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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA POLIČKY?
V letošním roce jsme opět svědky rozsáhlých
povodní na Moravě. V paměti se tak oživuje
vzpomínka na povodeň v roce 1997, která spolu
s Moravou zasáhla i naše město. Mnohým se zdá,
že se jednalo o výjimečnou událost, která se v podobném rozsahu nebude u nás opakovat. Opak je
ale pravdou. Otázkou je pouze, kdy se tak stane. To
ale s jistotou nikdo neřekne.
Město Polička si je dobře tohoto nebezpečí
vědomo, a proto od roku 1997 kontinuálně usiluje
o postupnou realizaci dílčích protipovodňových
opatření. Od té doby bylo s podporou Pardubického kraje zpracováno několik studií a dokumentací,
které řeší, jak zajistit ochranu Poličky před stoletou
vodou. Bohužel je koryto Bílého potoka natolik
stísněno zástavbou, že je technicky možné docílit
jeho zkapacitnění pouze na dvacetiletou vodu. Samozřejmě se jedná o tabulkovou hodnotu průtoku
vody, na které není skutečná periodicita daného
průtoku závislá. Aby bylo možné docílit ochranu
Poličky na stoletou vodu, k čemuž odpovědné
snahy o protipovodňovou ochranu vždy směřují,
bude třeba v dlouhodobé perspektivě realizovat
v krajině systém suchých hrází (poldrů), které část
povodňové vlny zachytí. První poldr na Baldeckém
potoce se podařilo před 5 roky zrealizovat.
Nyní se dostávám k tomu, proč jsem se rozhodl
napsat tento příspěvek. V současné době pro město
Polička zpracovává firma ŠINDLAR s.r.o. projektovou dokumentaci zkapacitnění vodních toků
v zastavěné části města. Dokumentace je spolu
s platným územním rozhodnutím, jehož vydání
je podmíněno vyřešením majetkoprávních vztahů,
nezbytným podkladem žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v rámci kterého
lze čerpat finanční prostředky z Evropské unie.

Městu Polička se podařilo dohodnout s Povodí
Moravy s. p., že pokud město zajistí územní rozhodnutí na stavbu, vezme na sebe Povodí Moravy
s. p. investorství stavby a stavbu v případě získání
dotace zrealizuje cca do roku 2013. To je ovšem reálné pouze tehdy, pokud se podaří vyřešit vlastnické vztahy přibližně do začátku letošních prázdnin.
V reálu to znamená, že v rámci úpravy koryta toků,
většinou na obdélníkový průtočný profil, dojde
mnohde k posunutí plotů zahrad o pár desítek centimetrů a v několika případech je třeba řešit kolizi
se stavbami u břehové hrany potoka. Někde je tedy
třeba vykoupit menší část pozemku, jinde dojde
jen k dočasnému záboru v průběhu stavby s tím,
že betonové základy opěrné zdi břehů potoka
zasáhnou několik desítek centimetrů pod pozemek
sousední zahrady.
Část lidí, kteří si dobře pamatují, jak to v Poličce před třinácti lety vypadalo, snahu města vítá
a vychází mu ochotně vstříc. Jim patří skutečný dík.
Ne všem je však zřejmá závažnost situace, proto
bych rád podotknul, že k vylití vody mimo koryta
toků ve městě dochází dle výpočtů Povodí Moravy
již při méně než pětileté vodě. Plánovaná ochrana
nemovitostí před dvacetiletou vodou s sebou nese
i výhody při eventuálním prodeji zabezpečené nemovitosti, jejím pojištění, a rovněž bude znamenat
podstatné omezení či zrušení aktivní záplavové
zóny, pro kterou platí stavební uzávěra. Snad je taky
zřejmé, že zkapacitnění toků má smysl pouze jako
jeden funkční celek a jako takový má šanci projít
výběrovým sítem při projednávání žádosti o dotaci.
Znovu bych chtěl vyjádřit poděkování těm, kteří
se k jednání staví zodpovědně a přicházejí s konstruktivními připomínkami.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Hranice rozlivu dvacetileté vody při stávající kapacitě koryt toků (po realizaci protipovodňových
opatření zůstane voda v korytech toků)
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELCE
JAROSLAVĚ KREJČÍ
Slavnostní setkání a poděkování za práci při
příležitosti ukončení činné služby se stalo pro představitele města Poličky již milou tradicí a pravidlem.
V pátek 30. dubna proběhlo další z nich. Starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou
JUDr. Marií Tomanovou a zástupci oddělení školství odboru vnitřních věcí vyjádřili dík za práci
ředitelce Speciální základní školy Polička Jaroslavě
Krejčí, která ke dni 30. června 2010 končí ve funkci
ředitelky. Paní Krejčí pracuje v oblasti speciálního
školství již 36 let a ředitelkou je od roku 1994. Dík
patří jí nejen za práci ve škole, ale i za vynikající
spolupráci a vstřícnost při spolupráci s odborem
školství. Paní Krejčí přejeme hodně zdraví, energie
a optimismu do dalších let.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O OZNÁMENÍ KONCEPCE
Zveřejnění informace o oznámení koncepce
s názvem Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje
– Změna č. 1“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný
celek a obec s rozšířenou působností, obdrželo od
Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10
Praha 110, oznámení koncepce zpracované podle
přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí č. 100/2001 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, záměru Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s názvem: „Plán
odpadového hospodářství Pardubického kraje – Změna č. 1“ současně se sdělením, že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Karel Bursa, ISES, s.r.o.,
M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.

Do výše uvedeného oznámení je možné nahlížet
na Městském úřadu Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41 a 42, a to
v úřední dny (pondělí, středa – 8.00-17.00 hod.) nebo
mimo úřední dny po telefonické domluvě a to na
tel.č.: 461 723 816, 851
Do oznámení koncepce lze také nahlédnout
v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce MZP107K.
Písemná vyjádření veřejnosti k oznámení koncepce je možno zaslat příslušnému úřadu na adresu:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování
vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha
10 - Vršovice nebo elektronicky na e-mail: veronika.simova@mzp.cz, ve lhůtě do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce
kraje. K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné
lhůty příslušný úřad, na základě § 8 odst. 3 zákona,
nepřihlíží.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

OSLAVY 65. VÝROČÍ V POLIČCE
Pietním aktem u památníku ukončení 2. světové
války, osvobození naší vlasti a porážky fašizmu položením kytic k pomníku zavražděných a umučených
Židů v koncentračních táborech a vyjádření díků
u hrobu sovětského vojáka, přímého osvoboditele
Poličky, v sobotu vyvrcholily vzpomínkové akce na
slavné květnové dny před 65 lety. Asi 40 poličských
občanů si nejen vyslechlo vzpomínkový projev, zazpívalo českou národní hymnu, ale především se
poklonilo, jako každý rok vzdalo hold a poděkovalo
všem známým i bezejmenným hrdinům, kteří ve válce
padli, v bojích položili své životy proto, abychom my
dnes mohli žít, budovat lepší spravedlivou společnost
a naši budoucnost.
Zástupci radnice, českého svazu bojovníků za
svobodu a poličských komunistů pak položili další
květiny i na ostatní památná místa nejen v Poličce, ale
i ve Stříteži a v Lezníku. Krásné slunečné počasí jen
dokreslilo sváteční atmosféru letošních květnových
oslav. Organizátoři děkují i touto cestou všem, kteří
se 8. května 2010 v odpoledních hodinách vzpomínkové akce zúčastnili.
RSDr. Ivan Chudý

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Zveřejnění informace o oznámení záměru
s názvem Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Mobilní obalovna živičných
směsí Polička“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
oznámení záměru společnosti JV Capital a. s., se
sídlem Praha 1, Nové Město, Lannova 1540/26,
110 00 Praha 1, IČ 28490321 názvem: „Mobilní obalovna živičných směsí Polička“ podle § 6, odst. 6
zákona současně se sdělením, že tento záměr bude
podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Petr Adamec, K cihelně 313/41, 190 15
Praha 9.
Do výše uvedeného oznámení je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41-

44, a to v úřední dny (pondělí, středa – 8.00-17.00
hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě a to na tel. č.: 461 723 816, 850-3.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA http://www.cenia.cz
a na stránkách Ministerstva životního prostředí
http://www.mzp.cz/EIA, kód záměru PAK482.
Písemná vyjádření veřejnosti k oznámení
záměru je možno zaslat příslušnému úřadu na
adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice ve lhůtě do 20 dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru
na úřední desce kraje. Datum vyvěšení informace
o oznámení na úřední desce Pardubického kraje
je 12. 5. 2010. K vyjádřením zaslaným po uplynutí
uvedené lhůty nemusí příslušný úřad, na základě
§ 6 odst. 7 zákona, přhlížet.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Foto: Svitavský deník

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
VÝTVARNÁ

Tradiční výtvarný salon Královských věnných
měst se v letošním roce koná v Mělníce. Galerie ve
věži hostí výtvarníky s díly na téma „Krajina mého
srdce“. Město Poličku reprezentuje svými obrazy
pan Vladimír Bartoš. Součástí této akce je i výstava, na které představují svá díla jednotlivé ZUŠ
Královských věnných měst. Odborná porota města
Mělníka vybrala do finále v každé věkové kategorii
tři díla a konečné umístění rozhodli na jednání
výkonného výboru 11. května v Mělníce pracovníci
jednotlivých městských úřadů. Radostná zpráva
dáno 927 bezplatných povolení k vjezdu (bydliště, a vynikající úspěch přišel i pro ZUŠ B. Martinů
vlastníci nemovitostí, příbuzní těchto osob, atd.), Polička. 1. místo v kategorii malířů od 11 do 16 let
dále 40 parkovacích karet s povolením k vjezdu
obsadila Eliška Slezáková se svým dílem „Bohuslav
pro osoby bydlící v centru, dále 311 zpoplatněných
Martinů“. Mladé malířce i jejím učitelům patří velká
celoročních karet a 150 karet vydaných různým
gratulace! A ještě jedno ocenění přichází do poličorganizacím, sdružením, obcím a městům. Dále
ské ZUŠ. Speciální ohodnocení a speciální body
do centra mohou vjíždět vozidla, jejichž řidiči si
navíc patří souboru skupinových prací na téma
zaplatí jednodenní vjezd do centra v automatech „Památky Poličky“ (Soubor suchých jehel a leptů).
při vjezdu. Například vjezdový automat na příjezdu
Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
od Tylova domu vydá během jednoho měsíce cca
města Poličky!
1000 těchto povolení.
Ing. N. Šauerová
Ke shora uvedeným případům je nutno dále přičíst řidiče „hříšníky“, kteří vjíždějí do centra města
bez povolení. Takovýchto přistižených řidičů jsou
desítky. Za jejich počínání jim byly strážníky uděleny pokuty přesahující 60 000 Kč od začátku roku
2010.
Dále bychom chtěli poprosit řidiče o shovívavost a ohleduplnost při současné dopravní situaci,
která nastala během rekonstrukce Palackého náměstí, kdy nejsou v provozu všechna parkovací
místa.

MĚSTSKÁ POLICIE - ODPOVĚĎ NA ČASTÝ DOTAZ
Vážení občané, v současné době jsou strážníci
často dotazováni, zda-li v centru města Poličky
není příliš mnoho vozidel.
Pokud pomineme vozidla zásobování, servisní vozidla a vozidla s označením ZTP, která mají
možnost bezplatně vjet do centra města podle
zákona, je nutno si uvědomit, že podle obecně
platné Vyhlášky města Poličky, č. 2/2007, je vy-

Foto: V. Vraspír

Městská policie Polička
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 19. 4. 2010 v ranních hodinách provedli
strážníci odchyt toulavého psa na Sídlišti Hegerova. Pes byl umístěn do nouzového kotce při MěÚ
Polička. V průběhu dne vyšlo najevo, že si štěně
na inzerát objednaly dvě nezletilé děti z Poličky,
aniž by o tomto informovaly své rodiče. Strážníci
po tomto zjištění vyrozuměli rodiče obou dětí
a rovněž osobu, která si podala inzerát, že daruje
štěně. S touto osobou bylo dohodnuto, že si pejska
převezme zpět a daruje jej někomu jinému. V odpoledních hodinách byl pes předán a celá věc byla
ukončena. Lze jen podotknout, že i takové případy
se občas stávají.
Dne 20. 4. 2010 v dopoledních hodinách se
podařilo hlídce MP, ve spolupráci se zaměstnanci
jedné z firem, dopadnout ženu, která ve firmě okrádala jednu ze zaměstnankyň. Toto vždy prováděla
tak, že v době, kdy na pracovišti nikdo nebyl, z tašky pracovnice vytáhla peněženku a z této si brala
menší finanční částky. Takto si přišla k částce vyšší
jak 1300,-Kč. Celá věc byla vyřešena tak, že čtyřiadvacetiletá žena vyrovnala vzniklou škodu a dále
jí byla ze strany MP uložena bloková pokuta za
přestupek proti majetku. Firma se po tomto zjištění
s uvedenou ženou ihned rozloučila.
Dne 22. 4. 2010 v dopoledních byla hlídka MP
telefonicky vyrozuměna o tom, že na zastávce BUS
ul. Zákrejsova, se nachází parta 4 mladistvých, kteří zde popíjejí alkohol. Hlídka MP vyjela na místo
a zde zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě
a mladiství zde popíjejí alkoholické nápoje. Mezi
zúčastněnými se nacházel osmnáctiletý muž od
Pardubic, který umožnil podání alkoholického
nápoje osobám mladším 18 let. Za uvedený skutek
byla tomuto muži uložena bloková pokuta za přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a věc byla na místě vyřešena.
Dne 3. 5. 2010 převzali strážníci nalezené
pánské jízdní kolo zn. Author Prime, modré barvy,
které se nacházelo od 1. 5. 2010 u kotelny na ul.
Svépomoc v Poličce. Po provedené fotodokumentaci bylo předáno na ztráty a nálezy při MěÚ Polička.
Foto kola je možné zhlédnout na internetových
stránkách MěÚ Polička, v sekci městská policie,
nalezená kola. Majitele kola se doposud nepodařilo
zjistit.
Dne 5. 5. 2010 v dopoledních hodinách přijali
strážníci oznámení o krádeži zboží v prodejně Penny market. Na místě bylo zjištěno, že padesátiletá
žena brala zboží z regálu a toto dávala do kabelky.
Při placení však byla zadržena ostrahou, která přivolala hlídku MP. Strážníci, po provedené lustraci,
věc vyřešili blokovou pokutou, neboť žena spáchala majetkový přestupek.
Dne 7. 5. 2010 v 8.00 hod. došlo ve shora uvedené prodejně opět ke krádeži zboží. Tentokráte
se jednalo o sedmnáctiletého mladíka z okresu
Ústí nad Orlicí, který se zde pokusil odcizit lahev
alkoholu. V tom mu však zabránili zaměstnanci
prodejny, kteří mladíka zadrželi u pokladny a následně přivolali MP. Strážníci na místě věc vyřešili
v blokovém řízení, jako v prvním případě.
Městská policie
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CO JE TO KDYBYKULICH?
KdybyKulich je tak trošku podivný název pro neméně podivnou mobilní artistní show. Show s podtitulem „Letní vánici inspirace vám přináší UNESCO“
bude plná kultury a tvořivosti bez hranic. Svoji pouť
odstartuje již 11. června v Českém Krumlově a do
konce července se zastaví ve 23 městech a obcích
v celé České republice. Hlavním cílem je oživit
historická města a nenásilnou formou upozornit na
existenci mnoha krásných památek, které je možné
vidět ve městech Českého dědictví UNESCO a České
inspirace. Téma historie a památek se bude v rámci
KdybyKulichu prolínat také s živou kulturou přesně
v souladu s heslem „Žij v živých městech s živými
památkami“. Putovat mezi městy budou i nejrůznější
amatérské kapely, které tvoří svůj vlastní repertoár.
Závěrečné slovo bude mít čtení na dobrou noc.
Ještě před tím se však můžete těšit na řadu
hvězdiček, které mají často vazbu právě například
na města UNESCO. Vrcholem programu bude unikátní představení s názvem Kámen mudrců aneb
šutr chytráků. Představení vzniká na míru našim
památkám. Půjde o žánr multimediální performance. V představení budou použity prvky moderního
cirkusu i nejmodernější hi-tech technologie, chybět
nebude ani projekce. Odpolední program bude plný
her, hlavolamů a soutěží. Které z dětí by odolalo
pravé letní koulovačce či stavění sněhuláků? Chytit si
budete moci i svého vlastního kapra a pro dospěláky
připravujeme soutěž v pletení šály nebo nefalšovanou
knihovnu. V knihovně budete moci nejen nahlédnou
do řady pěkných knih, ale také se seznámit s akcí Najdi – přečti – předej. Smyslem tohoto projektu je podpořit četbu. Každý máte jistě doma celou řadu knih,
které již podruhé číst nehodláte (víte již například, že
vrahem je zahradník). Někdo jiný by si je však rád
přečetl. Proto můžete tyto knihy přinést v rámci akce
KdybyKulich na náměstí, organizátoři je opatří samolepkou s pokyny a další návštěvníci KdybyKulichu si

kromě zajímavých zážitků mohou domů odnést také
knihu. Po přečtení doporučujeme zanechat na nějakém vhodném místě, případně předat další osobě.
Pokud se vám bude zdát naše show KdybyKulich
opravdu tak trošku bláznivá, budeme jenom rádi.
Vždyť určitá dávka podivínství musela být jednou
ze základních vlastností všech stavitelů dnešních památek UNESCO či dalších téměř geniálních skvostů,
které máme v našich městech. Řekněte sami, není
hranice mezi genialitou a čirým podivínstvím těžce
definovatelná a velmi křehká? Naše show splní svoje
poslání v případě, že si budete pokládat právě tyto
a podobné otázky. Přiměje-li vás tato nenásilná společná propagace nejvýznamnějších památek českých
a moravských měst k jejich návštěvě, slibujeme, že se
vynasnažíme, abyste nebyli zklamáni!
Dodejme, že nositelem projektu s názvem Živá
města – živé památky je obecně prospěšná společnost Terra nostra – malebný kraj a důležitými partery
svazky obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Realizace projektu by nebyla možná bez podpory
z Integrovaného operačního programu, státního rozpočtu, jednotlivých měst a všech umělců.
Ing. Michaela Severová, výkonná ředitelka
sdružení České dědictví UNESCO, členka
výkonného výboru sdružení Česká inspirace
V Poličce se na KdybyKulicha můžete těšit v sobotu
10. července 2010 v parku u hradeb. Zahájení hudebního minifestiválku bude patřit místní skupině Krajdablues, pokračovat bude kapela dovezená z města
UNESCO či České inspirace. Hudební večírek na
závěr „roztočí“ úžasná skupina Točkolotoč ze Svitav.
Kdo tedy nestihne Točkolotoč na akci Colour Meeting
Polička nebo si bude chtít tuto kapelu vychutnat ještě
jednou, má v červenci možnost! V Poličce se tedy
máme zcela jistě na co těšit!

DO POLIČKY PŘIJEDOU FOTBALISTÉ Z AFRICKÉ KENI
Přímo z africké Keni zamíří do Poličky skupina
fotbalistů, aby zde poměřili síly s různými fotbalovými týmy z regionu a ukázali místním, jak se hraje
fotbal v Africe.
Svoje fotbalové schopnosti poměří s Afričany
týmy základních škol T. G. Masaryka, poličského
gymnázia, SOU obchodní, SOŠ SČMSD Polička.
Přespolní přijede reprezentovat skupina fotbalistů
z gymnázia ve Svitavách. Fotbalový tým z keňského
hlavního města Nairobi bude v Poličce od 10. do
16. června a studenty čeká společný program, který si sami připravili. Celý projekt však nebude jen
o sportu, ale také o poznávání odlišných kultur
a zvyků. „I proto budou Afričané bydlet v rodinách
z Poličky a okolí,“ vysvětluje koordinátorka projektu Petra Jílková z občanského sdružení Pontopolis,
které celou akci v Poličce pořádá.
Tým čekají i zápasy s některými místními fotbalovými týmy a hlavní turnaj pro veřejnost se odehraje 12. června od 13 hodin na poličském stadionu
SK Masokombinát.
Turnaje se zúčastní i poličský fotbalový tým
Černoši a tým poličských Divadelníků. Fotbalová
hřiště v Poličce ožijí nejen různobarevným složením hráčů, ale originální bude i složení fotbalových
týmu. Jak místní, tak africké týmy budou totiž reprezentovat obě pohlaví.
Připraven je i bohatý program včetně vystoupení roztleskávaček, představení africké hudby či
večerní retro diskotéky pro širokou veřejnost. Celý
program bude doprovázet fotografická výstava Lu-

káše Houdka Do strhání – lidé si budou moci fotografie, které se jim líbí strhnout a vzít domů.
Návštěva afrických fotbalistů v Poličce je součástí celorepublikového projektu Fotbal pro rozvoj,
který zaštiťuje fotbalista Tomáš Ujfaluši a pořádá
české sdružení dobrovolných aktivit INEX. Cílem
projektu je ukázat mladým lidem, že fotbal může
změnit jejich život, neboť je naučí disciplíně, smyslu
pro spravedlnost a fair-play.
Více o projektu je na webových stránkách
www.pontopolis.cz, www.inexsda.cz
Děkujeme za podporu městu Polička, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a SK Masokombinát Polička.

Tým, který letos zavítá i do Poličky.

