i všichni ostatní.
Ani v letošním roce nebudou chybět mezi účinkujícími Eva Hrušková a Jan Přeučil se svými loutkami a pověstmi protkanými slovem a písničkami.
Milovníci divadla se mohou těšit také na Divadlo
Kapsa z Andělské Hory, na loutkové divadlo BOĎI

bum, The Log, The Vacuum Ball, Blueland a Modrotisk. Nebude chybět ani pořádající Stoptime.
Od 15. července se na hradě zabydlí řezbáři.
Svou dílnu pod širou oblohou si na týden rozloží na hlavním nádvoří. Návštěvníci hradu budou
mít možnost šikovným výtvarníkům nahlédnout
pod ruce nebo si zkusit, jak se se dřevem pracuje.
Část dokončené tvorby řezbářů je k vidění v domě
zbrojnošů.
Středověký prohlídkový okruh bude už potřetí
zpestřený o ukázky soudních procesů. Letohradský spolek Honorata oživí hradní mučírnu od
26. do 29. července. Výletníci tak na vlastní oči
uvidí, jak se ve středověku a raném novověku vyslýchalo. V tomto období soudci úzce spolupracovali s katy a jejich pomocníky. Právo útrpné, tedy
mučení, bylo totiž zcela legální.

z Jaroměře či na Dřevěné divadlo Honzy Hrubce.
Večerní představení je prozatím tajemstvím.
Třicetiletou válku připomene komponovaný
program, který je nachystaný na 18. a 19. srpna.
Návštěvníci se vrátí o několik století zpět, kdy se
v okolí hradu potulovaly bandy vojáků. Vrcholem
této akce je už tradičně velká bitva, do které se zapojí hned desítky účinkujících z několika spolků.
Nebudou však chybět ani tance, ukázky zbraní či
práce mistra kata.
O letních prázdninách je hrad Svojanov otevřený každý den včetně pondělí, vždy od 9 do 18 hodin. Na žádné akci nebude chybět dobové tržiště.
K dispozici bude rovněž občerstvení na nádvoří,
v hradní restauraci i v předhradí.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Starosta města blahopřál
úspěšným volejbalistkám
V pondělí 4. června poblahopřál starosta města
Jaroslav Martinů poličským volejbalovým hráčkám a jejich trenérkám k úspěšné sezóně mladších
žákyň. Děvčata se zároveň pochlubila dvěma poháry Přebornic Pardubického kraje.
Jak hodnotí úspěch svých svěřenkyň trenéři?
„Letošní sezóna je pro nás jedna z nejúspěšnějších.
Aneta, Verča, Zuza, Nela, Áďa, Evča, Niki a Naty
– naše mladší žákyně – získaly titul Přebornic
Pardubického kraje, kde startovalo celkem 15
družstev z celého kraje. Od začátku soutěže jsme
si drželi první místo a kromě jednoho kola, jsme
všechna ostatní vyhráli. Dvě hráčky Aneta a Verča jsou navíc ve výběru KCM Pardubického kraje.

Čtyři hráčky (Zuza, Nela, Áďa a Evča) navíc získaly titul Přebornic Pardubického kraje v soutěži
přípravek dívek, kde startovalo celkem 37 družstev. Mezi naše další úspěchy patří třetí místo na
Mistrovství ČR v Novém Veselí, první místo na
turnaji mladších žákyň v Kvasinách, druhé místo na turnaji mladších žákyň v Olomouci a druhé
místo na Zmrzliňáku v Lupenici. Velký dík patří
všem, kteří se podíleli na soutěžích a turnajích,
ale mockrát děkujeme také všem rodičům, kteří
s námi letošní sezónu odjezdili a fandili, bez jejich
pomoci bychom se neobešli.“
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Diskriminace
starších občanů?
Chtěli bychom občany města seznámit s „příběhem našich zahrádek“.
Jsme obyvatelé bytů v domě na Šaffově ulici
č. 33. K našim bytům historicky (více než 50 let) patřily zahrádky na pozemku za domem. V r. 2013 nás
město vyzvalo k dohodě o ukončení nájmu s tím, že
na pozemku vybuduje veřejné prostranství s posezením. Tento záměr máme písemně doložen a opakovaně nám ho představitelé města osobně potvrdili.
Protože jsme se záměrem města souhlasili, na dohodu jsme přistoupili.
Během čtyř let posezení zbudováno nebylo. Poté,
co se na našich bývalých zahrádkách začal objevovat
různý materiál, bylo zřejmé, že je pozemek využíván,
a my jsme na danou situaci upozornili město. Město
urychleně pozemek pronajalo novému nájemci, který ho po ukončení našich nájmů neoficiálně využíval.
Město nás neinformovalo o zrušení záměru vybudovat zde veřejné prostranství ani o nových nájemních
smlouvách. Tímto jednáním města jsme velice zklamaní a cítíme se podvedeni a diskriminováni.
Po několika neúspěšných jednáních, kde hlavním
argumentem města bylo, že zahradu rodina potřebuje pro děti, jsme město požádali o opětovný nájem
našich zahrádek. Naši žádost rada města zamítla
a potvrdila nájemní smlouvy novým nájemcům.
Ale nevzdáváme se a v současné době někteří z nás
(ti, kteří ještě nepřestali věřit ve spravedlnost) podávají nové žádosti a věří, že se jim zahrádky vrátí
nebo se alespoň dočkají slibovaného veřejného prostranství.
Za obyvatele domu Šaffova 33
A. Sejbalová, předsedkyně SVJ
Rád bych navázal na článek paní Sejbalové a vysvětlil okolnosti, které vedly radu města k rozhodnutí o pronájmu pozemku za domem č. p. 33 v ulici
Šaffova majitelům rodinných domů v ulici Eimova.
Pravdou je, že pozemek byl historicky užíván, tak
jako řada dalších „státních“ pozemků v minulosti,
obyvateli domu č. p. 33. Toto užívání bylo následně zlegalizováno nájemními smlouvami, kterými
dalo město Polička části předmětného pozemku
do užívání nájemníkům domu č. p. 33, aby si zde
zbudovali záhonky. Většina pozemku však zůstala
zatravněna a o jeho údržbu se po odchodu jednoho
z nájemníků, který pozemek pravidelně udržoval,
nikdo nestaral. Pozemek byl zanedbaný, zarostlý
a jeho stav hyzdil okolí, které je součástí vycházkového okruhu kolem hradeb – na což bylo město
opakovaně upozorňováno.
Postupem času někteří z nájemníků ztratili o užívání své části pozemku zájem, ostatní byli městem
vyzváni k ukončení nájmu z důvodu, jak správně
uvádí paní Sejbalová, že na pozemku bude vybudován parčík s posezením pro veřejnost. Předtím však
město opakovaně nabízelo pozemek do společného
nájmu obyvatelům domu č. p. 33, kteří se ale nikdy
na společném nájmu nedomluvili.
Bohužel k realizaci parkových úprav prozatím na
pozemku nedošlo a pozemek zůstával dál nevyužitý.
Rada města tedy přivítala nabídku majitelů rodinných domů z ulice Eimova s malými dětmi, kteří sousedí s předmětným pozemkem a kteří nemají vlastní
zahrádku, že se budou o pozemek starat. Na pozemku chtěli umístit hrací prvky pro děti s posezením
a s příslibem, že umožní užívání pozemku i obyvatelům přilehlých bytů. Tento záměr rada města
schválila a s majiteli rodinných domů byla následně
sepsána řádná smlouva o nájmu pozemku.
Z důvodu nespokojenosti s tímto řešením následovala další jednání vyvolaná obyvateli domu č. p. 33,
na nichž zástupci města nabízeli cestu, jak i za této
situace spravedlivě podělit toto území a dohodnout
se na společném užívání pozemku všemi, tedy i obyvateli domu č. p. 33, kterým bylo nabídnuto jak obnovení záhonků, tak i možnost posezení či sušení prádla. Na tuto vstřícnou nabídku však obyvatelé domu
(pokr. na str. 4)
č. p. 33 nepřistoupili.
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Velký sportovní
úspěch VPS
Novabrik

Z Rady města Poličky

Družstvo sálového fotbalu VPS Novabrik Polička
prožilo v tomto roce jednu z nejlepších sezón ve své
historii. Úspěšnému týmu poblahopřál i starosta
města Jaroslav Martinů s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem v pátek 8. června na společném
setkání.
„Po několikaleté odmlce se nám podařilo získat
opět mistrovský titul v celostátní lize sálového fotbalu. V lázeňském městě Luhačovice jsme nejprve
v semifinále přehráli favorita soutěže Chemcomex
Praha a v dramatickém finále udolali až po penaltovém rozstřelu tým Sparty Praha, komentuje František Švec,“ trenér poličského týmu.

„V polovině května jsme společně s mužstvem
Chemcomexu reprezentovali Českou republiku v Lize mistrů pořádanou tentokrát v našem
hlavním městě. V hale pražské Slávie se nám podařilo navázat na naše loňské úspěšné vystoupení
v italském Rimini a obhájit bronzové medaile v této
prestižní soutěži. Stejně jako v minulém ročníku
se nám nepodařilo postoupit do finále přes ruský
celek, tentokrát bylo nad naše síly družstvo Volga
Saratov. I přes prohru byl náš výkon velice solidní
a s obhájcem trofeje jsme sehráli vyrovnanou partii,
která jen potvrdila, že naše mužstvo již patří do širší evropské špičky. Musím touto cestou poděkovat
všem hráčům a realizačnímu týmu za příkladnou
reprezentaci našeho oddílu a města. Velké díky také
patří všem našim sponzorům, partnerům, fanouškům a městu Poličce za podporu, které si nesmírně
vážíme,“ uvádí trenér.
Poličku reprezentovali: Ondra Slaný, Jaroslav
Dittrich st., Roman Netolický, Jiří Mužík, Tomáš Jílek, Tomáš Švec, Tomáš Poul, Miroslav Vondra, Miroslav Kovář ml., Jaroslav Dittrich ml., Petr Navrátil,
Miroslav Stejskal, Miroslav Kovář st., František Švec.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Diskriminace
starších občanů?
(pokr. ze str. 3)
Zdůrazňuji, že město Polička
nemělo ani nemá zájem pozemek prodávat a nepreferuje ani nediskriminuje tohoto či onoho zájemce.
V daném případě šlo zejména o to, aby mělo město
rozumné záruky, že bude pozemek pravidelně udržován a nebude hyzdit okolí. Naprosto tímto odmítám účelovou interpretaci skutečností ve stylu
„mládí na úkor stáří“ (viz název příspěvku paní Sejbalové). Tato záležitost má dlouhou historii, hrají v ní
nezanedbatelnou roli i mezilidské vztahy v daném
místě. Ve věci se vedla řada jednání a řešení, které
podle mého názoru mohlo uspokojit všechny strany,
nebylo v tuto chvíli akceptováno. Stávající uspořádání přitom nevylučuje možnost, že v budoucnosti
zrealizujeme původní záměr v podobě zbudování
veřejného prostranství.
Jaroslav Martinů, starosta
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Usnesení přijatá na 9. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 21. května 2018
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2018.
RM projednala a schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na „Dopravní značení ke hradu Svojanov“
č. OKSCR/18/222272 s Pardubickým krajem, dle
důvodové zprávy.
RM jmenuje s účinností od 1. 7. 2018 ředitelkou
Školní jídelny Polička, Rumunská 646, Polička
paní Janu Žďárovou, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Výstražné světelné signalizační zařízení pro dětské dopravní hřiště v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova
a Tylova v Poličce, dle důvodové zprávy“.
RM schvaluje smlouvu o dílo se společností
SWIETELSKY stavební, s. r. o. se sídlem odštěpný
závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, Chrudim na opravu části komunikace v Poličce Stříteži, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Babyboxem pro odložené děti – STATIM, Praha 10
– Hájek, ve výši 20.000 Kč na náklady spojené
k zřizování a provozu schránek pro odložené děti,
podpoře všech činností spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro cyklistický etapový závod mužů Vysočina 2018, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem jsou

nebytové prostory v přízemí domu č. p. 68 v obci
Polička, část obce Lezník, dle důvodové zprávy.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.000 Kč/rok.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 6/2 o výměře cca 300 m2 a části pozemku
p. č. 6/3 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Předměstí.
Kupní cena činí 40 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího
geometrického plánu uhradí kupující.
RM doporučuje ZM schválit investiční záměr
týkající se snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 309 v ul. Smetanova v Poličce a podání žádosti o dotaci v rámci SFŽP s dofinancováním podílu finanční spoluúčasti městem Polička
v roce 2019.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby na p. p. č. 90 v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části místní komunikace,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na p. p. č. 93 a p. p. č. 94
v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části
místní komunikace, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na st.p. č. 8 a p. p. č. 128
v k.ú. Střítež u Poličky za účelem opravy části
místní komunikace dle důvodové zprávy.
RM schvaluje směrnici o zpracování osobních
údajů a směrnici o práci s informačními systémy
závazné pro zaměstnance zařazené na MěÚ Polička, a to s účinností od 25. května 2018, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dopracování varianty 1C Územní
studie Polička – lokalita Hegerova, dle důvodové
zprávy.
Usnesení RM 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.

Zdravotně sociální komise se ptala…
Květnovým „hostem“ schůze Zdravotně sociální
komise (ZSK) byl její člen Ing. Libor Stráník, ředitel
organizace Poličská Nemocnice s.r.o.
Součástí jednání byl i rozhovor nad otázkami, které panu řediteli položili, prostřednictvím komise,
občané. V zájmu objektivity zveřejňujeme jen odpověď zaslanou panem ředitelem a debatu na stránkách Jitřenky považujeme tímto za uzavřenou.
Petr Šimon
-ZKSDva dotazy se týkaly vnitřní komunikace na jednom z pracovišť sociální služby „domov pro seniory“,
konkrétně pracovišti v Poličce. Tyto byly vyřešeny
standardními interními procedurami.
Jeden dotaz byl směřován k možnosti prověření správnosti provedení odborného vyšetření a na
kontrolní mechanismy nemocnice k tomuto vztažené. Jde o širokou oblast dané problematiky. Zde je
patrně prostor toliko ke konstatování toho, že naše
nemocnice má nastaveny standardní mechanismy
interní kontroly poskytované zdravotní péče a je
podrobována i kontrolám externím prováděným
příslušnými k tomuto kompetentními orgány stejně
jako každá nemocnice v naší republice.
Čtvrtý z dotazů se týkal budoucnosti dopravní
zdravotní služby (v odborné terminologii DRNR =
dopravy raněných, nemocných a rodiček; v jazyku
obecném sanitek = nikoliv „rychlé“). Skutečností je,
že tato služba je již několik let financována zdravot-

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

ními pojišťovnami tak, že není schopna své prosté
reprodukce. Jádrem toto je mechanismus úhrady
spočívající takřka výhradně na normovaných ujetých kilometrech s problematicky vyřešenými či
vůbec neřešenými otázkami nutných doprovodů
pacientů, návratů z odborných vyšetření a „čekání“. Nejsou v něm kompenzovány objektivní rozdíly
mezi fungováním této služby ve velkých aglomeracích a v podmínkách našeho regionu. Každá obnova
vozového parku je proto spojena s mnoha nejistotami. V našem okolí došlo pro nemocnice ve Svitavách
a v Litomyšli ke sloučení této zdravotní služby do jedné. V nemocnici naší jsme, byť se sníženým časovým
horizontem obnovy vozidel, připraveni tuto službu
poskytovat i nadále ve stávajícím rozsahu.

Kalendář akcí
červenec 2018

Kroužky a kurzy v TD
Najděte si svůj pohybový kroužek nebo jazykový kurz v Tylově domě v Poličce pod vedením
zkušených lektorů a v příjemném prostředí. Od
října 2018 pro vás připravujeme
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci, lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 1,5 – 2,5 let,
den bude upřesněn – 9.00 – 10.00 hod.
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí, lektorka:
MgA. Hana Malíková – pro děti 2,5 – 3 roky,
den bude upřesněn – 10.00 – 11.00 hod.
• Cvičení pro zdraví a krásu, lektorka: Dagmar
Melšová – pro dívky a ženy (od 16 let), úterý
17.30 – 18.30 hod., středa 17.30 – 18.30 hod.
• Zdravotní cvičení pro každého, lektorka: Jana
Suchá – pro ženy i muže od 16 let, středa
18.45 – 19.45 hod.
Aktivity v jednotlivých kroužcích si můžete vyzkoušet na Dni otevřených dveří – prezentace zájmové činnosti, který se bude konat v úterý 4. září.

• Francouzský jazyk: lektorka Mgr. Lenka Machová, vyučovací den a hodina bude upřesněna
• Italský jazyk: lektorka PharmDr. Danuše Horáčková, vyučovací den a hodina bude upřesněna
• Ruský jazyk: lektorka Mgr. Romana Jelínková,
vyučovací den a hodina bude upřesněna
• Anglický jazyk: lektorka Mgr. Veronika Šimonová, pondělí – začátečníci, mírně pokročilí; čtvrtek – středně pokročilí, pokročilí se
zaměřením na konverzaci; hodina pro výuku
bude upřesněna
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se domlouvá
s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Výuka probíhá od října v odpoledních/večerních hodinách.
Více informací: www.tyluvdum.cz nebo v srpnové Jitřence.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
4.–6. 7. – Rock for people –
24. ročník
Festivalpark Hradec Králové
Jeden z největších a nejstarších
letních hudebních open-air festivalů – desítky vynikajících kapel z celého světa, nejzajímavější zástupci
domácí hudební scény – The Prodigy, Skillet, In This
Moment, Sick Puppies, Pop Evil. Velkou událostí
bude koncert „Sugar Mana“ Rodrigueze.
Cheb
27.–28. 7. – Letní bláznění
festival pouličního divadla a nového cirkusu
Jindřichův Hradec
21. 7. – Folklorní festival
místo konání Muzeum Jindřichohradecka – dvory
minoritského kláštera
Kutná Hora
červenec a srpen – Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival plný
zážitků.

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Litomyšl
6. 7.–31. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky 2018
18.00 a 19.30 hod.
Každý pátek o prázdninách odehrajeme na Toulovcově náměstí pohádku nejen pro děti a koncert
nejen pro dospělé.

Program Centra

Bohuslava Martinů

Výstavy:
Známé i neznámé podoby
Radka Pilaře
– výstava představuje tvorbu
vynikajícího českého výtvarníka,
ilustrátora a především autora
podoby dobráckého pohádkového
loupežníka Rumcajse…
5. 5.–2. 9., výstavní sály Městské galerie, barokní
radnice, Palackého nám.
Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou škálu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých
médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám především
znělkou Večerníčka a příběhy O loupežníku Rumcajsovi, představuje poličská výstava volnou tvorbu
autora také v méně známých polohách, a to prostřednictví grafik a fotoasambláží. Ilustrátorská tvorba je
zastoupena známými motivy z dětských knih a oblíbených večerníčkovských příběhů. Výstava je pojata
interaktivně, pro děti i hravé dospělé je připravena
řada výtvarných a tvořivých aktivit, které je zavedou
do hravého světa Radka Pilaře a seznámí je s různými výtvarnými technikami a přístupy, které ve své
tvorbě uplatňoval. K vidění je kouzelný animovaný
příběh Písnička pro Sklíčka, v kterém ožívají skleněné střípky i známý večerníček O loupežníku Rumcajsovi.

jsou jedním z dokumentů našich tradic a obrazem
způsobu života. Výstava je proto doplněna dobovými interiéry, modely dětských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení v průběhu minulého století.
Pokojíčky pro panenky kopírovaly svět dospělých
a jejich prostřednictvím se holčičky připravovaly na
svoji budoucí roli hospodyňky a paní domu. Neoddělitelnou součástí instalace jsou tematické koutky,
kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.

Telč
27. 7.–12. 8. – Prázdniny v Telči a Parní léto
koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy, jízdy parním vlakem, závody dračích lodí

Jazykové kurzy:
• Německý jazyk: lektorka Mgr. Petra Vinařová,
vyučovací den a hodina bude upřesněna

Království panenek
– výstava představuje krásnou sbírku historických panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
26. 5.–22. 9., výstavní sály Centra
Bránu do světa dětských her otevírá hračka, díky
ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky provázejí
lidstvo od pradávna a setkáváme se s nimi ve všech
kulturách. Poličská výstava představí kolekci panenek z let 1890 až 1980 především české produkce
a v Království panenek tak ožijí staré porcelánové,
celokloubové, papírové, látkové i celuloidové panenky různého stáří, s rozmanitými osudy, oblečené
v nádherných šatech i prostých oděvech. V minulosti
byla panenka členem rodiny a dědila se z generace
na generaci. Panenky však nejsou jen hračkou, ale

Třeboň
20.–21. 7. – Historické slavnosti Jakuba Krčína
dvoudenní slavnost převážně v renesančním duchu s programem pro malé i velké
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Fenomén Merkur
– výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé
i velké stavitele…
28. 4.–2. 9., velký výstavní sál Centra
Vážení a milí příznivci Tylova domu,
Výstava Fenomén Merkur vznikla díky spoluprápro mnohé z nás nastává nejkrásnější část roku
ci s největším sběratelem stavebnice Merkur Jiřím
Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet let – léto. Pro děti milovaná doba prázdnin, pro dospělé pak doba odpočinku a načerpání nových sil.
svého života. Obdivovat tak můžete propracované
I my plánujeme červencové a srpnové uzavření
stavby a modely nejrůznější velikosti a náročnosti
Tylova domu.
provedení, jako jsou Petřínská rozhledna či ruské
Přejeme všem návštěvníkům a příznivcům Tylokolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta či letadla,
va domu krásné léto a vydařenou dovolenou.
seznámíte se i s prototypem tzv. čočkostroje Otto
Na viděnou v prostorách Tylova domu se s Vámi
Wichterleho. Legendární stavebnice Merkur se vybudeme opět těšit od září.
rábí už téměř 100 let. Výstava proto mapuje i její
historii a vývoj od samého počátku až po současnost.
Kino Tylův dům
Současně zve všechny malé i velké návštěvníky ke
hře, neboť součástí výstavy je herna, ve které si kaPoličské kino v prázdninových měsících (červenec a srpen) nehraje.
ždý může vyzkoušet své konstruktérské schopnosti
a postavit vlastní model.
POLIČKA*555
17. srpna: Romano Stilo • Alband • Mirai • Lee
Polička v osmičkách
Banda
2. 6.–30. 12., přednáškový sál Centra
18. srpna: The People • Tony Joch • Yo Yo Band
Rok 1918 měl svůj „počátek“ již ve vypuknutí světové války v r. 1914. Ta rozvrátila všestranný rozvoj • Petr Rezek • Lucie Klásek • Ohňostroj • Olympic
19. srpna: Budvarka • Děti, máme mejdan
a naděje počátku století. Stejně tak závěr roku 1918
doprovodný program:
zcela převrátil naše národní dějiny. Co se událo za
7. srpna: Koncert mladých umělců
sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celonárodních
23. ročník Mezinárodních houslových kurzů
a mezinárodních událostí), představuje tato výstava.
profesora Milana Vítka.
Je to výstava o naší zemi, městě a lidech.
Podrobný program zveřejníme v srpnovém čísle
Jitřenky.
Akce:
Více informací naleznete již nyní na www.tyluvŽivot na věži – kostýmové prohlídky
dum.cz
14. – 15. července
(pokr. na str. 6)
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Program Centra Bohuslava Martinů
(pokr. ze str. 5)
182, 183, 184… 192! Po vystoupání nemála schodů až do výšky
36 m, vám bude odměnou netradiční oživená prohlídka rodné
světničky světoznámého hudebního skladatele, jež se nachází ve
věži kostela sv. Jakuba. Tam se budete moci setkat
s „Bohuslavem Martinů“ a jeho matkou Karolínou.
Těšit se můžete na průvodkyni v dobovém kostýmu, ušitém podle dobových fotografií, a 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 v sobotu a v neděli v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00 a 16.00 h. Vstupenky je nutné zakoupit
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, zároveň je vhodné se předem objednat.
Poličské kulturní léto 2018
Červen/červenec
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.
pá 29. 6. od 21.30 h. – Letní kino pro děti
i dospělé v atriu – Coco
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu
muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze
dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit
skutečný příběh Miguelovy rodiny. Rodinný film,
který byl oceněn Oscarem jako nejlepší celovečerní animovaný film.
animovaný/hudební/fantasy/mysteriózní/komedie/rodinný/USA/2017/105 min
ne 1. 7. od 16.00 h. – Divadélko pro děti
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – známá
pohádka v netradičním provedení. Princ a jeho
kamarádi jdou cestou – necestou, polem, loukou,
pasekou, přes bílé skály. Vysvobodí princeznu z tajemného hradu za řekou? Účinkuje divadlo JOJO.
út 3. 7. od 14.00 do 16.00 h. – Dílnička
pro děti v radnici
Krasohled – nechte rozehrát barevné střepy,
sklíčka a korálky a přijďte si na výstavu Radka Pilaře vyrobit barevný krasohled, ve kterém se vám
při pohledu proti světlu roztančí neopakovatelné
obrazce. Dílna pro děti od 6 let. Cena zahrnuje
výtvarné pomůcky, materiály i návštěvu výstavy
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře.
st 4. 7. od 20.00 h. Letní kino v AV sále –
Milada
Její morální principy byly zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více
svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Celovečerní životopisný film vypráví životní příběh JUDr. Milady
Horákové od jejího mládí až po proces završený
justiční vraždou.
ž i v o t o p i s n ý/d r a m a / h i s t o r i c k ý/Č e s ko/2017/130 min.
pá 6. – so 7. 7. Radiměřský den fotbalu –
hudební festival s fotbalovým turnajem na
poličském stadionu
Na poličském fotbalovém stadionu vystoupí
známé kapely jako třeba Mandrage, Rybičky 48,
Ektor, Walda Gang a mnoho dalších. Pořádá
www.denfotbalu.cz
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út 10. 7. od 9.00 do 12.00 h. Dílnička pro
děti v MaTami
Zvonkohry – se zvonkohrou z naší dílny rozezníte celé léto.
pá 13. – so 14. 7. Colour Meeting – festival v parku u hradeb
Rodinný festival nabídne hudební lahůdky
z deseti zemí světa, od punku po lidovky, nic
ovšem tak, jak tradičně znáte. Nebudou chybět
ani české stálice: Sto Zvířat, Circus Brothers,
Oswaldovi. Divadla 100opic a Toy Machine, hudební stan s písničkáři, výtvarná scéna, domácí
kuchyně, dětský koutek. Pořádá www.colourmeeting.cz
ne 15. 7. od 15.00 h. Hudba
Posezení s harmonikou – místní harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní
odpoledne.
út 17. 7. od 9.00 do 12.00 h. Dílnička pro
děti v MaTami
Mozaika z kvítí – mozaika z kvítí barvami
přírody okno rozsvítí.
st 18. 7. od 18.00 h. Divadlo pro dospělé
s ochutnávkou
Cesta kolem světa – „Sázím se o cokoliv
proti komukoliv, že vykonám cestu kolem světa
za osmdesát dní nebo méně, a to za 80 minut divadelního času. Přijímáte?“ Kdo se bojí, nesmí
do světa. Poznejte s námi nejrůznější kouty naší
planety Země. Přičichněte si k vůni Itálie, nebo
vychutnejte kousek Číny. Ale pozor, času není
nazbyt. Účinkuje divadlo Hysterie volně na motivy knihy Julese Verna.
so 21. 7. od 21.30 h. Letní kino – Dítě
Bridget Jonesové
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud
neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa.
Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím
hlavním malérem bude tentokrát neplánované
těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala.
komedie/romantický/ Velká Británie/Francie/Irsko/USA/2016/118 min
ne 22. 7. od 16.00 h. 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. Účinkuje Dřevěné divadlo Honzy Hrubce.
út 24. 7. od 14.00 do 16.00 h. Dílnička
pro děti v muzeu
Zavítejte na výstavu Království panenek a vyrobte si látkovou panenku, se kterou můžete
večer usínat nebo ji použít jako polštářek. K hraní si vytvoříte také drobné panenky ze dřeva,
papíru či polystyrenu. Cena zahrnuje výtvarné
pomůcky, materiály i návštěvu výstavy.
so 28. 7. Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her nesoucí se na vlnách
cestování po krásách světa.
9.00 – 12.00 h. – Putování muzeem za
skřítky expozicemi muzea za českou historií
13.00 – 15.00 h. – Dílničky pro děti –
origami – neváhejte a vyzkoušejte si japonské
umění skládání rozličných motivů z papíru. Malí
nebo velcí si složí květinu, dinosaura, krabičku
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a mnoho dalšího. Asijský klobouk – vyrobte
a nazdobte si klobouk, který má původ v jižní
a jihovýchodní Asii a jehož kuželovitý tvar má
sloužit k tomu, aby ochraňoval hlavu před sluncem a deštěm. Těšit se můžete i na hravé koutky
inspirované různými oblastmi světa.
15.00 – 16.00 h. – Sibiřská ledová show –
kapalný dusík má teplotu téměř – 200 °C. Podobnou teplotu bychom našli nejblíže na Saturnově měsíci Titanu. Zamrzlý svět může v mnoha
ohledech překvapit. Zajímá vás, jestli se zlomí
Eskymákovi pes v zatáčce? Zda drncají na Sibiři autům kola a jak nejrychleji krájet a zametat
mlhu? Účinkuje Úžasné Divadlo Fyziky Brno.
16.00 h. – Divadélko pro děti – Africká pohádka – na severu Afriky je velké vedro
a poušť, kde nic neroste, a vypadá to, že se tam
ani nic neděje. Ale to je jenom zdání. U staré
studny se to mele – kunamanský kupec a mládenec Voharia se právě perou, o co? To se nesmí prozradit. A jak to tak bývá – kdo chce moc, nemá nic,
a to platí všude, i v Africe. Naštěstí je kolem toho
veliká legrace, že se tomu zasmějí děti, dospělí
i celá africká vesnice. Vhodné pro děti od 3 let.
17.00 h. – Bubny, tanec, to je mazec – uvolněte se a nalaďte se na letní vibrace. Africké rytmy
jsou příjemné k pohybu, (poznání) i odpočinku.
21.30 h. Letní kino pro děti v atriu – Čertoviny – a naše putování se vrátí zase zpátky
k nám, a to do nedalekého pekla Čertovina, kde
se pohádka Zdeňka Trošky natáčela. Jednou se
v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, spěchali
a klopýtali, prostě hotový blázinec. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc
při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Ta se rozběhla k otevřené bráně, a než
se kdo nadál, byla pryč. Luciper se rozhodl pro
trest – čerti musí jít na svět a každý přivést do
pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude odpuštěno. pohádka/Česko/2017/101 min.
út 31. 7. od 9.00 do 12.00 h. Dílnička pro
děti v MaTami
Ubrouskování – přijďte dát jiskru obyčejným věcem ubrouskovou technikou.
Připravujeme na srpen:
st 1. 8. od 21.00 h. Letní kino v atriu –
Dunkerk
Režisér Christopher Nolan zaplul do vod skutečných událostí a zakotvil u francouzského
Dunkerku, kde na jaře 1940 čekalo na evakuaci
téměř 400 000 britských, francouzských a belgických vojáků. Strhující podívaná jde v mnohém proti pravidlům dnešních válečných filmů.
Ne náhodou získal Dunkerk osm nominací na
Oscara.
akční/drama/historický/válečný/Velká Británie/Nizozemí/Francie/USA/2017/106 min
pá 3. 8. od 19.00 h. Hudba – koncert kapely Apetitt
Koncert folk-country-rockové kapely, která
vás jistě kulturně nasytí.
ne 5. 8. od 16.00 h. Divadélko pro děti
Pohádka plná not aneb ptej se lína blízko mlýna – písničkové vyprávění pana mlynáře a paní mlynářky o jednom pohádkovém dění
blízko jejich mlýna. Účinkuje divadlo Kůzle
a koná se v rámci akce „Ozvěny festivalů České inspirace – Kutnohorské léto na Svojanově
a v Poličce“.
út 7. 8. od 14.00 do 16.00 h. Dílnička pro
děti v muzeu
Domácí křídy – přijďte si vytvořit barevné
křídy rozmanitých velikostí a tvarů.

Ohlédnutí za Martinů festem 2018
Město Polička patřilo ve dnech 6. – 27. května
již 21. ročníku Martinů festu. Jak se stalo tradicí,
před zahajovacím koncertem v neděli 6. května se
uskutečnil za účasti starosty Jaroslava Martinů,
ředitelky Tylova domu Aleny Báčové a dalších
hostů pietní akt u hrobu hudebního skladatele
Bohuslava Martinů. Poté byla v Tylově domě zahájena vernisáží výstava Divadelní postavy z paličkované krajky autorky Jany Kaplanové. Festival byl následně zahájen ve velkém sále Tylova
domu koncertem, na kterém vystoupil Pražský
smíšený sbor a Kvarteto Apollon s klavíristou
Karlem Košárkem. V programu zahajovacího
koncertu zaznělo Otvírání studánek, dále Mikeš
z hor. Na začátku večera nechyběl v podání Kvarteta Apollon Klavírní koncert č. 2 od Bohuslava
Martinů.
Martinů fest pokračoval v neděli 13. května
koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Posluchači si během večera vyslechli například
V kouzelné mošně (ze Špalíčku) od Bohuslava

Martinů, ale také skladby Loudá se půlměsíc, Dobytí ráje nebo Růžový panter.
V pátek 18. května bylo v pravé poledne do
programu festivalu zařazeno vystoupení určené
nejen studentům klavíristy Pavla Zemena. Tento
mladý umělec měl ve svém repertoáru skladby
našeho rodáka Bohuslava Martinů, ale také Leoše
Janáčka a dalších skladatelů.
Dalším festivalovým dnem byla opět neděle
20. května. Posluchači si nenechali ujít vystoupení Felixe Slováčka, Felixe Slováčka juniora a Vjačeslava Grokhovského. Tylovým domem tak zněla
hudba Karla Svobody, Petra Ijiče Tchaikovského,
Francise Poulence a mnoho dalších. A že vystoupení bylo velice úspěšné, dokazovali posluchači
ovacemi vestoje. Celý Martinů fest vyvrcholil
v neděli 27. května ve velkém sále Tylova domu
vystoupením sopranistky Gabriely Beňačkové
a tenoristy Jakuba Pustiny, které na klavír doprovodila Marta Vašková. Také v závěrečném večeru
nechyběl Bohuslav Martinů a jeho Písničky na
jednu stránku, Giuseppe Verdi a například duet
Desdemony a Otella a také Cigánské melodie Antonína Dvořáka.
Po celou dobu festivalu byly návštěvníkům
k dispozici Studentské noviny Martinů fest 2018,
které vydávalo Gymnázium Polička ve spolupráci
s Centrem Bohuslava Martinů a Tylovým domem.
Před každým koncertem si tak návštěvníci mohli
přečíst zajímavé rozhovory s účinkujícími a mnoho dalších informací. Studenti také natáčeli videoreportáže, které pak byly k zhlédnutí na facebookových stránkách časopisu.
Stanislav Sáňka,
PR Tylův dům Polička
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Za historií
calvadosu
Normandie 25.–26. 3. – SOŠ a SOU Polička je
v letošním školním roce doslova symbolem premiér mezinárodního působiště České barmanské
asociace. Kateřina Vymazalová se tak stala jediným českým reprezentantem v zemi s nejbohatší
historií calvadosu.

Cesta za krásami Normandie začala už lednovým vítězstvím národního kola barmanské soutěže. Česká barmanská asociace si tímto jednoznačně zvolila svého zástupce, který bude světově šířit
jméno českého barmanství. Veškerá důvěra padla
na Kateřinu, ta se výzvy nezalekla a rozhodla se nic
nenechat náhodě. Nevynechala žádnou soutěžní
přípravu a školní lavice téměř natrvalo vyměnila
za mixážní pult, kde vytvářela kreativní koktejly
s primární zeleninovou ingrediencí a calvadosem.
V propozicích soutěže totiž Francouzi vtipně projevili svůj gastronomický šarm, který obvykle ve velkém upřednostňuje spíše sladkou chuť. Tu ale byli
schopni skvěle začlenit i do zeleninových drinků.
Účast na 22. ročníku Coctail Calvados Trophies
s nadšením přijalo kromě pořádající země ještě
dalších 14 států (Británie, Rusko, Švédsko, Finsko, Estonsko, Litva, Polsko, Česká republika, Nizozemí, Švýcarsko, Itálie, Belgie, Lucembursko
a Německo). Putování naší výpravy odstartovalo
25. 3. v 7.00 h. na pražském letišti, odkud po dvouhodinovém letu dorazila do Paříže a vydala se směr
Porte Maillot, kde se měli sejít soutěžící. Následovala vzdělávací část – exkurze do muzea calvadosu,
Calvados Experience, což byl pro soutěžící jedinečný zážitek a odborná příprava zároveň. Zhlédli 3D
projekci zaměřenou na vývoj calvadosu a nesměla
chybět ani ochutnávka, závěrem se přítomní zástupci vybraných zemí odebrali vstřebat náročné a vysoce atraktivní zážitky do hotelu Mercure
(v městě Caen).
Samotný soutěžní den začal 8. hodinou ranní,
a to odjezdem do centra barmanského zápolení –
Centre de Congres. Nejprve bylo nutné absolvovat
20minutový test, který vyzkoušel úroveň povědomí soutěžících o historii calvadosu. Druhým bodem akce byly workshopy (kombinace calvadosu
se sýry, rybami, dezerty a delikatesami normandské oblasti). Ve 14.00 hodin přistoupili barmanští
junioři k hlavní praktické části – míchání drinků.
Zde se Kateřina Vymazalová umístila na 10. příčce
a splnila tak úkol, který jí byl svěřen – zviditelnit
zemi do této přehlídky poprvé vybranou.
„Měli jsme čest reprezentovat Českou republiku, čehož si moc vážíme. Získali jsme zkušenosti
z francouzského barmanství, navázali kontakty
s ostatními soutěžícími a celý pobyt nás motivoval
do další práce. Velký dík patří pořadatelům této
prestižní akce a také našemu „zájezdu“ – partě
skvělých lidí, která šířila příjemnou atmosféru
a smích. Toto uskupení tvořili Kateřina Vymazalová – studentka G3, Roman Uhlíř, Michael Lapčík a Jan Lukáš – představitelé České barmanské
asociace,“ s nadšením hodnotí soutěž Mgr. Petra
Reslerová, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU
Polička, úspěšná „trenérka“ Kateřiny Vymazalové.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička
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Městská knihovna

Program RC MaTami

čtvrtek 19. července –
v parku od 14.00 hodin
Pohádkové odpoledne
v parku – čtenářský work
shop pro děti
Společné čtení, povídání,
naladění s pohádkovou hudbou, malování nebo
tvůrčí psaní. To vše a ještě více ve čtenářské dílně,
kterou povede autorka knih pro děti Alena Vorlíčková. Pohádková dílna se bude konat v městském
parku (mezi gymnáziem a restaurací Přístav),
v případě nepříznivého počasí v knihovně.
vstupné zdarma
Léto – výstava výtvarných prací žáků Základní
školy Na Lukách – 1. patro knihovny
V 1. patře knihovny bude v průběhu léta k vidění výstava výtvarných prací žáků prvního stupně Základní školy Na Lukách. Výstava kreseb se
koná do 7. září.
Poličské kulturní léto – multižánrový letní festival
Startuje sedmý ročník multižánrového letního
festivalu Poličské kulturní léto, který do prázdninové Poličky přinese letní kino, tvořivé dílny,
divadla, hudební a jiné zážitky. Více o programu
naleznete na www.letopolicka.cz.
Červencový tematický koutek – Letní kino
v knihovně
Přečtěte si příběhy, které se dostaly na filmové
plátno. Některé z nich promítneme i v letním kině
v rámci festivalu Poličské kulturní léto.