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 22. 4. 2010

•

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2010 na akci
„Městské hradby v Poličce, oprava hradebního úseku
SO 04 – za č.p. 103 a 104, ul. Václavská“ a přiznává
povinný finanční podíl města na obnově kulturní
památky.
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu
Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička
včetně Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjektů a oprávněných osob, které byly uplatněny u pořizovatele
v průběhu řízení o návrhu regulačního plánu.
ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 69, odst.
3 stavebního zákona vrácení návrhu Regulačního
plánu Městské památkové zóny Polička pořizovateli
k úpravě a k novému projednání. Jako pokyny pro
úpravu návrhu regulačního plánu bude použito
schválené rozhodnutí o námitkách.
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu
Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita
Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek, námitek
a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjektů
a veřejnosti, které byly uplatněny u pořizovatele
v průběhu řízení o návrhu změny regulačního plánu.
ZM po ověření dle ustanovení § 69, odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konstatuje, že návrh Změny č. 1 Regulačního plánu
Polička – lokalita Mánesova je v souladu s výsledky
projednání a s požadavky uvedenými v § 68, odst. 1
stavebního zákona.
ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 62, odst. 1 stavebního
zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vydává v souladu s ustanovením § 69, odst. 2 stavebního zákona opatření
obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.
ZM schvaluje záměr revitalizace bytového domu
č.p. 969, 974, 975, 976 na Sídlišti Hegerova v Poličce
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje účast města Poličky v projektu
„Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce
2010“ a Smlouvu o spolupráci včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města
Poličky konané dne 26. dubna 2010
RM schvaluje doplnění programu o projednání •
návrhu Kupní smlouvy na plynofikaci lokality Mánesova – II. etapa v Poličce.
•
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• CANTES o. s., Polička, ve výši 15.000,- Kč na
činnost, pomůcky, veterinární prohlídky, školení •
a pohonné hmoty
• Cejp Jan, Kroužek mladých hasičů při SDH Polička, ve výši 5.000,- Kč činnost, dopravu k soutě- •
žím a na vybavení
• Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, ve výši 10.000,- Kč na jarní výstavu, vylepšení •
areálu a WC
• Český zahrádkářský svaz, organizace Polička 1, •
ve výši 8.000,- Kč na opravu cest v zahrádkářských osadách

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Polička, ve výši 3.000,- Kč na činnost, vakcinaci, závodní sezónu a PC techniku
Domácí péče Telecká Pavlína, Široký Důl, ve výši
5.000,- Kč na elektronické vybavení a nákup antidekubitní podložky
DUHA Vysočina Polička, ve výši 2.000,- Kč na
činnost organizace, schůzky a turnaje dětí
1. FBC Polička, ve výši 3.000,- Kč na činnost florbalového klubu, tréninky a turnaje
Jonáková Jana, Polička, Česká beseda při Universitě třetího věku, ve výši 3.000,- Kč na reprodukční vybavení taneční skupiny pro veřejné
vystupování
Kaprasová Božena Polička, Divadelní skupina
pro náctileté, ve výši 7.000,- Kč na zájmovou
uměleckou činnost dětí
Konfederace politických vězňů ČR, pobočka
Litomyšl, ve výši 1.000,- Kč na činnost, výročí
a návštěvy nemocných
Mazal Petr, Polička, ve výši 4.000,- Kč na reprezentaci města při horolezeckém výstupu v Peru
Miniatur golf club Polička, ve výši 3.000,- Kč na
nátěry, opravy a soutěžní činnost
Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2.000,- Kč
na krmiva, léčiva pro zvěř a na údržbu
NADĚJE o. s., středisko potravinové pomoci v Litomyšli, ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu
mzdových prostředků k této činnosti
NIPI ČR KO PK, o. s. středisko Salvia Svitavy, ve
výši 5.000,- Kč na sociální poradenství pro občany Poličska
Mgr. Nožka Stanislav, sportovní lezení ŠSK při ZŠ
Na Lukách Polička, ve výši 14.400,- Kč na činnost
a lezecké soutěže
Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov, ve výši
10.000,- Kč na vybavení areálu volného času
Občanské sdružení Kontakt Ústí nad Orlicí, ve
výši 1.000,- Kč na činnost Linky důvěry
Občanské sdružení přátel Základní školy Na
Lukách Polička, ve výši 17.000,- Kč na sportovně
turistický kurz pro žáky 4. a 5. ročníků
Oblastní charita Červený Kostelec Domov sv.
Josefa Žíreč u Dvora Králové, ve výši 3.000,- Kč
na provoz domova a péči o nemocné s roztroušenou sklerózou
Oblastní charita Červený Kostelec Hospic Anežky České, ve výši 5.000,- Kč na provoz zařízení
pro nevyléčitelně nemocné
Opuštěné kočky Polička, ve výši 3.000,- Kč na
péči o toulavé a opuštěné kočky
Ožinskij Konstantin, Polička, ve výši 2.000,- Kč
na potravinové doplňky potřebné pro sportovní
soutěžení
Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 4.000,Kč na tradiční „Dětský den v Lezníku“
Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu
v Poličce, ve výši 8.000,- Kč na projekt „Vrstevnický program“
SONS-sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Česká Třebová ve výši 1.000,- Kč
na poradenství a výstavu zdravotních pomůcek
Spolek českých betlemářů, Betlemáři Poličska, ve
výši 3.000,- Kč na spoluúčast při výstavě betlémů
v Poličce
Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy v Poličce, ve výši 12.700,- Kč na výměnný
pobyt žáků s rakouským partnerským městem
Hohenems
Svaz postižených civilizačními chorobami Polička, ve výši 1.000,- Kč na činnost organizace,
návštěvy a výročí
Šafářová Květoslava, Chrámový sbor Polička, ve
výši 10.000,- Kč na vánoční koncerty ve Vídni
a v Praze
Ščigelová Hana, Klub zdraví Polička, ve výši
1.000,- Kč na činnost Klubu zdraví Polička
Štěpánek Michal, sportovní lezení, Polička, ve
výši 7.000,- Kč na účast na juniorském mistrovství
světa v Edinburghu, Velká Británie

•
•
•
•
•

Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl ORKA
Polička, o. s., ve výši 2.000,- Kč na startovné,
ubytování a cestovné na plavecké závody
Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve výši
8.000,- Kč na činnost, cestovné a další výdaje
Územní organizace svazu diabetiků Polička, ve
výši 1.000,- Kč na zakoupení plavenek pro rekondiční plavání
Vostřelová Zdislava, Střítež, ve výši 4.000,- Kč na
dětské odpoledne pro Střítež a okolí
Základní škola speciální Bystré, ve výši 3.400,- Kč
na benefiční koncert ve prospěch postižených

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• ATLETIKA Polička, ve výši 35.000,- Kč na soutěžní atletickou činnost
• ATLETIKA Polička, ve výši 10.000,- Kč na akci
„Běh kolem poličských hradeb“
• Český kynologický svaz, organizace Polička, ve
výši 10.000,- Kč na provozní náklady a dokončení fasády
• Český svaz ochránců přírody, základní organizace Zelené Vendolí, ve výši 10.000,- na provoz
a činnost záchranné stanice ve Vendolí
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000,- Kč na
činnost
• Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 17.000,Kč na akci „Na zelenou a ekologická poradna“
• Ekocentrum Skřítek Polička, o. s., ve výši 2.000,Kč na akci „Den vody“ a“Den stromů“
• HC Spartak Polička o. s., ve výši 80.000,- Kč na
činnost hokejového klubu v sezoně 2010/2011
• JUNÁK, svaz skautů a skautek Polička, ve výši
22.000,- Kč na opravy, údržbu a na setkání skautů v Maďarsku
• Mgr. Konečný Stanislav, Polička, ve výši 25.000,Kč na tisk publikace „Polička, věnné město“
• Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 6.800,- Kč na akci „ADIOS prázdniny“
• Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 5.700,- Kč na akci „Hrou proti AIDS“
• Kruh přátel domu dětí a mládeže v Poličce, ve
výši 8.000,- Kč na akci „Den dětí v Poličce“
• LAXUS o. s. Hradec Králové, ve výši 15.000,- Kč
na sociální a zdravotní služby pro uživatelé drog
• MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve
výši 2.000,- Kč na cvičení rodičů s dětmi
• MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička, ve výši
15.000,- Kč na plánované projekty zdravotní osvěty
• Oblastní charita Polička, ve výši 35.000,- Kč na
„Oxygenator Vision Aire“
• Pontopolis Polička, ve výši 34.000,- Kč na plánované kulturní akce v Poličce
• Pontopolis Polička, ve výši 25.000,- Kč na festival
„Colour Meeting 2010“ v Poličce
• Pontopolis Polička, ve výši 4.000,- Kč na akci
„Fotbal pro rozvoj“ (Keňa a Nairobi)
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 22.000,- Kč na
nákup stanů, lůžkovin a opravy suchých WC
• SK8 Slalom Polička, ve výši 6.000,-- Kč na sportovní činnost ve skateboardingu
• Spolek Patriot Polička, ve výši 4.000,- Kč na
dětské dopoledne a cyklovýlet poličských rodičů
s dětmi
• Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši
90.000,- Kč na činnost mládežnických oddílů
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
2.000,- Kč akci „Běh naděje – šance pro život“
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
4.000,- Kč na zakoupení hudebního nástroje pro
dětský sbor
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
15.000,- Kč na nákup židlí pro kulturní akce na
Jordáně
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s.
– oddíl odbíjené, ve výši 90.000,- Kč na činnost
mládežnických družstev
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POCTA PRO DOKTORA JANA KAPUSTU

Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s.
Prostory Centra Bohuslava Martinů v Poličce
– oddíl stolního tenisu, ve výši 16.000,- Kč na
byly pravým místem pro předání diplomu a Mečinnost
daile Bohuslava Martinů doktoru filozofie Janu
• Tělovýchovná
jednota
Spartak
Polička, Kapustovi. Nadace Bohuslava Martinů vyjádřila
o. s. ASPV – oddíl volejbalu, ve výši 4.000,- Kč
tímto oceněním vděčnost za obrovský kus práce,
na míče a pořádání volejbalových turnajů
• VPS Polička – sdružení pro sálovou a malou kopanou, ve výši 8.000,- Kč na účast v celostátní lize

ve Vlčkově, je autorem 10 knih a téměř 500 studií
o hudbě 19. století, Bohuslavu Martinů a o krásných uměních. Dvanáct let stál v čele litomyšlského muzea a poté působil v letech 1972-1984 jako
ředitel Městského muzea v Poličce.
Spolu s několika málo dalšími kulturními činiteli měl velký podíl na převozu ostatků Bohuslava
Martinů do vlasti. O této události napsal rozsáhlou
studii s názvem Neuvěřitelná kauza Martinů aneb
pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna
1979 byly převezeny ostatky hudebního skladatele
Bohuslava Martinů z nedalekého Švýcarska do
rodné Poličky.
„Nadace Bohuslava Martinů se pokusí všemi
silami, které má k dispozici, abychom si mohli
jednou o zákulisí těchto událostí přečíst knihu,
na které Dr. Kapusta pracoval v ústraní 8 let.
Co všechno bylo nutno vykonat, abychom mohli
o Martinů říci „Je doma“, to je detektivka naštěstí
s dobrým koncem, ale spoustou kritických situací,
které tomuto převozu mohly mnohokrát zabránit.
Jan Kapusta ji dopsal navzdory zdravotním potížím. Milý oslavenče, jménem Nadace Bohuslava
Martinů Ti ze srdce děkujeme za všechnu práci,
kterou jsi pro našeho patrona vykonal. Z nebe Ti,
doufejme, také kynou Tví další spolupracovníci na
celé události, v první řadě paní Charlotta Martinů,
a jistě mnozí Tví další spolubojovníci. Přejeme Ti,
abys mohl brzy ochutnat zralé ovoce svého úsilí.
Kéž se všichni dočkáme knížky, jejíž napínavost si
nezadá s nejlepšími podobnými dokumenty z časů
minulých. A přejeme Ti hodně sil k uskutečnění
všeho, co ještě plánuješ,“ uvedl ve svém proslovu
předseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů
profesor Ivan Štraus.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Aeroklub Polička, ve výši 20.000,- Kč na činnost
veřejnoprávního letiště v Poličce
• Občanské sdružení FAUN v Trstěnici u Litomyšle, ve výši 5.000,- Kč na mezinárodní hudebně
divadelní festival „Faun 2010“
• Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši 4.000,Kč na tradičný fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“
• SPMP (společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením) OV Svitavy, ve výši 15.000,- Kč na
akci televize Nova a rehabilitační pobyt postiže- který doktor Kapusta pro jméno Bohuslava Marných dětí u Vranovské přehrady
tinů vykonal. Tato medaile je udělována velkým
• RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí fi- světovým i českým osobnostem, které se zaslounančních příspěvků pro:
žily o šíření díla Bohuslava Martinů, to znamená,
• DOMEČEK Polička, ve výši 75.000,- Kč na pro- přispěly ke kulturnímu pokladu České republiky.
voz rodinného centra
Mezi přítomnými hosty nechyběli členové Nadace
• MaTami centrum pro rodinu o. s. Polička, ve Bohuslava Martinů, zástupci poličských kulturvýši 28.200,- Kč na vytvoření bezbariérového
ních organizací, novináři, ale i starostové obou
prostoru v Centru Bohuslava Martinů Polička
měst, kde doktor Kapusta působil, starosta města
• Občanské sdružení Květná zahrada Květná, ve Litomyšle Michal Kortyš a starosta města Poličky
výši 40.000,- Kč na pokračování rekonstrukce
Jaroslav Martinů, který zároveň celou slavnostní
„Domu na půl cesty“ v Květné
akci zahájil a uvedl.
• Oblastní charita Polička, ve výši 20.000,- Kč
Jan Kapusta se narodil v roce 1932 v České
na psychedukační kurz pro uživatele projektu
Třebové. V letech 1951 až 1956 studoval hudební
„Otevřené dveře“
vědu, estetiku a dějiny hudby na Palackého uni• Pure Arts Management Hradec Králové, ve výši verzitě v Olomouci. Od založení Nadace Bohu110.000,- Kč na natáčení dokumentu o polič- slava Martinů v roce 1975 byl členem její správní
ském rodáku
rady a rezignoval až v roce 2008, ze zdravotních
Poznámka redakce: Zpráva o exhumaci Bohudůvodů. Založil tradici slavnosti Otvírání studánek
slava Martinů vyšla v Jitřence č. 11 v roce 2005.
RM schvaluje zřízení ediční rady, která bude
ve spolupráci s autory připravovaných publikací
o městě Polička sestavovat každoročně ediční
plán těchto publikací ve složení Mgr. David Junek,
Mgr. Jan Jukl, paní Zlata Kašparová a Mgr. Pavla
Pavlíčková.
RM bere na vědomí vyjádření pana Rostislava
Po třech letech zavítala do Poličky neteř CharKromě skladatelova hrobu, sochy v parku,
Koumara, Tiskárna Polička, k chybě v dubnovém
lotty a Bohuslava Martinů, paní Colette Lemaire. domku na Svépomoci a všech expozic Centra
vydání Jitřenky a souhlasí s navrženým způsobem
Jako host Nadace Bohuslava Martinů v Praze na- Bohuslava Martinů navštívila Colette Lemaire se
kompenzace dle důvodové zprávy.
vštěvuje Českou republiku pravidelně každé dva
svým synem Danielem i výstavu Zrzavý Martinů.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
roky a při té příležitosti nikdy nevynechá rodné „Na Zrzavého si také pamatuji. Spolu s tetičkou
na sekretariátě starosty města.
město svého slavného strýčka. Poprvé Poličku jsme u něho byly několikrát na návštěvě. Když
navštívila v roce 1978. Tehdy se zúčastnila pohřbu mě měl hlídat, bála jsem se ho, protože měl fousy.“
Charlotty Martinů a v následujících letech napří- U svatební fotografie zavzpomínala na červené
klad převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švý- šaty s bílými puntíky, které po tetičce několik let
carska nebo odhalení jeho sochy v parku. Během
sama nosila. Potvrdila také pravdivost Nezvalovy
letošní návštěvy ji v pátek 21. května do Poličky
básně, ve které se o Charlottě říká: „A ta paní co
doprovázel syn Daniel a tajemnice Správní rady nám jde vstříc, je něžná, že nemůže být už nikdo
NBM Marie Řezníčková v roli nadšené průvodky- víc.“ Do rodné světničky ve věži kostela sv. Jakuba
ně i výtečné překladatelky.
vystoupal Daniel Lemaire sám. Doma pak předá
Colette Lemaire žije v jihofrancouzském
pomyslnou štafetu někomu ze svých pěti souroměstečku Marsillargues, které je svou velikostí
zenců, kteří maminku doprovodí do Poličky příště.
srovnatelné s Poličkou. Narodila se ovšem ve
Budeme se těšit!
Vieux Moulin, kde od svých pěti let vyrůstala
Lucie Jirglová
i Charlotte, tehdy ještě Quennehenová. Charlotte
měla dva sourozence, bratra Charlese a sestru Georgette. Přestože ani jeden ze sourozenců Martinů
v Poličce po sobě nezanechal žádného potomka,
Bohuslav ze strany Charlotty získal tři neteře a dva
synovce. Colette Lemaire si na svého strýčka i po
mnoha letech dobře pamatuje: „Jako malá holka
jsem mu sedávala na klíně, když hrál na klavír.
Zkoušel mi pokládat prstíky na klávesy, abych
něco zabrnkala. Já jsem ale nechtěla, nebavilo mě
to. Dnes toho lituji. Já na žádný nástroj hrát neumím, ale jeden z mých synů má hudební sklony.“
Charlotte i Bohuslav prý měli velmi rádi děti, byť
své vlastní neměli. Naposledy se Colette setkala se
svým strýčkem v roce 1953 na společné dovolené
v Bretani, tehdy už i s manželem a třemi dětmi.

NETEŘ BOHUSLAVA MARTINŮ NAVŠTÍVILA POLIČKU

5
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KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Červen 2010
KINO POLIČKA
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
21. 6. SOUBOJ TITÁNŮ
Ve filmu staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi bohy
samotnými může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem
– neuspěje v záchraně své rodiny před
Hádem, pomstychtivým bohem podsvětí.
Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro
nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit
Háda dřív, než se jemu podaří zničit Dia
a rozpoutat peklo na zemi.
Dobrodružný, USA, 2010, 106 minut, titulky, nevhodný do 12 let
Vstupné: 65,- Kč
úterý
22. 6.

středa
23. 6.

středa
23. 6.

velký sál TD v 19.00 hodin
MAMAS & PAPAS
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic,
které v určitém zlomovém bodě života
řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Záměrem scenáristky a režisérky Alice
Nellis je ukázat pomocí souběžného
vyprávění několika příběhů, že problém
moderního rodičovství je širší a hlubší
než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy.
Drama, ČR, 2010, 110 minut, nevhodný
do 12 let
Vstupné: 70,-Kč
velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
KATKA
Celovečerní film, který zachycuje ženu
- narkomanku, jež je sice schopna do
jisté míry reflektovat svůj zápas s drogou,
přesto jej znovu a znovu prohrává. Fyzické a psychické týrání, krádeže a prostituce jsou občas přerušeny vzepětím
naděje, těhotenstvím, které by jí mohlo
nabídnout životní motivaci.
Školní představení
Časosběrný dokument, ČR, 2010, 90 minut, do 12 let nevhodný
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
KATKA
Film Heleny Třeštíkové je unikátním
časosběrným dokumentem, mapujícím
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.
Proč začala brát drogy? Jak sama říká chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a tehdy
devatenáctiletá Katka žije v terapeutické
komunitě Sananim v Němčicích s nadějí
na obyčejný život – touží mít přítele,
jednou i rodinu. Happy end se však nekoná…
Časosběrný dokument, ČR, 2010, 90 minut, do 12 let nevhodný
Vstupné: 60,- Kč

TYLŮV DŮM
neděle salónek B. Martinů TD ve 14.00 hodin
6. 6.
VERNISÁŽ OBRAZŮ JAMIE AULT (USA)
V programu vernisáže vystoupí Madla Dolejšová (housle) a Honza Staněk (kytara)
úterý
velký sál TD v 17.00 hodin
8. 6.
SVĚT TANCE
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem. Účinkují žáci a absolventi
tanečního oboru a hosté z hudebního
oboru.
středa velký sál TD v 19.00 hodin
Cimrman/Smoljak/Svěrák
16. 6. ČESKÉ NEBE
Nová hra plná hlášek a jedinečného humoru! Cimrmanův dramatický kšaft. Patnáctá, a podle vyjádření autorů Ladislava
Smoljaka a Zdeňka Svěráka poslední, hra
Divadla Járy Cimrmana.
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2010.
Prodej zbylých vstupenek v ceně:
390, 370, 350, 330 Kč
čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
17. 6.
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Tylův dům v Poličce pro školní rok 2010-2011
přijme lektory pro výuku anglického jazyka.
Hlásit se můžete v kanceláři TD u Marie Hrstkové.
E-mail: kurzy@tyluvdum.cz, tel. 736 752 629

I. setkání rodáků
a přátel Lezníka
Termín: 19. června 2010
Místo: hřiště pod hasičskou zbrojnicí v Lezníku (za každého
počasí). Na hřišti budou postaveny stany, které nás budou
chránit před případným deštěm či sluncem.
Program:
9.00 – 13.00 hod - prezence v zasedací místnosti Obecního
domu (bývalá škola), předání upomínkových předmětů
11.30 hod - mše svatá v místní kaply Nanebevzetí Panny Marie
13.30 hod - o�ciální zahájení programu na hřišti
Doprovodný program - vystoupení P. Kopeckého alias Vlasty
Buriana, kouzelníka J. Krejčího
Od 18 hod taneční zábava – k tanci a poslechu hraje skupina MIX
Po celý den si bude možné prohlédnou hasičkou zbrojnici,
výstavu historických fotogra�í Josefa Kopeckého a dokumentů
vztahujících se k Lezníku v zasedací místnosti Obecního domu
a prodejní výstavu obrazů leznického rodáka Jiřího Petra
v Obecním domě.
V průběhu celého sobotního dne i večera bude na hřišti
možnost občerstvení, vč. pečeného selete.
Těšíme se na shledání

LITOMYŠL
11. 6. – 5. 7.
52. ročník Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl
www.smetanovalitomysl.cz
17. – 20. 6. / Smetanovo náměstí
Salaš u Franka - Levoča tentokrát na
Smetanově náměstí
Přijďte ochutnat slovenská jídla a nápoje.
3. 7. od 11.00 do 23.00 hod.
KdybyKulich aneb Letní vánici inspirace přináší UNESCO
Mobilní artistní show plná kultury a tvořivosti bez hranic. www.unesco-czech.cz
SVITAVY
15. 5. – 13. 6. / Městské muzeum a galerie
30. Národní soutěž a výstava amatérské
fotografie
7. 6. od 19.00 hod. / Fabrika
Divadlo Kalich: Drahouškové
Komedie o třech dějstvích s J. Paulovou
a P. Zedníčkem v hl. roli.
16. 6. od 19.00 hod. / Fabrika
Dvořákův festival
Komponované pásmo hudby a poetických
textů o lásce, která stářím nekončí.
Věnováno památce Borise Rösnera. Umělecký přednes J. Šťastný, hraje Ensemble
Martinů
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
11. 6. / Městské muzeum
Muzejní noc – zaměřená na starověký
Egypt – náboženství a esoteriku.
19.00 – 24.00 – volný vstup do expozic
20.00 – přednáška J. Kozáka, egyptologa,
na téma: „Sfinga“ a „Poselství chrámů“
19. 6. od 16.00 hod. / zámecké nádvoří
Městské slavnosti
Vystoupí M. Ztracený, K. Střihavka se skupinou Leaders, atd.
26. 6. od 9.30 hod. / dvorana muzea
11. Moravskotřebovský fotofestival
Slavnostní zahájení výstavy fotografií s mezinárodní účastí.
VYSOKÉ MÝTO
7. – 12. 6. / nám. Přemysla Otakara II.
a Regionální muzeum
Sodomkovo Vysoké Mýto
Festival věnovaný geniálnímu designerovi a karosáři J. Sodomkovi v retro stylu
30. let
25. – 26. 6. / nám. Přemysla Otakara II.
a scéna u Husova sboru
Festival svobody
Vyvrcholení stodenního festivalu inspirovaného 20 lety svobody města po odchodu
okupačních vojsk.
25. 6. divadelní představení, 26. 6. koncerty:
V. Mišík, M. Kubišová, Pražský výběr II,
J. Kryl atd.
25. 6. – 19. 9., vernisáž 25. 6. v 17.00 hod. / Městská
galerie
Karel Kryl
První výstava Krylova výtvarného díla.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava
Od 5. května do 31. srpna
Mladá poličská fotografie
Výstava fotografií sedmi mladých poličských fotografů
sobota 5. června od 19.00 do
nevidím
Čas pro neobyčejné zážitky
Čeká vás:
- promítání neobyčejného Andyho filmu
- zážitek z poezie Honzy Těsnohlídka, letošního laureáta Ceny Jiřího Ortena
- kontroverzní písničkář Dominik Zezula
- zpěvné duo Madla a Lenka... a hlavně
mladá poličská fotografická krev: Vojta
Vomáčka, Honza Chvála, Šárka Olehlová,
Karolína Štursová, Andy Fehu, Martin Mareš - a Honza Těsnohlídek jako host
Vernisáž výstavy ve 22.00
Více na www.knihovna.policka.org a zejména na Facebooku.