Z deníku
staromilce
aneb Panu Vojtkovi s úctou
Zatímco Polička řeší, co jsou a co nejsou koupací
šortky, staromilsky rozjímám nad tím, že Vysočina
je nejen krásná (viz Jitřenka, březen 2018), ale bývala i krajem blouznivců a písmáků. Bývala? Bývala!
Vzpomínám a očekávám věci budoucí. Pozorný
občan jistě ví, že na adrese www.policka.org najde
přehled volebních cílů pro léta 2014 – 2018. Zodpovědný občan si třeba dříve, než se za pár týdnů,
zahledí do kandidátních listin a zakousne se do klobásky či koláčku, odškrtne, co bylo splněno. Dobře
vychlazený mok, růže či balónek ho možná ukonejší
a řekne si, že může být i hůř. Může, o tom žádná. Věřím však, že reálná je i opačná možnost.
Písmák ve mně mi našeptává, že nebyl splněn bod
týkající se poličské pýchy, Jitřenky. Vím, že spousta
(mladších) lidí Jitřenku ignoruje, vím, že spousta
(starších) lidí ji přečte slovo od slova. Nepřestanu si
myslet, že obě skupiny by za své peníze mohly dostávat něco jiného. Svižnějšího, modernějšího, ba
i zábavnějšího… Jednoho dne mi došla, jak se to tak
blouznivcům stává, pošetilost mých nadějí a snah
a po letech nastal čas odejít.
Současný šéfredaktor v reportáži Svitavského deníku o regionálním tisku nemohl jinak, než prohlásit, že o práci v redakční radě není zájem. Škoda, že
nepadla otázka, proč tomu tak je.
To, že to netrápí městskou politickou elitu, vcelku
chápu. Město funguje bez dluhů, prosperuje (viz Respekt č. 22), o otevřenou komunikaci s občany nijak
zvlášť nestojí (jistě, nebereme-li vážně starostovu
odpovědnu na výše uvedené adrese). Městský časopis vychází, tradice je zachována, úplný průšvih
to není. Vize, blouznivci a písmáci do časů, kdy blahobyt dokumentuje fotka šlapadla na rybníku, kam
kdysi poličští synci chodili plavit koně, prostě tak
nějak nezapadají. Otázkou zůstává, zda je nezbytné
a dobré, se s tím smířit.
-kaz-
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Během prázdnin se mění pravidelný týdenní program, viz níže. Na
výlety není potřeba se přihlašovat,
sraz je přímo na nádraží, případně
u autobusové zastávky Hegerova. V případě špatného počasí se výlet nekoná. Dále upozorňujeme,
že během příměstského tábora, který se koná
23.–27. 7. , bude centrum pro veřejnost uzavřeno.
Přejeme vám všem krásné léto.
Pravidelný prázdninový program
• Klubík: každé pondělí 9.00–12.00 h.
• Dílny dle programu: úterý 9.00-12.00 h.
• Hlídáček: každou středu 8.00–12.00 h.
• Výlety dle programu: každý čtvrtek
• Klubík:každý pátek 9.00-12.00 h.
• Cvičení s Danou:
všechna cvičení probíhají přes prázdniny
v MaTami
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA 19.00–20.00 h.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h.
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 h.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/hod., 45 Kč/h. za každého druhého sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků. Pro rezervaci a více
informací volejte na tel.: 724 921 384 nejlépe den
předem, abyste si zajistili volné místo. Pro rezervaci a více informací volejte na tel. 724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Dílna – Zvonkohry
10. 7.
Se zvonkohrou z naší dílny rozezníte celé léto.
Výlet – hřiště Svitavy
12. 7., odjezd v 9.10 h. ze zastávky Hegerova
Dětské hřiště u atletického stadionu pro malé
děti je umístěno do klidové zóny přiléhajícího parčíku s mnoha prvky pro skupinové hry malých dětí.
Vedle je velké robinsonádní dětské hřiště s herními
prvky pro kategorii dětí ve věku od pěti let výše.
Dílna – Mozaika z kvítí
17. 7.
Mozaika z kvítí barvami přírody okno rozesvítí.
Výlet – Minizoo Falbgery
19. 7., odjezd vlakem v 8.53 h.

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

Děti si mohou pohladit kobylku českého sportovního pony s hříbátkem, holandské zakrslé kozy,
göttingenská miniprasátka, králíky, morčátka, pejsky, indické běžce, kachny pižmové, slepice, andulky, zebřičky.
vstupné na farmu: 30 Kč/osobu, děti do 1 roku
zdarma
Skřítkování
28. 7.
Ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů pro
vás opět připravujeme celodenní zábavný program
pro děti i dospěláky plný hravých úkolů a her nesoucí se na vlnách cestování po krásách světa. Než
se vydáte na cestu muzeem, přijďte za námi do centra na facepainting a drobnou dílničku.
Dílna – Ubrouskování
31. 7.
Přijďte dát jiskru obyčejným věcem ubrouskovou technikou.
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 19. 9. (středa 9.00 – 17.00 h.)
a 20. 9. (čtvrtek 9.00 – 16.00 h.). Opět se můžete
těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského
oblečení a obuvi na období podzim/zima, oblečení
pro těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete až do
odvolání na e-mailové adrese bazarek.matami@
email.cz.
Příjem věcí: 17. 9. (pondělí) 9.00 – 17.00 h. (Jordán). Výdej věcí 21. 9. (pátek) 9.00 – 16.00 h. (Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy s permanentkou 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
„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
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

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
25. května 2018 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) –
takzvané GDPR.
Proto, abychom vám mohli poskytovat naše
služby, pracujeme s vašimi údaji.
Jaké údaje o vás zpracováváme?
Jméno, příjmení, adresa, státní občanství,
datum narození, rodné číslo.
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle
školského zákona (561/2004 Sb. § 28) vedeme
jakožto školské zařízení.
E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám
mohli poskytovat naše služby (ověření vašeho
věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)
Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme
pro některé typy aktivit (především pobytové
tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš
souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčastnit (nebyli bychom schopni vám/vašim dětem poskytnout
odpovídající zdravotní péči).
Fotografie, video nahrávky
V rámci našich aktivit pořizujeme fotografie
a videonahrávky, které vám zpřístupňujeme
prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí.
Fotografie vždy zpracováváme anonymně.

Máte právo na přístup k vašim osobním
údajům, jejich opravě, doplnění a vymazání.
Můžete také požádat o předání vašich údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze po
nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle
účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo dále uchováváme (v případech,
kde je to vyžadováno zákonem).
Přihlašování online na
mozaika-policka.iddm.cz
Změny v klientském centru dle požadavků GDPR. Funkce pro získávání souhlasů
jsou aktivovány u přihlášek. Přihlášky vám
nebudeme odesílat e-mailem, ale do vašeho
klientského účtu, kde budou ke stažení.
Klientské centrum je nově přepracováno
a optimalizováno pro mobilní zařízení.
S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se na nás klidně obraťte. Na Mozaice budeme od 27. 8. K tomuto datu budou
také připraveny nové zájmové kroužky a kurzy k přihlašování.
Irena Chroustovská,
SVČ Mozaika Polička

Autorské čtení Martiny Vítové
V pátek 8. června se v Městské knihovně v Poličce
uskutečnilo autorské čtení Martiny Vítové, žákyně
3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Střední
školy obchodní a služeb SČMSD, Polička. Čtení bylo
zorganizováno Městskou knihovnou v Poličce ve
spolupráci s p. učitelkou J. Feltlovou jako doplnění
výuky českého jazyka a literatury a zároveň jako
připomenutí letošních historických osmičkových
výročí. Kvízy a zábavné úkoly, které čtení doprovázely, připravila K. Kašparová, která převzala i roli
moderátorky.
Hned na začátku se žáci seznámili s jednotlivými osmičkovými roky hravou formou kvízu. Pak
už předstoupila Martina se svou první povídkou
nazvanou Co nám vzala válka. Příběh byl věnován
památce její prababičky, která se musela první světovou válkou protloukat jako svobodná matka. Ná-

sledovalo doplňování pracovního listu týkajícího se
reflexe první světové války v literatuře. Ve chvíli, kdy
její spolužáci přiřazovali jednotlivé pojmy do správných políček, si Martina připravovala čtení své druhé povídky nesoucí název Návrat z války, která byla
volným pokračováním té předchozí a zachycovala
pocity muže vracejícího se z války do rodného kraje.
Poté došlo i na poslední příběh pojmenovaný Pohádka o dědečkovi, nestvůře a jiskřičce, což byla reflexe druhé světové války vyprávěná formou pohádky
pro malé dítě. Všechny příběhy měly silný citový
náboj, který mezi přítomnými vyvolal dojetí a který
snad vedl k hlubšímu prožití skutečnosti, jak dobře
se nám žije v dlouholetém míru. Posluchači odměnili Martinu potleskem. Na konci milého setkání si
účastníci vyrobili placky, které jim tento den budou
připomínat. „Byla to nesmírně cenná zkušenost. Už
se nemůžu dočkat, až si ji příště zopakuju před větším počtem žáků a později i před veřejností,“ zhodnotila na závěr svůj zážitek Martina Vítová.
Martina Vítová, *2000, již od 1. ročníku rozvíjí
svůj literární talent, účastní se literárních soutěží,
kde se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími i na celostátní úrovni. Ve šk. roce 2017/18 byla oceněna čestným uznáním v soutěži Daniel za povídku Pohádka
o dědečkovi, nestvůře a jiskřičce a v celostátním kole
soutěže Evropa ve škole obsadila 2. místo s povídkou
Slib daný Bohem. Své příspěvky zveřejňuje na blogu
Knižní svět Martiny Vítové, píše knižní recenze pro
on-line magazín MFantasy.
-MěKFoto K. Kašparová

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

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
9.–13. 7. – Filmový týden – Kino Bystré zve na
letní filmový týden, během
něhož uvede filmy. Black
Panther, Nejtemnější hodina, Dvě nevěsty a jedna svatba, Tři billboardy kousek za Ebbingem,
Ferdinand. Promítat se bude každý den od 19 h.,
dětské představení Ferdinand začne v 17 h.
Dolní Újezd
13. 7. – koncert dolnoújezdské kapely Delay
v areálu v Bořkově od 19.30 h.
14. 7. – Italská noc
od 20.00 h. v areálu v Bořkově, hraje Rock Faktor, vstupné 60 Kč
21. 7. – Memoriál Bohouše Nováčka
fotbalový turnaj v malé kopané na hřišti Sokolu
DÚ
Začátek 11.30 h., občerstvení zajištěno.
Výstava „Kde domov můj“
Regionální muzeum otevřeno každou sobotu
a neděli od 14.00 do 17.00 h.
Litomyšl
5. 7. – Charles Gounod – Svatocecilská mše
13.30-15.00 h. piaristický chrám Nalezení
sv. Kříže, Litomyšl
Při tradiční děkovné bohoslužbě celebrované
Mons. Tomášem Halíkem zazní skladby Antonína Dvořáka a Slavnostní mše Charlese Gounoda
k poctě svaté Cecílie, patronky zpěváků, hudebníků a hudby.
6. 7.–31. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky
2018
18.00 a 19.30 h., Toulovcovo náměstí
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový koncert nejen pro dospělé (6. 7. Jan Burian,
13. 7. Megaphone, 20. 7. Ivan Hlas trio, 27. 7. Neřež).
11. 7.–29. 8. – Středa, hudby vám třeba
19.30 h., park u Smetanova domu
11. 7. ˇXilt, 18. 7. Do větru, 25. 7. Lucky Joke,
1. 8. Věneband
Každou prázdninovou středu posezení s živou
hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu
v parku za Smetanovým domem, občerstvení zajištěno.
26. 7. – Večer s galerií. Lucky Joke
17.30 h., dům U Rytířů, Litomyšl
Spojení jazzu a funku v podání saxofonu, kytary a cajonu vám představí litomyšlská kapela
Lucky Joke.
Lubná
5. 7. – Lubenská křídlovka
13.00 h. – letní areál v Lubné – vystoupí
Perštejnka, Holóbkova mozeka Protivanov, Havlíčkobrodská 12
Vstupné 140 Kč, po skončení festivalu k poslechu a tanci zahraje Holóbkova mozeka.
Oldřiš
13.–15. 7. – Pouťové oslavy v Oldřiši za Orlovnou
V pátek 13. 7. diskotéka, v sobotu 14. 7. taneční
zábava – hraje Kyvadlo, v neděli hudební odpoledne – hrají Countrymeni.
Program je zveřejněn na www.oldris.cz.
Široký Důl
7. 7. – VIII. sraz veteránů
9 – 12 h. – prezentace, 13.00 h. – vyjížďka dle
mapy, 15.00 h. – vyhlášení – automobil srazu,
motocykl srazu, dobové oblečení srazu, 19.00 h. –
retro diskotéka
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Skauti a Čas
pro neobyčejné
zážitky

PhDr. Otakar Aleš Kukla
2. 5. 1931 – 2. 7. 2008

V sobotu 2. června jako tradičně proběhla akce
Čas pro neobyčejné zážitky. O to neobyčejnější, že
jsem měla možnost tento čas strávit ve společnosti kluků, kteří si říkají Bílí tygři a scházejí se celý
rok na skautských schůzkách a akcích. Letos jsem
jim navrhla otevřít klubovnu pro veřejnost. Znamenalo to ale připravit prostory, vymyslet drobné
aktivity pro návštěvníky a také se zúčastnit v plném počtu. Navíc jsme chtěli tuto noc zakončit
také neobyčejně, a to přespat uvnitř bašty, kterou
máme jako skauti k dispozici. Byla jsem zvědavá,
jak se nám vše podaří připravit a také, jestli vůbec
přijdou nějací návštěvníci. Přeci jenom lákadel na
tuto noc bylo v Poličce hodně. O to větší zážitek
to byl. Skauti se po celou dobu od 19 do 23 hodin
nezastavili. Po skončení akce jsme společně zašli
na zmrzlinový pohár a já s radostí poslouchala, jak
si jeden přes druhého vyprávějí zážitky, vnímala jsem jejich nadšení a hrdost z dobře odvedené
práce. Po půlnoci jsme všichni zalezli do spacáků a usnuli. V neděli ráno po společné snídani už
stačilo uklidit baštu a klubovny a rozejít se domů.
Přesto si kluci našli chvíli ke společnému hraní na
kytaru a zpívání. Děkuji vám, Bílí tygři.
Petra Habrmanová

Přijměte dobrou
radu tria malířů
„Obraz je dar trvalé hodnoty“
Jan Čihák, Jiří Petr a Zuzana Ridzoňová
Možná si už mnozí z poličských občanů všimli, že
v Riegrově ulici pod kostelem (bývalá prodejna drogerie Teta) funguje od 9. června galerie obrazů. Je
koncipována jako autorská prodejní a najdete tam
díla tří výtvarníků – Jana Čiháka z Horního Újezda,
Jiřího Petra z Lezníka a Zuzany Ridzoňové (pochází ze Slovenska, nyní žije ve Švýcarsku a do Česka
pravidelně dojíždí).
Na otázku, jak se dali dohromady, nám odpověděl
Jan Čihák: „Někdy v roce 2001 jsem u Petrů krátce
bydlel. Jiří právě dokončoval gymnázium a v malování našel zálibu. Tak jsem ho zasvěcoval a zaučoval. Pak se po internetu seznámil se Zuzanou a byli
jsme tři. To nám umožňuje nabízet velkou paletu
malířských žánrů. Děláme krajinomalbu, kytice,
abstraktní díla, snové obrazy. Výhody tohoto způsobu prodeje spatřujeme v tom, že nikdo nemusí
s nákupem spěchat. Máme nyní otevřeno denně od
9.00 do 17.00 hodin, takže každý může přijít kdykoliv a rozmyslet se. Jsme připraveni zájemcům
vybrané obrazy po určitou dobu rezervovat.“
A máme pro vás ještě jednu dobrou radu. Mějte
na paměti, že obraz je dar trvalé hodnoty, která
stárnutím roste. Je to ideální dárek ke svatbě, svátku, narozeninám, promoci…
-vra-

10

Dne 2. července to bude deset let, kdy jsme museli vzít na vědomí, že nejdéle píšící přispívatel Jitřenky nám už nikdy nic nenapíše. PhDr. Otakar
Aleš Kukla, ředitel Musea v Poličce, ředitel Alšovy
Jihočeské galerie a později jako zástupce ředitele
Galerie hlavního města Prahy, byl spjat s Poličkou,
její historií i současností a zanechal jí svými články a úvahami nesmazatelné dědictví. S mým bratrancem, ale především životním kamarádem jsme
spolu nespočítatelné hodiny promlouvali a napsali
si stovky dopisů. Vybral jsem ten, který je datován
takřka na den přesně čtyři roky před jeho nenávratným odchodem. Odchodem, s nímž jsem se vlastně
zcela neztotožnil, a přistihuji se, že stále v duchu
kladu Otíkovi otázky, jež by uměl nejen zodpovědět,
ale i filosoficky zdůvodnit a rozvinout.
Dopis, který otiskuji, byl odpovědí na můj; týkal
se mé účasti na diskusi o Shakespearových sonetech. Dopis uvádím doslovně, jen pro mladší generaci jej na několika málo místech doplňuji vysvětlivkou.
A. Klein
Praha 1. července 2004
Milý Aďo, milá Slávko,
určitě existuje telepatie, nebo alespoň nějaká
tajemná myšlenková souhra. A snad ani ne tak, že
by jeden z nás „vysílal“ a druhý „přijímal“, ale že
myslíme navzájem podobně, dokonce v jakési záhadné časové shodě. Nedávno nám jedna Alenčina
žákyně půjčila na videokazetě Zeffirelliho filmovou
adaptaci Romea a Julie, kterou jsme sice už předtím asi dvakrát viděli, nyní jsme však měli možnost
pokochat se filmem detailně. Hned potom jsem si
vzal k ruce nejen o něco starší Saudkův překlad
a také podrobný textový rozbor s odkazy na historické souvislosti jednotlivých výroků, na původ
jednotlivých částí dramatických a literárních vzorů z per starších autorů. Bylo to zajímavé počteníčko – a to mne pak vůbec přivedlo zpět k Shakespearovi jako takovému a s rozkoší jsem se plavil na
vlnách ostrovtipu jeho dialogů a střídavě břitkých
i lyrických veršů.
Shodou okolností mi nějaký čas předtím psala
Táňa, že si vždycky zjara znovu ráda čte Shakespearovy Sonety. Nevím, který překlad má po ruce,
řekl bych, že skoro nejznámější je ten od „Ládi
Bambáska*“(* absolventa poličského gymnázia),
tedy Jana Vladislava. Ve své odpovědi jsem položil
důraz zrovna na ten šestašedesátý sonet, který jsi
mi vypsal v anglickém originále a v mnoha českých překladech.
Shodou okolností jsem několik překladů Sonetů
měl také v ruce, třebaže zdaleka ne tu jejich pestrou a velkou kytici, kterou nám posíláš. Napsal
jsem Táně, že z překladů, které znám, je mi nejsympatičtější překlad Zdeňka Hrona, aspoň pokud jde
zrovna o 66. sonet. Také Ty jej ve svém přehledu
máš, třebaže bez uvedení překladatele, zato mne
potěšilo, že zrovna u tohoto přetlumočení máš tučnějším písmem napsáno: „Jeden geniální překlad
šedesátšestky“. Pak je v Tvém zápisu zařazen znovu ještě jednou na str. 3 a překladatel je tu tentokrát uveden jako „neznámý“. Nuže, není neznámý,
je to Zdeněk Hron. I když zároveň Tebou v závěru
citovaný překlad Saudkův, podobně jako jedním
z diskutujících připomínaný překlad Hilského,
jsou rovněž výstižné. Vůbec je zajímavé srovnávat
tu rozličnost přístupů a interpretací, proto vřelé
díky za všechno. (Jen škoda, že většina diskutujících se pořád točila pouze kolem již zlidovělého
výroku Werichova.* (*Proti blbosti i bohové bojují marně.) Je to pěkný výrok, ale Shakespeare je
mnohem víc než jeden chytrý výrok. Zasloužilo to
bohatší diskusi. Fakt ovšem je, že Werich byl až mimořádně velkým ctitelem Shakespeara (např. jeho
Dopis Shakespearovi a množství odkazů a návratů k němu, nebo stále propracovávaný a s J. Voskovcem neúnavně prodiskutovávaný a nikdy ne-

dokončený scénář k vlastní interpretaci Falstaffa
etc. etc.).
Vzpomínáš si na malý shakespearovský večírek
Gramoklubu v úzkém kroužku, pro který jsme spolu s Eliškou pod vedením jednoho pražského režiséra (tehdy zrovna navštívivšího Poličku) připravili
výběr několika slavných scén z Romea a Julie? Samozřejmě v Saudkově překladu, který tenkrát platil za nejmodernější a skalní, zastánci klasických
přetlumočení Sládkových se s tím nemohli smířit
a Saudkovi se vysmívali jako „obhroublému“. Nechápali, že shakespearovská angličtina je už sama
odstupňovaná podle společenských vrstev, které
se v mluvě navzájem liší (v nové době viz Shawův
Pygmalion).
Sládek tyhle rozdíly do značné míry setřel a více
dbal jakéhosi až „aristokrat ického“ vyznění díla.
Jeho verš byl kultivovaný, noblesní, a tak chápu, že
na něm dlouho lpěli. Mám pocit, že drobné ohlasy
nechuti k novým překladům se projevily i u Wericha (… a pak mu nalil do ucha med – nebo jed? Já nevim, já jsem to čet v originále…“*). (*W+H: Caesar
– proscénium.) Časem Saudek zákonitě Sládka vytlačil (sám jsem ještě Hamleta četl poprvé ve Sládkově podání a měl jsem odtud i bohaté výpisky.) Že
stárneme a čas letí bezohledně dál, vidíme v tom,
že mezitím během našeho života stačil již i ten „příliš moderní“ Saudek zastarat a Shakespeare je překládán pořád nově a nově. Ta nová přetlumočení
však nejsou žádným návratem od Saudka k Sládkovi, ale ještě větším rozvinutím Saudkova pojetí
a je to vlastně tak dobře. (Rozlišení mezi vznešenou
mluvou Hamletovou, hrubou řečí hrobníků v čase
Ofeliina pohřbu, podobně mezi mluvou Romeovou,
v níž literární vědci rozpoznali vlastně pokračování dvorské troubadourské poesie a drsným vtipkováním muzikantů rovněž při pohřbu, v tomto
případě Juliině…). Saudek nechával právem i příslušníky zbohatlických vrstev upadat v okamžicích
rozčílení z vznešených výrazů do vulgárních – třeba Kapulet k Julii: „Zpropadená fňukno! Nech hrdost hrdostí a dík nech díkem/ a tenhle čtvrtek po
svých něžných nožkách/ s Paridem koukej mazat
do kostela,/ sic tě tam svezu v biřicově káře! / Ty
jedna bledule! Ty drzá žábox mátoho!/ Pryč! Jdi mi
s očí.! Neposlušná stvůro./../…Ty, děvko!“
-- – Už se mi chtělo zůstat u Shakespeara a pořád
ještě k tomu něco dodávat. Stejně je zvláštní, jak
vůbec nic na tomto středověkém autorovi nezvetšelo, jak jiskří a oslňuje a takhle jiskřit a oslňovat
nepřestane nikdy… A tak se omlouvám. – -K tomu, jak si žijeme tady, vlastně se mi ani nechce se vracet, mnohé jste si pověděli s Alenkou už
telefonicky, a to je jaksi setrvalý stav. Ten šestašedesátý sonet ostatně platí za všech režimů, dnes
tu „sílu, moc a blbost“ mají v sobě zase noví zbohatlíci, a není dovolání, šaškové politických hrátek
na všech stranách si tak akorát hlídají pro sebe
své platy. Řekl bych, že dnes se dá žít spíše jen ve
venkovských městech, tady v Praze je to však často
k nepřežití. A člověk usmýkán a utýrán pak přijede se utěšit k dobrým lidem na venkov a leckdy
od nich zaslechne: Ty Pražáku! (Pro mne Pražáci
jsou na jedné straně někteří nabobové, ale ještě víc
pražští chudáci a bezdomovci hynoucí v parku na
lavičkách a vyhánění i odtud, já zjednodušovat nemohu. Jsem spíše na straně těch Pražáků, kteří nemají nikde zastání a nikde dovolání, kdy „lumpové
se posmívají pravdě“…
A tak je přece jen lépe zůstat při tom velkém Angličanovi, že „Shakespeare byl – jak říká on – velký
básník „.* (* – W+H:Těžká Barbora – proscénium.)
Díky za zaslané texty. Celé Vaší rodině od celé
naší rodiny hodně pozdravů a vzpomínání.
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Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... červenec 2018

1. 7.
3. 7.
4. 7.
10. 7.
15. 7.
17. 7.
18. 7.

Čas
16.00
14.00
20.00
9.00
15.00
9.00
18.00

19. 7. 14.00
21. 7. 21.30
22. 7. 16.00
24. 7. 14.00

28. 7.
31. 7.

9.00
9.00

1. 8.
3. 8.

21.00
19.00

28. 4.–2. 9.
5. 5.–2. 9.
26. 5.–22. 9.

#

2. 6.–30. 12.
13. 7.–14. 7.
14. 7.–15. 7.

Název akce – popis
Divadélko pro děti – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka pro děti
Dílnička pro děti v radnici – Krasohled
Letní kino v AV sále – Milada
Dílnička pro děti v MaTami – Zvonkohry
Hudba – posezení s harmonikou
Dílnička pro děti v MaTami – mozaika z kvítí barvami přírody okno rozsvítí
Divadlo pro dospělé: Cesta kolem světa – divadelní show s ochutnávkou
rozmanitých jídel
Pohádkové odpoledne v parku – čtenářský workshop pro děti – Společné čtení,
povídání, naladění s pohádkovou hudbou, malování nebo tvůrčí psaní.
Letní kino – Dítě Bridget Jonesové
Divadélko pro děti O princi z knížky
Dílnička pro děti v muzeu – Zavítejte na výstavu Království panenek a vyrobte si
LÁTKOVOU PANENKU, se kte-rou můžete večer usínat nebo ji použít jako polštářek.
K hraní si vytvoříte také drob-né panenky ze dřeva, papíru či polystyrenu.
Skřítkování – festival pro rodiny s dětmi.
Dílnička pro děti v MaTami: Ubrouskování – přijďte dát jiskru obyčejným věcem
ubrouskovou technikou
Letní kino v atriu – Dunkerk
Koncert kapely Apetitt – Koncert folk-country-rockové kapely

Název akce – popis
Výstava: Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur
pro malé i velké stavitele…
Výstava: Známé i neznámé podoby Radka Pilaře – výstava představuje tvorbu
vynikajícího českého výtvarníka, ilustrátora
Výstava: Království panenek – výstava představuje krásnou sbírku historických
panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
Polička v osmičkách
Colour Meeting
„Život na věži – kostýmové prohlídky
– Oživené prohlídky rodně světničky Bohuslava Martinů“

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

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

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

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

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

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

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

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

Místo konání

Pořadatel akce

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Radnice

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)
Park u hradeb

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
Políčko, z.s.

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

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

Kontakt, informace, rezervace
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Zprávy z Masarykovy ZŠ
90 let a stále
krásná a svěží
Dáma v červeném, Masarykova základní škola, už 90 let
vévodí poličskému nábřeží
u Synského rybníka. Nadčasová stavba poličského stavitele
Bohumila Šmída neztratila dodnes nic ze své
elegance. Dokázala se přizpůsobit všem novým
nárokům na využití pro potřeby žáků i učitelů.
Dnes, nově zrekonstruovaná, s přístavbou pro
šatny, nově zařízenými třídami a kabinety, sportovní halou, novým multifunkčním sportovním
hřištěm a revitalizovaným prostranstvím před
školou plní všechny nároky, které na budovu
školy kladou současné potřeby moderní výuky.

akce pro děti z mateřských škol Hry bez hranic –
veselé sportovní a pohybové aktivity pro všechny.
Her se zúčastnili v rámci hodin tělesné výchovy
i naši žáci.
Broučci a zvířátka
V pátek 25. 5. naši školu navštívila paní Fáberová z Borové u Poličky. Přivezla ukázat dětem
z přírodovědného kroužku zvířata ze své farmy.
Dětem se moc líbila přehlídka zvířat, zajímavé povídáni paní Fáberové, ale především byly
nadšené z toho, že si mohou zvířátka pohladit,
pochovat a vodit na vodítku. Viděly morčata,
slepice, obrovského kohouta, šneky, kachňátka,
užovku červenou a na vodítku si povodily na
školní zahradě králíka, fretku a zakrslou holandskou kozu.
Naše rekocábka
V rámci ekologické výchovy se žáci naší školy
zapojili do projektu Hrajeme si s vodou a plasty. Zhruba dvouměsíční projekt byl zaměřen
na plastové obaly v mořích, oceánech a obaly
všeobecně. Někteří se tomuto tématu věnovali
intenzivně v hodinách českého jazyka, přírodovědných předmětech a především ve výtvarných
činnostech. Celý projekt byl zakončen vypuštěním lodě na rybník před školou, a to ne ledajaké
lodě. Loď z pet lahví vytvořili společnými silami
žáci 1., 2., 9. tříd a především žáci 6. třídy. Zapojily se i děti z MŠ, které také nosily stavební materiál. V Den dětí nesli žáci deváté třídy a s nimi
doprovázející ročníky z 1. stupně naší školy za
zpěvu písně „Já mám kocábku“ loď k rybníku.
Zde byla pokřtěna a se svými kapitány obeplula
celý rybník. Pro malé přihlížející byly v blízkém
parku připraveny hry s plastem a vodou. Velké
množství pet lahví, které děti nanosily, se nespotřebovalo, ale skončilo ve správných žlutých kontejnerech. Doufejme, že si děti často vzpomenou,
proč jsme vlastně Rekocábku vytvořili.

Učitelé a žáci naší školy k 90. výročí otevření
školy uspořádali 2. června v rámci Času pro neobyčejné zážitky slavnostní výstavu. Přes 2000
návštěvníků, kteří výstavu navštívili, si mohlo
prohlédnout expozice k historii školy, fotografie
učitelských sborů na školách Obecné a Hlavní
dívčí a chlapecké, také na I. a II. ZDŠ a současné
Masarykově škole. Mohli se podepsat na červenou cihlu a přispět ke stavbě papírového modelu školy. Další prostorové modely školy vyrobili
malí stavitelé z řad žáků. Výstava Generace ve
škole byla doplněna sbírkou učebnic, pomůcek
i aktovek, které žáky školy doprovázely při jejich
školní docházce. Mladší žáci předvedli pohádku
O Zlatovlásce a v hudebním salonu B. Martinů
vystupovali s hudebním programem. Žáci devátých tříd promítali film Pohlazení pro maminky,
který sami natočili. Ve sportovní hale školy se
představila tělesná výchova ponovu: street dance, parkour, sportovní gymnastika, kruhový trénink tabata a další. Absolventi naší školy vystavovali své umělecké projekty. Svými výtvarnými
pracemi vyzdobili žáci celou školu. V roce svého
90. výročí se škola představila opravdu v celé své
kráse.
V minulém měsíci pokračovaly další aktivity
našich žáků. Ve dnech 15. – 17. května si budoucí
prvňáčci vyzkoušeli Školu nanečisto. Rodiče se
seznámili s budoucími třídními učitelkami svých
dětí, získali potřebné informace o vyučování
i školní družině. Pro děti byl nachystán zajímavý
program plný her, při kterém se seznámily s novými spolužáky i prostředím. V návaznosti na
tuto aktivitu proběhla na zahradě školní družiny

Biologická olympiáda 2018
Stejně jako každý rok, i letos na naší škole proběhla biologická olympiáda. Do okresního kola
postoupili v mladší kategorii Tomáš Lněnička
a Adéla Bomberová (oba z 6. A) a ve starší Anežka
Vargová, Michal Jílek a Adéla Škorpíková (všichni z 8. A). Okresní kolo se konalo v Litomyšli, kde
naši mladší spíše sbírali zkušenosti do dalších
let, ale ve starší kategorii jsme získali výborná
umístění – druhá (Vargová), pátý (Jílek) a šestá
(Škorpíková). Anežka Vargová tím postoupila do
krajského kola, kde v silné konkurenci nejlepších
biologů celého Pardubického kraje získala pěkné
osmé místo.
Matematická olympiáda
a Pythagoriáda 2018
V měsících duben – květen se konala okresní
kola matematické olympiády a Pythagoriády,
kterých se zúčastnili i žáci naší školy. V kategorii
osmých tříd si v matematické olympiádě nejlépe
vedla Anežka Vargová z 8. A, která vybojovala
1. místo, v 7. ročníku se úspěšnými řešitelkami
staly Barbora Stodolová a Zuzana Macháčková
ze 7. A a v 6. ročníku na pěkném čtvrtém místě
skončil Adam Havlík. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Jan Kaša a Štěpán Klusoň z 6. A třídy. V okresním kole Pythagoriády pro 8. ročník
vybojovala 3. místo Anežka Vargová, na pěkném
5. místě skončil Jan Kašpar, oba z 8. A. V 6. ročníku nás nejlépe reprezentoval Viktor Olšinár
z 6. A třídy. V 5. ročníku na 6. místě skončila Lucie Kotvová.

městě. Program v úterý byl zaměřen na historickou stránku tohoto malebného města na Dunaji.
Po návštěvě zámku Schönbrunn a jeho zahrad
jsme se vydali do centra města, kde jsme si prohlédli ty nejznámější památky jako Hof burg, budovu státní opery a hlavní třídu zvanou Graben.
Ve středu děti vyzkoušely atrakce v zábavném
parku Prater, potom se porozhlédly po Vídni
z ptačí perspektivy na vyhlídce Dunajské věže
a odpoledne patřilo nákupům dárků a suvenýrů
v nákupním centru. Večer jsme se všichni vrátili
plni dojmů do Poličky.
Ležáky 2018
Dne 16. května se úspěšní řešitelé dějepisné
soutěže vypravili na pietní území Ležáky. Zde byl
pro malé dějepisáře připraven program. Mladší
žáci hledali informace v památníku. Starší sledovali příběhy různých rodin během 2. světové
války a vžívali se do jejich pocitů. Poté se všichni
podívali na film „Ležáky, vesnice, která nemlčela.“ Následně si mohli žáci prohlédnout muzeum
a projít si celý areál.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 16. května se konalo okresní kolo
Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Svitavách.
Žáci soutěžili v těchto disciplínách: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti, zdravověda, dopravní testy a práce s mapou.
V I. kategorii naši školu reprezentovali: Barbora Groulíková, Dominika Došlá, Matěj Andrle
a Jakub Findejs. Družstvo obsadilo 7. místo.
Ve II. kategorii závodili: Markéta Zavoralová,
Kateřina Tůmová, Martin Mužík a Šimon Němec.
Družstvo se umístilo na 4. místě.
Hokejbal proti drogám 2018
V turnaji naši hokejbalisté hladce prošli okresním kolem, které se konalo na hokejbalovém hřišti v Poličce, a tak se mohli 16. 5. vydat do Chrudimi, kde v tomto progresivním sportu poměřili
své síly s ostatními školními výběry z Pardubického kraje. V kvalitně obsazeném turnaji obsadili naši hokejbalisté bronzový post.
Mc Donald’s Cup
15. května se konalo okresní kolo v minifotbalu
Mc Donald’s Cup žáků 1. – 3. ročníků ve Svitavách. Naši školu reprezentovali: Filip Hájek, Vratislav Laška, Jan Pavlík, Vít Pavlík, Filip Karlík,
Stanislav Dospěl, Viktor Dušek, David Navrátil,
Dominik Husák a Jiří Konopásek. Žáci vybojovali 2. místo.
Hledá se vítěz
Za krásného slunečného počasí proběhl
30. 5. v Liboháji pro naše žáky jeden z posledních sportovních meetingů tohoto školního roku.
Tento cyklistický závod je určen dětem ze základních škol Pardubického kraje a hlavním patronem seriálu je Jaroslav Kulhavý – olympijský
vítěz. Naše škola podpořila akci víc než třiceti
startujícími žáky napříč všemi ročníky. Na tvářích závodníků bylo vidět, že si krásné sportovní
dopoledne užívají a ti nejlepší si odnesli i mnoho
věcných cen.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci
naší školy.
-sm-

Vídeň 2018
Ve dnech 29. – 30. května se vybraní žáci
8. a 9. tříd zúčastnili poznávacího zájezdu do
Vídně. Celkem 51 dětí mělo možnost zažít 2 příjemné dny plné zážitků v rakouském hlavním

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Kdo milován byl,
není zapomenut.
Smutný pro nás navždy
zůstane 29. červen 2010,
kdy nás po tragické události
a bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný syn, manžel,
tatínek a bratr, pan Jaroslav
Švanda.
Děkujeme všem, kteří na
něho nezapomněli.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
V červenci vzpomeneme
8. výročí úmrtí Josefa Beneše

a 2. výročí úmrtí jeho manželky Boženy Benešové.
S láskou vzpomínají
synové s rodinami.