COLOUR MEETING 2010 - PROGRAM
Časy jednotlivých vystoupení se mohou malinko
měnit, doufáme ale, že ne nijak zásadně. Nicméně,
vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které
provázejí náš život od narození až ke smrti, si vyhrazujeme právo na změnu časů i účinkujících. Děkujeme za pochopení :-).
čtvrtek 17. 6. od 20.00 hod. FILM, Divadelní
klub, tzv. Bollywoodský Truck
OM SHANTI OM – Om Prakash Makhija je mladý umělec pracující ve filmovém průmyslu 70. let,
který touží stát se jednoho dne slavným hrdinou
stříbrného plátna. Ale nic není takové, jak zpočátku
vypadá… V duchaplné poctě bollywoodské kinematografii, která překvapuje nečekanými dějovými
zvraty, tanci i reinkarnací a mistrně mixuje komedii
s tragédií, se představí přes třicet bollywoodských
hvězd nedávné minulosti a choreografka Farah Khan
potvrzuje i svůj režijní um.
Indie – 2007, DVD, 162 min., režie. Farah Khan,
hrají: Shahrukh Khan, Arjun Rampal, Kiron Kher, …
Hindi, anglické a české titulky. Vstupné 40,- Kč
pátek 18. 6. od 17.00 hod.
17.00 DIVADLO, Divadelní klub – TANTEHORSE
– Vagabundi
PARK U HRADEB
18.00 BLUEMY (Jevíčko)
19.10 HOOCHACHOS (Žďár nad Sázavou)
20.20 HM… (Praha)
22.00 SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY
(Ostrava) + Cimbal Music Orchestra
23.45 PŮVODNÍ BUREŠ (Praha)

A ještě poetická pozvánka
Naděje s bukovými křídly
novému ránu rožnem svíci
je neznámé a nemá tváře
jak anděl v dřevu lípy spící
a čekající na řezbáře
někdy se anděl na nás hněvá
anděla máme každý svého
a naděje má z buku křídla
a srdce z dřeva lipového
Jan Skácel
Poetický klub U chrámu páně ve středu 16. června od sedmi večer.
Více na www.knihovna.policka.org
či na Facebooku.
Když se všechno podaří, tak od června bude
celá knihovna a okolí WIFI FREE!!!!
Děkujeme Comě a Entru

sobota 19. 6. od 14.00 hod., park u hardeb
14.00 DIVADLO, Divadlo JÓJO – Kočičí cestovní
pohádka
14.30 DVA (Hradec Králové)
15.20 DIVADLO, Divadlo z rynku – Divočiny
15.50 TEMPORAL LOOP (Praha)
16.50 DIVADLO, ZŠ Lačnov Svitavy – Pohádky
z celého světa
17.20 NUCK CHORRIS GANG (Brno)
18.20 DIVADLO, Tomáš Běhal – Baba Yaga
18.50 K. C. MCKANZIE (Berlin /D)
20.20 TOČKOLOTOČ (Svitavy)
21.50 KILL THE DANDIES (Praha)
23.30 ČANKIŠOU (Brno)
01.15 THE SLAPDASH (Praha)
Doprovodné akce – výstavy, přednášky, filmy
Výstavy – DIGITANCE – Škola Veroniky Bromové
– Divadelní klub, červen (Nová media2 – Fotografický
a digitální obraz, AVU Praha) Studenti pracují s mediem fotografie a digitálního obrazu, který vychází ze
současně prožívané reality…Zkoumají její pohyblivé
hranice a vztahy a interakce s klasickými technikami
a materiály, komunikují s divákem. Vystavené práce
jsou aktuálním, avšak specificky modifikovaným,
způsobem prezentace tvorby tohoto ateliéru.

VETERÁNI V POLIČCE
I v letošním roce dorazí do Poličky na Palackého
náměstí konvoj vozidel v rámci akce Rallye historických vozidel - Vysočina 2010.
Akce se uskuteční 5. 6. 2010 mezi 12. – 15. hodinou a pořádá ji VETERAN PRAGA CAR CLUB
BRNO.
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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – Yann-Arthus
Bertrand
1. 6. – 30. 6. 2010, Centrum Bohuslava Martinů – Proč hovořit o energii?
Dvacáté století se charakterizuje novými, stále
se rozvíjejícími způsoby výroby a distribuce, jež
mají za úkol odpovědět na rostoucí spotřebu energie. Energetická účinnost ropy, uhlí, zemního plynu
a jaderné energie umožnila opravdovou technologickou revoluci v mnoha oblastech života. Tyto změny
vedly člověka k nadměrnému využívání přírodních
zdrojů tvořených v zemi přes miliony let. Tyto zdroje
však existují jen v omezeném množství. Navíc jejich
intenzivní čerpání způsobuje značný únik plynů zapříčiňujících skleníkový efekt a globální oteplování.
Z tohoto důvodu se mnoho zemí zapojilo do různých
programů řešení zmíněných problémů. Tato snaha
spočívá v hledání nových způsobů výroby, spotřeby, dopravy, stavebnictví a urbanismu. Snížíme-li

celkovou spotřebu energie, budeme moci zvýšit
množství obnovitelných zdrojů (solární, větrná energie). Obnovitelné zdroje představují důležitý vklad
do budoucnosti z technologického i ekonomického
hlediska. Teprve v současnosti se lidstvo začíná zabývat problémem, jak uspokojit energetické potřeby
6,7 miliard lidí a přitom neohrozit životní prostředí.
Měli bychom se zasadit o to, aby energetické zdroje
zůstaly zachovány i příštím generacím. Téma obnovitelných zdrojů je představeno na výstavě fotografií
Yann-Arthuse Bertranda.
Výstava se koná ve spolupráci s Francouzským
centrem Olomouc.
Ekocentrum Skřítek Polička připravuje výstavu
o vodě „SKUTEČNÁ SÍLA VODY“, která prezentuje
možnosti současné vědy a přitom potvrzuje moudrost našich předků. Fotografie krystalů vody ukazují
její pravou sílu, na kterou upozornil mezinárodně
proslulý japonský badatel Masaru Emoto, který
vědecky prokazuje její jedinečné vlastnosti, schopnost zlepšit naše zdraví a život. V rámci desetiletého
projektu OSN „Voda pro život“ (2005 – 2015) je základní zodpovědností každého člověka seznámit se
s informacemi o vodě, která je nejcennějším bohatstvím naší planety. Výstavu bude možno zhlédnout
v areálu festivalu.
Prezentace – EKO-CESTY – Stanislav Miler
– Eko-auto, park u hradeb v průběhu festivalu.
Stanislav Miler bude prezentovat své zážitky, fotografie a videa z cest po světě a informace o vlivech
člověka na životní prostředí a cesty vedoucí k rovnováze. Pro prezentaci Eko cest využije své Eko kino
– mobilní kino napájené obnovitelnými zdroji energie.
Během dne bude možné vidět na několika LCD monitorech fotky a videa z různých zemí a po setmění
projekci na velkém plátně. Zájemci se také dozví, jaká
je jejich ekologická stopa a co je možné dělat, aby
byla co nejmenší, jaký vliv na životní prostředí a naše zdraví má živočišná výroba a jaké jsou dopady klimatických změn v různých částech světa. Co se týče
praktické prezentace, tak si návštěvníci budou moci
prohlédnout obytné auto, které na použitý rostlinný
olej z restaurací ujelo téměř 100.000 km a dozvědí
se o výhodách a nevýhodách používání biopaliv.
Zájemci budou mít také možnost si vyrobit vlastní
silou elektrickou energii, svézt se na elektrickém kole
a dozvědí se, proč nejezdíme v elektrických autech.
V případě, že bude svítit slunce, tak bude možné
ukázat, jak se dá vařit na solárním vařiči.

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
ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE
diskusní přednáška, vstup volný, bez
přihlášek
- možnosti použití EFT, fyzické bolesti,
bolesti hlavy, strachy a fobie, závislosti, hubnutí, poruchy spánku, vztahy,
práce s vnitřním dítětem
Termín: čtvrtek 10. 6. 2010
Čas:
od 18.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vstupné: 50,- Kč
Lektor:
Eva Portlová, certifikovaný terapeut
energetické psychologie
www.wasclovek.cz
Info:
Eva Portlová, 731 190 807 evaportlova@seznam.cz
DNY OTEVŘENÉHO NEBE
možnost nakouknout pod pokličku
leteckým modelářům
ukázka činnosti Modelářského klubu
Polička - létání s RC modely
Termín: neděle 6., 20., 27. 6. 2010
Čas:
14.00 – 17.00 hod
Místo:
Letecká plocha Modelářského klubu
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
Termín: 5. června 2010
Čas:
19.00 - 22.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
„Naše město“
- výstava prací dětí zájmových kroužků
- hry a zábava pro děti i dospělé
Vypouštění luceren s přáním na Synský rybník.
Čas:
22.15 hod. sraz s lucernami
Místo:
most v městském parku – napíšeme
přání, zapálíme lucerny a pustíme
po vodě. Lucerny je možné zakoupit
během večera na jednotlivých stanovištích.
Praktický seminář „PRVNÍ POMOC“
seminář pro žáky 1. - 3. tříd se uskuteční za podpory Pardubického kraje
ve spolupráci se Střední zdravotnickou
školou ve Svitavách

Svč mozaika polička přijme

NOVÉ VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
na školní rok 2010 - 2011

Pracujete rádi s dětmi či dospělými?
Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
Přijmeme externí vedoucí na tyto kroužky:
FITBOX, PILATES, JOGA, HIP-HOP, STEPMÁNIE,
KYTARA, FLORBAL, MAŽORETKY, VÝTVARNÁ
VÝCHOVA PRO MALÉ DĚTI
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky,
sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé
lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit, nebo
se nějakou zajímavou činnost naučit, rádi vám po
dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací
kurz.
Informace: Jitka Vápeníková, telefon 461 725 352,
mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz

praktické činnosti dětí na jednotlivých stanovištích
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA TYTO TÁBORY
SVČ MOZAIKA POLIČKA
MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO 15. 6. 2010
LETNÍ TÁBOR „Maděra 2010“
OSTROV POKLADŮ
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 17. 7. - 26. 7. 2010
Místo:
Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena:
2.600,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
- pořádá Středisko volného času
MOZAIKA Polička ve spolupráci
s JOOKIES - softballovým oddílem TJ
Athleta Polička
Věk:
2. - 9. třída
Termín: 8. 8. - 15. 8. 2010
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.500,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259, petr.cihlar@email.cz
LETNÍ TÁBOR „Naděje 2010“
TRADIČNÍ LETNÍ REKREAČNÍ TÁBOR S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. - 6. třída
Termín: 14. 8. - 21. 8. 2010
Místo:
RS Naděje Svratouch – CHKO Žďárské vrchy
Ubytování: Chatky
Cena:
2.900,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2010 s platbou
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec, tel: 723 160 786
www.mozaika-policka.cz

Nabídka volného místa od 1. 9. 2010

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Požadujeme:
středoškolské pedagogické vzdělání podmínkou
zodpovědnost, spolehlivost
schopnost samostatné i týmové práce
organizační a komunikační schopnosti
nápaditost a tvořivost
příjemné vystupování
časová flexibilita
znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook
řidičský průkaz „B“
Nabízíme:
práci v příjemném prostředí
možnost profesního růstu a další sebevzdělávání
pružnou pracovní dobu
8 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
Strukturovaný životopis doručte ředitelce Střediska
volného času Mozaika nejpozději do 14. 6. 2010.

Nabídka volného pracovního místa

ÚČETNÍ
Zástup za mateřskou dovolenou,
úvazek 20 hodin týdně.
Předpokládaný termín nástup: 1. 9. 2010
Platové zařazení: třída 9
Místo výkonu práce: Polička, nám. B. Martinů 85
Požadujeme:
znalost podvojného účetnictví; znalost zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb.; trestní bezúhonnost;
výhodou znalost účetnictví příspěvkových organizací a programu KEO.
Strukturovaný životopis zasílejte ředitelce nejpozději do 14. 6. 2010.
Středisko volného času Mozaika Polička
nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, okres Svitavy
IČO: 75007959, DIČ: CZ75007959
statutární zástupce: Zdeňka Švecová
zřizovatel: město Polička; telefon: 461 725 352
E- mail: svecova@mozaika-policka.cz

OCHRÁNCI PŘÍRODY
CHRÁNÍ PŘÍRODU?
Rybáři rybaří, chovatelé chovají, skauti skautují
a ochránci přírody prostě chrání přírodu? Ne ne, název organizace spíše naznačí, čím se ta či ona zabývá,
ale zdaleka nevypovídá dost o její skutečné činnosti.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské
sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu
přírody a životního prostředí. Činnost svazu je velmi
rozsáhlá a rozmanitá. Patří sem péče o přírodně
cenná území, přírodovědné průzkumy a mapování,
prostřednictvím řady projektů snaha o zachování
druhového bohatství živočichů a rostlin na území
České republiky, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání
a osvěta veřejnosti, péče o zraněné a jinak handicapované živočichy, účast v rozhodování ve správních
řízeních, ochrana kulturních památek a řada dalších
aktivit. V současné době sdružuje svaz přes 9000
členů v 350 organizacích. A každá z té uvedené škály
činností se věnuje jiným aktivitám.
A co děláme my, poličští ochránci? Je nás 23
a s námi pár desítek dalších dobrovolníků. Pro nás je
prioritou péče o přírodně cenná území. Každoročně
pokosíme, shrabeme a vynosíme trávu z téměř osmi
hektarů luk se vzácnou květenou. Přírodní rezervaci
Damašek takto letos ošetříme již po dvacátéšesté, další lokality jsou v Borové, Korouhvi, Širokém Dole.
A kde je nějaký užitek pro Poličku? I tu je lokalita,
o kterou se staráme - Pod vlečkou. Projdete-li se po
naučné stezce, přečtěte si tabule, které jsme zabudovali. A snad si i letos budete moci odpočinout na
nových lavičkách a v altánku, které na stezku v brzké
době nainstalujeme. Trasu stezky tak, jako vloni,
vysekáme a zajistíme její prostupnost. Alej stromků
vysazujeme ke Dni Země každým rokem, tu podél
silnice na Střítež, tu podél modřecké cesty, a tu třebas
v Borové. A neznamená to jen stromky vysadit, ale
také o ně po léta pečovat. Při činnosti spolupracujeme s Ekocentrem Skřítek Polička, s A21 a skauty.
Finance na činnost pak získáváme z AOPK Pardubice,
z CHKO Žďárské vrchy, od města Poličky, kterým za
podporu ochrany přírody patří velký dík.
A jestlipak si vychováme nějaké nástupce? 26 dětí
oddílu Mladých ochránců přírody Brontíci v Pomezí
se zapojuje do řady celostátních projektů a soutěží.
Poličský oddíl po několika letech odmlky nyní rozjíždí přípravku s předškoláčky. Ti letos v dubnu navštívili vyškovský ZOO a Dinopark, v červnu pro ně připravujeme exkurzi k včelaři do Svojanova „Za medem
jedem“ a o prázdninách týdenní turistický pobyt otců
s dětmi ve Smidarech „Táto, chyť mi chrousta“. Od
září se naši nejmenší budou pravidelně učit chránit
přírodu na schůzkách v klubovně na Parkánech.
1. ZO ČSOP Polička
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt v OV, vel. 2+1, cihlový, Polička, Horní Předměstí. Cena: 890.000 Kč. Tel.:
737 348 120.
•
PRODÁM DŮM V CENTRU POLIČKY o dvou
bytových jednotkách + garáž. Cena dohodou. Tel.
723 337 397
•
Pronajmu byt 2+1 v Poličce, částečně moderně zařízený, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, vestavěné šatní skříně. Cena 4000 Kč + inkaso.
Tel. 737 361 783.
•
Prodám dům v Poličce, 4+1, krb, velká půda,
2x sklep, 2x garáž, 2x dílna, předzahrádka, zahrada. Celkem 750 m2. Studna. Cena dohodou. Tel.
737 361 783
•
Kosmetický salon Studio V, obchodní dům
Ponas nabízí trvalé odstranění chloupků přístrojem SHR a ultrazvukem - nová generace epilace bez
rozdílu zbarvení. Bezkonkurenční ceny i přístroj.
tel: 773 602 224, studiov@centrum.cz, www.studiov.ic.cz
•
Prodám přívěs za osobní auto 190x115cm,
velká kola. Cena dohodou. Tel. 737 450 825.
•
- SMĚNÁRNA BEZ POPLATKŮ!!!
- dálniční kupony - A, SK, CH
- zájezdy všech známých CK za nejlepší ceny!!!
- zájezdy lůžkovými busy do celé Evropy (Island,
Skandinávie,...)!!!
- ZDARMA rakouský dálniční kupon - ke každému pobytu v Chorvatsku
- CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička,
www.kotour.cz, policka@kotour.cz, 461 724 662,
605 592 562
•
Přijmu pracovníka nastálo nebo brigádně.
Obor pokrývač nebo klempířství má přednost. Tel.
731 506 249, 464 620 162.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, 603 782 573.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od mechu,
nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových a pálených střech tlakovou vodou a jejich
nátěr. Opravy a rekonstrukce komínů. Dehtuje
váš komín? Zjištění závady a odstranění. Vše za
nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.

DAMAŠEK 2010
Český svaz ochránců přírody
Polička si dovoluje pozvat všechny
dobrovolníky, kteří by rádi udělali
něco pro udržení biotopů s ohroženými druhy rostlin v naší krajině,
na tradiční sekání mokřadů. Akce
se koná 2. - 5. 7. 2010.
A co se bude dělat? Křovinořezy a kosy pokosí, hraběnky shrabou a vidláci trávu
nanosí na vozy. Celkem na ploše téměř osmi hektarů na dvou lokalitách v Borové, v Nedvězí a na
Damašku v Pusté Rybné.
A co za to? Jídlo, pití, ubytování, parta prima lidí
a pocit dobře vykonané práce.
Více informací na tel. 776 305 985 nebo csop.policka@unet.cz.
Za 1. ZO ČSOP Polička i ohrožené druhy rostlin
předem děkuji.
Ing. Martina Vopařilová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
10. května to byl již rok, co
náhle dotlouklo srdce našeho
manžela, tatínka, bratra a dědečka, pana Františka Klouzala. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jana, děti Jana,
Iveta a František s rodinami
a sestra Radmila

Dne 15. 6. 2010 tomu bude
20 let, co nás navždy opustil
pan František Hromádka – řidič ČSAD Polička. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
manželka a synové
s rodinami

BLAHOPŘEJEME
Dne 18. června oslaví 50 let společného života Věra a Bohumil Lopourovi z Poličky. K tomuto krásnému výročí ze srdce gratulujeme a do dalších společných let přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Dcery Věra a Ivana s rodinami

TI DVA KLUCI Z VYSOČINY SI TO ZASLOUŽÍ
Langpaula, „ti dva kluci z Vysočiny si to zaslouží“.
„Tak mimořádně talentované osobnosti je těžké
Sobotní vernisáže se zúčastnila i Dr. Jitka Měřinská,
nemít rád, píšete-li o jejich osudu“, přiznává ve své
předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého v Krunepřekonatelné monografii o Bohuslavu Martinů
cemburku a autorka scénáře nové divadelní hry
Jaroslav Mihule. A tyto sympatie byly cítit i z jeho
vyprávění při zahájení výstavy Zrzavý Martinů, „Kouzelník, který uměl namalovat duši“. Do scénáře
které proběhlo v sobotu 15. května ve zcela zapl- zařadila také scénu, které je věnována setkání malíře s manžely Martinů v Paříži roku 1937. Premiéra
něném velkém výstavním sále muzea.
této divadelní hry se bude konat 19. června v KruProfesor Mihule je nejen největším znalcem díla
Martinů u nás i ve světovém měřítku, ale i vynika- cemburku a později bude možné představení vidět
ve Žďáru nad Sázavou, Hlinsku nebo v Národní
jícím řečníkem s darem poutavého, zasvěceného
galerii v Praze.
a zároveň jasně srozumitelného projevu, který je

přístupný i laikům. V sedmdesátých letech měl
příležitost osobně poznat Jana Zrzavého i Charlottu
Martinů, která ho se slavným malířem seznámila.
Mohl se tak s námi podělit o postřehy, které člověk
z knížek nevyčte. Třeba ty z natáčení švýcarského
dokumentárního filmu Wernera Kollera Země
a hudba, na kterém profesor Mihule spolupracoval.
Několik ukázek z filmu bylo promítnuto přímo na
vernisáži. Mohli jsme tak slyšet z úst Jana Zrzavého
historku o svém prvním setkání s Martinů v Paříži
v proslulé kavárně Deux Magot nebo vidět Charlotte Martinů, jak ošetřuje malířovy růže. Kromě
pokory a skromnosti dvou velkých umělců pan
profesor poukázal i na jejich úctu k Bibli, která se
projevila jak v jejich díle, tak v přístupu k životu.
I o tom si s naším vzácným hostem mohli návštěvníci promluvit v četných osobních rozhovorech po
skončení vernisáže.
Během příprav výstavy se muzeu podařilo navázat spolupráci s několika organizacemi, které se
věnují propagaci díla Jana Zrzavého. Jedním z nich
je občanské sdružení Za záchranu rodného domu
Jana Zrzavého v Okrouhlici. Společně s jedním
z členů sdružení a malířovým příbuzným Ladislavem Langpaulem, připravujeme informační panel
o přátelství těchto dvou umělců, který by měl být
umístěn v Zrzavého rodné škole. Slovy pana

Dětští návštěvníci vernisáže neodolali a hned si
vyzkoušeli několik úkolů v hravé části výstavy. Pokud se na výstavu vypravíte, dozvíte se, jaké strašlivé útrapy zažil mladý Martinů na své cestě z Kácova
do Poličky v roce 1919, kterou operní divu měl Jan
Zrzavý nejraději, který z nich měl pětku z němčiny,
uměl předvádět americké herce nebo rád pořádal
maškarní večírky. A proč slečna Charlotte strávila
dlouhou noc za zamčenými dveřmi Zrzavého bytu.
K návštěvě výstavy, které potrvá do 25. července,
jste srdečně zváni.
Lucie Jirglová

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
Výstava – DIGITANCE
Škola Veroniky Bromové (Nová media2- Fotografický a digitální obraz-AVU Praha)
SOBOTA 12. 6. – od 21.00 CREWEN AKCION
jungle - bungle - night
djs: E - LOGIC, DRUMATIK,
OUT - ON & guest(s)
Vstupné: 50,- Kč
STŘEDA 16. 6. – od 20.00 - HUDEBNÍ SKLEPY
Jiří Konvrzek
„Někdy počátkem sedmdesátých let jsme se
s Jiřím Dědečkem stali víceméně náhodně
porotci jakési soutěže písničkářů v Krnově.
Už nevím, kdo tehdy vyhrál, ale muž, jehož
jsme s nadšením prosadili na třetí místo, mi
učaroval. Neuměl tehdy vyslovovat ani hlásku „l“ ani „r“, ale rozhodně to nevadilo, spíš
to upoutávalo pozornost, podobně jako jeho
neuvěřitelná hra na několik nástrojů najednou – podomácku vyrobenou kytaru s dvěma krky, foukací harmoniku, řetězy na nohou, buben... Od té doby Jiří Konvrzek svou
hru ještě zdokonalil, získal na dynamičnosti
a razanci, naučil se o něco lépe artikulovat
a natočil několik desek. Nic z jeho někdejšího kouzla se naštěstí nevytratilo, dokáže
rozparádit všechny možné druhy publika, od
trochu upjatých posluchačů festivalu šansonů, přes rockery, folkaře či alternativce všeho
druhu až po trochu nesoustředěné pivaře
v nočních putykách. Svými texty navazuje
na drsnější odrůdu české lidové, kabaretní či
folkové písně, ale když vystupuje či nahrává
se svou kapelou Třetí zuby, jsou tu najednou
cítit Pogues, koktejl Irska a punku. Písničky
a projev Jiřího Konvrzka patří k tomu nejzábavnějšímu, co se dá na naší scéně potkat.
Jeho rafinovaně vystavěné komické kreace
jsou místy namíchané s různými chutěmi
smutků a existenciálních nejistot, Jiří si
s nimi dokáže dlouho na pódiu pohrávat
a přítomní slzí smíchy. S nadsázkou a rád
říkám, že je to Mr. Bean české písňové scény,
ale nejde tu o žádnou kopii, Jiří Konvrzek je
skutečný a nenapodobitelný originál...“ Jan
Burian
Vstupné: 90,-KčS/70,-Kč
ČTVRTEK 17. 6. – od 20.00
COLOUR MEETING 2010
Bollywood Truck
Om Shanti Om
Om Prakash Makhija je mladý umělec pracující ve filmovém průmyslu 70. let, který
touží stát se jednoho dne slavným hrdinou
stříbrného plátna. Ale nic není takové, jak
zpočátku vypadá... V duchaplné poctě bollywoodské kinematografii, která překvapuje
nečekanými dějovými zvraty, tanci i reinkarnací a mistrně mixuje komedii s tragédií, se
představí přes třicet bollywoodských hvězd
nedávné minulosti a choreografka Farah
Khan potvrzuje i svůj režijní um.
Indie – 2007 – DVD – 162 min.
režie: Farah Khan
hrají: Shahrukh Khan, Arjun Rampal, Kiron
Kher, Deepika Padukone
Hindi, české a anglické titulky
Vstupné: 40,- Kč
PÁTEK 18. 6. – od 17.00
COLOUR MEETING 2010
Soubor Tantehorse – Vagabundi – pohádková groteska - Každý malý kluk má tisíc
a jeden dobrý důvod, proč nespěchat domů.
Notabene, když se mu do cesty postaví kufr,

který objel celý svět a vypadá přesně jako to
„Dobrodružství“, na které dodnes tak trochu
čekáme my všichni...
Založila Miřenka Čechová a Radim Vizváry.
Jejich tvorba se zaměřuje na pokračování
světové tradice české pantomimy a zároveň
na hledání nových forem, které pantomimu
obohacují a otvírají jí prostor pro konfrontaci
se současnou světovou mimickou tvorbou.
Představení skupiny, která propojuje mimické
herectví s fyzickým divadlem a současným
tancem, jsou aktuální, provokují. Soubor pravidelně vystupuje v České republice, Německu,
Polsku, Itálii, Bulharsku a Belgii. Vystoupil
i např. v Izraeli a dalších státech. Oba umělci
mají za sebou řadu profesních zkušeností.
Hrají: Miřenka Čechová, Radim Vizváry,
autoři: Čechová, Vizváry, režijní spolupráce:
Adam Renč, hudba: Matěj Kroupa, kostýmy:
Helena Fejková, hlas: Petr Stach
Vstupné: 40,- Kč
NEDĚLE 27. 6. – od 17.00
DIVADELNÍ PODVEČER
Divadelní spolek Tyl za finanční podpory
města Poličky uvádí:
„Přiběhli za hodnou farmářkou, utnula jim
ocásky kudličkou…“
„V pasti na myši“ volně podle hry Agaty
Christie. Další pokus divadelní skupiny pro
náctileté pod vedením Veroniky Hrčkové
a Boženy Kaprasové.
Vstupné: 30,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 3. 6. – od 20.00
Fast Food Nation
Drama
USA, 2006, 114 min
Režie: Richard Linklater
Hrají: Patricia Arquette, Ethan Hawke, Greg
Kinnear, Kris Kristofferson, Luis Guzmán,
Bobby Cannavale, Avril Lavigne, Esai Morales, Catalina Sandino Moreno, Lou Taylor
Pucci, Ana Claudia Talancón, Wilmer Valderrama, Bruce Willis, Ashley Johnson, Aaron
Himelstein.
Dramatická kritika chování velkých společností v průmyslu rychlého občerstvení
vypráví příběh, jímž se prolínají tři základní
dějové linie. V první jde o ilegální přistěhovalce do USA pracující v masném velkozávodu. Další je o vysokoškolské studentce
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pracující jako brigádnice v rychlém občerstvení a koketující s aktivismem. A poslední
nás zavede doprostřed vyšetřování správy
podniku. Don Henderson (Greg Kinnear) je
marketingovým vedoucím řetězce Mickey‘s
Fast Food Restaurant a má obrovský problém. Kontaminované maso se nějak dostává do karbanátků potřebných pro výrobu
jejich nejoblíbenějších hamburgerů Big One.
Aby zjistil jak, vypraví se ze svého útulného
hnízdečka v jižní Kalifornii do příbytků
středoamerických dělníků obsluhujících jejich masné závody a objevuje tam skutečný
„rychloobčerstvovací národ“ konzumentů.
ČTVRTEK 10. 6. – od 20.00
Houbičky
Horor/Thriller
Irsko/Dánsko/Velká Británie, 2007, 84 min
Režie: Paddy Breathnach
Hrají: Lindsey Haun, Jack Huston, Max
Kasch, Maya Hazen, Robert Hoffman, Sean
McGinley
Partička amerických teenagerů, která si
vyrazila do Irska, se jen chtěla pobavit
uprostřed lesa s halucinogenními houbami.
Ale nyní si chce někdo pohrát s nimi. A pak
je zabít. Originální koprodukční horor, který
vám opravdu nažene strach, natočil Paddy
Breathnach. Kdo si chce zahrávat s halucinogenními lysohlávkami, musí počítat s tím, že
i o malé, nevinně vypadající kloboučky hub,
se dá dost šeredně spálit. Jenže vysvětlujte
něco takového americké omladině. Proto se
partička zámořských teenagerů vydává do
Irska, aby si zde pod vedením zkušeného
guru Jakea pořádně zařádili a zažili ten nejbestiálnější trip svého života. A jejich přání
se jim také brzy vyplní. Společně s děsivými
vizemi totiž v lese přichází i něco mnohem
horšího. Něco, co lační po krvi a nebojí se
vzít si ji i za cenu absolutního masakru. Ne
každá cesta za zážitky vede do ráje a ne všude má cenu křičet o pomoc.
ČTVRTEK 17. 6. – od 20.00
v rámci Colour meetingu
Bollywood Truck

CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
ČERVENEC, SRPEN – otevřena
pouze restaurace DK
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CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ
Program
Centra
Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc ČERVEN
společně připravily Městské muzeum
a galerie Polička, MaTami o. s., Náš
Martinů o. s. a Pontopolis o. s.
VÝSTAVY
Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem
Bohuslavem Martinů…
15. května – 25. července 2010 - výstavní sály
Centra Bohuslava Martinů
Výstava zaměřená na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým. Tito dva rodáci z Vysočiny
a milovníci francouzské kultury mají více společného, než by se mohlo na první pohled zdát. Kromě
společných životních osudů i estetických názorů
výstava představí oba umělce v opačných rolích
– Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka
hudby. Návštěvníky s dětmi jistě zaujme interaktivní
část Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým
a výtvarné znalce originální grafiky zapůjčené z Moravské galerie v Brně a z Galerie moderního umění
v Hradci Králové.
Kterak pan učitel ku vzdělání a dobrým
mravům svá dítka vedl…
25. května - 29. srpna 2010 - ve třídě Bohuslava
Martinů
Prostřednictvím výstavy nahlédnete do školní
výuky před více jak sto lety. Usednete do školních
škamen, stanete se školáky a možná poprvé budete
mít příležitost podepsat se úhledným krasopisem na
břidlicové tabulky. K vidění budou vyučovací pomůcky z kabinetu měšťanské školy např. Kolumbovo
vejce, Faradayova klec, camera obscura, Morseův
telegraf a mnoho jiných zajímavých předmětů…
Obnovitelné zdroje energie – Yann-Arthus
Bertrand
1. června - 30. června 2010, Centrum Bohuslava
Martinů
Výstava probíhá v rámci festivalu Colour Meeting
a byla připravena ve spolupráci o. s. Pontopolis
s Francouzským centrem Olomouc.
František Bukáček
19. června - 3. října 2010 ve výstavních sálech
Městské galerie v radnici
Výstava je uspořádána u příležitosti 100. výročí
narození akad. mal. Františka Bukáčka. Těšit se
můžete na umělcovy obrazy s květinovou tématikou,
zátiší a krajinomalby. Na výstavě se podílí Střední
škola zahradnická Litomyšl, proto budou výstavní
sály galerie vyzdobeny květinovými vazbami podle
motivů z obrazů Františka Bukáčka.
Vernisáž se koná v sobotu 19. června ve 14.00
hod. ve výstavních sálech galerie v barokní radnici,
Palackého nám. Úvodní slovo pronese PhDr. David
Junek.
Stěna pro jedno dílo je v květnu věnována
fotografu Ing. Adolfu Kleinovi. Výběr z tvorby
je k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. června
2010. Vstup volný.
Otevírací doba:
úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava
Martinů, Šaffova ulice.
Čas pro neobyčejné zážitky - 11. ročník večerního putování Poličkou
sobota 5. června 2010, od 19.00 hod. do pozdních
hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, kde budou
připraveny tištěné programy s mapkou…
1. Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
Volný vstup
Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice Centra Bohuslava Martinů.
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V expozici Historie města Poličky nahlédnete naUkázka výrobků z volnočasových aktivit žáků
příklad do středověku a obléknete si dobový oděv. ubytovaných v Domově mládeže.
Dobu barokní vám přiblíží repliky soch z morového
Prezentace praktického vyučování – nail art.
sloupu a na trhu z 19. století si budete moci odvážit
9. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobro5 lotů máku a odměřit loket plátna.
volných hasičů Polička
Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna
Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská
ukázkou nástrojů a nářadí, které hutní mistři použí- zahrada
vali ve škrdlovické sklárně.
19.00 – 23.00 hod.
Ve třídě Bohuslava Martinů se můžete vrátit do
Připravena pro vás je prohlídka techniky a vybadob svých dědů a prohlédnout si výstavu „Kterak
vení profesionálních a dobrovolných hasičů s výklapan učitel ku vzdělání a dobrým mravům svá dítka
dem. Seznámení se s prací a životem hasičů.
vedl“ Vyzkoušet si můžete krasopis i psaní olůvkem
10. ZŠ Na Lukách
na břidlicové tabulky.
ulice Švermova
Pro malé i velké je připravena výstava ZRZAVÝ
19.00 – 23.00 hod.
MARTINŮ aneb Pojďte si hrát s panem malířem JaVe školních prostorách si pro vás žáci připravili
nem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů. výtvarné práce na téma „Co Čech to muzikant“.
Výstava představí oba umělce v opačných rolích
11. Masarykova ZŠ
– Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka
Nábřeží svobody - budova pavilonu
hudby.
19.00 – 24.00hod.
Návštěvníky s dětmi jistě zaujme hravá dotyková
„Kouzlo studánek“ - náhled do života a díla Bočást výstavy a milovníky umění originální grafiky
huslava Martinů interaktivní formou; výtvarné práce
Jana Zrzavého.
inspirované hudbou.
V průběhu večera vám bude představen tištěný
12. Vinotéka „Pod věží“
Průvodce po stopách Bohuslava Martinů v rámci
nám. Bohuslava Martinů
hodinových procházek s vyprávěním o místech
19.00 – 24.00 hod.
spjatých s poličským rodákem, které začínají vždy
Hudba, krásné děvy, dobré víno … vše co milov 19.00, 20.00 a 21.00 hod. v Centru Bohuslava
val Bohuslav Martinů.
Martinů, Šaffova ul.
13. Dobrotovo kafíčko
20.30 hod.
Masarykova ulice
AV sál – program dětí ze ZUŠ Bohuslava Martinů
19.00 – 22.00 hod.
Monology z děl Bohumila Hrabala (Václav Větrovský
Prodej zmrzliny
– Sklenice grenadýny, Dorota Dvořáková).
14. Divadelní Klub
2. Městská knihovna Polička
Vrchlického ulice
Palackého náměstí
19.00 – 24.00 hod.
19.00 - do nevidím
Po dlouhém putování přijde vhod vychlazený
Na dvorku knihovny na vás čeká dobré víno
mok.
a hudba se špetkou poezie.
22.00 hod. - Vernisáž výstavy MLADÁ POLIČPŘEDNÁŠKY
SKÁ FOTOGRAFIE.
úterý 8. června, 17.00 hod. - Rozvaž svůj ja23.00 hod. - filmová premiéra „Andyho film“ na
zýček! - logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve
dvorku muzea.
věku 2,5 – 3,5 let
3. Výtvarný obor - ZUŠ Bohuslava Martinů
Hradební bašta v parku, ulice Komenského
úterý 15. června, 17.00 hod. - Přednáška Lo19.00 – 24.00 hod. – než dohoří svíce
gopedická péče u dětí s poruchami řeči
Ukázky z projektů a dětských prací nasvícené
svíčkami doprovázené příjemnou hudbou Bohuslačtvrtek 17. června 2010, 17.00 hod. - Přednášva Martinů.
ka Význam dochucování pokrmů
4. Středisko volného času MOZAIKA
nám. Bohuslava Martinů
úterý 22. června 2010, 17.00 hod. - Přednáška
19.00 – 22. 00 hod.
Psychomotorický vývoj dítěte od 18. měsíce do
Mozaika na téma „Naše město“ – výstava, hry, 3 let
zábava pro děti i dospělé.
5. MOZAIKA – vypouštění plovoucích lucestředa 23. června, 19.00 hod. Pojďme na
ren s přáními na Synský rybník.
MARTINŮ. Přednáška hudebního cyklu, který vás
22.15 hod. - Sraz s lucernami u mostu v měst- přivede k poslechu hudby Bohuslava Martinů. Pořad
ském parku – napíšeme přání, zapálíme lucerny
bude věnován druhé trojici symfonií, které skladatel
a pustíme po vodě. Lucerny je možné zakoupit bě- napsal za svého pobytu v USA v letech 1945 - 1953.
hem večera na jednotlivých stanovištích.
O vaši přízeň se bude ucházet čtvrtá symfonie
6. ART studio Gracias
s podtitulem Lyrická, pátá symfonie, která jako jediŠaffova ulice
ná měla světovou premiéru v Československu, a ko19.00 – 23.30 hod.
nečně nejobdivovanější Symfonické fantazie, jež byly
Výstava vlastní tvorby a pro zájemce konzultace
zvoleny Kruhem hudebních kritiků v New Yorku za
s autorem o problematice zpracování plochého skla
nejlepší orchestrální dílo roku 1955.
a keramiky a praktické využití v interiéru i exteriéru
čtvrtek 24. června 2010, 17.00 hod. - Přednášbytů a firemních prostor.
ka Jak zvládnout osobní pohovor se zaměstna7. Síň řemesel
vatelem
Na Bídě
19.00 – 24.00 hod.
PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY
Zhlédnete zde tradiční řemesla - předení, tkaní,
V sobotu 31. července ve 14.00 hod. bude ve
šperkování, řezbáře, mydlářku – praní prádla na
výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů zahájevalše v neckách.
na výstava Papírový svět, na jejíž organizaci se podílí
Po delší době přijede sklářka s foukáním skla na
Česká origami společnost a Centrum papírových
kahanu. Také kartářka, medař s medem a medovi- modelů. Výstavní sály budou proto po zbytek prázdnou. Šikulové si budou moci namalovat hrneček na
nin věnovány skládání, tvoření a kreativní práci
čaj či kafíčko.
s papírem. Návštěvníci si prohlédnou nejen papírové
Připravena je výstava paličkované krajky k výro- modely lodí, letadel, aut, historických staveb apod.,
čí Bohuslava Martinů v hudbě.
ale také neobyčejné origami. Součástí výstavy budou
8. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
pravidelné výtvarné dílny na téma Papírový svět
nám. Bohuslava Martinů
- práce s papírem, skládání origami pod vedením
19.00 – 22.00 hod.
zkušených lektorů apod.

RADNICE NEJEN ZNÁMÁ, ALE UŽ I POZNANÁ
V sobotu 24. dubna jsme měli možnost využít
pozvání Městské galerie v Poličce a prožít zahájení
nové sezóny nevšedně a jinak. V radnici byl připraven program „Radnice známá, ale nepoznaná“.
Pracovníci poličského muzea připravili opravdu nevšední prohlídku radničních prostor, návštěvníky
čekala řada překvapení a zajímavých setkání.
První setkání s historickými osobnostmi patřilo
samozřejmě šlechticům z rodu Hohenemsů. Hned
v prvním sále nás přivítal samotný Jakub Hannibal
I. se svojí chotí Hortensií, v dalším sále nám životní
příběh vyprávěl jejich syn Kašpar. Své dílo nám
přiblížil ve velmi živém a také vtipném vyprávění
sochař Vojtěch Eduard Šaff, poličský rodák. Slavný
sochař opravdu nudným umělcem nebyl! A překvapení čekalo i v dalším sále. Manželka malíře Antonína Machka, Terézie, čekala na svého manžela,
ale nedočkala se. My jsme se však dozvěděli, jaký
byl její život po boku tohoto slavného portrétisty
19. století. S postupy při vytváření rytin seznámil
své hosty dvorní rytec hraběte Šporka Michael
Jindřich Rentz.
V expozici moderního umění byl pro děti připraven výtvarný program „Za pokladem poličské
radnice“. A jaká je nejlepší vizitka tohoto programu
a ocenění, že byl opravdu dobrý? Děti zabrané do
plnění úkolů nechtěly opustit radnici, dokud všechny úkoly pečlivě nesplnily a poté mohly zalovit
v kouzelné truhlici u krásné Juliette pro zaslouženou odměnu. Tato skvělá hra umožnila dětem, ale
i jejich rodičům, poznat důkladně obrazy a poklady, které poličská expozice moderního umění skrývá a které by mohli přejít bez povšimnutí.
„Ten kámen se pohnul!“ Opravdu, byl to šok
a velké překvapení, pohyblivá plastika „Kameny“

patří mezi nové přírůstky galerie a kameny se
opravdu pohybují! Jejich autorem je sochař Marek
Rejent.
A tečka na závěr prohlídky. Možnost vystoupat
až do nejvyšších pater radnice, do radniční věže. To
byl opravdu zážitek, stát u hodinového stroje našich radničních hodin. Hodinář Vladimír Procházka

velmi trpělivě a zajímavě seznamoval skupinky
návštěvníků se svojí, pro naše město tak důležitou,
prací – natahováním a kontrolou hodinového stroje.
Dobrou zprávou je i to, že má již svého nástupce
pro tuto činnost, svého syna. Je to příjemný pocit,
dívat se na věžní hodiny a moci si říct, tak tam jsme
byli a víme už, jak to tam vypadá.
Radnici jsme tedy poznali, je nám zase o něco
blíž. Na tuto akci zavítalo během dubnové soboty
přes pět set návštěvníků. Program se setkal s velkým ohlasem. Doufejme, že budeme opět moci
něco známého, ale nepoznaného brzy poznat.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

7. ROČNÍK MULTIKULTURNÍHO FESTIVALU COLOUR MEETING
Občanské sdružení Pontopolis vás zve na festival
Vyvrcholením sobotní noci pak bude kapela mýtickéColour Meeting, na němž se představí řada českých
ho lidu Čanki – ČANKIŠOU.
i zahraničních kapel. Hlavní program se bude konat
Během festivalových dnů budete mít možnost se
18. – 19. 6. v parku u hradeb. Letošní novinkou bude
seznámit s prezentací Eko-cest Stanislava Milera, či
tzv. Bollywood Truck, který ve spolupráci s Festiva- zhlédnout zajímavé výstavy. Tématem letošního Colem Bollywoodského filmu přiveze už ve čtvrtek do
lour Meetingu je bilancováno prvních 10 let 21. století
Poličky bollywoodský film Om Shanti Om indické
a také 3. tisíciletí, přeneseně, začátek věku Vodnáře.
režisérky Farah Khan.
S příchodem věku Vodnáře jsou spojena obrovská
Páteční program zahájí v Divadelním klubu vy- očekávání. Vodnář představuje změnu, osvobození,
stoupení mezinárodně uznávaného souboru TAN- pokrok, vzpouru, boření konvencí a zaběhaných poTEHORSE Radima Vizváryho a Miřenky Čechové, řádků, hledání skutečného smyslu existence, potřebu
kteří propojují pantomimu s tancem. V Poličce zahrají
vytvořit nové a svobodné společenství, přechod na
pohádkovou grotesku Vagabundi.
vyšší úroveň ve vztazích mezi lidmi i vnímání ostatPo skončení představení na vás v parku u hradeb
ních bytostí.
budou čekat dvě příjemné regionální kapely Bluemy
„Je to změna od konzumního stylu života, drancua poté HOOCHACHOS. Mezi hlavní události festi- jícího Zemi a využívajícího bezohledně kohokoli, kdo
valu a pátečního večera bude patřit koncert, který
mi může přinést momentální užitek k rovnocennému
propojí metal s tradiční moravskou cimbálovkou
partnerství a soužití s lidmi i s místem, kde žiju. Toto
a to v podání jedné z nejoriginálnějších kapel české
vše představuje inspiraci pro všechny, kteří nejsou
metalové scény – SILENT STREAM OF GODLESS
spokojeni se stavem světa, ve kterém žijí, přijímají
ELEGY, v jejíž hudbě zazní v extatickém spojení mo- svoji zodpovědnost za něj,” říká Dušan Svíba, hlavní
ravská melodika a tradiční lidové nástroje s hutnými
dramaturg festivalu.
kytarami. Návštěvníci se také mohou těšit na skupinu
Děti budou mít jako obvykle svůj dětský koutek
HM… V Hm… se sešli muzikanti z Tata Bojs, Oswald
s mnoha hrami a soutěžemi. Pro všechny budou poSchneider a OTK a kromě vlastních textů zhudebňují
tom připraveny pochoutky pro vegetariány i vyznai básně českých básníků. Kapelou na přání je pak
vače mastné brady, poličské pivo a mnohost jiných
návštěvníky milovaný PŮVODNÍ BUREŠ, který nám
tekutin. Nebude chybět ani čajovna.
páteční večer zakončí.
Festival finančně i jinak podpořili Ministerstvo
V sobotním festivalovém dni budete mít možnost
kultury ČR, Pardubický kraj, Město Polička, GS-net,
zhlédnout řadu dětských divadelních představení. ENTER, SMALL, Argo, Ravensburger, Agricol, Active
Zahraniční scénu bude reprezentovat berlínská pís- 24, Tiskárna AKCENT.
ničkářka K. C. MCKANZIE. Mezi dalšími zajímavými
Mediálními partnery jsou Freeemusic. cz, Svitavkapelami, které v sobotu vystoupí, jsou například
ský deník, Český rozhlas Pardubice a magazín Lidé
DVA z Hradce Králové či NUCK CHORRIS GANG
a Země. Všem děkujeme. Děkujeme také za spolupráse svým biorapem, lahůdkou bude koncert vzácně
ci Divadelnímu klubu, ZŠ Lačnov, Ekocentru Skřítek
vystupujících svitavských TOČKOLOTOČ. Festival se
Polička a Centru Bohuslava Martinů. Určitě přijďte
letos otevírá také dalším žánrům – kapely KILL THE – těšíme se na vás.
DANDIES a THE SLAPDASH přivezou psychotický
Podrobné informace jsou na webových stránkách
rock‘n‘roll šedesátých let a rockabilly říznuté punkem. festivalu www.colourmeeting.cz

HAPPY MONTH V DOMEČKU
Milé děti, milí rodiče,
o prostor denního centra Domeček projevila
zájem ZUŠ v Poličce a tak nám vedení ZŠ Na Lukách nabídlo prostory náhradní.
Vzhledem ke změnám, které nás čekají, jsme
se rozhodli, inspirováni časem dovolených, vyhlásit měsíc červen jako HAPPY MONTH. Po celý
červen je vstup do Domečku zdarma, stejně jako
vstupenky na divadelní představení pro děti:
KOČIČÍ POHÁDKA – 10. 6. v 16.00 hod.
Vstupenky na představení jsou k vyzvednutí
v Domečku od 1. do 9. června.
Využít můžete i naší nové bezplatné poradenské služby v oblasti zdravé výživy. Poradenství
probíhá v dopoledních hodinách, doporučujeme
předem si sjednat termín u asistentky v Domečku.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o hlídání
dětí během prázdnin nebo o poskytování služeb
osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi, aby nás kontaktovali buď prostřednictvím administrátorky paní Jany Schulzové
v Domečku (po-čt od 10.00 do 14.00 hod.) nebo
na email: dicpolicka@centrum.cz. Nezapomeňte,
prosím, uvést své jméno, věk klienta, místo poskytování služby, telefonní číslo a případné jiné
důležité údaje.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, Švermova
401, Polička, boční vchod do tělocvičny.
Jitka Sejkorová

DEN ZEMĚ PRO DĚTI
Ekocentrum Skřítek a Občanské sdružení
A21 Polička ve spolupráci s Junákem Polička
a Mozaikou Polička uspořádaly ve čtvrtek dopoledne 22. dubna v prostorách městského
parku v Poličce osvětovou akci ke Dni Země pro
I. a II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia.