2. 7. 2018 uplyne 10 let od
smrti milovaného manžela
a tatínka Otakara Kukly.
Nezapomeneme.
Manželka a děti

S láskou vzpomínáme na
pana Jindřicha Báču, který
zemřel 4. 7. 2016.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka Jarmila, děti,
vnoučata, ostatní příbuzní
a známí.
Dne 7. 7. 2018 uplyne
10. výročí od úmrtí vzácné
a dobré ženy, paní Elišky
Kratochvílové.
Život vyhasl, ale zůstala
její náruč, pohlazení, polibky,
úsměvy, slzy štěstí i bolesti,
vzpomínky. Stále žije v nás
a s námi.
Děkujeme maminko.
Děti Eva, Milena, Jindra
a Dana s rodinami
Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát,
Chvíli postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
Dne 11. 7. si připomeneme
dvacet let, kdy nás opustil
pan Ladislav Kalášek.
S láskou vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.
Dne 12. 7. 2018 uplyne
5 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan Vladimír
Kaštánek.
Stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
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Ad sucho
Můj příspěvek do Jitřenky
určitě zapadne někam…
Reaguji na „boj“ starosty města s druhou stranou
ohledně úbytku vody v krajině.
Nemyslím si, že pan starosta (Jaroslav Martinů)
má pravdu v článcích týkajících se problému ubývání
vody v naší krajině.
Víme dnes již všichni (?), že meliorace a rekultivace krajiny (rušení mezí v rámci větších celků)
byl a bohužel zůstává jedním velkým nesmyslem!?
a hlavně problémem!
Shrnu to jen do základů. Nejsem odborník, ale celý
život se v této oblasti pohybuji, tak si dovolím(!) napsat svůj názor.
Vytvoření velkých celků lánů orné půdy či luk je
neskutečný prohřešek proti naší přírodě. Zmizely
remízky, meze, kde se všude shromažďovaly všichni
přirození ochránci přírody před škůdci. Mám snad
jmenovat?
Pak naše socialistické zemědělství, po zrušení
všech mezí a remízků začalo uplatňovat chemii.
A to, bohužel, pokračuje dodnes, a proto máme ty
problémy nejen v přírodě, ale i ve zdravotnictví.
Jenže když máme za „premiéra“ toho, koho máme,
pak se ani není čemu divit.
Ale zpět.
Dotace!
Veškeré dotace, na cokoliv, je potřeba zrušit!
Mrší nejen trh, ale všechno. Každý jen čeká s nataženou rukou se slovy „nedáš(?), nedostanu(?), neudělám!“
Výsledkem jsou naše pole, kde by jinak mohla růst
pšenice, žito, ječmen, oves, brambory, jetel, len…
A kde to dnes uvidíte?
Kukuřice, řepka, fotovoltaiky!
Fotovoltaiky na polích, kde by právě měly růst ty
plodiny, které zmiňuji výše.
Když už fotovoltaiky, tak tam, kde se nedá zemědělsky hospodařit, a ne na rovinné půdě! Bohužel to
je obráceně!
Na erozivních polích se pěstuje kukuřice. Proč?
Protože dnes se zemědělci nezabývají osevním postupem (ví to někdo, co to je…? osevní postup).
Zdá se mi, že jsem jako středoškolák, který vystudoval zemědělskou školu, chodil do školy úplně na
dvě věci…
Nic z toho, co jsme se ve škole učili, byť za socialismu, už neplatí. Ale, i když jsem se to učil za socialismu, přesto základy „trojpolního“ hospodaření
a hlavně střídání plodin, osevní postup, je to určitě
to nejlepší pro půdu.
Dnes se pěstuje kukuřice na původním místě několikrát za sebou. Mně se jeví jako správné to, co
jsem se učil, že kukuřice se má pěstovat na stejném
místě až po sedmi letech.
V mých letech neexistovalo pěstovat kukuřici či
řepku v naší nadmořské výšce (600 m n. m.), dnes
je to běžné.
Co se týká starostou města „vychvalovaného“ zřízení rybníků, poličské přehrady, pak už jenom na
dokončenou.
Když ještě můj syn rybařil, jeli jsme na poličskou
přehradu den po rybářském klání a to, co jsem viděl, ryby plující břichem vzhůru… Poté nejen mě, ale
i mého syna přestala „rybařina“ zajímat.
Navíc, když mně můj známý rybář řekl, že na tyto
závody se rybník (přehrada) tak „přerybní“, že každý něco chytí, tak to fakt teda neberu a nerozumím
tomu!
Zástavba města Poličky směrem na Jedlovou je
jedna neskutečná hrůza, hovadina, a já nevím co,
nad kterou se mě chce velebnosti… blejt!
Bohužel to tak je i v jiných městech!
Quo vadis homo?!
Ladislav Borovský
Vážený pane Borovský,
musím napsat, že jsem nemile překvapen stylem
Vašeho příspěvku, který má, jak uvádíte být reakcí na mé názory ve věci vysychání České republiky
a dále na jakýsi „boj“ s druhou stranou.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Píšete, že si nemyslíte, že mám pravdu, ale obratem sdělujete, že meliorace a další neuvážené zásahy
v krajině jsou jedním velkým nesmyslem.
Ano, to jsme ve shodě. I já uvádím, že tyto meliorace vysušily nejméně 1 milion ha zemědělské půdy.
Bez výhrad souhlasím i s dalším Vaším názorem na
rušení remízků a na scelování pozemků do velkých
lánů včetně dalších dopadů velmi intenzivní zemědělské velkovýroby.
Je mi i sympatický Váš názor na dotace, nicméně
bych v této věci tak kategorický nebyl. Myslím, že zapomínáte, že na západ od nás je zemědělská výroba
dotovaná ještě více a je přirozené, že i naši zemědělci
žádají srovnatelné podmínky.
Výstavba fotovoltaiky je zcela jistě špatně, a to nejen z pozice zabírání půdy, ale též i obrovským dopadem na daňového poplatníka naší země (dotace na
výkup proudu dosahují téměř 50 miliard korun).
Pěstování kukuřice je také velký problém, a to
nejen, jak správně píšete, z důvodu eroze, ale také
obrovské spotřeby vody. Jak jsem uvedl ve svém původním článku, jedna rostlina kukuřice spotřebuje
až 200 l vody za vegetační sezónu.
Vážený pane,
musím se ale ohradit ve věci údajného vychvalování poličské přehrady. Ne, není to pravda a nemohu souhlasit. Pouze jsem skromně napsal, že
jsem za naše rybářské sdružení rád za mnohaleté
usilovné konání, které vedlo k vybudování mnoha rybníků. Tyto rybníky také svým malým dílem
přispívají k zadržování vody v krajině. V této souvislosti Vás musím informovat, že kromě přehrad
jsme též zbudovali další rybníky v Rohozné, Stašově, Lačnově apod.
K Vašemu hodnocení výstavby v lokalitě Bezručova chci jen podotknout, že obdobně kritické názory
zaznívaly před lety i na lokalitu Mánesova. Nicméně čas potvrdil, že se vše úspěšně povedlo dokončit
včetně ozelenění a lidé zde spokojeně žijí. Možnost
dostupného bydlení má pro stabilitu a rozvoj města mimořádný význam, což aktuálně vidíme dnes
a denně při diskusích o extrémním nárůstu cen bydlení a nedostatku bytů v celé republice. Jsem velice
rád, že se našemu městu daří i v lokalitě Bezručova
tomuto trendu čelit a realizovat možnosti bydlení
pro lidi za rozumnou cenu.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta
Reaguji na článek v dubnové Jitřence
Souhlasím, že naše země vysychá, situace je
opravdu vážná.
Ale mám důležitou připomínku k jedné, panem
starostem napsané příčině, a to je zeleň, která nás
dle něho svým výparem zbavuje vody. Dle této logiky
by země, které vykácely lesy, měly mít vody dostatek,
ale ve skutečnosti je opak pravdou. O vodu přišly.
Vysvětlím proč.
Listnáče vypařují pouze třetinu roku. Jehličnany
o něco déle. Jejich výpar napomáhá ke vzniku lokálních srážek. I slabá studená fronta od Atlantiku,
která by prošla „na sucho“, při setkání s touto vypařenou vlhkostí spustí déšť. V letních měsících spadne
dvojnásobek srážek, než v zimních.
Dalo by se říci, že lesy působí jako obří čerpadla,
která vodu posílají dál.
V místech, kde ona zeleň roste, nejsou funkční drenáže, které by vodu bez užitku odvedly. Větve tlumí
dopad přívalového deště, známe „že v lese prší dvakrát“, ze stromu kapky padají i druhý den. Nerovnosti a humus v lesním terénu, včetně zastínění, vodu
udrží, a umožní její postupné vsáknutí do spodních
vrstev.
Další velký význam, a to zvláště u rozptýlené zeleně, je ten, že „vyrábí“ vodu z mlh. Na podzim i v zimě
vytvoří jediný strom i několik kubíků. Můžeme si
všimnout, že z něho mnohdy celé dny kape voda,
případně se několikrát za zimu z něho sesype vrstva
(pokr. na str. 15)
ledové námrazy.

Ad sucho

Vzpomínáme

(pokr. ze str. 14)
Při jarním tání se v lesích a pod
remízky sníh udrží déle, voda z něho zásobuje potoky, z volné krajiny odteče často prudce.
Navíc pokud se ještě nějaká osázená mez vyskytne,
tlumí účinek větru, který pole vysušuje, a částečné
brání i odvátí sněhu.
Ještě jedna připomínka a to k onomu „selhání vědců“. Nejedná se o selhání vědců, ale o selhání vrcholných politiků, kteří na vědecká varování reagovali
pouze jejich zesměšňováním.
Otázka na závěr: Jsou naše městské lesy připraveny na následující kalamitu, která se vší pravděpodobností přijde?
Ztráta lesů v okolí našeho města se dotkne každého z nás, ještě více zvýší negativní působení klimatických změn na život v našem městě. Zabývá se
někdo tím, aby se ony dopady zmírnily?
Petr Jílek
Ad sucho
Můj současný článek je doplněním předchozího,
který nemohl v aktuálním čase vyjít, neb na něj nestihl reagovat pan starosta.
Celý problém zeleně a výparu se dá shrnout takto:
země s vnitrozemským klimatem, který u nás bohužel začíná převládat, bez zeleně a výparu z ní přijde
o déšť a promění se v poušť.
V současné situaci musíme přistoupit k efektivnímu ozeleňování přednostně v zastavěných oblastech,
aby se podmínky pro náš život v přicházející klimatické změně příliš nezhoršily.
Vyzývám proto pana starostu, aby uznal svůj fatální omyl, kterého se svým tvrzením o výparu dopustil,
aby napravil své tvrzení o selhání vědců. Trváním na
těchto závažných omylech a dehonestováním svých
oponentů, odvoláváním se na názory kolegů z parlamentu snadno ztrácí své příznivce, mezi které i já
doposud patřím.
Petr Jílek
Vážený Petře, milí čtenáři,
věřím, že nemá cenu opakovat stále dokola argumenty, které zde již mnohokrát zazněly v různých
článcích.
Na většině argumentů se nakonec i shodneme,
pouze je každý prezentuje po svém. Co mě ale velmi
mrzí, je skutečnost, že se tato tolik potřebná diskuse
dostává do osobní roviny. Prosím zastavme to.
Dovolte mi ještě napsat, že jsem ve věci sucha
a jeho příčin písemně interpeloval ministry zemědělství a životního prostředí. Ministerstvo zemědělství
s problémem celkového výparu souhlasí a dokonce
uvádí, že jen za rok 2015 došlo v některých částech
naší země až k 30 % navýšení výparu. Ministerstvo
životního prostředí s tímto naopak polemizuje.
Tyto dílčí názorové rozdíly, i na nejvyšší úrovni,
jsou největším důkazem, že stále ještě neznáme celou pravdu a je nezbytné ve zkoumání všech příčin
usilovně pokračovat.
Snaha a zodpovědnost za udržení vody v krajině
včetně dostatku pitné vody je tak obrovská, že osobně nevidím většího úkolu.
Děkuji za přečtení a seriózní zamyšlení.
Jaroslav Martinů, starosta
Ad sucho II
Vážený pane starosto,
ve Vaší odpovědi jsem byl nařčen z politizace
ochrany životního prostředí a problému vod. Zcela
s Vámi souhlasím.
Avšak co to je, ta politizace? Jistě, mohu se jako jedinec místo planého řečnění tady v Jitřence zabývat
třeba výsadbou stromů ve správné druhové skladbě
a možná se mi jich podaří zasázet stovky. Nicméně
jediné politické rozhodnutí může zasázet ve správné
skladbě desítky milionů stromů.
A dále: zemědělská produkce je zcela deformována českou dotační politikou – na západě převládající
rodinné farmy o max. desítkách hektarů jsou u nás
válcovány stohektarovými lány. Zde stačí jednoduchá politická změna dotačních pravidel, která nebu-

de zvýhodňovat obří farmy, a mohou se začít objevovat remízy, mokřady, bažinky. Takže politizace ano,
vždyť celá naše společnost v podobě, v jaké ji máme,
stojí na dělbě práce a dělbě moci.
Vaše poznámka o rybnících je též problematická.
Rybníky navzdory přesvědčení vodu v krajině nezadržují, resp. pouze omezeně. Hlavní cíl rybníku je
být plně napuštěn a zarybněn se všemi pozitivy, ale
také negativy – neschopnost jakkoliv zadržet přívalové deště, zrychlování odtoku srážkových vod, napřimování vodních toků. Z otevřené hladiny dochází
k velkému výparu, jenž sice nemusí být na škodu pro
malý koloběh vody, přesto za horkých dní činí pokles
hladiny 2-4 cm denně.
A ještě jednou mi nezbývá, než se zastat vědců,
tentokrát z České geologické služby. Ti již před desetiletími vytvořili projekt malých lesních povodí
Geonom, a když se po deseti letech začaly ukazovat
první výsledky, sami jim zprvu nevěřili. V povodích
simulujících současný stav lesů byly odtokové poměry na polovině. No a přes jejich varování jsme dnes
přesně tam.
Pokud budete odpovídat, doufám, že si také ponecháte na odpověď férově měsíc čas.
S pozdravem
Karel Bidlo,
architekt
Vážený pane architekte,
dovolte mi ve stručnosti napsat, že si skutečně myslím, že ochrana životního prostředí je především
prvořadou povinností každého jedince, což samozřejmě nenahrazuje, ale doplňuje úlohu státu.
Ano, velice souhlasím a mnohokrát to i zmiňuji, že
podoba českého zemědělství se musí změnit. Věřte,
že budu velmi rád, pokud se nám podaří k této změně přispět.
Věřím, že ve věci rybníků, Vy jako velmi fundovaný odborník dobře víte, že v povodňových letech 1997
a 2002 sehrály české rybníky nezastupitelnou úlohu.
Při každé rekonstrukci rybníku se v dnešní době již
zohledňuje i zásobní, tj. retenční prostor, který primárně slouží k zadržení přívalového deště. V tomto
duchu byly v posledních letech opraveny rybníky
v Pomezí, Stašově a Peklo v Jedlové. Vodní výpar
z hladin neplatí pouze pro rybníky, ale samozřejmě
i pro údolní nádrže včetně vodních toků, které jsme
bohužel za posledních několik desetiletí z důvodu
napřímení koryt zkrátili o 1/3 jejich původní přirozené délky, což je samozřejmě velká chyba. Celosvětové zkušenosti ukazují, že větším problémem, než
odvěký výpar z vodních ploch je zahlubování koryt,
což způsobuje vysychání údolních niv.
Na závěr napíši, že jsem v parlamentu velice často
svědkem, jak se na tyto zásadní otázky názory liší.
Pokud by to bylo pouze na úrovni politické, tak je to
asi běžné a pochopitelné, ale věřte, že je tomu tak i na
straně odborné.
Toto poznání mě vede k závěru, že je nezbytné i nadále věnovat problému vysychání naší země prvořadou pozornost.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta města
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11. července 2018 uplyne
rok co nás navždy opustil náš
drahý: manžel, tatínek, bratr,
strýc, švagr, dědeček a kamarád, pan Jaroslav Vostrčil. 16. července by oslavil
64. narozeniny.
Dědečku stále na Tebe myslíme a moc moc nám všem
chybíš.
Manželka Jaroslava,
dcery Jana s rodinou,
Renáta s rodinou, Iveta
a Pavel, vnoučata:
Radka, Miroslava, Štěpán
a Martínek.
Dne 17. 7. bys oslavil
70. narozeniny. Nezapomněli
jsme. Navždy budeš v našich
srdcích.
S láskou vzpomínají
družka Veronika, dcery
Renata a Eli s rodinami,
synové David a Milan
s rodinami a bratr Antonín
s rodinou.
21. 7. 2018 vzpomeneme
20. výročí úmrtí milovaného
manžela, tatínka a dědečka,
pana Stanislava Vondry.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou
Dne 21. července 2018 položíme na hrob kytici k nedožitým 81. narozeninám pana
Otakara Ryšavého. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.
Živote můj – měla jsem Tě
ráda, ráda jsem se smála,
Nechtěla jsem všechno, jen
jsem chtěla žít!
A zažívat to, co každý. Vždyť
víš – život!
26. 7. 2018 uplyne již 10 let
od tragické autonehody, při
které zemřela Lucie Báčová.
Zůstaneš v našich srdcích.
Rodina a kamarádi
Dne 27. 7. vzpomínáme
2. výročí náhlého odchodu
maminky a babičky, paní
Marie Koskové.
S láskou vzpomínají
syn Mirek s Monikou,
vnuk Péťa, bratr, sestra
a Hana.
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Poličská univerzita třetího věku –
15. ročník, zimní semestr (francouzský)
V září letošního roku vstupuje naše univerzita
silnicích i vodě sladké Francie. A každé potulování
již do patnáctého ročníku. Tato dlouhověkost by
je o to příjemnější, pokud máte k ruce zasvěceného
nebyla možná bez zájmu posluchačů, kteří pra- průvodce.
videlně váží cestu do našeho improvizovaného
Ani druhé přednáškové téma není neobvyklé.
přednáškového sálu v jídelně Domu s pečovatel- Připravila si jej pro vás Dr. Ivana Fridrichová-Sýskou službou „Penzion“. Samozřejmě, že si jejich
korová. Také se v něm vydáme do Francie, ale do
přízně velmi vážíme a je nám obrovskou vzpruhou
Francie na přelomu věků. V přednáškovém cyklu
v uchvátané „pěně dní“, ale i tato krátká zprávič- „Francouzský podzim středověku“ se v čase vráka by měla posloužit těm, kteří si mezi nás zatím
tíme do doby, kdy vznikala moderní Francie, na
cestu nenašli. Přijďte, budete vítáni. Hlavy zatím
dveře klepala renesance a Francouzi neměli nic
pilnějšího na práci, než se vzájemně vraždit a mrnetrháme, jenom se je snažíme zaměstnat novými
začit ve jménu Boha.
informacemi. I to bohatě stačí. Kromě vyjádření
Původní význam pojmu univerzita znamenal
díku za věrnost našich posluchačů je však na místě
pospolitost, spolek, sdružení lidí. Teprve postuppoděkování městu Poličce, že náš projekt mírného
ně nabyl významu vzdělávací instituce. Poličská
vzdělávání a setkávání se podporuje, a to nejenom
univerzita třetího věku se však zcela programově
finančně, ale hlavně morálně, cestou laskavého
hlásí k původnímu významu. Proto je otevřena
povzbuzování a pochopení.
Pro následující semestr jsme si, jako tradič- všem zájemcům, nabízí přednášky pro každého,
bez omezení věku a vzdělání. Stačí jen v červenně, připravili dvě přednášková témata. S prvním
ci a srpnu dojít do recepce Domu s pečovatelskou
je spojen Dr. Ivan Sládek, který již v předchozím
cyklu sklízel zaslouženou pozornost se svým vy- službou „Penzion“, prohlédnout si seznam předprávěním o Francii. A nezůstalo jenom u vyprá- nášek, vyzvednout a vyplnit přihlášku a zapsat
si do kalendáře, že úterky odpoledne budete trávění, dokonce došlo i na ochutnávky kulinářských
vit v naší improvizované, leč útulné posluchárně
specialit. Protože jsou jeho zážitky s touto zemí
velmi bohaté a během svých přednášek se nestačil
s lektory Poličské Univerzity třetího věku. Těšíme
o všechny se svými posluchači podělit, bude po- se na vás i na společně strávené chvíle během frankračovat i v zimním běhu pod názvem „Ještě jed- couzského semestru 15. ročníku Poličské univerzity třetího věku.
nou Francie po silnici, po vodě“. Máme tedy velkou
I. Smolková, I. Sládek, I. Fridrichová-Sýkorová
příležitost se opět v jeho společnosti potulovat po

Pozvánka DPS
Penzion
17. 7. Thajsko – zveme vás
na besedu o království, které se nachází v jihovýchodní části Asie a stalo se oblíbeným místem turistů, začátek ve 14.00 h. Besedu
s fotografiemi připravili manželé Župovi.
18. 7. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti
25. 7. Literární kavárnička – budeme si číst
pověsti a příběhy z Vysočiny. Začínáme ve
14.00 h v altánku. Za špatného počasí ve společenské místnosti.
26. 7. Narozeninové zpívání od 14.00 h. v jídelně
31. 7. Šikovné ručičky od 13.30 h. v pracovní
místnosti
1. 8. Trénování paměti od 14.00 h. v altánku.
Když bude pršet, tak ve společenské místnosti.