Byla připravena čtyři stanoviště: Mezinárodní
rok biodiverzity pod vedením ing. Evy Janečkové
(Ekocentrum Skřítek), na kterém se žáci seznámili s druhovou rozmanitostí rostlin i živočichů.
Navazovalo stanoviště Potravní řetězec, kde René
Habrman (A21, Junák) s dalšími skauty prakticky
probírali návaznost jednotlivých druhů v přírodě.
Na další zastávce Richard Brabec (Mozaika) prezentoval správné Třídění odpadů a na poslední
si žáci prohlédli Horniny a nerosty z celého
světa s Janou Mayerovou (A21) a Oldou Šlahařem
(ČSOP). Stanovišti prošlo 150 žáků s 12 pedagogy
z Poličky i okolí, plus veřejnost.
Děkujeme městu Poličce za finanční podporu
při pořádání Dne Země v Poličce.
Ekocentrum Skřítek se prezentovalo také na
Dni Země 11. 5. v České Třebové, kde byl připraven program se stánky s ekologickou tematikou
pro školy i širokou veřejnost.
Za pořadatele
Ing. Eva Janečková
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ZEMĚKOULE MĚLA SVÁTEK
Že se 22. dubna každoročně slaví Den Země,
asi většina z vás ví. Víte však, jak takový svátek
správně oslavit? Co třeba podobně, jako jsme ho
oslavili v Poličce?
V sobotu 24. dubna proběhla výsadba nové aleje podél bývalé vlečky do Bořin. Výzva v Jitřence
hlásala, že každý kdo má chuť, může přijít zasadit
strom. Tak jsme nakoupili stromky, na místo dovezli kůly, zeminu, pletivo, vercajk... a čekali, jestli
někdo přijde.

100. VÝROČÍ NAROZENÍ AKADEMICKÉHO MALÍŘE
FRANTIŠKA BUKÁČKA
Obrazy Františka Bukáčka dovedou do interiéru
vnášet krásu a vytvářejí atmosféru příjemného uměleckého zážitku. V letošním roce Městské muzeum
a galerie Polička připomíná výstavou 100. výročí
narození tohoto malíře Českomoravské vysočiny.
František Bukáček se narodil 25. dubna 1910
v Moravských Křižánkách v selském statku. Obdivoval louky kolem řeky Svratky, zalesněné kopce,
kamenité stráně, ale především mikrosvět květin
a kytic. Od 5. třídy navštěvoval školu v Poličce
a bydlel u svého strýce ing. Františka Bukáčka,
který byl starostou muzejního spolku a významným
národopisným pracovníkem. V roce 1933 přivedla
životní cesta Františka Bukáčka na pražskou akademii k profesoru Vratislavu Nechlebovi. Využíval
své schopnosti vidět a charakterizovat výtvarnými
prostředky vlastnosti předmětů a přirozeně dělil

svoji pozornost mezi portrét, krajinomalbu, zátiší
a květiny. Posléze však největší díl pozornosti věnoval zátiším a hlavně květinám. Ty ho uchvacovaly
nekonečným bohatstvím barev a tvarů. Od konce
50. let (kdy se stal ředitelem poličského muzea) se
škála barev rozzářila, tahy štětce se uvolňovaly a nabývaly na ráznosti. Uměleckým vyzvedáváním krásy
přírody vyjadřoval svůj vztah k životu a k hodnotám, které jej činí šťastnějším. Novodobé malířství
na Vysočině má dlouhodobou tradici a od roku 1941
mělo možnost pravidelných výtvarných konfrontací
v rámci Východočeského uměleckého salonu v Poličce, jehož pravidelným účastníkem byl i František
Bukáček. Jako klasik je zastoupen ve stálé expozici
poličské galerie. Zemřel v roce 1988.
Nynější výstava je připomínkou jeho tvůrčího
odkazu a jistě potěší všechny jeho příznivce.

MATAMI NA ČERVEN

Bylo prosluněné ráno a skřivani cvrlikali vysoko nad hlavami. Po 9. hodině to vypuklo. Od města
se začaly valit obrovské hordy nadšených příznivců
matičky Země. Celé rodiny s dětmi se horlivě chápaly těžkých krumpáčů. Každý si chtěl zasadit svůj
strom a my dostali strach, aby se na všechny dostalo a zda na nás vůbec nějaká práce zbude.
Ono to není jen tak, správně stromek zasadit.
„Jáma ať je dost hluboká, kůl ať pevně a trochu rovně
drží v zemi, a pletivo ať není ani vysoko ani nízko,
zeleným nahoru...,“ radili neúnavně kluci z ČSOP,
zatímco mladí skauti zásobovali těžkou hlínou
a vším, co bylo třeba, až se z nich kouřilo jako
z ohýnku, který připravili na opečení buřtů. Před
polednem došly stromky. Nevadí, doma už stejně
čekaly mamky se sobotním obědem.
A tak toho dne byla u vlečky vysazena skoro
stovka jabloní, jasanů, javorů, jeřábů a lísek. Každý
stromek dostal svoje číslo a každý sázeč dostal památeční medaili od Oblastní charity Polička s číslem svého stromu. No a jedničku, tu si nezasadil
nikdo jiný, než pan starosta.
Nakonec je třeba poděkovat Diegovi za přípravu
a organizaci, městu a panu starostovi za podporu,
Pepovi za hlínu, skautům, A 21, Ivanovi, vám všem,
kteří jste si přišli zasadit stromek a naší Zemi za to,
že na ní můžeme žít.
A vy, co jste na Den Země zapomněli, nezoufejte! Vždyť každý den se dá něco udělat pro životní
prostředí, stačí třeba třídit odpad anebo... Když
nám šla práce tak pěkně od ruky, sejdeme se zase
za rok u výsadby aleje podél cesty na Jelínek.
Český svaz ochránců přírody

KARDIACI V ČERVNU
První vycházka 5. června 2010
po hranici Čech a Moravy.
Odjezd v 8.30 hod. nádraží BUS do obce Kukele.
Průvodce vycházky paní Chvojsiková Zdenka.
Druhá vycházka 26. června 2010 do Mor.
Třebové - zámek, muzeum a rozhledna.
Na pozvání členek našeho klubu z Mor. Třebové, paní Hájkové a Navrátilové, které nám budou
průvodci. Odjezd v 8.00 hod. z autobusového nádraží ve Svitavách. Účastníci z Poličky odjezd vlaku
v 7.38 hod. Délka vycházek 7 km.
Na všechny se těší kardio klub Svitavy.
Jan Pokorný
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Na červen jsme
pro vás připravili
tyto
přednášky
a semináře:
Rozvaž svůj jazýček! (logopedický
seminář pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 3,5
let)
8. 6. (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má
malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je
potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat
zásobu motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede Mgr. Hana Dalíková, logoped
Vstupné 20,- Kč

Smyslem přednášky je poukázat na důležitost
změn ve stravovacích zvyklostech, informovat o zásadách zdravé výživy a seznámit účastníky s tím,
jak pečovat o své zdraví z hlediska prevence.
Přednášející: Mgr. Dana Matejsková
Psychomotorický vývoj dítěte od 18. měsíce
do 3 let
22. 6. (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Přijďte si popovídat o psychomotorice dítěte od
18. měsíce do 3 let - o vývoji jeho psychiky, pohybu,
dovednostech. Pojďte se naučit rozpoznat problémy
v této oblasti.
Přednášející: Soňa Kováčová, DiS., fyzioterapeutka

Logopedická péče u dětí s poruchami řeči
15. 6. (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Zajímá vás průběh logopedické péče v ambulanci klinické logopedie? Chcete rozpoznat nejčastější poruchy řeči a dozvědět se, kdy je správná
doba navštívit logopeda? Srdečně vás zveme na
přednášku o této problematice.
Přednášející: Mgr. Hana Dalíková (logoped)

Jak zvládnout osobní pohovor se zaměstnavatelem
24. 6. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
Přednáška se bude zaměřovat na hlavní zásady
přípravy na přijímací pohovor do zaměstnání. Dozvíte se, jak přijímací pohovor probíhá, včetně často
kladených otázek ze strany personalistů.
Přednášející: Romana Leinveberová, DiS.
Vstupné 30,- Kč

Střídmá a pestrá strava blízká přírodě
17. 6. (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)

Více na našich webových stránkách www.matami.webnode.cz
Podporuje nás Pardubický kraj

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Přibližně dvacet pět procent občanů Poličky
a blízkého okolí využívá některou ze sociálních
služeb. Dá se téměř s jistotou předpokládat, že toto
číslo bude narůstat. Sociální služby jsou „zboží“
jako každé jiné. Fungují na principu nabídky a poptávky. Je třeba je plánovat a také platit. Jaké jsou
vaše představy o kvalitní sociální službě? Víte, co
můžete žádat od konkrétních poskytovatelů? Chybí
vám nějaká služba? Kolik jste ochotni zaplatit? Na
potřeby občanů v oblasti sociálních služeb reaguje
Komunitní plán sociálních služeb – dokument, který je nezbytnou součástí procesu udržení a rozvoje
finančních a lidských zdrojů. Dotazník – o jehož
vyplnění si vás dovolujeme požádat – je základním
zdrojem informací od stávajících a potenciálních
uživatelů. Vyplněný dotazník je možno odevzdat
do 25. 6. 2010 v hale MěÚ Polička (Palackého nám.,
Nádražní ulice), v Informačním centru Polička,
Městské knihovně Polička, recepci DPS Penzion,
v Domově důchodců Polička. Na těchto a dalších

veřejných místech jsou k dispozici dotazníky pro
další zájemce. Formulář naleznete také na webové
adrese www.policka.org. Vyhodnocení dotazníku
přinese Jitřenka v některém z poprázdninových
vydání, zveřejněn bude také výtah z Komunitního
plánu sociálních služeb pro Poličku a části Lezník,
Střítež a Modřec na léta 2011 – 2015.
Děkujeme vám za spolupráci.
OSVZ MěÚ Polička

MARTINŮ FEST INTIMNÍ
Napsal ve svých Rozpravách Miroslav Horníček:
„… To co najdeme na obraze, co si přečteme v knize,
to, co zaslechneme v hudbě, neexistovalo před tím,
než byl obraz namalován, kniha napsána, skladba
zkomponována. Nevěděli jsme o tom, neznali jsme
to, neviděli to a neslyšeli. Pak přišel někdo a udělal to
i pro nás viditelným, jsoucím, slyšitelným a poznatel-

novy opery Porgy a Bess, nešlo se při skladbě Kde jsi
má Bess? ubránit dojetí.
Patřím k těm, kteří, když si mohou vybrat, dají
přednost mužským sborům, především těm malým.
Jako poklad mám doma originální desky Decca
amerických jazzových skupin Mills Brothers a Four
Freshmen. Byly to ony, které k tomuto stylu přivedly

v přeplněném chrámu zakončovány regenschorim
panem Tesaříkem nedělní bohoslužby.
Závěrečný koncert zlínské Filharmonie Bohuslava
Martinů uvedla manažérka občanského sdružení Česká kultura poděkováním za organizaci a průběh letošního ročníku Martinů festu. Šedesátičlenný orchestr tentokrát nebyl nad posluchači v přesile a úvodní

Kladení věnců u hrobu BM

Duo Ardašev

Zrzavý Martinů

Q VOX

Taneční soubor ZUŠ BM

Filharmonie BM – houslista B. Matoušek
a dirigent St. Vavřínek

ným.“ A jindy řekl Jan Werich: „Kdyby Newton nebyl
zasažen padajícím jablkem a nevyvodil z toho zákon
gravitace, ten zákon by tu byl stejně a jablka by dál
padala k zemi, která byla, je a bude přitažlivá. Ale
kdyby Shakespeare nenapsal Hamleta, Hamlet by tu
nebyl. Vědec objevuje jsoucí a uzavírá to do pravidel
a zákonů. Umělec bere nejsoucí a dává tomu tvar.“
A právě to slyšitelné nám jako poselství hudebních skladatelů přinášejí interpreti, aby v nás vyvolali
pocity duhového spektra – tu přinášející rozkoš, tu
zamyšlení, tu zármutek poslaný do našich srdcí tou
kterou hudbou. Právě kvůli poddání se chvílím prožitků se chodívá na festivaly hudby. Proto, že na nich
vystupují významní interpreti rozdávající svou hudbu
na významných podiích leckde na světě. Jak pravil
při zahájení letošního Martinů festu jeho dramaturg
Jan Páleníček, že se snad dočká toho, že v tom krásném Tylově domě budou při koncertech obsazeny
i balkóny.
Manželé Ardaševovi koncertovali pro necelou
stovku pozorných a vnímavých posluchačů jako
praví profesionálové. Své vnoření se do skladeb přenesli také na nás a všichni jsme poslouchali Brahmse,
Borodina, Martinů či Ravela s plným zaujetím. Když
ale dvěma klavíry hráli úryvky z černošské Gerschwi-

skladba BM, Koncert č. 2 pro housle a orchestr, nás
znovu přesvědčila, kolik z děl našeho Mistra čeká
ještě na uvedení v Poličce, aby překvapilo a nadchlo.
Po závěrečném akordu skladby P. I. Čajkovského
Symfonie č. 4. f moll se filharmonikům a houslovému
koncertnímu mistru Bohuslavu Matouškovi dostalo
za jejich vystoupení potlesku ve stoje.
Nedosti na tom: Celý festival, pečlivě připravený,
nabídl ještě řadu doprovodných akcí. Při výstavě Zrzavý Martinů v Centru BM jsme opět viděli, jak byl
BM výborný a vtipný. Jeho strastiplná cesta z Kácova
vlakem do Poličky je komiksem se vším všudy. Takových ilustrovaných zážitků má ve svých denících
desítky. Žáci ZUŠ B. M předvedli svá, na soutěžích
oceněná vystoupení. Těsně před Martinů festem vystupovali také v Praze.
Závěr: Výborná dramaturgie, výborní interpreti,
málo posluchačů
A.Klein, foto P. Klein

Zakončení Martinů festu v chrámu sv. Jakuba
nepočítaně sborů, těžících z nich dodnes. Q Vox je
jednou z těch skupin, jejichž zvukový barevný odstín
na tyto slavné a dodnes nepřekonané skupiny upomíná. Přinesli – tak padesátce posluchačů – příjemné
chvíle.
Sympatický mladý varhaník Pavel Černý se tři dny
seznamoval se specifičností poličských varhan. V pestrém repertoáru dal důraz na jediné, bohužel nedokončené, Martinů varhanní dílo Vigiliía. Svůj obdiv
k BM vyjádřil varhanní improvizací Pocta Bohuslavu
Martinů. V prořídlém auditoriu zněly varhany ve sv.
Jakubu jinak, než při závěrečném fortissimu svatováclavského chorálu za druhé světové války, jimž byly
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ŠKOLA NA KRAJI MĚSTA
Speciální základní škola stojí opravdu na samém
kraji našeho malebného města a já věřím, že ne na
okraji zájmu poličské veřejnosti. A právě proto bych
vás chtěla informovat o tom, co je u nás nového.
V dubnu se žáci naší školy zúčastnili, pod vedením p. uč. Vondrové, oblastního kola recitační
soutěže v Moravské Třebové, v kategorii ml. žáků
obsadila L. Burešová 2. místo a v kategorii st. žáků
zabodovala M. Jílková - obsadila 1. místo.
Děti z rehabilitační třídy, za doprovodu p. uč.
Štefkové a Flídrové, navštívily terapeutickou dílnu
v ÚSP Bystré a zahájily tak spolupráci s novými
kamarády. 20. 4. se konal v Praze další ročník
koncertu TV NOVA „Chceme žít s vámi“, kam se jeli
pobavit nejmladší žáci naší školy. Ti nejstarší si užili
víkendový pobyt na hájence v Pusté Rybné, který
se konal v rámci protidrogového programu. Pod
dohledem p. uč. Zrůstové a Filipové se věnovali
oblíbeným společenským hrám, po táboráku složili
bobříka odvahy a kondičku si utužili turistikou po
krásné Vysočině. Žáci, kteří navštěvují ŠD, absolvovali dopravní soutěž a jízdu zručnosti na svých
jednostopých vozidlech, kterou pro ně připravila
p. vychovatelka Rounová. 28. 4. strávili naši žáci
velmi příjemné odpoledne s klientkami DPS Polička. Společně si zahráli stolní hry a užili si při tom
spoustu legrace.
Poslední dubnový pátek jsme, jako každoročně,
oslavili (sice mimo oficiální termín) Den Země. Posbírali jsme v Poličce a jejím okolí 16 velkých pytlů
odpadků a zasadili jsme další 2 stromky v „našem
háječku“ u 0 přehrady.
Květen jsme „přivítali písní“. Na 5. 5. připravila
p. uč. Zrůstová a Rounová již 6. ročník oblastního
kola pěvecké soutěže Jarní zpívání. Zúčastnili se ho
i zpěváci z Moravské Třebové, Svitav a Jevíčka. Za
spolupráce zvukaře (Lukáši moc děkujeme) předvedli „superstarové“ výkony a připravili nám všem
příjemné dopoledne, navíc zpestřené divadélkem
„Otesánek“, které nastudovali žáci 6. a 7. roč. s p. uč.
Zrůstovou. A výsledky? V kategorii ml. žáků obsadila Lucie Burešová 2. místo a v kategorii st. žáků
Kristýna Kimová 3. místo.
A co nás čeká na závěr roku? Vydržte. Určitě se
to dozvíte.
Za spec. pedagogy sepsala Mgr. J. Filipová

Pozvánka na dětskou pohárovou soutěž
v požárním sportu
Soutěžní disciplíny: Požární útok
Běh 60 m s překážkami

O pohár Dráčka Doda

HASIČSKÁ ZAHRADA V POLIČCE
19. června 2010
Začátek od 9.00 hodin
Občerstvení zajištěno
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KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ČERVNOVOU PŘEDNÁŠKU
Jsou lidé, kteří si chodí odpočinout do práce. Jsou
jiní, kteří odpočívat ani neumějí (workholici). A jsou
i takoví, kteří odpočívají neustále, aniž by cokoli dělali. To všechno jsou na první pohled více či méně
komické extrémy. Ale chování každé této skupiny
velmi ovlivňuje to, jak se tito lidé cítí. Extrémy jsou
pak v konečném důsledku vždycky škodlivé.
I odpočívat se totiž musí umět. Kupodivu ve společnosti vybavené technickými vymoženostmi, které
zastanou spoustu práce nejen v domácnosti, ztrácíme
schopnost zdravě odpočívat. Odpočinek není lenost
ani pouhý opak aktivity. Odpočinek je součást (nejen) dvacetičtyřhodinového cyklu a každý se ve svém
zájmu musí naučit poslouchat hlas svého těla a dopřát
mu přiměřený odpočinek. Nedostatek odpočinku se
může vymstít nejen akutní únavou při jízdě autem, na
poradě, při zkouškách atd., ale praktikujeme-li tento
způsob života dostatečně dlouho, může to skončit tím,
že si tělo v rámci udržení našeho zdraví na nás vynutí
odpočinek svým kolapsem. A tak si, třeba na nemocničním lůžku, zajistí, že nabere zase dost sil do dalších
zápasů s naší neústupností změnit životní styl.
Jak odpočívat, jaké přírodní prostředky můžeme využívat, abychom účinek odpočinku umocnili,
k tomu vám ve své přednášce „Odpočinek“ řekne
spoustu dobrých rad Aleš Kocián. Věřte mi, že se vám
v období nadcházejících dovolených a prázdnin budou hodit! A protože odpočívat musí všechny složky
naší bytosti, nejen ta tělesná, v okénku k zamyšlení
si budeme s Alešem povídat na téma „Den odpo-