Z činnosti
DPS Penzion
S přáním ke Dni matek plným písniček, básniček, muziky a tance přišli do DPS Penzion děti
z MŠ Rozmarýnek, studenti ZUŠ Bystré a tanečnice tanečního souboru Pohoda, který tančí řecké
tance. Milé setkání, při kterém si účastníci i společně zazpívali. Na závěr byli všichni obdarováni
papírovou květinou, kterou vyrobily seniorky

v klubu Šikovné ručičky. Senioři se také sešli při
Odemykání atria na prvním letošním grilování.
Klobása chutnala, muzika byla výborná a nálada
skvělá. Další setkání při muzice a grilování bylo
v Pomezí, kde jsme vítali léto. Pravda, ten den
sluníčko nesvítilo a trochu i pršelo, ale nikomu to
nevadilo, protože vody je potřeba a sluníčka bylo
letos už celkem dost. Léto jsme přivítali vesele,
snad se vydaří. Při trénování paměti si senioři
připomněli televizní pořad Kufr. Jeden si vždy
vylosoval lísteček s napsaným slovem a ostatním
napovídal, o jaké slovo se jedná. Došlo i na hádání
předmětů. Posluchači Poličské univerzity třetího
věku vyrazili na výlet do Moravského krasu. Projeli Josefovské údolí, kde navštívili Starou huť
u Adamova, zastavili se u Býčí skály, prošli jeskyni
Výpustek a navštívili Křtiny.
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Aby nebyl
nikdo sám

Zprávy z charity

Posunuli jsme se zase o krok dále, pro nás důchodce je polovina roku poměrně krátký čas. Máme
však stále svůj optimismus, zvláště v létě je nám
totiž dopřáno setkávat se v rodinách, vidět své děti
i vnoučata, podělit se s nimi o jejich starosti i radosti
života.
V červnu se uskutečnilo několik zájezdů, ze kterých jsme si odnesli hezké zážitky. Návštěva malé
farmy ve Stašově byla využita k jízdě na koních,
k seznámení se s péčí o zvířata a s jejich potřebami.
Děkujeme majitelům za jejich vlídné přijetí a přejeme manželům Pletichovým, ať se jim práce i nadále
daří.
Nadále pokračuje akce Seniorů ČR na podporu
od upuštění od poplatků za rozhlas a televizi pro
seniory a důchodce nad 65 let. Naše organizace se
připojila a odeslala na 300 podpisů pod touto peticí
pro vládu.
Zúčastnili jsme se akce bydlení v Poličce jako focusní skupina seniorů. Paní G. Chalupníková, která
se podílela na přípravě Koncepce dostupného bydlení v Poličce, spolu s panem Šmoldou kladla dotazy
skupině seniorů. Otázky to byly velmi zajímavé a týkaly se životního stylu starších lidí.
Sportovní hry a některé další akce, které proběhly v měsíci červnu, budou zveřejněny v dalším čísle
Jitřenky.
Co nás čeká? Ani v červenci nebudeme zahálet.
Skupina našich členů se zúčastní 5. sportovních her
v Praze, držíme jim palce. 24. července uskutečníme cyklo výlet přes Jelínek, Bořiny, další trasa bude
určena v průběhu akce. Čekáme hojnou účast všech
našich cyklistů, závěr bude v příjemném prostředí
u přehrady. Sraz v 10.00 hod. u mlýna, vedoucí Milada Krejsová.
Dne 26. července se uskuteční turistický výlet na
Milovy, Blatiny, Dráteníčky, odjezd z autobusové zastávky u Stratílka v 9.00 h, vedoucí pan Ing. Vosmek.
Zdravím všechny naše členy, přeji pěkné letní počasí a očekávám další náměty a podněty pro činnost
našeho spolku a aktivní přístup všech členů. Naše
organizace se blíží svým počtem k 300 zapsaným
členům, je tedy jednou z větších organizací v Poličce.
Senoři ČR, městská organizace Polička
př. Jaroslav Koráb

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

30. 6.–1. 7.

5. 7.

6. 7.

7.–8. 7.

14.–15. 7.
21.–22. 7.
28.–29. 7.
4.–5. 8.

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MDDr. Bidmonová Ivana,
Dolní Újezd 383, 461 631 126
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Dům je splacen
Charitní dům ve Vrchlického ulici
č. p. 10 (označovaný číslicí IV.), který v roce 2014 za úvěr 2 500 000 Kč
koupila Oblastní charita Polička
pro provozování sociálních služeb,
byl v červnu 2018 splacen.
Stalo se tak o celé tři roky před stanovaným termínem hlavně díky mimořádné dárcovské podpoře
dobrodinců. Ti za čtyři roky do veřejné sbírky Dům
pro Charitu, určené na splácení úvěru a nutné opravy související se zprovozněním této rohové budovy,
přispěli neuvěřitelnou částkou 1 044 500 Kč. Charita v pravidelných splátkách uhradila 1 455 500 Kč
a dalších 119 984,30 Kč na úrocích.

Letošním prvním seberozvojovým programem
se stal kurz „Pohybem k duševní pohodě“. Během 8
lekcí probíhajících od 16. dubna do 11. června se přihlášení uživatelé pod vedením Mgr. Petra Schaffera
seznámili s nejrůznějšími pohybovými dovednostmi a sporty. Vyzkoušeli si mj. badminton, basketbal,
fotbal, přehazovanou, tenis, florbal, nohejbal i další
míčové hry. Osvojili si různé způsoby protahování
a rozcvičení těla.
„Uspořádat pohybový kurz pro nás bylo velkou neznámou a výzvou zároveň. Kurz úspěšně
dokončilo 5 účastníků a díky jeho absolvování si
nejen vyzkoušeli své hranice, ale často je i překročili. Zjistili, co vše zvládnou, objevili nové způsoby
zábavy a trávení volného času. Doslova na vlastní kůži poznali, že správně zvolený pohyb může
nejen přispět ke zvýšení fyzické kondice, ale také
k lepší duševní pohodě, spokojenosti a posílit sebevědomí. Do nabídnutých aktivit se zapojili s chutí,
nadšením, a i když si možná občas sáhli až na dno,
statečně vytrvali až do konce, což nás moc těší a je
pro nás motivací do pořádání dalších podobných
aktivit,“ zhodnotila program Jana Dobrovolná, vedoucí střediska.
Domácí hospic podpořen nadací
Domácí hospic sv. Michaela při Oblastní charitě
Polička letos podpořil Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové částkou 40 000 Kč na Posílení zdravotní a hospicové péče poskytované v terénu na
Poličsku. Z nadační podpory Charita uhradila specializované školení zaměřené na specifika ošetřovatelské péče o nehojící se rány a defekty pro dvě
zdravotní hospicové sestry a dále doplnila půjčovnu pomůcek o celou sadu polohovacích polštářů,
které přinesou úlevu a zvýší pohodlí především pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžko.
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové děkujeme za podporu.
Štěpánka Dvořáková

Kočování se Švédy
„Máme velkou radost, cítíme opravdový vděk
k dárcům, a zároveň úlevu. Ještě v průběhu jedné
dluhové zátěže jsme totiž přibrali druhou, když
jsme vloni na podzim vyřešili nedostatek prostor
koupí dalšího domu Vrchlického č. p. 16,“ přiznala
ředitelka Charity Markéta Šafářová. Tentokrát „zasekli sekyru“ 3 milióny hluboko na období jednoho
desetiletí, ale s vědomím, že investují do budovy ve
výborném stavebně technickém stavu, která je připravena k okamžitému nastěhování.
„Umořování jednoho úvěru se snáší lépe než dvou.
Se splaceným domem na rohu ulice však budeme
mít ještě trochu starostí a vydání, než ho dostaneme do kondice,“ přemýšlí ředitelka. K získání
prostředků na kompletnější rekonstrukci chtějí
využít některou z výzev IROP EU a na neuznatelné
náklady shánět peníze i z jiných zdrojů. Výsledkem
by měl být revitalizovaný dům dobře sloužící svému účelu, vyžadující minimální náklady na údržbu
a provoz.
Poličská Charita je vůči veřejnosti otevřená. Každý dům, který s její finanční podporou pořídila, jí
také představila. Posledně zakoupený si lidé mohli
prohlédnout 24. května při Dni otevřených dveří
a 2. června při Času pro neobyčejné zážitky. Možnosti nahlédnout využilo cca 800 hostů.
Pohybem k duševní pohodě
Otevřené dveře Oblastní charity Polička, služby
pro lidi s duševním onemocněním, pro své uživatele pořádají už třetím rokem kromě pravidelných
skupinových klubů také nácvikové programy, jejichž cílem je rozvoj dovedností zaměřených na
různé oblasti života. V minulých letech tak proběhl
např. počítačový kurz, 2 kurzy vaření nebo artefiletika.
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Mladí kočovníci vás zvou na hru Bysterský primátor Václava Batíka. „Námětem hry je skutečná
událost z doby třicetileté války, která se odehrála
v roce 1646 v Bystrém. Již předtím Bystré několikrát navštívila švédská vojska, ale roku 1646 do
městečka vpadla naposledy. Švédové ve městě vymáhali výpalné, vyhrožovali lidem a požadovali
sirotčí peníze1“
Kočování proběhne na území vesnic poznamenaných švédským tažením na Bystré. Roli bysterského primátora ztvární skutečný občan Bystrého
David Janoušek.
Po 30. 7. – Oldřiš (orlovna)
Út 31. 7. – Borová (sokolovna)
St 1. 8. – Pustá Rybná (Hlučál)
Čt 2. 8. – Krásné (kulturní dům)
Pá 3. 8. – Březiny (bývalá škola)
Začátek představení ve 20.00 h., vstupné dobrovolné po představení.
1
KRÁLOVÁ, J. – Historie a současnost města
Bystré, diplomová práce, Univerzita Palackého
v Olomouci, str. 35, 2014

Další nezapomenutelné
dny poličské charity
Dny 23. a 24. května (středa, čtvrtek) zůstanou
navždy zlatým písmem zapsány nejen v paměti
a srdcích pracovníků Oblastní charity Polička, ale
i všech dobrovolných pomocníků, donátorů, mecenášů, sponzorů, jednoduše řečeno – přátel, bez
nichž by to, co se v Poličce stává radostnou skutečností, nebylo možné. Můžeme společně doufat,
že ve šlépějích těchto vpravdě humanistů půjdou
i jejich potomci…
V uvedené dny byl totiž vysvěcen a předán do
užívání nový charitní dům ve Vrchlického ulici
č. p. 10 označený číslicí II.

Štěpánka Dvořáková, zástupkyně ředitelky:
„Tyto dny vnímám jako velkou satisfakci vůči našim dárcům, protože oni nám moc pomohli s tím
domem, co stojí na rohu ulice. Díky jejich příspěvkům budeme mít dluh za něj už skoro splacený. Je to neuvěřitelná síla empatie, kterou nám
naši příznivci a přátelé projevili. Jsme jim za to
velice vděčni. Abychom to mohli alespoň částečně
prokázat, uspořádali jsme tento „den otevřených
dveří“. Jsme rádi, že tady s nimi můžeme posedět,
pohovořit a vyjádřit jim naše poděkování. Víte,
my neumíme moc věštit. Ale když jsme koupili ten

Žehnání nového domu: Mons. Josef Suchár,
prezident Diecézní charity Hradec Králové

Markéta Šafářová,
ředitelka Oblastní charity Polička

Pro orientaci čtenářů uveďme, že nyní už jsou
na Vrchlického ulici takové domy čtyři, což je nepochybně rarita. Je to zásluha všech, o kterých tu
dosud byla řeč. Jsou to především dárci do veřejných sbírek „Dům pro Charitu“ a „Projekt Charitní
dům“ a do jiných bohulibých činností. Díky těmto lidem s otevřeným srdcem mohla být učiněna
tečka za sedmiletým 2,5 miliónovým úvěrem na
pořízení Charitního domu č. IV, který by mohl být
uzavřen již letos v říjnu, o neuvěřitelných 33 měsíců před termínem.
Stručně podotknu, že slavnostní vysvěcení budovy obstaral Mons. Josef Suchár za přítomnosti
mnoha dalších významných osobností diecéze,
náboženského i světského života. Kromě prohlídek budov „od sklepa až po půdu“ následovalo přátelské posezení, rozprava a pohoštění.
Stejný „scénář“ probíhal i ve čtvrtek, kdy se
přišly „podívat“ stovky občanů a přátel – většina nikoliv ze zvědavosti, nýbrž s pocitem hrdosti
nad vykonaným dílem, ke kterému přispěli a které je v dnešním „pobouraném“ světě nanejvýš
zapotřebí.

dům na rohu ulice, domnívali jsme se, že je vše
vyřešené, a za čtyři roky jsme zjistili, že jsme se
mýlili. Dokládá to, mimo jiné, neustálý růst klientely. Mám-li srovnat naše aktivity, akce, rodná
čísla, prostě kolika lidem naše charita každoročně
pomůže, tak v roce 2016 to bylo 1 000 lidí, o rok
později už 1 100. Kam až to poroste, nevím. My si
té důvěry vážíme, ale já se teď sama sebe ptám,
kde se pořád tolik potřebných bere a proč jich tak
rychle přibývá? My samozřejmě rádi pomůžeme,
ale nevíme, kdy nám dojdou síly, kapacity, možnosti…“
Markéta Šafářová, ředitelka Oblastní charity
Polička: „Poličská charita má už více než pětadvacetiletou dvacetiletou tradici, vznikla v roce
1992. Zpočátku jsme pracovali opravdu „na koleni“ – měli jsme k dispozici jedinou místnůstku,
kterou jsme si pronajali od města. Postupně, jak
šel čas, jsme se pomalu rozrůstali. Začínali jsme
s pečovatelskými a ošetřovatelskými službami,
sestřičky do terénu vycházely většinou pěšky
nebo jezdily na kolech. To už je ale opravdu dávno. Postupně se naše podmínky pro poskytování
zdravotních a sociálních služeb výrazně změnily
a zlepšily. Začaly přicházet stále vyšší finanční
prostředky od státu, kraje, města, což nám umožnilo poskytovat standardní, rovnocenné služby na
úrovni zdravotnických zařízení.
Postupně jsme z kol přesedli do automobilů,
kterých nyní máme 14. Opustili jsme i zmíněnou
místnůstku, protože nyní své služby už poskytujeme ve čtyřech domech na Vrchlického ulici. Tři
z nich jsou v našem vlastnictví, čtvrtý je v majetku
města a máme ho v dlouhodobém pronájmu.
Pokud jde o naše příští záměry a vize, není snadné odhadnout, jak se bude situace v této oblasti
vyvíjet. Pokud jde o naše materiální a technické
zajištění, musím říci, že jsme spokojeni, třebaže
ten čtvrtý dům naproti Tylovu domu není v dobré „technické kondici“. Rádi bychom ho v blízké
budoucnosti rekonstruovali, ale na to bychom potřebovali nějakou evropskou dotaci. Sami peníze
nemáme, spíše dluhy. Největším probléme současnosti je zajistit provoz personálně. To platí obecně.
Využívám této příležitosti a děkuji všem subjektům, které nás významně podporují, ať už je to
Pardubický kraj nebo město Polička.“
Text: L. Vrabec, foto: L. Vrabec
a Štěpánka Dvořáková

Perličky ze zákulisí
Starosta Poličky Jaroslav Martinů: „Ve srovnání
s jinými stejně velkými městy je na tom Polička
dobře. Naším úkolem je situaci průběžně sledovat
a přispívat zejména tam, kde ve výchově selhává
především rodina.“
Zuzana Mohelníková, sociální pracovnice: „Největší odměnou je pro nás vděčnost lidí, když jim
pomůžeme. Mnohdy stačí pouhá maličkost. Například když se nám s nimi podaří navázat kontakt a vzájemná důvěra…“
Eliška Šauerová, vedoucí Charitní pečovatelské
služby a osobní asistence: „Teď tady v terénové
budově máme konečně potřebné zázemí. Těšíme
se, že hned zase otevřeme služby pro veřejnost.
Jsme rádi, že se každý může přesvědčit, jaké to
zde máme teď a jak to vypadalo dřív. Předtím se
sem mnoho lidí nepodívalo, neboť zde býval jakýsi
penzion. Mám za to, že ke vší té slávě patří i požehnání domu, kterého se nám dostalo. Byli sem
k té příležitosti pozváni nejen významné osobnosti diecéze, páni faráři, ředitelé ostatních charit
diecéze, ale také řemeslníci, kteří se na finálních
úpravách domu podíleli. Dnes máme „den otevřených dveří.“

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

Rojení
V květnových a červnových dnech dochází k rojení včel. Zjistila jsem, že lidé se rojů většinou bojí,
proto jsem se rozhodla uvést vše na pravou míru,
něco napsat, a v tom jsem na FB narazila na pěkný
článek o rojení, který danou problematiku velmi
dobře vystihuje, tak si ho se svolením autorky Lenky Čtvrtečkové dovoluji otisknout.
Roj
Nedávno jsem v jednom příspěvku na FB zmínila roj. Po rozhovoru s jedním kamarádem – nevčelařem mi došlo, že včelí roje jsou pro nevčelaře
často velkou a děsivou neznámou, a usoudila jsem,
že by nebylo od věci si o rojích něco říct.
Jak nejlépe začít? Zkusím to od začátku. Proč se
tedy včely rojí? Je to jejich jediný přirozený způsob rozmnožování. Roj je vlastně takové malé (no,
někdy dost velké) samostatné včelstvo s vlastní
matkou, které vylétne z úlu a vydá se hledat nové
stanoviště. Z původně jednoho máme najednou
včelstva dvě.
Co se vlastně před rojením děje v úle? Rojová
nálada (včelařský terminus technicus), tedy rozhodnutí včel se vyrojit, není otázkou pár dní. Včely
se na vyrojení připravují několik týdnů. Začnou
tím, že si vychovají novou matku. Postaví speciální buňky – misky – a stávající matka je zaklade vajíčky. Těch misek je hodně a nachází se zpravidla
na spodních okrajích plástů. Včely se o larvičky
starají tak dobře, jak jen o nastávající matky dovedou.
Pár dní předtím, než se z prvního matečníku vylíhne nová matka, začnou včely s přípravami. Nejprve omezí staré matce krmení, aby trošku zhubla.
No, to jsem si trošku zažertovala – o hubnutí to
není. Jde o to, že matka v případě nedostatku potravy přestane klást vajíčka a zmenší se jí zadeček.
To dělají proto, aby mohla matka dobře létat. Asi
tak den nebo dva před vylíhnutím nové matky si
část včelstva nacpe břicha medem až po okraj, aby
měly dostatečné zásoby na cestu – a tradá přímým
směrem do dobrodružství. Roj včel spolu se starou
matkou vyletí ven.
Venku se tento roj usadí na nějaké šikovné (rozuměj šikovné pro včely, zpravidla velmi nešikovné pro včelaře) větvi a visí. Někde uprostřed se
hezky chráněná nachází matka. Z roje se postupně vydávají na průzkumy okolí včely pátračky. Ty
mají za úkol najít nové vhodné místo na bydlení.
Informaci o místě pátračky donesou k roji, tam
místo popíšou včelím tanečkem a další včely se na
něj letí podívat. Z navrhovaných míst pak včelstvo
nějakým záhadným způsobem jedno vybere a přeletí se do něj usadit. Než k výběru toho správného
bydlení dojde, roj visí na jednom místě – to může
trvat den nebo i tři.
Ve starém úle se mezitím vylíhne nová matka,
jejímž prvním úkolem je okamžitě vykousat ostatní matečníky a tím zlikvidovat svou konkurenci.
Stane se občas, že se zároveň vylíhne matek více.
V takovém případě vznikají tzv. poroje – malinké
roje s novou neoplozenou matkou.
Včelaři často v době rojení dávají na stanoviště
prázdný úl s včelím dílem a doufají, že případný
jejich roj uzná tento úl jako nejvhodnější obydlí
v okolí a usadí se tam. Jiní včelaři zastřihují matkám křídla – taková matka se pak v domnění, že
může létat, vyrojí, ale spadne jako hruška kousek
od úlu, a protože roj bez matky nikdy nikam nepoletí, včely zůstanou s ní a včelař je pak prostě
jen sebere ze země. Omlouvám se předem za ten
výraz, ale z mého pohledu je střihání křídel matkám prasečina.
Když vylétává roj z úlu, to je něco neuvěřitelného. Ohromná energie. Takový hukot, že i když víte,
že nejbližší železnice je pět kilometrů daleko, začnete se rozhlížet, odkud jede ten vlak. Roj budí
respekt, někoho děsí. Vězte ale, že roj není nebezpečný. Ani když vám visí na zahradě, tak se ho nemusíte bát. Neříkám, že byste pod ním měli pobíhat nebo jezdit se sekačkou, ale (pokr. na str. 20)
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Rojení

Ohlédnutí za školním
rokem v „obchodce“

(pokr. ze str. 19) včely mají v tuto chvíli naprosto
jiné starosti než vás a nedej bože, aby se vysilovaly
nějakým bodáním. Ony v tuto chvíli hrají o svůj
budoucí život.
Pro včelaře je roj samozřejmě problém. Za prvé
mu zmizí z úlu velká část včel, které by ten rok
nosily med. Za druhé s sebou seberou velkou část
zásob na cestu. Proto vzniklo oblíbené rčení „Tváří
se, jako kdyby mu uletěly včely.“
Za ZO ČSV Polička
Ing. Eva Janečková

O Střední škole obchodní a služeb SČMSD v Poličce si můžete v Jitřence přečíst poměrně často.
Podívejte se s námi ke konci školního roku na
výběr zajímavostí a úspěšných akcí školy, které
mohou ukázat, že v naší škole se „nezahrabete
zaživa.“
Pro všechny jsou samozřejmě nejatraktivnější
akce související s odborným výcvikem, protože
obory jako kadeřník, kosmetické služby a rekondiční a sportovní masér mají vždy v nabídce něco
neobyčejného, co nejsou jen suché školní osnovy.

ly na obličej v mateřské školce na náměstí, a s velkým úspěchem. Akci určitě zopakujeme.
V letošním školním roce se opět podařilo zajímavým způsobem přiblížit k praxi i žáky oboru
veřejnosprávní činnost – jeli se podívat do věznice Mírov, pracovníci celní správy pro ně uspořádali zajímavou přednášku a absolvovali poučné
odborné praxe na pracovištích místních a městských úřadů, na úřadu práce, v centrále COOP.
Pro dvě nejlepší žákyně se nám podařilo zajistit
týdenní stáž v Senátu Parlamentu ČR. Tam si dív-

Hned na podzim proběhla školní soutěž odborných dovedností na téma „Nevěsta v punkovém
stylu“ a pak už jsme jeli dál – Mladý módní tvůrce
České republiky, Kalibr Cup 2018 v Lanškrouně
na téma „Mystic Gothic“, Juniorské mistrovství
ČR v Praze v bodypaintingu… Ve všech soutěžích
se naše děvčata umístila s účesovou tvorbou nebo
líčením na čelných místech. Maséři se naučili havajskou masáž a předvedli ji na celorepublikové
soutěži v masérských dovednostech Zlatý masér.
Ke Dni dětí naše kadeřnice a kosmetičky malova-

ky svým přístupem k zadaným úkolům vysloužily
velmi dobré hodnocení a škola má otevřené dveře
pro zajištění dalších stáží.
I v odborné škole se mohou najít lidé s talentem
pro kulturu a umění a právě v naší škole jedna taková žákyně studuje. Svou literární tvorbou slaví
úspěchy na celorepublikové úrovni a má dokonce
svůj blog, který je přístupný i přes webové stránky školy.
Naši žáci dosahují úspěchů a ocenění často
a každého z nich si velmi vážíme. K těm nejprestižnějším patří ocenění 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou v soutěži
Mladý řemeslník roku 2017 pro dva žáky, kteří
dosáhli výborných studijních výsledků a zároveň
vynikli v oboru.
Škola má velmi dobrého partnera v Městském
úřadu v Poličce. „Město“, i když není naším zřizovatelem, nám pomáhá při organizaci odborné
praxe žáků, v některých administrativních záležitostech, formou grantů podporuje naše projekty, pan starosta se zúčastňuje našich slavnostních
akcí. Děkujeme a jsme rádi, že jsme z Poličky.
Dobrá škola a úspěšní žáci jsou výsledkem práce učitelů. Děkuji touto cestou všem našim učitelům za profesionální a zároveň lidský přístup,
za podíl na vytvoření prostředí, ve kterém k nám
žáci mají důvěru a pocit, že jsou partnery. Děkuji za hledání cest pro vynikající, dobré i ty méně
studijně nadané a za množství příležitostí, které
se jim snaží stále vytvářet.
Mgr. Milena Klimešová, ředitelka školy

Volatý topol
Existuje topol bílý, černý, topol osika i kanadský.
Ale Polička měla topol, kterému se od nepaměti
říkalo volatý. Stál asi tak 150 metrů po levé straně
silnice na Hlinsko před železničním přejezdem. Byl
svou výškou a rozsochatostí nepřehlédnutelný. Kdo
se k němu v ranní hodině blížil od Babky, viděl, jak
se sluníčko skrz něj prodíralo a tvořilo mu kouzelnou aureolu. Totéž pak ve večerních hodinách viděli
ti, kdo Poličku opouštěli, ale díky slunci zapadajícímu. K volatému topolu se chodilo na procházky, volatý topol nás vítal, když jsme se z dáli vraceli domů;
ať už jsme přijížděli po silnici, nebo se na něj dívali
z vlaku přejíždějícího hlineckou silnici.
Obecní kronikář Kamence, jak jsem našel v zápisech, zapsal v roce 1943: Topol u státní silnice
zvaný volatý, předán je památkovému úřadu. Je
22 m vysoký. Trochu odbočím. O něco dále poznamenává: 17. dubna v 1 ½ v noci, bylo u nás slyšet
bombardování Plzně. Záchvěvem vzduchu drnčela okapová koryta a klapaly volné dveře. Netroufám si komentovat, zda to je fyzikálně možné, ale

bombardování Kuřimi a Brna v srpnu 1944 jsem
taky na vlastní uši slyšel. Zpět k volatému topolu:
za první republiky sloužil při leteckém provozu
jako orientační bod a stejně tak je zobrazován na
tehdejší speciální mapě 1: 75 000. Byl nepostradatelnou součástí života Poličáků až do osudové chvíle, kdy byl rozťat bleskem. Viděli jsme, jak raněný,
osamělý stále ještě stojí. Potom byl poražen. Jak
byl hluboko usazen ve vědomí lidí, o tom svědčí
i posmrtná vzpomínka, jíž se mu dostalo. Jedna
jeho větev, obrostlá výrůstky, jež daly topolu jméno,
byla vystavena ve výkladu holičství (dnes lékárna)
v nynější Masarykově ulici. To se stalo koncem šedesátých let. Zjistil jsem, že jeho větev stále ještě
existuje: tvoří zábradlí verandy jisté chaty na Spělkově.
Nepochybím, když napíši, že každý z nás má svůj
památečný strom. Do gymnázia jsem chodil přes
park a nedaleko místa, kde je dnes socha B. Martinů, stála mohutná vrba. Za bustou B. Smetany,
vzadu, úplně v rohu trávníku, stál krásný smrk „trojáček“. Z jednoho pně se rozvětvil do tří a byl tak
dobrotivý, že se po větvích dalo jako po žebříku
vyšplhat málem až k vrcholu. Donedávna mne při
vstupu do Liboháje vítal mohutný javor.
Posteskuje si našinec Sahařanovi, jak u nás mizejí stromy. Sahařan odvětí: To nic, to přejde.
A. Klein
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Poděkování
Děkuji poctivému nálezci, který v sobotu 26. 5.
našel a odevzdal policii všechny moje doklady.
MVDr. Josef Horáček, Polička

Máme se stále na co těšit ve
Speciální základní škole v Poličce
Měsíc duben se nesl v duchu nejrůznějších
soutěží a aktivit. Na jejich podrobné výsledky
se můžete podívat na webových stránkách naší
školy szsbystre.cz. Ve čtvrtek 3. května jsme díky
Divadelnímu klubu v Poličce mohli uspořádat již
14. ročník meziškolní soutěže speciálních škol ve
zpěvu. Zúčastnily se jí tři speciální školy – z Jevíčka, Svitav a pořádající Speciální základní škola Bystré. Boj to byl velký a porota měla hodně
těžkou práci. Velké poděkování patří nejen samotným soutěžícím, ale také lidem z Divadelní-

dle chuti, vůně i tvaru a samozřejmě jsme si také
připravili nejrůznější dobroty plné vitamínů.
V úterý 29. 5. jsme se s žáky III. třídy speciální vypravili vlakem do Borové, kde jsme si užili
návštěvu lanového centra u koupaliště v Borové,
prošli jsme okolní lesy, opekli si buřty, zahráli si
fotbálek. Všichni byli po výletu trochu unavení,
ale moc spokojení.
Třída paní učitelky Houdkové navštívila CBM
v Poličce, kde si prohlédla výstavu ilustrací Radka Pilaře. Žáci si zde vyzkoušeli práci se skle-

V Borové bylo krásně
ho klubu, kteří nám umožnili v příjemném prostředí soutěž uskutečnit.
Ve čtvrtek 10. května se žáci opět po roce sešli,
aby změřili své síly v recitační soutěži. Školního
kola se zúčastnilo celkem 21 žáků, kteří si vyzkoušeli své recitátorské umění.
Porota spravedlivě ohodnotila jednotlivé výkony a vybrala v každé kategorii tři nejlepší žáky.
Všichni zúčastnění byli odměněni malou pozorností a slíbili, že za rok to zkusí zase.
V polovině května jsme na naší škole vyhlásili
soutěž ve sběru tříděného papíru. Kromě žáků
soutěžili i učitelé. Papír jsme vybírali celý týden
a celkem bylo vybráno přes 900 kg. Rádi bychom
tímto poděkovali nejen dětem, které do školy papír donesly, ale i rodičům, kteří svoje děti v soutěži podpořili a papír do školy přivezli.
V každém školním roce zajišťujeme pro žáky
naší školy vhodné preventivní programy. V květnu se uskutečnily dva programy, které vedly paní
psycholožky z PPP Ústí nad Orlicí. První, s názvem „Tajuplný ostrov“, byl určený mladším žákům a byl zaměřený na předcházení závislostí.
Druhý program „Kybersvět“, určený pro žáky
5. – 7. ročníku, byl určený na prevenci zneužívání sociálních sítí. S průběhem programů byly
spokojeny obě strany – jak psycholožky, tak žáci,
kterým se programy líbily, a ocenili získání nových informací.
Ve středu 16. 5. jsme v rámci projektu Ovoce
do škol dostali dva velké ochutnávkové koše plné
různého ovoce a zeleniny. Díky nim jsme mohli
strávit dva dny plné poznávání, ochutnávání, her,
zábavy a hlavně vitamínů. Ovoce i zeleninu jsme
si nejprve vyhledali v obrázkových tabulkách na
internetu, abychom určili jejich správné názvy.
Přečetli jsme si spoustu zajímavých informací
hlavně o tropickém ovoci. Poznávali jsme je po-

něnou mozaikou, razidly a kovovými předměty.
V Tylově domě se všichni žáci opět pobavili při
různorodých vystoupeních v rámci projektu „Život je jen náhoda“. Nechyběli ani na „Majálesu“,
kde se jim nejvíce líbil průvod masek a soutěže
v parku. Potěšila nás také akce „Knihomolík“
v poličské knihovně. Slečna knihovnice připravila jak poutavé čtení z knížek, tak i práci s knihou.
Zatancovali jsme si, vytvořili zápich ze špachtlí
a obrázek. Cestou parkem jsme si v rámci akce
ZUŠ Open vyrobili královskou korunu a někteří
si nechali namalovat obrázek na ruku.
Ještě nás čeká do konce školního roku několik
akcí, ale o nich až zase příště.
Monika Burešová

Kardiaci
V měsících květnu a červnu jsme uspořádali celkem tři výlety, a to 12. května vycházku z Hartmanic do Svojanova. V sobotu 26. května jsme se
vydali do Loštic, kde jsme prošli naučnou stezku
kolem Loštic a seznámili se s výrobou vyhlášených tvarůžků.
V sobotu 9. června jsme navštívili zámek Nové
Hrady spojený s prohlídkou přilehlých zahrad
a podívali jsme se také na památný Růžový palouček.
Všechny uskutečněné akce se vydařily, počasí
nám přálo a zúčastnění členové byli spokojeni.
Na období letních prázdnin nejsou plánovány
žádné společné akce. Budeme se na vás těšit opět
v záři, kdy se sejdeme 22. 9. v Poličce na drakiádě.
Přejeme všem krásné léto a v záři na viděnou.
Pavel Brokl, předseda

Úspěchy mladé
kickboxerky
9. 6. se konalo v Praze pod hlavičkou Českého svazu fullcontactu MČR v kickboxu, a to v disciplínách
lowkick a fullcontact. V těchto disciplínách reprezentovala náš skromný klub Aréna Vysočina talentovaná závodnice Nicol Dvořáková. Nicol dokázala,
díky svědomité přípravě svého trenéra Petra Gregora, medailově uspět v obou disciplínách. V kategorii
lowkick obsadila krásné bronzové umístění, kdy
podlehla v současné době nejlepší české kickboxerce
a profesionální boxerce Martině Fendrichové. V disciplíně fullcontact našla přemožitelku až ve finále
a brala medaili dokonce stříbrnou. Nicol potvrdila
svůj zjevný talent a potenciál stát se velikou zápasnicí. Trenér Petr Gregor dodává, že se jedná o opravdovou bojovnici, která se nevzdává.
Nesmíme zapomenout ani na další medailové
úspěchy členů našeho klubu. 10. 6. se ve Frýdku-Místku uskutečnilo Mezinárodní mistrovství České
republiky v grapplingu. Náš klub reprezentoval Milan Hermon. Po statečném a odhodlaném výkonu
bral bronzovou medaili. Kromě ocenění ve formě
kulatého kovu dostalo se Milanu i obdivu od trenéra soupeře, kterého porazil v boji o 3. místo. Trenér
i všichni ostatní moc gratulují a přejí mnoho úspěchů do budoucna.
V budoucnosti bude muset Nicol Dvořáková potvrdit svoji kvalitu v září na soutěži WAKO Cup, kde
bude soutěžit pro změnu v disciplíně K1. V listopadu
ji čeká Mistrovství ČR v plném kontaktu a lowkick
organizace ČSK. Pro rok 2019 se bude Nicol připravovat na disciplíny K1, thajský box a grappling.
Na závěr musíme poděkovat trenéru Petru Gregorovi za svědomitou přípravu svých svěřenců. Nesmíme dále opomenout podíl sponzorů a poděkovat
i jim. Jmenovitě děkujeme Petru Venerovi, dodavateli sportovních pomůcek, hlavnímu sponzorovi
panu Františku Šuterovi, který nás dlouhodobě
podporuje. Naše díky patří městům Polička a Litomyšl. Dále děkujeme za podporu panu Pavlu Páskovi
a jeho skupině Walda Gang.
-dk-

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.
•
Od července 2018 přijmu pracovníka,
brigádníka nebo OSVČ na práce drobné zednické, nátěry, pomocné práce, 731 506 249.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodej parcely 1000 m2 v k.ú. Polička. Možnost využití i jako stavební, sousedí s pozemkem
zástavby města. Tel. 731 506 249.
•
Hledám ke koupi rodinný dům v Poličce nebo v okolí do 20 km. Opravy nevadí. Tel.:
735 047 955
•
Hledám domek nebo chalupu, oblast Svitavy, Polička a okolí 20 km, se zahradou nebo pozemky, klidně i horší stav. Děkuji 773 463 891.
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Dokonáno jest
To jsme si to zase navařili v té naší malé české
kotlině. Dějiny nám velkoryse darovaly čtvrtstoletí, abychom se vylízali z ran a šrámů, které zde
zanechaly zvrácené ideologie století dvacátého.
Jenže my jsme to prostě „nedali“. Vinu na tom
máme všichni. Ti, kteří neustále hledají nějakého ochránce či spasitele. Ti, jež nejsou schopni
rozpoznat zlo ani v jeho krystalicky čisté podobě. I ti majitelé jediné a neochvějné pravdy, kteří
na ostatní pohrdlivě shlíží z nekonečných výšin
svých morálních postojů. Politici z Hradu a parlamentu se svými podrazy a šmelinami, které
prováděli bez uzardění, mnohdy v přímém přenosu. Zastupitelé obcí a měst mající na triku tisíce
čuňáren, kamarádšoftů a malých domů. Voliči,
kteří to zbaběle přehlíželi. Voliči schopní prodat
svůj hlas za pár frfňáků.
Za těch téměř třicet let, beztak krásných, zde
vyrostla jedna nová generace. Jako její rodiče či
prarodiče se máme za co stydět. Nu což, nezbývá než sebrat zbytky sil a energie. Hraje se o stát
stojící na demokratických a právních principech. O rovnost občanů před zákonem. O naši
příslušnost k civilizovanému světu. O svobodu
slova a přístup k objektivním informacím. O stát,
v němž nejsou přidělována korýtka na základě
poslušnosti k establishmentu. O úctu k ústavě, základnímu zákonu země. (Poznámka pro ty, kteří
stále přešlapují a nevěří svým očím: zápas už začal, dresy jsou rozdány, všichni jsme hráči, nikoliv
diváci.)
Petr Klusoň
diskuze@vpolicce.cz
www.vpolicce.cz

Revoluce
v ženském
veslování
Současná královna silově vytrvalostního veslování Jana Navrátilová předvedla ve fitcentru plaveckého bazénu večer 14. 6. fantastický sportovní
výkon. Jako první žena v historii soutěže získala
hodnocení výkonnosti – Super sport. Tímto neuvěřitelným výkonem porazila i drtivou většinu
mužů. K tomuto i dalším zajimavým veslařským
rekordům více v příštím vydání Jitřenky.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

Eliška Červená přiváží
další medaili z MČR
Mistrovství České republiky v atletických vícebojích, to bývaly v minulosti medailové žně pro
poličskou závodníci Terezu Vytlačilovou. Jak se
teď zdá, „zlaté” časy se znovu vracejí. Alespoň to
naznačil průběh sedmiboje starších žákyň, který
proběhl na atletickém stadionu v Kolíně, odkud si
Eliška Červená přivezla další medaili.
Sedmiboj byl zahájen disciplínou 100 m překážek, kde Eliška zaznamenala velice slušný čas
15,42 s.

Před skokem vysokým zkropil atletický stadion
v Kolíně silný déšť, což se podepsalo na dosažených výkonech závodnic. I přes tvrdé podmínky
atletka z Poličky překonala jako jediná laťku ve
výšce 169 cm, čímž vylepšila své osobní maximum a připsala si tak obrovskou porci bodů do
průběžného hodnocení.
Dále přišel na řadu vrh koulí. Eliška do své
nejméně oblíbené disciplíny vstupovala z pozice
vedoucí závodnice soutěže, což se bohužel vzápětí
změnilo. Eliščin výkon, pouhých 7,82 m, znamenal jistý propad v průběžném hodnocení.
První vícebojařský den završil běh na 150 m, ve
kterém Eliška proťala cílovou čáru v osobním rekordu 19,20 s a šance na medaili zase ožila.
Druhý den mistrovského sedmiboje starších žákyň přinesl nečekané zvraty v průběžném pořadí.

Polička je opět extraligová
Po loňském nešťastném sestupu nastoupila
poličská šachová mládež v již uplynulé sezóně do
1. ligy družstev a dle porovnání sestav bylo jasné, že bude patřit mezi favority soutěže. Letošní
ročník byl nesmírně dramatický, několikrát došlo
k výměně na pozici „lídra tabulky“.
Poslední slovo však měli právě poličští mladí šachisté, když na domácím závěrečném srazu
o minulém víkendu dokázali vyhrát všechna 4
utkání a zaslouženě se tak mohli radovat z vítězství v soutěži a postupu do Extraligy družstev
mládeže. Na druhý Duras Brno mělo družstvo
z našeho královského věnného města náskok jednoho vítězství. Třetí skončil Šachový klub Lípa
s již 8 bodovou ztrátou na vítěze.