činku.“ Přijďte a budete mít možnost vejít s námi do
odpočinku již při setkání dne 9. června 2010 od 17.30
hodin v horní místnosti SVČ Mozaika. K příjemnému
povídání a vzájemnému sdílení se bude připraven
i tématický jídelníček.
Společnost se skládá z jednotlivců jako řetěz z jednotlivých článků. Nabízí se paralela, neboť, jak známo,
řetěz je silný tak, jako jeho nejslabší článek. V dnešní
době, která klade na psychickou a tělesnou odolnost
člověka vůči v ní působícím vlivům takové nároky,
vyhrávají prý jen odolní a silní. Někdy ovšem za cenu
nejen sebezničení… „Ti, kdo se ze všech sil snaží, aby
v daném čase vykonali co nejvíc práce, a pokračují
i tehdy, když jim jejich úsudek říká, že by měli odpočívat, na to jednou doplatí. Žijí z vypůjčeného kapitálu. Utrácejí životní sílu, kterou budou potřebovat
v budoucnu. A když budou potřebovat energii, kterou
tak nerozumně vyčerpali, selžou pro její nedostatek,“
napsala E. G. Whiteová. A přitom lze žít bez léků na
spánek a bez kofeinových bičů pro srdce…
Přeji vám, abyste přemýšleli o tom, jak moc potřebujete změnu, jestliže jste již dospěli ke zjištění, že
není vše, jak má být. Nový začátek je možný a smysluplný kdykoli, záleží jen na vás, čemu dáte přednost.
Klub zdraví je tu právě pro vás a rady, které poskytuje,
jsou vyzkoušené a kvalitní.
Těším se na vás v červnu a přeji vám, abyste byli
přiměřeně okolnostem zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Z historie sboru – díl poslední – od roku
1972 po současnost
Rok 1972 znamená v historii Sboru dobrovolných hasičů určitý mezník, kterým bylo založení
detašovaného pracoviště tehdejšího Okresního veřejného požárního útvaru ve Svitavách. Od tohoto
roku jsou v Poličce profesionální hasiči a důvody
pro zřízení tohoto pracoviště vyplynuly z potřeb
města i okolních obcí. Založením tohoto pracoviště
byla do značné míry usnadněna dosavadní práce
dobrovolných hasičů, kteří se od té doby nemuseli
věnovat údržbě techniky, budov a zařízení. Tyto
práce od roku 1972 zajišťovali převážně již profesionálové. Hlavním úkolem dobrovolných hasičů
pak bylo doplňovat tuto jednotku při výjezdech
a pomáhat při likvidaci požárů a jiných událostí.
V listopadu roku 1973 byla do Poličky přidělena
nová cisternová automobilová stříkačka CAS 25 na
podvozku Škoda 706 RTHP. Další činnost se zaměřovala především na údržbu techniky a zlepšení
podmínek pro výkon služby.
V roce 1975 byl postaven sklad materiálu, který
je později využíván jako kiosek při pořádání různých kulturních akcí na zahradě. Dne 27. června
1976 sbor oslavil 100 let od svého založení. Následovala stavba garáže pro žebřík a stavba mycí
a montážní rampy. Provedlo se oplocení areálu
a vyasfaltování prostoru před výjezdovými vraty
i ve cvičebním prostoru v okolí rampy. V roce 1980
byla do Poličky přidělena další nová CAS 25 RTHP.
V letech 1989 až 1992 probíhala výstavba nové
požární stanice, vedle dosavadní budovy. Polička
tak získala novou moderní požární stanici s velkými a prostornými garážemi a kompletním sociálním
zázemím nad nimi. Kus práce zde také odvedli profesionální hasiči, kteří v tomto období prováděli
podle potřeby pomocné práce na stavbě a mnohdy
vyjížděli k zásahům od plné míchačky.
Údaje ze statistiky zásahů v tomto období
ukazují na stoprocentní nárůst. K dispozici byly
cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815
a CAS K 25 LIAZ, která byla vybavena vysokotlakým a vyprošťovacím zařízením pro vyprošťování
osob z havarovaných vozidel.

V období od roku 1993 do roku 1995 bylo
přikročeno k úpravám staré budovy, kde byla postupně přestavěna původní dílna a sociální zázemí.
Vznikla nová dílna chemicko-technické služby,
byla vybudována sauna a nové sociální zařízení.
Z bývalé klubovny pak byla zřízena tělocvična
a posilovna.
Současná výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů je vybavena technikou, která je na
stejné úrovni, jako technika profesionálních hasičů.
Zásahové vozidlo Renault Midlum je plně schopno
nahradit zásah profesionálních hasičů, a to i v případě, budou-li již zasahovat u jiné události. V bývalé staré budově má jednotka vybudováno skromné
zázemí, které slouží pro uložení zásahových oděvů
členů jednotky.
Činnost výjezdové jednotky v měsíci dubnu
Dne 1. dubna jednotka zasahovala u letecké
nehody v Poličce na letišti. Došlo zde k pádu ultralightu při jeho přistávání, letec byl zraněn a letecká záchranná služba ho převezla do nemocnice.
Dalšího dne, 2. dubna, hasiči zasahovali u požáru
zářivky v nemocnici v Poličce, na oddělení LDN.
Dne 16. dubna hasiči pomáhali u dopravní nehody nákladního vozidla za obcí Lezník. Všechny
zásahy proběhly ve spolupráci s profesionálními
hasiči.
Alena Cejpová

OVOCE DO ŠKOL, OVOCE DO MASARYKOVY ŠKOLY
Naše škola se zapojila do projektu EU a ČR
„Ovoce do škol“, v rámci kterého dostávají žáci
1. – 5. ročníku zcela zdarma ovoce, zeleninu a ovocné
šťávy. Zeptali jsme se žáků 3. B na jejich názor.
Aleš:
Já si myslím, že je moc dobře, že dostáváme
ovoce. Ovoce je výborné a hlavně velmi zdravé.
Dostáváme ho jednou až dvakrát týdně. Nejvíc se
dostávají jablka. Jablka jsou podle mého nejlepší.
Myslím, že není člověk, co by nejedl ovoce. Užijte
si sladkého ovoce i vy. Dobrou chuť!
Karolína:
Každý druhý den dostáváme ovoce. Nejvíc
mi chutnalo jablko. Bylo šťavnaté a velmi dobré.
Někdy, když na ovoce nemáme chuť, vezmeme si
ho domů.
Charlota:
Ovoce je zdravé, má hodně vitamínů. Můžete
si svoje i vypěstovat. Pěstují se peckovice, malvice
i bobule. Až vyrostou, můžete si udělat svůj ovocný
piknik.

Zdenda:
Ovoce je dobré a šťavnaté. Jím ho rád a nejraději jablko, hrušku a banán. Ovoce by měl mít rád
každý. Jíte ho taky?
Vojta:
Dvakrát týdně dostáváme ovoce do školy. Někdy pomeranč, jindy hrušku, ale nejčastěji jablko.
Víte vy vůbec co jíte, když jíte jablko? Jabloň má
květ a uprostřed je semeník a kolem okvětní lístky.
Nad nimi jsou tyčinky a uprostřed je pestík. Až květ
odkvete, ze semeníku se vytvoří jablko.
Pavlínka:
Každý týden dostáváme dvakrát ovoce. Většinou jsou to jablka. Vždy jsou červená a dobrá. Ten,
kdo hodí ovoce do koše, nic už nedostane.
Adélka:
Do školy dostáváme každý týden ovoce nebo
zeleninu. Myslím, že všem spolužákům moc chutná.
Když ovoce dostaneme, musíme si ho opláchnout,
abychom ho nejedli špinavé. Opravdu mi moc chutná a jsem ráda, že ho dostáváme.

VÝUKOVÉ PROGRAMY POMÁHAJÍ MASARYKOVĚ ZŠ
PŘI VYUČOVÁNÍ
Když otevřete webové stánky naší školy (www. dební výchově a ve vlastivědě. Mamut nás pozval
masarykovazs.unet.cz), najdete zde, kromě jiné- na výuku o pravěku, expedici do středověku nám
ho, i fotografie z vyučování, které neprobíhá ve
umožnila výstava Doba měst a hradů. Programy
školních lavicích, ale na různých místech našeho „Pojďte si hrát do galerie“ nás seznámily s různými
města. Již několik let pravidelně využíváme nabíd- výtvarníky a jejich díly. Výstavy jsou dotykové, děti
ky výukových programů Mozaiky, muzea a galerie, si mohou vše vyzkoušet, prozkoumat a tvořivě praknihovny, Ekocentra Skřítek, Oblastní charity Po- covat s pracovními listy.
lička, letos nově i Centra Bohuslava Martinů a SOU
„Tolik skla!“ Tak byli udiveni páťáci, když vešli do
a SOŠ. Tyto programy odpovídají našim požadav- expozice Sklářství na Horácku, aby se zde v hodině
kům učiva v jednotlivých ročnících a přinášejí
přírodovědy názorně seznámili s výrobou skla a ve
žákům spoustu netradičních zážitků.
výtvarné výchově zachytili rozmanité tvary vystaveV letošním školním roce jsme v Mozaice stihli
ných exponátů. Zajímavé a tvořivé byly i akce Vůně
plést z pedigu, vyrábět vánoční přání voskovou
vánoc a Probuzení jara.
batikou, vyzkoušet si pro nás málo známou enPřínosné pro naše žáky byly akce pořádané
kaustiku a vyrobit maminkám šperky z hmoty
charitou – S vůní vanilky a Život je jen náhoda
Fimo. Při výuce zdravého životního stylu si žáci
(3. 3. v Tylově domě).
třetích a čtvrtých ročníků uvařili a upekli různé
Díky festivalu dokumentárních filmů o lidských
dobroty. Zajímavé přírodovědně zaměřené progra- právech, který v Poličce organizovalo občanské
my obohatily výuku od prvního do pátého ročníku
sdružení Pontopolis, se naše škola zapojila do prov prvouce, světu poznání i přírodovědě. Výborné
jektu Jeden svět na školách.
byly i programy Děti bez úrazu a První pomoc, kteZ tradičních akcí Ekocentra Skřítek jsme si letos
ré organizovala Mozaika ve spolupráci se zdravotní
užili program Den stromů a při příležitosti Dne
školou ze Svitav.
Země páté ročníky zasadily několik stromů podél
S tématem zdravého životního stylu souvisela
cyklostezky.
i letošní novinka SOU a SOŠ – gastronomický
Ke zvýšení zájmu našich žáků o literaturu
kurz Pohádkové dobroty. Třídy, které se této akce
přispělo autorské čtení se spisovatelem Jiřím Majiž nestihly zúčastnit, byly velice zklamané, pro- counem. Tento program v květnu zorganizovala
tože nemohly vařit a stolovat s oblíbenými hrdiny
městská knihovna pro žáky pátých až sedmých
z knih a filmů.
ročníků.
Výukových programů muzea a galerie - Centra
Za programy děkují a na další spolupráci se těší
Bohuslava Martinů využíváme ve výtvarné a hu- žáci a učitelky 1. stupně Masarykovy ZŠ.

ÚSPĚCHY V PŘÍRODOVĚDNÝCH SOUTĚŽÍCH
NA MASARYKOVĚ ZŠ
Naši žáci se každý rok účastní různých matematických a přírodovědných soutěží. Letošní školní
rok byl pro ně velice úspěšný.
V prosinci se tříčlenné družstvo ve složení Jana
Műllerová, Ondra Šesták a Tomáš Tomšů zúčastnilo
chemické soutěže pro žáky 9. tříd základních škol.
Soutěž pořádá Masarykova střední škola chemická
v Praze. Naši žáci předvedli vynikající chemické znalosti a praktické dovednosti a vybojovali
1. místo.
Koncem března se konalo okresní kolo fyzikální olympiády ve Svitavách. Zde Martin Zindulka
z 8. A získal 2. místo a Jana Millerová z 9. A se
svým počtem dosažených bodů postoupila do krajského kola v Pardubicích, kde se stala úspěšnou
řešitelkou.

Začátkem dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády v Litomyšli. Zde Jiří Mour ze 6. A vybojoval 2. místo a Daniel Vyskočil z 8. A 3. místo.
Ve Svitavách se koncem dubna konalo okresní
kolo matematické Pythagoriády. Zdeněk Richter ze
7. A obsadil v této soutěži 3. místo.
Jarní měsíce jsou zaplněné přírodovědnými
soutěžemi. Žáci naší školy se účastnili ve dvou
kategoriích okresního kola biologické olympiády,
v okresním kole poznávání živočichů opět zabodoval Luboš Hartman z 8. A, do okresního kola
poznávání rostlin jsme získali dva postupy.
Našim žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů v dalších
soutěžích.
Za Masarykovu ZŠ Mgr. H. Martinů

Oblastní charita Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Pracovník
v sociálních
službách
vedoucí keramické dílny v AC dílnách pro dospělé
osoby s mentálním postižením
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání a absolvování kvalifikačního kurzu pro práci v sociálních službách dle
z. č. 108/2006 Sb. (základní výchovná nepedagogická činnost)
• trestní bezúhonnost
znalost a ovládání technologie výroby keramiky
tvořivost, samostatnost
• sociální dovednosti (pozitivní vztah k lidem
s mentálním a zdravotním postižením, samostatnost, komunikační schopnosti, umění motivovat,
flexibilita)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• doplňující kvalifikace (práce na PC, práce s hrnčířským kruhem apod.) jsou vítány
Nabízíme:
• zajímavou, samostatnou a kreativní práci v příjemném prostředí
• možnost profesního a osobního rozvoje
• další vzdělávání v oboru
Pracovní pozice je na plný úvazek, jako zástup za
mateřskou dovolenou. Nástup možný od 16. srpna
2010.
Žádosti se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a kopiemi dokladů o dosaženém
vzdělání a absolvování rekvalifikace dle Zk. 108/
2006 Sb. zasílejte na adresu:
Oblastní charita Polička, Vrchlického 22,
572 01 Polička,
a to do 18. 6. 2010
Další informace o výběrovém řízení poskytne
uchazečům:
Lenka Ryšavá, DiS.,
tel. 461 725 552,
e-mail: d.stacionar@policka.cz

POZVÁNKA DPS PENZION
ČERVEN
1. 6. Odemykání atria a kácení májky oslavíme
zpěvem, tancem, pivečkem a grilovanou uzeninou. Začínáme ve 14.00 hod. v atriu Penzionu. Za
špatného počasí se akce koná v jídelně. Zájemci se
nahlásí na recepci, vybíráme 25 Kč na občerstvení
(chleba, hořčice, uzenina, pivo, balená voda).
3. 6. Přednáška se zdravotní tématikou – seznámení a nácvik používání hygienických a inkontinentních pomůcek a kosmetiky. Začátek ve
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
9. 6. Odpoledne s tancem – v DPS Penzion
vystoupí žáci tanečního oboru při ZUŠ Bohuslava
Martinů v Poličce a taneční kroužek Beseda. Začátek v 15.00 hod. v jídelně.
15. 6. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost
16. 6. Kavárnička – od 14.00 hod. ve společenské místnosti. Téma – To nejlepší z České
republiky.
24. 6. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna DPS Penzion
29. 6. Batikování – 13.30 hod. pracovní místnost. Na zdobení si můžete přinést vlastní bavlněné tričko nebo ubrus.
30. 6. Posezení na přehradě – zájemci se
nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 20 Kč
(chleba, hořčice, uzenina). Odchod od Penzionu
ve 13.15 hod.
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HASIČSKÉ CVIČENÍ
V POLIČSKÉ CHARITĚ
Dne 29. 4. 2010 si poprvé klienti Denního stacionáře a AC dílen pro osoby s mentálním postižením Oblastní charity Polička mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, co by se dělo, kdyby v budově vypukl
požár. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
stanice Polička a jednotka SDH Polička zde provedly imitaci zásahu s nácvikem evakuace i ukázkou
záchrany zraněné osoby.

ŘEZNICKÁ SEKYRA 2010
Řeznická sekyra je název soutěže, které se
každoročně s úspěchem zúčastňují žáci řeznického
oboru při SOŠ a SOU Polička. Ani tento rok tomu
nebylo jinak. Soutěžní přehlídka probíhala ve dnech
23. – 24. 4. 2010, a to nejen v prostorách SOŠ a SOU
Polička, ale také ve firmě IMPASTO, a.s. Hlinsko.
Úkolem soutěžících bylo prokázat své odborné
znalosti nejprve v části teoretické, absolvovaný test
obsahoval otázky zejména z oblasti bourání masa.
Poté soutěžící přistoupili k poznávání surovin pro
výrobu a závěrečnou praktickou část vyplnili zdoláváním úpravy vepřové půlky dle daných kritérií.
Výsledné hodnocení zachycovalo mimo jiné i zodpovědné dodržování technologického postupu, kvalitu

opracování masa nebo dílčí výsledky výše zmiňované
teoretické části soutěže.
V jednotlivcích se naši zástupci umístili na předních pozicích. Martin Kopecký se radoval ze 4. místa,
Tomáš Křivský zcela jistě nepohrdnul místem 6. a Libor Havel se umístil na místě 9. Tito žáci soutěžili
zároveň v kategorii družstev, kde vybojovali výborné
2. místo, prvenství tak ohleduplně přenechali zástupcům brněnské školy a za nimi následovali soutěžící
z Valašského Meziříčí. Našim soutěžícím patří velké
poděkování za ukázkovou reprezentaci školy a jejich
pedagogům odborného výcviku děkujeme za trpělivou přípravu svých svěřenců.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

ZDRAVÁ STRAVA LÉČÍ

Pro klienty i personál bylo cvičení velmi cenné.
Ukázalo se, že teoretická příprava nese své plody.
Z budovy se klienty, včetně vozíčkářů a hůře pohyblivých osob, podařilo evakuovat do dvou minut.
Odhalili jsme i potencionální rizika, jimiž je stres
vyvolaný chaosem působící na osoby s těžkým
mentálním postižením. Ty bylo daleko obtížnější
motivovat k urychlenému přesunu. Ale i oni to díky
podpoře hasičů nakonec dobře zvládli.
Všem zúčastněným hasičům děkujeme za skvělou zážitkovou instruktáž.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička
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Dětské informační centrum v Poličce rozšířilo
od května svoje služby v Domečku Na Lukách o poradenství v oblasti zdravé výživy, a to jak pro děti
a jejich maminky, které Domeček navštěvují, chodí
si sem pohrát nebo dávají děti pohlídat, tak pro veřejnost. Pro každého, kdo chce, nebo i ze zdravotních
důvodů potřebuje upravit stravu a jak se říká „něco
se sebou udělat“.
Často si klademe otázku: „Proč jsme čím dál tím
víc nemocní a unavení, proč se rodí stále více alergických dětí s poruchami imunity a co vlastně může za
civilizační choroby, jako je rakovina, cukrovka…?“
Těch faktorů je více: např. znečištěné životní prostředí, stres a jedním z hlavních je špatná strava. Je
prokázáno, že to, co jíme, výrazně ovlivňuje naše
myšlení a celkový zdravotní stav. Aby se člověk
cítil fit, měl dostatek energie, byl zdravý a v dobré
náladě, tak je nezbytné zdravě jíst, zdravě myslet
a k tomu přidat pohyb a dostatek spánku. V dnešní
přechemizované uspěchané době je těžké udržet toto
v rovnováze, když na 1 hlavu včetně miminek připadá 7 kg chemie. Určitě se dá ale i s tímto problémem
hodně pracovat. Pokud chcete upravit své stravovací
návyky, můžete využít pomoci výživové poradkyně
a dietní sestry v Domečku každý všední den od 8.00
do 11.30 hod.
Dalším důvodem návštěvy může být i ten mnohem smutnější, když dítě onemocní vážnou chorobou,
při které celoživotně musí držet dietu a rodiče si
nevědí rady, jak prakticky s touto chorobou a dietou
žít. Někteří rodiče se bojí nebo stydí s okolím mluvit
o svém trápení, mají strach, že budou nepochopeni,
odstrčeni či vyřazeni z běžného života. V tomto případě právě pro ně je tu možnost domluvit si schůzku
anonymně. Mohou se svěřit, poradit se s odborníkem
o stravě, která je v takových případech i životně
důležitá a dokáže pomáhat tělu, aby se léčilo samo

a předcházet dalším zdravotním komplikacím, často
s chorobou souvisejícím.
Vždyť naše babičky jedly intuitivně to, co jim
příroda dala, a byly zdravější než jsme my – mladá
moderní generace bojující s cukrovkou, alergiemi
a astmatem, celiakií, neplodností, nadváhou a stálou
bolestí hlavy, na kterou „nejlepší pomocník“ je ibalgin. Rozhodně jsou i jiné možnosti a mezi ně patří
právě zdravá přirozená výživa, která pomáhá tělu se
řádně živit, čistit i léčit!
Lucie Neumeisterová
Poradkyně v oblasti zdravé výživy
v Domečku Na Lukách

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. – 6. 6.

MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132,461 613 827
12. – 13. 6. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606,733 152 435
19. – 20. 6. MUDr. Adamcová Marketa, Polička,
Smetanova 55,461 725 987
26. – 27. 6. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55,461 725 987
3. – 4. 7.
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55,461 725 987
5. 7.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
6. 7.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404,461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

TÝDEN DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Oblastní charita Polička se ve dnech
7. – 11. 6. 2010 připojuje k týdnu Domácí hospicové péče Pardubického kraje. Veřejnosti se v něm
připomíná, že smrt a poslední věci člověka patří
k životu, a proto je nutné jim věnovat pozornost
a péči.
Poličská charita prostřednictvím Charitní ošetřovatelské služby poskytuje služby s „prvky domácí
hospicové péče“. Umírajícímu na základě indikace
jeho ošetřujícího lékaře poskytujeme potřebné
zdravotní služby, vybavíme ho kompenzačními

pomůckami z půjčovny, můžeme mu nabídnout
pečovatelskou službu, zajistit duchovní službu atp.
Rodině pečující o umírajícího jsme připraveni být
oporou a prostřednictvím sociální pracovnice či
poradkyň v Občanské poradně poskytnout rady
a ulehčit jim tak po praktické stránce zvládnutí situace spojené s úmrtím blízkého člověka. Zástupce
charity se rovněž účastní rozloučení se zesnulým.
Pozůstalí mohou přijít za sestrami či pečovatelkami
a sdílet s nimi svoji bolest nad prodělanou ztrátou.
Zdravotní sestry i sociální pracovnice se v tomto oboru už několik let vzdělávají. Odborným
poradenským servisem nás podporují „kamenné
hospice“ v Červeném Kostelci a v Rajhradu a zdravotnické kolegium vrchních sester zastřešených
Diecézní charitou Hradec Králové.
Jsme si vědomi, že institut domácí hospicové
péče má svá kritéria. Na jednom z nich stále pracujeme. Je to tvorba hospicového týmu se zapojením
odborných lékařů (paliativec, onkolog, psycholog
atp.). Vytvoření tohoto týmu je v našich podmínkách města na okraji Pardubického kraje obtížnější.
Plně však věříme, že i toto naše úsilí bude nakonec
korunováno úspěchem.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
DUBEN
Určitě víte, že když něco nepoužíváte, tak o to
přijdete. Tohle pravidlo platí i pro paměť, proto
DPS Penzion nabízí seniorům trénink paměti. Tento měsíc účastníci hledali rozdíly v textu, číslech,
bloudili s tužkou uličkami po papíře, skládali nová
slova, doplňovali písmena, poznávali významné
osobnosti podle fotky a v rámci procvičení pravé
mozkové hemisféry vyráběli obrázky z knoflíků.
Místnost, kde se trénovala paměť, byla provoněná
rozmarýnem, protože ten povzbuzuje koncentraci
a činnost mozku.