Jana Navrátilová
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Podle dosažených osobních rekordů jednotlivých
závodnic se zdálo, že o medailových pozicích je
rozhodnuto, ovšem opak byl pravdou. Ukázalo se,
že statistiky nemají samy o sobě vypovídající hodnotu a stát se může doopravdy cokoliv.
Důkaz? Skok daleký, další osobní rekord Elišky Červené, tentokrát 558 cm a znovu přiblížení
k vysněné medaili.
Předposlední disciplína, kterou je hod oštěpem,
zamíchala pořadím natolik, že hned 4 závodnice
měly před závěrečným během na 800 m šanci na
titul. Eliška poslala oštěp do vzdálenosti 28,70 m.
Do závěrečné osmistovky s největší bodovou
výhodou vstupovala Kateřina Kadavá, na kterou
Eliška ztrácela 46 bodů a prozatím druhá Tereza Babická z Českých Budějovic pouhých 5 bodů.
Průběžně čtvrtá Jessica Nechanická z Nové Paky
nebyla s bodovou ztrátou 183 bodů na Kadavou ze
hry. Vzhledem ke kvalitám vícebojařek v běhu na
800 m bylo zřejmé, že titul bude brát Tereza Babická. Eliška by v případě doběhnutí do 10 sekund
za Nechanickou brala stříbro, nicméně bylo ještě
důležité porazit Kadavou alespoň o 4 sekundy.
Nechanická hned od startu potvrdila roli favoritky a zaběhla čas 2:18,42, čímž si zajistila stříbrnou medaili. Tereza Babická proběhla cílem v čase
2:23,37 a získala tak titul mistryně České republiky. Eliška přidala další osobní rekord (2:32,84),
a protože porazila Kateřinu Kadavou o pět sekund,
stačilo jí to k zisku bronzové medaile.
Dosažené výkony a nečekané zvraty během
celého víceboje potvrdily kvalitu a prestiž mistrovství České republiky, kde se o medaile utkaly
opravdu jen ty nejlepší atletky. Eliška Červená
svými výkony dokazuje, že patří mezi žákovskou
atletickou špičku, a proto pevně věříme, že bude
po vzoru Terezy Vytlačilové dosahovat podobných úspěchů. Velké poděkování patří trenérovi
Milanovi Boučkovi a ZŠ Na Lukách, která Elišce
umožňuje absolvování dvoufázového tréninku
na přípravu závodů typu mistrovství České republiky.
-lč-
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Na primátu v soutěži a postupu do extraligy se
podíleli následující hráči:
Horák Jan, Langrová Ilona, Pavlíček Lukáš, Simon Michal, Šafář Václav, Švanda Adam, Švanda
Ondřej a Zeman Daniel.
Konečné pořadí:
Poř. Družstvo
1
2

TJ Štefanydes
Polička
ŠK Duras BVK
Královo Pole

Part. +

=

-

MP3 Body

11

9

2

0

29

43

11

8

2

1

26

45½

3

ŠK Lípa – DDM HK

11

6

3

2

21

37½

4

2222 ŠK Polabiny C

11

6

2

3

20

35

5

ŠKM TJ Lanškroun

11

5

2

4

17

31½

6

ŠŠPM Lipky HK

11

3

5

3

14

34

7

TJ CHS Chotěboř

11

3

3

5

12

33½

8

ŠK ORTEX Hradec
Králové

11

2

6

3

12

30½

9

ŠK Kuřim B

11

3

2

6

11

31

Šachový klub Svět10
lá nad Sázavou

11

2

3

6

9

28

11 2222 ŠK Polabiny B

11

1

3

7

6

26

12 Jiskra Humpolec

11

1

1

9

4

20½

Volejbal
Poličské volejbalistky opět zlaté
Do posledního kola přípravky dívek v A skupině,
které se hrálo na antuce ve Svitavách, jsme odjížděly oslabeny o dvě hráčky základní sestavy, ale
hlavně ve skvělé pohodě, protože jsme už dopředu
věděly, že i kdybychom skončily poslední ve skupině,
tak nám prvenství v letošní sezóně už nikdo nevezme. Náhradou za holky s námi jela mladší Markéta
Flídrová. Už od prvního zápasu jsme se hodně trápily, začaly jsme remízou a poté prohrou s tryskomyškami ze Svitav a rivalkami z Lanškrouna 0:2. Po
třech odehraných zápasech nic moc. Ale holky zatly
zuby a začaly bojovat. Remíza a následná výhra 2:0
nás posunula bodově na krásné třetí místo. Pohár,
zlaté medaile a titul Přebornic Pardubického kraje
v přípravce dívek jsme si zaslouženě odvážely domů.
Na druhém místě skončily holky z Lanškrouna a na
třetím Dolní Újezd. Zlaté jsou Nela Chvojková, Zuzana Macháčková, Adéla Krušinová a Eva Šlosrová.
Svým vítězstvím zdvojnásobily titul Přebornic Pardubického kraje.
Umístění
dalších
našich
družstev:
10.,
20. a 21. místo (startovalo 37 družstev).
Chlapci, ve stejné soutěži v posledním kole též bojovali na svitavských kurtech. A tým obsadil v A skupině 6. místo a B tým v C skupině místo 4. Celkově
chlapci skončili šestí a dvanáctí.
Pohár mladšího žactva
Pardubického kraje
V tomto poháru startovalo 10 družstev (7 dívčích
a 3 chlapecká). Soutěž byla spojena dohromady
a Lanškroun, Litomyšl a Česká Třebová se ujaly
pořadatelství. Tady dostali příležitost naši chlapci
a děvčata, která teprve začínají s šestkovým volejbalem. Děvčatům chyběla pověstná špetka štěstí,
aby dosáhly na kýženou medaili. Předvedly vyrovnané zápasy, ale projevila se týmová nevyrovnanost
a nevyhranost. To chlapci předvedli jeden ze svých
skvělých výkonů. Připsali si cenné skalpy chlapců
z Litomyšle a České Třebové. S děvčaty bojovali vel-

Turisté zvou
5.–8. července – Lužické hory,
čtyřdenní zájezd na sever Čech
s výjezdem do Německa. Akci připravila a vede Vilma Červená.
Středa 11. července – K Lubenské myslivně. Odjezd linkovým autobusem na zastávku Široký Důl – Babka
I v 8.10 h. Odtud neznačenými cestami k Lubenské
hájence. Zde se nachází záchranářská stanice pro
zvířata. Odtud kolem rybníku Zimka do Borové. Trasa asi 11 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Středa 18. července – 800 Žďárských vrchů – Pasecká skála. Odjezd z Poličky autobusem směr Sněžné v 10.40 h. Ze Sněžného se vydáme na další dva
vrcholy přesahující výšku 800 m n. m., a to 819 m vysoká Pasecká skála, přes Krátkou a Kadov a odtud
po zelené turistické značce směr Studnice na další
vrchol – Kopeček (822 m) a na zastávku Paseky. Občerstvení možné v Kadově v restauraci Klokočí. Trasa
asi 9 km, návrat autobusem z Pasek v 15.31 h. přes
Sněžné nebo v 15.54 h. přes Nové Město a Jimramov.
Vycházku připravil Josef Brokl.
Sobota 21. července – cyklovýlet. Na letošní cyklovýlet odjedeme cyklobusem s odjezdem z autobusového nádraží v 8.30 h. do Leštiny a odtud směr Luže,
Hrochův Týnec, Chrast, Skuteč, Předhradí, Proseč
a Borovou do Poličky. Trasa asi 80 km. Na výlet zve
Josef Škorpík.
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.

mi vyrovnaně, ale závěr setů ještě nezvládli. Celkové
umístění našich družstev: Polička A dívky 4. místo,
chlapci 6. místo a Polička B dívky 7. místo.
Zmrzlinový turnaj v Lupenici
Vedro, vedro a zase vedro. Celý víkend byl horký
a unavený. Ty, co nemohly být u vody, byly na lupenickém Zmrzliňáku. Starší žákyně měly, jak se později i potvrdilo, těžký los. Ve skupině jsme porazily
Hronov, Střešovice a Jičín 2:0 a prohrály s domácí
Rémou 0:2 (pozdější vítězky turnaje). V nedělní postupové skupině jsme remizovaly s hradeckou Slavií

a bohužel i s Lanškrounem 1:1. Oba zápasy měly vyznít v náš prospěch. Skalp Lanškrouna je velmi cenný, konečně hrály jen holky stejné „cenové“ skupiny.
V boji o páté místo jsme se utkaly s chlapci z Rychnova, kteří startovali na divokou kartu. Opět vyrovnaná bitva, ale porážka. Celkově výborné 6. místo
(startovalo 20 družstev). Vyzvednout lze celou
sedmičku holek, před kterými musíme smeknout
klobouk. V takové výhni a ještě hrát! Chvilkami
se dařilo celému týmu, ale také všechny si vybraly
občasné výpadky. Velmi hezké představení, víkend
naplněný příjemnou atmosférou a okořeněný velmi
pěkným umístěním.
Mladší žákyně potvrdily letošní standart, co start,
to medailové umístění. Skupinu jsme jednoznačně
vyhrály, když nás drželo hlavně podání. Čtvrtfinále
i semifinále opět vyznělo v náš prospěch. A ve finále staré známé, hráčky hradecké Slavie. Moc jsme
chtěly oplatit porážku z Olomouce, ale soupeřky byly
opět lepší. Nádherné druhé místo, když jsme postupně porazily Náchod, Lázně Bělohrad, polskou
Wierzbici, Rtyni a Prahu Řepy. Veronika Jiráňová
byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.
Tři naše hráčky pomohly pardubickému centru
mládeže k zisku 7. místa na Memoriálu Myslíka v Bílovci. Veronika Jiráňová, Aneta Mlynářová a Eliška
Bartošová, která byla vyhlášena nejlépe podávající
hráčkou Memoriálu.

Turnaj přípravek
Choceň
Poslední turnaj základní části soutěže jsme sehráli
v Chocni 20. 5. Notně kombinovaná sestava dala příležitost ukázat se dalším hráčům našeho týmu. Naše
hra nebyla špatná, soupeřům jsme byli rovnocenným partnerem, ale v duelech s Chocní a Pardubičkami jsme dělali spoustu laciných chyb a soupeřům
nabídli šance, kterými nepohrdli. Sice jsme soupeře
dotahovali, ale to nestačilo.
Až v posledním zápasu s D. Újezdem jsme předvedli velmi kvalitní výkon, doplněný góly a několika
velice pohlednými akcemi.
Teď už nezbývá než se připravit na vrchol sezony,
finále KS v Přelouči. Doufáme, že se nám podaří
tým kvalitně nabudit na tento turnaj a dobrým výsledkem a výkonem poděkovat našim fanouškům za
podporu v celé sezoně.
Výsledky:
Polička
– Choceň
5:7 (Hájek, Mužík 2 x, Pulko, Husák)
– Pardubičky
3:7 (Husák, Nunvář, Pulko)
– D. Újezd
6:2 (Mužík 2 x, Husák 3 x, Jandera)
Sestava: Konopásek, Husák, Hájek, Šimek, Sotona, Zach, Nunvář, Findejs, Pulko, Slezáková, Mužík,
Jandera
Trenéři: Mlynář, Pavlík

Všechno nejlepší
k narozeninám!
Před posledním mistrovským zápasem béčka poblahopřáli zástupci vedení oddílu SK Polička, bývalým dlouholetým funkcionářům Spartaku Polička
a věrným fanouškům našeho oddílu, kteří v nejbližší
době oslaví významná životní jubilea, panu Jiřímu
Plachému – 90 let a panu Pavlu Markovi – 70 let.
Ještě jednou přejeme všechno nejlepší, pánové…
VV SK Polička

Celostátní festivaly v barevném
minivolejbale
Po několikaleté přestávce jsme opět zavítali na
celorepublikový svátek mladičkých volejbalových
nadějí, tentokráte do Prahy. Praha nebyla v mnoha
směrech připravená na nápor 1000 volejbalistů. Vše
bylo šito horkou jehlou. My obsadili kategorie žlutého, oranžového, červeného a modrého minivolejbalu. Na hřišti nemohlo jít o výsledek, zápasy končily
podivným skóre. Hlavně naši chlapci nemohli unést
nespravedlnosti rozhodčích. Součástí turnaje byly
k vidění i zápasy Evropské ligy žen a mužů. Úžasná atmosféra především při fandění ženám proti
Slovensku a mužům proti Španělsku zastínila zklamání na hřišti. Všichni účastníci obdrželi motivační
trička a medaile. Zážitkem byla pro naše děti i noční
Praha, Václavské a Staroměstské náměstí a hlavně
orloj.
Muži
Muži, hrající krajský přebor II. třídy skončili svoji
soutěž na čtvrtém místě. Jejich bilance v celé soutěži
je 17 vítězství a 11 proher.
-har-
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Titul mistra světa zamířil do Poličky
19. 5. získal bývalý poličský hokejista a stále
aktivní inline hokejista Dušan Vápeník, hrající
1. ligu inline hokeje za IHC Spartak Polička, titul
mistra světa v inline hokeji kategorie Veterans
nad 45 let. Po loňském bronzu z italského Bolza-

na se letos dočkal vysněného titulu s reprezentací České republiky.
Letošní MS veteránů se konalo v ČR v Novém
Jičíně za účasti 10 týmů světa (ČR, Slovensko,
USA, Kanada, Francie, Itálie, Německo, Anglie,
Nový Zéland, Austrálie). Češi neztratili za celý
turnaj ani bod a ve finále porazili tým Slovenska
po boji 6:4 a oplatili tak soupeři loňské vyřazení
v semifinále turnaje.
Dušan Vápeník navíc ovládl kanadské bodování obránců celého turnaje se ziskem 12 bodů
(devět gólů + tři asist.) a v týmu ČR skončil v kanadském bodování druhý za Romanem Kalou.
Z Pardubického kraje se tímto titulem v letošním roce mohou ještě chlubit Tomáš Langr
z Chrudimi a Tomáš Zadina z Pardubic. Velká
gratulace!
IHC Spartak Polička

Tenis
19. 5.
starší žactvo – Perštýn Pardubice B – Polička
2:7, body: Jelínek Jan, Zahradníček Dušan, Šafář
Sam, Uhlířová Veronika, Jelínek – Vodák Matěj,
Zahradníček – Šafář, Uhlířovy Šárka a Veronika
babytenis A – Polička – Litomyšl 6:0, body:
Švejda Filip, Zahradníčková Anežka, Chalupník
Martin, Vodehnalová Štěpánka, Švejda – Zahradníčková, Vodehnalová – Chalupník
babytenis B – Žamberk B – Polička 4:2, body:
Slaváková Bára, Dostálová Šárka
20. 5.
dorost – Polička – Nespin 9:0, body: Jílek Zdeněk, Fučík Daniel, Toman Jiří, Lopour Filip, Uhlířová Šárka, Gonnot Gwen, Jílek – Lopour, Fučík –
Toman, Uhlířová – Vendolská Karolína
senioři – Polička – Svitavy 7:2, body: Jílek Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Pazlarová Alena, Jílková Andrea, Jílek – Češka, Jílková – Pazlarová
mladší žactvo – Litomyšl – Polička 7:2, body:
Zahradníček Dušan, Zahradníček – Sedlatý Jan
minitenis – Polička – Pardubice Ševeček 4:4,
Polička – Dolní Dobrouč 6:2, Polička – Světlá nad
Sázavou 6:2, Polička – Skuteč 7:1, body: Mořkovský Filda 7, Kössler Matěj 6, Chalupníková Dorotka 5, Graciasová Anička 5
26. 5.
starší žactvo – Polička – Chrudim B 8:1, body:
Jelínek Jan, Vodák Matěj, Zahradníček Dušan, Šafář Sam, Uhlířová Šárka, Jelínek – Zahradníček,
Vodák – Šafář, Uhlířovy Šárka a Veronika
babytenis A – Moravská Třebová – Polička
A 2:4, body: Zahradníčková Anežka, Vodehnalová Štěpánka, Chalupník Martin, Zahradníčková –
Vodehnalová
babytenis B – Polička B – Letohrad 4:2, body:
Dostálová Šárka, Mach František, Slavíková – Dostálová, Sršňová – Mach
27. 5.
mladší žactvo – Polička – Choceň B 4:5, body:
Šafář Sam, Navrátilová Žaneta, Benčíková Kristýna, Navrátilová – Benčíková
senioři – Česká Třebová – Polička 4:5, body:
Češka Roman, Cik Jarmil, Slaný Bohuslav, Hrubý
Zdeněk – Slaný, Češka – Cik
dorost – Letohrad – Polička 5:4, body: Jílek
Zdeněk, Gwen Gonnot, Fučík Dan – Zahradníček
Dušan, Uhlířová Š – Gwen
minitenis – Polička – Pardubice Ševeček 3:5,
Polička – Dolní Dobrouč 7:1, Polička – Světlá nad

Sázavou 7:1, Polička – Skuteč 8:0, body: Graciasová Anička 7, Kössler Matěj 6, Mořkovský Filip 6,
Chalupníková Dorotka 6
2. 6.
Východočeský přebor babytenistů v Hradci Králové. Náš jediný zástupce Marťa Chalupník bojoval
statečně a obsadil 11. místo.
Východočeský přebor babytenistek v Poličce. Na
svůj první pohár sahala Šárinka Dostálová, bohužel jí chyběly dva míče. I tak obsadila krásné
5. místo. Barča Slavíková obsadila 11. místo, Anežka Zahradníčková 12. místo a Štěpánka Vodehnalová 18. místo.
Východočeský přebor starších žákyň ve Dvoře
Králové. Simča Válková bojovala statečně a málem porazila první nasazenou hráčku. Získala
body za dvě výhry ve dvouhře a jednu ve čtyřhře.
Turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě. Na
svůj první turnaj vyrazila Nikolka Petrásová. Sice
si na první výhru musí ještě počkat, ale alespoň
sbírala cenné zkušenosti.
3. 6.
senioři – Polička – Sparta Úpice 7:2, body: Jílek
Zdeněk, Hrubý Zdeněk, Češka Roman, Teplá Lída,
Pazlarová Alena, Jílek – Hrubý, Teplá – Pazlarová
9. 6.
starší žactvo – Skuteč – Polička 3:6, body: Jelínek Štěpán, Zahradníček Dušan, Uhlířová Šárka,
Vendolská Karolína, Jelínek – Zahradníček, Uhlířová – Vendolská
babytenis B – Polička B – Česká Třebová B 2:4,
body: Dostálová Šárka, Dostálová – Sršňová Veronika
10. 6.
dorost – Choceň – Polička 8:1, body: Fučík
Dan – Lopour Filip
mladší žactvo – Polička – Žamberk B 3:6, body:
Navrátilová Žaneta, Zahradníček Dušan – Adamec Jáchym, Slezák – Štěpánek Patrik
babytenis A – Česká Třebová C – Polička A 1:5,
body: Zahradníčková Anežka, Vodehnalová Štěpánka, Chalupník Martin Švejda Filip – Chalupník, Zahradníčková – Vodehnalová
16. 6.
starší žactvo – Polička – LTC Pardubice B 6:3,
body: Zahradníček Dušan, Šafář Samuel, Uhlířová Šárka, Uhlířová Veronika, Jelínek Jan – Zahradníček, Uhlířovy Š + V
17. 6.
mladší žactvo – Ústí nad Orlicí – Polička 9:0
-zj-

Plavecký bazén
Koupaliště červenec
Provozní doba v červenci a srpnu na koupališti
bude od 10.00 h. do 20.00 h.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby v případě nepříznivého počasí.
Vstupné:
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
dospělí
40 Kč, po 17 h. 20 Kč
ZTP a ZTP/P děti
10 Kč, po 17 h. 5 Kč
ZTP a ZTP/P dospělí
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
průvodci ZTP/P
20 Kč, po 17 h. 10 Kč
půjčovné plážové hřiště (2 hodiny)
100 Kč
půjčovné slunečník
10 Kč
půjčovné lehátko
10 Kč
půjčovné plavecké pomůcky
5 Kč
půjčovné pálka (2 ks + míček) – 2 hodiny 10 Kč
Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku. Vstupné a půjčovné jsou včetně DPH.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Provoz plaveckého bazénu
v červenci a srpnu uzavřen.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
17.00–19.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Provoz in-line bude ukončen 31. 7. z důvodu
opravy plochy.
Provoz in-line plochy:
úterý 17.30-18.30 h.
pátek 16.30-17.30 h.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost
objednat in-line plochu pro kolektivy u pana Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427, 605
246 743. Bruslení pro kolektivy je možné ve dnech
úterý a pátek.

Poličský bagr
Dne 11. 8. se uskuteční na plážovém hřišti
v areálu koupaliště v Sebranicích XVIII. ročník
volejbalového turnaje dvojic Poličský bagr.
Letos hrají mužské týmy. Přihlášky přijímáme
do 5. 8. Počet družstev je omezen na šestnáct.
Přijďte se podívat na opálená, upocená těla
hráčů naostro (bez záruky) a podpořit svým
skandováním jejich výkony. Dívky a ženy jsou
obzvláště vítány.
Za TJ Spartak Polička – RS

J. K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz
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