Štěpánka Dvořáková

SHROMÁŽDĚNÍ U HRADEB
Takový název mají veřejná křesťanská shromáždění, která pořádá Apoštolská církev v Poličce.
Apoštolská církev je státem uznaná církev, je to
mladá a rostoucí církev, která v Poličce působí od
roku 2004.
U zrodu myšlenky pořádat veřejná křesťanská
shromáždění je moje osobní zkušenost z dob, kdy
jsem ještě nebyl křesťanem. Měl jsem touhu „něco“
se dozvědět o Bibli, Bohu, Ježíši. Neměl jsem odvahu a chuť jít do kostela, chtěl jsem se ale setkat
s lidmi, kteří o tom něco vědí a nebudou mě do ničeho nutit. Setkáními chceme každému nabídnout
možnost setkat se s Biblí a lidmi, kteří přijali její poselství a nechali jím proměnit svůj život. Tomu odpovídají i témata, která vybíráme pro tato setkání.
Tématem prvního letošního shromáždění u hradeb, které se uskutečnilo v neděli 2. května v městském parku v Poličce u hradební zdi, bylo tajemství
každého dobrého vztahu, kterým je ODPUŠTĚNÍ,
kde neodpuštění se jeví jako vězení s klíčem uvnitř,
s klíčem v rukou člověka. Další shromáždění, které
se bude konat v neděli 6. června od 14.00 hod. opět
na stejném místě, navazuje s tématem „MILOST“.

TURISTÉ ZVOU
KČT Polička je pořadatelem XII. celostátního
letního srazu turistů, který se bude konat ve dnech
4. – 8. srpna 2010 v Poličce
Pátek 4. června – Za západem slunce. Oblíbená večerní vycházka do okolí našeho města. Odjezd autobusem v 19.00 hod přes Sádek do Lačnova.
Návrat v pozdějších večerních hodinách. Trasa 10
km. Vedoucí akce: ing. Karel Műller.
Pátek – neděle 18. - 20. čevna – Setkání cykloturistů na Kadově. 15. ročník cykloakce s ubytováním ve vlastním spacím pytli na Kadově. Připraveny
jsou vyjížďky v délce do 80 km. Sraz účastníků
v pátek večer na Kadově. Možnost příjezdu v sobotu do 8.00 hod. Vedoucí akce: Mil. Štefka.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Budeme mluvit o druhé šanci, novém začátku a životě ve svobodě.
Středem těchto zamyšlení je osoba Ježíše Krista
a jeho způsob řešení těchto témat v různých situacích. Tato shromáždění jsou otevřená pro všechny,
kdo mají zájem poznat křesťanství z jiného úhlu
pohledu, nebo se chtějí něco nového dozvědět
o křesťanské víře. Shromáždění u hradeb jsou
neformální, nevyžadují společenský oblek ani jiné
formality. Budou probíhat pravidelně každou první neděli v měsíci, vždy odpoledne od 14.00 hod.
u hradeb v městském parku v Poličce, dokud to
počasí dovolí.
Všichni jsou srdečně zváni.
Jiří Bureš, pastor AC Polička

TAKTICKÉ CVIČENÍ V KVĚTNÉ
V muničním skladu Květná se konalo v úterý
18. května vojenské taktické cvičení Burning Forest 2010. Prověřilo nasazení vojáků, hasičů a policistů při krizové situaci. Námětem cvičení, které
bylo rozděleno na tři etapy, byly ukázky zásahu
policistů proti demonstrantům, kteří se chtěli
zmocnit munice. Profesionální vojenští i civilní
hasiči spolu s dobrovolnými hasiči zlikvidovali
rozsáhlý požár lesa v blízkosti skladiště munice,
který vetřelci založili, aby odlákali pozornost.
„Profesionální trénink, který simuloval konkrétní situaci, považuji za nesmírně důležitý.
Prověřil, jak mezi sebou dokáží komunikovat
civilisté s vojáky,“ vyzdvihl přínos taktického
cvičení hejtman Radko Martínek. Ocenil, že
vojenské složky dokáží se záchranáři i policisty
v případě krize úzce spolupracovat. V doprovodu
brigádního generála Jaroslava Kociána, velitele
sil podpory Armády ČR, si hejtman prohlédl
základnu v Květné a seznámil se s používanou
zabezpečovací technikou.
Cvičení se zúčastnily vyčleněné jednotky
Armády ČR, policie státní i vojenské, Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje a dobrovolných hasičů.

Šikovné ručičky vyráběly pomocí toaletního
papíru ozdobné lahve. Nevěříte, že to jde? Přijďte se
podívat do Penzionu, lahve jsou vystaveny v přízemí
ve výstavních prostorách DPS Penzion. Po delší době
senioři usedli ke stavům a tkali z vlny a látky.
Při společném muzicírováni senioři vytvořili
orchestr, který se skládal z džembe, bubínků s paličkami, drhla, hůlek, chrastítek a dalších rytmických
nástrojů vlastní výroby. Nejdříve se pomocí svého
nástroje pozdravili a potom začali hrát a zpívat
známé písničky. Následovaly bubnové obrazy. Na
scénu přišla představivost účastníků a pomoci ní
se vytvářel déšť. Nejdříve drobný na okně, na střeše,
postupně zesiloval a závěr patřil hromu. Při další
hře si jeden účastník stoupl do kruhu, skupina hrála
určitý rytmus a on se podle jejich rytmu pohyboval.
Potom se role otočily a skupina hrála podle pohybu
hráče v kruhu. Výborná hra na propojení skupiny,
na soustředění, naladění na toho druhého. Závěr
patřil hře spojené se zvuky. Senioři pomocí svých
nástrojů vytvářeli muziku, a když měli chuť, tak
mohli vydávat různé zvuky – smích, křik, mňoukání,
štěkání, co koho napadlo. Než jsme se všichni rozešli, tak byl dán seniorům prostor vyjádřit své dojmy,
pocity, ale už pomocí slov. Ani v dubnu nechybělo
Cestovatelské odpoledne, kde senioři zhlédli film
Evropské národní parky. DPS Penzion opět navštívili
žáci Speciální školy a společně se seniory si zahráli
Člověče nezlob se. A nesmíme zapomenout ani na
oblíbené Narozeninové zpívání, které bylo zahájeno
stavěním májky.
V měsíci dubnu proběhla v Lysé nad Labem
výstava „Šikovné ruce našich seniorů“. Byly zde vystaveny i práce obyvatel DPS Penzion Polička. Děkujeme paní Hegrové, paní Mastné, paní V. Stodolové,
paní Švejdové, paní Tiché a paní Vltavské za reprezentaci našeho penzionu a přejeme hodně tvůrčích
nápadů ve výtvarné dílně Šikovné ručiky.
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STUDENTI GYMNÁZIA PÍŠÍ
(Ne) marné pokusy o útěk ze světa
Úvaha na téma: Svět je jen jeden.
Není kam utéci.
Na Zemi se před dávnými časy zrodil život
a postupně se vyvinul i člověk, tvor chytrý a zvídavý. Pochopil naši jedinečnost, ale stejně mu to
nedalo a chtěl zjistit, zda existují ještě jiné planety,
světy, živá prostředí. Tato touha po poznání přetrvává dodnes.
Již víme, že jsme zatím jediné živé bytosti ve
vesmíru, ale v minulosti byli lidé jiného názoru
– vymýšleli různé teorie o mimozemšťanech a ufonech z jiných planet, především z Marsu a Měsíce.
Tím se také stupňoval vývoj raket, vesmírných letounů, sond a družic, protože bylo potřeba si tyto
teorie ověřit i v praxi. Jen si vzpomeňme na ty
novinové titulky a rádiová hlášení z minulosti, jak
Američani a Rusové vysílali do kosmu jeden přístroj za druhým a předháněli se, kdo z nich objeví
něco dříve – kupříkladu i již zmíněnou existenci
života na jiné planetě.
Když ale Neil Armstrong poprvé došlápl na
skalnatý, rozpraskaný, mrtvý povrch Měsíce,
pronesl svou slavnou větu a zaskákal si do výšky
několika metrů, bylo nám jasno, že tam nic moc
živého v této době nenajdeme. Po Apollu 11 se
uskutečnilo už jen pár výprav a pak si lidstvo dalo
aspoň na nějakou dobu s cestováním pokoj, smířeno s tím, že obyvatelnou planetu, jako je ta naše,
zřejmě nenajde.
Všichni se ale jistě shodneme na tom, že takový náš „vesmírný druh“ by nebyl k zahození,
navíc kdyby byl blízko nás a cesta by k němu netrvala závratně dlouho, bylo by moc fajn. Utéct na
„druhou Zemi“, na jiný svět, to jistě láká každého.
Ovšem nemusíme stále pohlížet na věci z hlediska
vědy a výzkumů. Objevování nových světů je záležitostí i lidských vztahů a psychiky.
Svět – to je ráj fauny, flóry a necelých sedmi
miliard lidí. Každý z nás je jiný a má na svět odlišný pohled. Ale každý z nás má jedno společné –
starosti, trable, problémy, nezdary. Každému z nás
se někdy něco nepodaří a nevíme, jak dál. Cítíme
úzkost a strach, nechceme nikoho vidět. A nejlepší izolací by pro nás snad byl jiný svět. Vysněný
svět dobra, kde vidíme všechno růžovými brýlemi
a vše řešíme s úsměvem na tváři. Prostě dát si na
pár dnů volno a utéct daleko, pryč, do neznáma.
Jenže krutá realita nás dostihne téměř všude, kam
se jen hneme. Nemáme to nikdy až zas tak jednoduché, proto si stavíme vzdušné zámky a děláme
falešné naděje a doufáme, že se všecko spraví.
Existuje také teorie, že každý člověk je součástí svého světa, ve kterém žije a učí se novým
věcem. Popišme si stavbu této „planetky“ jako
stavbu naší Země:
Postupujeme-li zvnějšku, první je jakási atmosféra – lidé pohybující se kolem člověka. Jsou to
v podstatě přátelé, rodina, přítel/kyně, manžel/ka,
kdokoli blízký. Druhou částí je kůra – maska, pod
kterou se člověk ukazuje před svým okolím. Třetí
částí je plášť – naše pravá tvář, pravé chování,
pravé myšlenky. A čtvrtou, nejdůležitější částí je
jádro – vzpomínky, city a to, co si s sebou neseme
zakořeněno už od dětství.
Naši velikou modrou planetu tedy obývá mnoho takovýchto těles, mnoho odlišných světů. Já
osobně tedy s tématem souhlasím jen z části, protože když se zhroutí i náš vnitřní svět, kam budeme moct utéct? Kde najdeme pochopení? Nebylo
by od věci mít svět navíc a znát do něj vchod.
Radek Kašpar, kvarta, Gymnázium
Polička
Diskriminace nemizí. Letíme na Mars!
Úvaha na téma: Svět je jen jeden.
Není kam utéci
Naše zeměkoule se zdá být dosti velká na to,
abychom se mohli před někým nebo něčím skrýt.
Zmizíme z dohledu lidem, kteří nám působili
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bolest, zmizíme i těm, kteří nás nesnáší, ať už
se naučit nést za sebe zodpovědnost, abychom
oprávněně nebo neoprávněně, ale jen těžko unik- nemuseli před nikým a ničím utíkat. Není kam
neme vlastnímu svědomí a uprchneme vědomí
utéct? A co na Mars? Ale ani start raketoplánu, ani
těch, jimž jsme způsobili bolest. A tak z různých
výstřel z pistole nepřehluší otázku: „Uteču před
důvodů utíkáme. Do situace jakéhosi zločince
vámi, uteču před svými špatnými činy, ale jak
se stavíme ve chvíli, kdy prcháme před svým
budu žít s tím, co zůstalo v mém nitru?“
vlastním činem, který je tak trochu v rozporu
Tereza Stříteská, 4.P, Gymnázium Polička
s pravidly lidského soužití. Můžeme utéct před
lidmi, ale kdy utečeme sami před sebou? Svědomí
Sociální reportáž ze Speciální základní
zůstává a kouše… Ale útěk, který na světě prožíškoly v Poličce
vají a zažily miliony diskriminovaných lidí, k těmRána všedních dnů školáků či studentů patří
to únikům nepatří. Je to zoufalý útěk ze strachu
odchodům do škol. A tak se také do jedné vydápřed těmi, kdo neoprávněně pronásledují. Útěk
vám. Tahle škola je až na okraji města, kousek od
před těmi, kteří stíhají pro rozdíly od většinového
pole. Žádné centrum, i když v Poličce je centrum
názoru. Mstí se člověku za jiný pohled na politiku,
skoro všude. A jak to vypadá uvnitř? Čeká vás
náboženství, za odlišnou barvu pleti. Myslíte, že
smutné i veselé povídání.
diskriminace už neexistuje? Jak to s ní vypadá?
Tělocvična je průchozí místností, vcelku
Proč nemají tito lidé právo na svobodný život?
malou. Strop jí hyzdí řada nepotřebných trubek.
Kvůli tomu, že je jich menší počet, že jsou chudí?
Peníze na jejich odstranění a renovaci místnosti
Diskriminace, česky utiskování, omezování
nejsou a co se týče úsporných opatření, bude hůř.
a znevýhodnění různých lidí a dětí, patří k lid- V kuchyňce ani dílně se netopí. A to dříve škola
skému pokolení už po celá staletí. Černí otroci
bývala i v horších podmínkách. „Před dvaceti
prchali z plantáží před krutými biči svých pánů, lety jsme byli v takové malé dřevěné chaloupce
Židé před nacisty, Romové před předsudky, (řadový dům na ulici Vrchlického - pozn. autora)
a v současnosti lidé, již jsou postihováni za své
na druhém konci města. Tam se topilo tuhými panázory či za svoji podobu. Jak je možné, že ur- livy ve třídách. Pak se naskytla možnost přejít do
čitá skupina lidí pronásleduje jinou? Mají přesilu, této budovy. Nebylo to však bez problémů. Místní
nebo spíše převahu argumentů? Proč je důležité
byli proti, aby zde byla zvláštní škola. Obávali
zaujmout davy, proč nemůžu žít sama se svým ná- se vandalství od našich žáků,“ povídá Jana Filizorem? V dnešní době už je to samozřejmější, ale
pová, učitelka, o historii školy. Je smutné vidět,
vždy tomu tak nebylo. Židů bylo po celém světě
jaké pochopení od ostatních se dostává za tuto
několik milionů, a přesto nedokázali zmizet před
společensky nevděčnou práci. Naše hlavní průnacisty. Proč nezmizeli? Proč se neskryli? A proč
vodkyně má však většinou úsměv na tváři, stejně
by to dělali? Vždyť jim svět patří stejně tak jako
jako ostatní učitelé. Na odmítavé reakce už jsou
těm, co sdílí většinový názor. Režimu politicky
nejspíš zvyklí.
nevhodní lidé vadili. Co dělat teď? Pronásledovat
Školu kromě učitelů tvoří především žáci, takže
je, zničit jejich ideologie. Tímto se řídili komu- vstupujeme spolu se svými očekáváními do jedné
nisté, fašisté a nacisté. Můžeme se vůbec schovat
ze tříd. A jaká jsou očekávání? Po pravdě, když se
před nedemokratickými režimy? A máme to vů- řekne zvláštní škola, vytane mi na mysl představa
bec dělat? Proč se schovávat? Když to neuděláme, mentálně opožděných dětí, každé s potřebou větší
ztratíme život, pokud ano, ztratíme sebe.
či menší pomoci. Při odchodu ze třídy berou očekáJak je na tom český národ? Pojďme se podívat
vání za své a taky mám úsměv na tváři. Co se stalo,
do jeho dějin. O středověku netřeba se zmiňovat.
že jsem během chvíle naprosto změnila svůj postoj?
Stačilo, aby se panovník špatně vyspal a mohli
Teď přijde to veselé povídání.
jste viset. Hrozné je vědět, že nacisti vyhladili
„Jednou jsme našemu třídnímu zabodnuli
miliony Židů a Romů, že Češi vyhnali a ponížili
špendlíky do židle. Když si na ni sedl, hnedka
spoustu sudetoněmeckých občanů. Ve vzduchu
vyletěl až na druhý konec místnosti,“ vypráví
visí horko a krev a vzduch těžkne při pomyšlení
největší průšvihy své třídy šestnáctiletá Aneta.
na tyto činy. Proč komunisté popravili spoustu „Dokonce jsme mu dali i vteřinové lepidlo na židli,“
nevinných občanů? Občanů, kteří nesouhlasili
pokračuje ve vyprávění a jako důkaz nám ukazus politikou státu? Člověče, tak si vyber: změnu
je pozůstatky lepidla na potahu. „Většinou jenom
názoru nebo celoživotní ponížení, či dokonce
schováváme pomůcky, on si vždycky někam odlibo smrt? Jak můžeme proti sobě takto zbrojit?
běhne, tak mu je hned seberem.“ Smysl pro humor
Čím to, že tyto režimy fungovaly a fungují ještě
jim určitě nechybí. Neliší se ani v době vyučování.
dnes? V souvislosti s výše zmíněnými fakty mě
Stejně jako my, končí občas ve čtvrt na pět. Víkennapadá pouze výraz zvěrstvo.
dy tráví na diskotékách, pořád žádný rozdíl. A co
Po celém světě se nachází mnoho uprchlíků, a plány do budoucna? „Až odsud vyjdu, chtěla
kteří se musí ukrývat. Do debat se ale dost často
bych jít na vlasovou stylistku,“ odpovídá svérázná
dostává kultura v muslimském světě. Ženy zde
čtrnáctiletá Sabina. Aneta chce jít do Bystřice na
nemají moc práv a jsou to v podstatě jen nástroje
kuchařku. Většina jich po škole odchází na učilišmuže, nehybné figurky. Často ve svou víru věří
tě, nejčastěji volené obory jsou, kromě zmíněných,
natolik, že nevidí, že by mohly mít také vlastní
například zámečník, obráběč kovů apod. Mohou
práva. Jen málokteré se podaří utéct z jejich spo- jít klidně na gymnázium, i když to nikoho moc
lečnosti. Za změnu víry, a tudíž možnosti vést
neláká. Přijde jim jako hodně těžká škola, navíc
svobodnější život, je pronásledují jejich vlastní
mají pocit, že si o sobě „gympláci“ víc myslí a porodiny. Můžou se muslimky, kterým víra nezahl- vyšují se třeba právě na „učňáky“. Dobrý postřeh
tila mysl úplně, ještě cítit bezpečně? Víra v těchto - i já mívám tendenci k předsudkům.
lidech je zakopána tak hluboko, jako je vzdálePovídáme si skoro půl hodiny, ve třídě je jen
nost od Země ke Slunci. Ale můžeme muslimy za
šest dětí, a tak se nedá říci, že bychom nestihli
jejich víru soudit?
konverzaci se všemi. Bavíme se i o společných
Útěk ovšem není jen záležitostí diskriminova- známých, Aneta se vyjadřuje velice lichotivě (bez
ných lidí a zločinců. Každý před něčím utíkáme,
ironie) o jednom z mých spolužáků. Probereme
dost často před sebou samými. Před každo- toho hodně, od vzájemné nevraživosti vůči nejstardenními povinnostmi, před shonem a rychlostí
ší třídě, po jejich příchody na speciální školu. Mludoby. Před sebou samými se však neschováme. vit by se dalo dál a bylo by o čem, čas nás ale tlačí.
Nemůžeme mít celý život čisté svědomí a žít bez
Odcházíme a doufáme, že jsme jim aspoň trochu
poskvrnky. Ale musíme se naučit žít tak, abychom
vylepšili pohled na nafoukané „gympláky“. Stejně,
co nejmíň ubližovali okolí a sobě.
jako oni nám změnili pohled na žáky speciální
Je tedy útěk reálný? Můžu se někde na tomto
základní školy.
světě skrýt? Ze zoufalství děláme zoufalé. Musíme
Marie Škvařilová, Sexta

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE F.E.K.D.A 2010
Ve dnech 16.-18. dubna 2010 se konal
v italském přímořském městě Rimini tradiční
turnaj v karate – Karate World Championship
F. E. K. D. A. and Nanbudo World Cup 2010 bez
rozdílu stylu. Své síly si přijeli poměřit zástupci
25 federací z 19 různých národností. Celkem se
tohoto turnaje zúčastnilo 1026 závodníků a pro
náročnost byl rozdělen do tří dnů. Český MSKA-CZ team zde zastupovali: Šárka Kučerová, mistr Lubomír Macek, Michal Šereda, David Hons
a kouč mistr Radovan Andrle.

Další den dopoledne se konaly finálové boje
teamů, následoval několikahodinový odpočinek
a v odpoledních hodinách se všichni probíjeli
v eliminačních bojích jednotlivců. I tam se také
dařilo a do finálových bojů následující třetí den
postoupili všichni. Celkem se české výpravě podařilo získat 10 cenných kovů! A to ve čtyřech
lidech není věru málo.
Katy (sestavy) a kumite (boje), ve kterých
se závodilo, probíhaly celkem na 6 bojištích.
Veškeré vyhlašování a nástupy bojovníků na jed-

Poličský oddíl zde zastupovali Šárka Kučerová a vedoucí skupiny Radovan Andrle.
Pro českou výpravu byl turnaj velice náročný.
Odbojovali zde totiž ve čtyřech lidech neuvěřitelných 35 zápasů. První den byla eliminace bojů
teamů. Tam česká čtyřka postoupila do finálových bojů ve třech ze čtyř přihlášených kategorií.

notlivá bojiště byla hlášena v italském jazyce, což
výjimečně nevadilo, protože každé bojiště bylo
opatřeno číselným kódem, dle kterého se mohli
závodníci orientovat. Často se stávalo, že během
probíhajícího zápasu již měl závodník nastupovat
na dalším místě. Naštěstí se toto dalo operativně zvládnout. Úkolem kouče bylo nejen vést
bojovníky během zápasu, ale také stále rotovat
mezi bojišti a hlídat, abychom některou kategorii
nepropásli. Vše dopadlo naštěstí dobře, jen se
mnohokrát projevila únava z předchozí kategorie
a to bohužel několikrát rozhodlo v boji o první
místa. Na tomto turnaji se medaile udělovali i za
místo čtvrté.

BESÍDKA U LIŠTIČEK
3. května nás pozvaly učitelky mateřské školy
Čtyřlístek do třídy Lištiček na besídku k svátku
maminek. Přišlo nás z každé rodiny hned několik,
takže třída byla zaplněna diváky, kteří netrpělivě
čekali, co nám děti předvedou. A dočkali jsme se
mnoha krásných písniček, básniček a tanečků…
A navíc ještě zdramatizovaná pohádka, která
svědčí o kvalitní pedagogické práci učitelek – Hany
Tobiášové a Hany Divoké – v této třídě. Děkujeme
za krásně prožité odpoledne a nádherné okamžiky,
které nám děti a učitelky darovaly.
Za rodiče Šárka Poulová

POLIČKA BEZ ROMANTIKŮ?
Zdá se, že tomu tak je. A jsme asi jen tři, kteří
mají zájem o možnost průchodu romantickou uličkou (třeba od 7. hodiny ranní do 19. večerní). Podle
slov paní Ing. Marty Mastné ostatní občané Poličky
nemají zájem, aby mohli touto uličkou chodit a tudíž jim asi nevadí užívání veřejného prostoru pro
soukromé účely.
Zdravím případné nezapočítané romantiky.
Helena Benešová

Výsledky bojovníků MSKA-CZ TÝMU:
Zlato
Hons David, Kumite IPPON,
15-17let, + 68 kg, MUŽI OPEN
Šereda Michal, Kumite SANBON,
18-35 let, 5-1 kyu, - 78 kg, MUŽI
Stříbro
Hons, Macek, Šereda
Kumite IPPON, 18-35 let, TEAM MUŽI
Hons, Macek, Kučerová
Kumite IPPON, 18-35 let, TEAM MIX
Bronz
Macek Lubomír, Kumite SANBON,
18-35 lez, black belt, - 78 kg, MUŽI
Hons, Macek, Šereda
Kumite SANBON, 18-35 let, TEAM MUŽI
Šereda, Macek, Kučerová
Kumite SANBON, 18-35 let, TEAM MIX
4. místo
Kučerová Šárka
Kumite IPPON, 15-17 let, ŽENY OPEN
Kučerová Šárka
Kumite SANBON, 15-17 let, + 53 kg, ŽENY
Macek Lubomír
Kumite IPPON, 18-35 let, - 70 kg, MUŽI

POMÁHÁME, KDO POMŮŽE
NÁM?
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pardubice
zahájilo v dubnu 2010 realizaci projektu na podporu integrace a zaměstnanosti osob pečujících
o osobu blízkou v Pardubickém kraji. Projekt nabízí
nejen vzdělávací aktivity, ale i přímou podporu při
hledání pracovního místa.
„Pomáháme, kdo pomůže nám?“ – tak zní celý
název projektu (reg. číslo CZ.1.04./3.3.05/31.00296),
financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt
bude probíhat v následujících 15 měsících na území
pardubického kraje – především v oblastech Ústecka, Třebovska, Litomyšlska a Poličska, kde je problém nezaměstnanosti nejpalčivější. Realizátorem
projektu je KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
Pardubice spolu s partnerem, kterým je Městský
úřad Česká Třebová. Projekt je určen osobám pečujícím o osobu blízkou. To jsou například matky
pečující o své handicapované dítě nebo lidé starající se o seniora či jiného příbuzného po závažném
onemocnění nebo úrazu. Jelikož taková péče je
velice náročným úkolem, vyžadujícím mnoho osobního času a obětování, stává se nezřídka, že se tito
lidé sami dostávají do svízelných životních situací,
že jsou sami sociálně znevýhodněni co do přístupu
k pracovním příležitostem či veřejným službám.
Představovaný program má pomoci zvýšit jejich
pracovní kvalifikaci i zdravé sebevědomí, rozšířit
obzory a konečně – má jim pomoci získat práci.
Hlavními překážkami pro osoby pečující
o osobu blízkou je nízká sebedůvěra, komunikační
bariéry a také omezené časové možnosti. Proto je
projekt zaměřen na zvýšení motivace a zvyšování
kvalifikace v oblastech, které pak cílové skupině
umožní najít pracovní místo na zkrácený pracovní
úvazek. Projekt vychází z již dříve provedené analýzy potřeb pečujících osob a zahrnuje dvě části.
Tou první je individuální poradenství, motivace
účastníků a přímá podpora při hledání pracovního
místa, tou druhou jsou vlastní vzdělávací aktivity.
Proběhne také série seminářů, která poskytne
další zlepšení v komunikačních i sociálních dovednostech a schopnostech. Důležitou součástí bude
i absolvování odborné praxe. Systém podpory je
opravdu komplexní. KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. bude i po skončení projektu vyvíjet aktivity pro cílovou skupinu a podílet se tak na vyšší
zaměstnatelnosti těchto osob.
Projekt je nyní ve fázi výběru účastníků. Jste-li
osobou pečující o závislého člena rodiny a chcete
si zvýšit svou kvalifikaci, pak máte výbornou
příležitost. V případě zájmu o vstup do projektu
nebo o získání bližších informací nás prosím kontaktujte:
Manažer projektu: Petra Nováková, tel.
774 467 497, e-mail: projekty@krizovatka-hc.cz,
www.krizovatka-hc.cz. KŘIŽOVATKA handicap
centrum o.s., Lonkova 510, 530 09 Pardubice

Od září pokračují pod vedením zkušených
instruktorek a instruktora kurzy dětí, kojenců
a batolat.
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MÁJOVÝ KAPŘÍK
V sobotu 1. května se na přehradě Pod Kopcem
konal 1. ročník soutěže Májový kapřík, který uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička. Důvodem
jeho konání bylo rozšíření možností ctitelů Petrova
cechu zachytat si v tomto období na bohatě zarybněných revírech sdružení. Do závodu se registrovalo
37 závodníků, jelikož počasí bylo ten den velmi nevlídné, což patrně mnohé zájemce odradilo.

V první kategorii obsadil první místo Petr Dočekal, který ulovil 86 cm kapra (ulovil také kapra
84 cm), druhý se umístil Petr Jořenek s kaprem 80 cm,
třetí byl Radek Synek s kaprem 78 cm.
Ve druhé kategorii zvítězil s počtem 28 kaprů
Václav Kolečkář, druhý byl Radek Vtípil s 22 kapry,
třetí skončil Jaroslav Čížek s 21 kapry.

Zbývá dodat, že nálada byla výborná a někteří
účastníci vydrželi až do pozdních večerních hodin.
Svou měrou přispěla k všeobecné spokojenosti
i skupina REZ ze Svitav, která zahrála více i méně
známé country hity. Díky za návštěvu a příště na
shledanou.
Text: L. Vrabec, podklady a foto: Petr Fejt

Pořadí kategorie nejvíc ulovených kaprů
zleva 2, 1, 3
Avšak během dopoledne se umoudřilo, občas
vysvitlo i sluníčko. Faktem zůstává, že se chytalo
a nachytalo. Celkem se ulovilo 170 kaprů, mnoho
pstruhů duhových a bílé ryby, což souviselo s dalším bohatým zarybněním revíru. Hodnotily se dvě
kategorie, a to největší ulovený kapr a největší počet
ulovených kaprů.

KOSŤŮV PARÁDNÍ DŘEP
270 KG!
Konstantin Ožinskij dosáhl dalšího výborného zlepšení. Na mistrovství ČR v silovém trojboji
24. 4. v Trutnově vylepšil svůj osobák o 15 kg
a dřepnul 270 kg. Benchpress byl tradičně slabý
- 125 kg, v mrtvém tahu se zlepšil o 5 kg na 235 kg.
Startoval v kategorii do 90 kg a celkovým výkonem
v trojboji 630 kg na tomto mistrovství ČR získal stříbrnou medaili.

Tím se nominoval na mistrovství světa, které se
bude konat v září tohoto roku v Praze.
Konstantin Ožinskij děkuje svým sponzorům:
Jaroslavu Martinů za město Polička, Radimu Totůškovi - majiteli stavební firmy, Josefu Němcovi
- kamenictví Polička, Zlatě Andrlové a Václavu Kořínkovi - autobusová doprava Zlatovánek.
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Pořadí kategorie největší ryba zleva 3, 2, 1

SK8 SLALOM POLIČKA ZÁŘIL V PRACHATICÍCH
Sk8 slalomoví závodníci z Poličky se účastnili
ve dnech 15 – 16. 5. 2010, prvního závodu Českého poháru ve Sk8 slalomu v Prachaticích a dařilo
se jim velice dobře. V ženách kralovala Renata
Škrabalová, která byla dvakrát na prvním místě.
V mužích obsadili – Zdeněk Mach druhé, Stanislav
Nožka páté a Ivo Škrabal sedmé místo. Opět zazářili junioři – Jaroslav Knettig první, Jakub Knettig
druhý, Petr Mattoni Matouš třetí a Roman Totušek
na pátém místě.
Dobrou zprávou pro příznivce skateboardu je,
že Polička bude pořadatelem mezinárodního mis-

trovství České republiky, které je součástí světového poháru World SK8 Slalom tour. Závod proběhne
v srpnu o letošních prázdninách v Poličce a Telecím. Záštitu nad ním převzal hejtman Pardubického
kraje Mgr. Radko Martínek, finančně jej podpoří
město Polička a Pardubický kraj. Už nyní máme
přislíbenou účast závodníků z celého světa, letos
k nám přiletí závodníci až z Brazílie, pro diváky
chystáme mnoho novinek a zajímavostí takže se
zcela jistě budou mít na co dívat.
RH

TENIS

STOLNÍ TENIS – TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ

24. 4. meziokresní přebor starších žáků v Litomyšli. Hráli Dan Vyskočil, který neuspěl ve
dvouhře ani ve čtyřhře a Štěpán Švanda, který
obsadil ve čtyřhře 3. místo se spoluhráčem Wolfem
z Pardubic.

1

2

3

Pořadí

0-10 let

Sety

Výsledky turnaje:
Body

V sobotu 24. 4. 2010 se uskutečnil první ročník
turnaje jednotlivců ve stolním tenise pro hráče, kteří nehrají závodně.
Celkem se sešlo 12 hráčů, z čehož byla jedna
žena. Turnaj se hrál ve třech věkových kategoriích.
Ač byla účast malá (v tomto termínu se hrál také
turnaj mlékárny a masokombinátu), hráčské umění
bylo dobré. Věřím, že s dalšími ročníky bude účast
stoupat.
Všichni hráči byli odměněni drobnými cenami
a diplomy.

2

7: 3

2

3

9: 1

1

3: 0

1

3: 6

3

-

0

0: 9

4

4

Čáslavský David
-

1: 3 3: 0 3: 0

1. - 2. 5. tuto sobotu a neděli se naplno rozjela
soutěž družstev. V letošním roce máme ve hře šest
družstev v různých kategoriích. Tedy stejný počet
jako loni. Pohárové ambice mají dorostenci, starší
žáci a minitenisté, ostatní se budou snažit překvapit.
Babytenis – Česká Třebová – Polička 6:0
Starší žáci – Polička – Vysoké Mýto
3:6
Mladší žáci – Polička – Chrudim A
6:3
Dorost – Chrudim B – Polička
3:6
Senioři – Perštýn Pardubice – Polička 4:5
Víkendová bilance 3:2

Čáslavský Radek
3: 1

-

3: 0 3: 0

Andrlík Jindřich
0: 3 0: 3

-

1

2

3

Pořadí

11-15 let

Sety

0: 3 0: 3 0: 3

Body

Nechyba Lukáš

1

4: 5

2

0

2: 6

3

8. - 9. 5. pokračování mistráků
Minitenis – Polička – M. Třebová
8:0 a 6:2
Babytenis – Polička – Litomyšl
4:2
Mladší žáci – Česká Třebová – Polička 7:2
Starší žáci – Neugi Žamberk – Polička 2:7
Dorost – Polička – Ústí n. Orlicí B
8:1
Senioři – Polička – Gruba HK
1:8
Víkendová bilance 5:2

Štorek Jan
-

3: 2 1: 3

Erbes Oliver
2: 3

-

0: 3

Dostál Ondřej

2

6: 1

1

3

4

5

Pořadí

1

2

Sety

16- 50 let

-

Body

3: 1 3: 0

4

12: 2

1

2

9: 6

3

1

4: 9

4

3: 0

3

9: 5

2

-

0

0: 12

5

Sršeň David
-

3: 1 3: 1 3: 0 3: 0

Sršeň Milan
1: 3

-

3: 0 2: 3 3: 0

Krištof Miroslav
1: 3 0: 3

-

0: 3 3: 0

Dedúch Roman
0: 3 3: 2 3: 0

-

15. - 16. 5. o tomto víkendu jsme zaznamenali
největší počet nemocných hráčů a na výsledcích je
to bohužel znát.
Minitenis – hráno v Žamberku: Polička – Žamberk 3:5, Ústí n. Orlicí 0:8, Vys. Mýto 4:4
Starší žáci – Polička – Havl. Brod
5:4
Dorost – Třebechovice – Polička
7:2
Senioři – Česká Třebová – Polička
6:3
Víkendová bilance 2:4
Také o letošních prázdninách proběhne tenisová škola. Bude se konat ve dvou termínech
12. 7. – 16. 7. a 2. 8. – 6. 8. pro ročníky narození
1996 – 2002. Max. počet dětí v každém termínu je
12. Bližší informace získáte na tel. čísle 608 725 973,
na tenisových kurtech nebo na plakátech umístěných na obou základních školách.
Za TO Z. Jílek

Nechybová Hana
0: 3 0: 3 0: 3 0: 3

Nechybová Hana - vítězka kategorie žen
Za pořadatele Eduard Střílek

V Poličce bude opět mistrovství republiky hokejbalových nadějí.

3. MISTROVSTVÍ ČR V HOKEJBALU
v kategorii minipřípravek, 12. - 13. 6. 2010,
hokejbalové hřiště SK Kometa Polička u Liboháje
Po loňském zlatém úspěchu na mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii přípravek bylo Poličce
opět přiděleno pořadatelství republikového mistrovství, tentokrát v kategorii minipřípravek
- r. narození 2001 (dívek 1999) a mladších. V obou předchozích ročnících MČR této věkové
kategorie vybojovali nejmladší hokejbalisté SK Kometa Polička 2. místo.
Pavel Štefka, předseda SK Kometa Polička
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12. LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ
Odbor Klubu českých turistů Polička byl ústředím Klubu českých turistů pověřen, ve spolupráci
s oblastním výborem KČT Pardubický kraj, pořádáním 12. letního turistického srazu, který se uskuteční začátkem srpna. V květnovém čísle Jitřenky jsme
slíbili další informace k připravovanému srazu.
V jakém stadiu jsou v současné době přípravy?
V současné době pracujeme na přípravě materiálů pro účastníky setkání, kterými jsou mapky,
tiskové materiály, pamětní listy, odznaky srazu
a dřevěné turistické známky. Tyto materiály jsme
zadali do výroby, případně je v nejbližší době objednáme. Dále jednáme s partnery, kteří jsou nutní pro
zabezpečení srazu.
Jak velký organizační štáb připravuje sraz?
Dosud sraz v Poličce připravovalo 7 členů našeho klubu. Každý člen štábu má na starosti svůj úsek.
Složení štábu je téměř stejné jako při předchozí akci,
kterou jsme pořádali v listopadu 2002 pod názvem
„Za posledním puchýřem“. Členové štábu si rozdělili
členy našeho klubu do několika úseků. Vedoucí úseků se domlouvají s dalšími členy o jejich zapojení do
přípravy srazu a zapojení do organizace při vlastním
srazu. Předpokládáme, že se do organizace srazu
zapojí téměř všichni naši členové. Příprava probíhá
i v Ústí nad Orlicí a Chrudimi, kde budou probíhat
akce, které předcházejí srazu v Poličce.
Kolik je v současné době přihlášeno účastníků?
K 15. květnu bylo přihlášeno přes 200 turistů. Mezi nimi jsou i turisté ze Slovenska a Polska.
Největší nápor přihlášek však teprve očekáváme,
neboť, přestože je uzávěrka 31. května, z předchozích zkušeností nás i jiných organizátorů víme, že
mnoho účastníků se hlásí v posledních dnech před
uzávěrkou a někteří i po uzávěrce. Oproti předešlým
ročníkům Letního srazu převažuje zájem o ubytování na lůžku.
Závěrem bychom se chtěli touto formou obrátit
na poličskou veřejnost, aby nám vyšla vstříc a napomohla k úspěšnému zvládnutí srazu. Účastníci akce
„Za posledním puchýřem“, který se konal v roce 2002,
stále na naše město kladně vzpomínají a bylo by
vhodné, abychom si tuto pověst udrželi i po letošním
srazu. V červencovém čísle Jitřenky veřejnost seznámíme s podrobným programem celého setkání.
Za KČT Polička Jiří Andrle
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VOLEJBAL FINIŠUJE
Závěrečnými turnaji a jednotlivými zápasy
ukončí volejbalovou sezónu všechna družstva, a to
jak mládeže, tak dospělých, do poloviny června.
Přehazovaná
Velice zajímavá soutěž, která se mistrovsky hraje
pouze v Pardubickém kraji. Hra se hraje na 10 minut, na menší hřiště 7x7 m, počet hráčů v poli 4.
Letošní ročník měl řadu nej. Startovalo 24 družstev, 15 dívčích a 9 chlapeckých. Poprvé byla naplněna kapacita soutěže. Během kvalifikace a pěti
kol bylo odehráno neuvěřitelných 3 400 zápasů.
Poprvé také probíhala soutěž společně s chlapci.
Ve dvou skupinách, na různých místech, bojovali
všichni jako lvi o přebornické tituly.
Polička měla v soutěži 3 družstva, která předváděla velmi dobré výkony. V předcházejících
ročnících jsme měly děvčata výškově větší, letos
těžila z dobrého příjmu a pohybu. Dlouho děvčata
bojovala o přebornický titul, vše se zlomilo v předposledním kole. Vlivem marodky jsme přenechaly
první místo hráčkám ze Svitav. Rozhodně jsme ale
nevyklidily pozice, neboť naše dvě družstva brala stříbrné a bronzové medaile. C družstvo těch
nejmenších skončilo na vynikajícím 11. místě. Takže jsme letos byly samé jedničky.
A tým vedly zkušeně: Markéta Štějdířová, Nikola
Báčová, Kateřina Mičková, Žaneta Martinů, Marie
Dvořáková k nim se na jednotlivých turnajích přidávala další děvčata.
Přípravka
Toto je jediná soutěž, která zatím nezná vítězky.
Poslední turnaj odehrají děvčata 13. 6. 2010.
Lépe rozehranou soutěž jsme neměly. Společnost 17 dívčích družstev bojuje ve třech výkonnostních skupinách. Náš A tým soutěž vede s náskokem
11 bodů na druhou Moravskou Třebovou. B, C, D
týmy startují střídavě ve druhé a třetí výkonnostní
skupině. B tým je 13. 81 bodů, C tým 16. s 62 body
a nejmladší potěr startovní pole uzavírá 24 bodů.
Mladší žákyně
Děvčata ve své kategorii sehrála 13 turnajů.
V této soutěži se dařilo, ale vedoucí M. Třebová
byla suverénní. Z pěti vzájemných střetnutí jsme
vyhrály pouze jednou. Zaslouženě jsme obsadily
druhé místo před Lanškrounem. Stříbro si pověsily
na krk: Kozlová Karolína, Vacková Barbora, Uhlířová Marcela, Hloušová Jitka, Nováková Tereza,
Bubnová Kamila, Pytlíková Sára.
MINI - Přehazovaná
Nejmladší kategorie sbírala zkušenosti na turnajích. Opět dostala přednost děvčata, která pravi-

delně nejezdí a zahrála svůj standard. 9. 5. jsme jely
bojovat se čtyřmi družstvy do Týniště nad Orlicí.
Ranní rozčarování, kdy měla hrát dle pozvánek
na turnaj děvčata maximálně do 4. třídy, vystřídala
radost při odpoledním rozdávání cen. Turnaj nelze

2. a 3. místo - přípravka poličská devčata
nazvat jinak než žirafí, protože první dvě družstva
z Třebechovic a Rychnova si zcela určitě popletla,
kam děvčata chodí. Naše trenérka měří 170 cm a ani
ona nedohlédla. My pinďata jsme jim srdnatě vzdorovala, nevyhrály o víc než 6 bodíků.
Na náš A tým zbylo třetí místo. Kdybychom
si posedaly všechny tři na sebe, dosáhly bychom
výšky jedné hráčky soupeře. B družstvo obsadilo
9. místo, C bylo 11., a D naše miminka 13. místo.
Na turnaji startovalo 24 družstev. Nádherně jsme si
to užily. Morální vítězky: Kateřina Mičková, Kateřina Lidmilová a Nikita Barbaťuková.
Muži
V jarní části zatím odehráli 2 dvojutkání se
skórem 2:2, stále mají náskok jednoho vyhraného
zápasu před druhým Rybníkem.
har

TRADIČNÍ ZÁVOD PEKLO
V sobotu 22. května se na rybníku Peklo Rybářského sdružení Vysočina Polička konal tradiční
závod, jehož vznik sahá do dob, kdy byla poličská
rybářská organizace ještě členem Českého rybářského svazu. Sešlo se na něm 98 rybářů ze všech
koutů republiky, z toho 10 v kategorii do 15 let, což
je v dnešních podmínkách slušný počet. Od rána
bylo pěkné počasí, avšak odpoledne se nebe zatáhlo, začalo pršet a bouřit. Závodníkům to ale na spokojenosti neubralo, protože ryby obstojně braly.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám
řekl: „Je to nejstarší závod, pořádaný naší organizací. Domnívám se, že je to asi tak padesátý ročník,
ale přesně to neví nikdo, chybějí podklady a není
žádný pamětník. Jsme rádi, že se počasí aspoň
trochu umoudřilo, což se promítlo v účasti. Revír
jsme pochopitelně opět zarybnili, vysadili jsme 600
kaprů a 400 pstruhů. Za první poločas bylo uloveno
zhruba 160 ryb, podobně i ve druhém poločase. To

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST NA ČERVEN

je základní předpoklad spokojenosti účastníků. Spokojeni jsme i my jako pořadatelé.
Musím zdůraznit, že letošní rok je v porovnání
s deseti předchozími lety po všech stránkách anomální, a to nejen pokud jde o sportovní rybaření,
ale problémy mají i producenti ryb. Do poslední
chvíle jsme neměli jistotu, že jich seženeme potřebný
počet k vysazení před závodem.“
Konečné výsledky: Mládež do 15 let: 1. Krystýna
Čermáková z Bystřice, 2. Filip Kubík ze Strachujova, 3. Radim Klanica z Poličky. První tři obdrželi
poháry a věcné ceny, stejně jako ostatní v této kategorii. Dospělí: 1. Jiří Ficner, 2. Ladislav Vondra, oba
z Lanškrouna, 3. Pavel Klumpar z Pardubic. Z poličských závodníků se v první desítce umístil Mirek
Hlásenský (7.). Vítěz si z hodnotné nabídky cen,
které věnovali sponzoři, vybral zájezd do Paříže.
Text a foto: L. Vrabec

Od čtvrtka 17. 6. 2010 do konce srpna 2010 bude
bazén pro veřejnost uzavřen. Aktuální informace
a případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách města Poličky a ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem.

Volejbalový oddíl TJ Spartak Polička
vás zve na VII. ročník
volejbalového turnaje neregistrovaných

POLIČSKÝ
BLOK

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.

Termín: sobota 19. 06. 2010
8.30 hod. prezentace a v 9.00 hod.
zahájení turnaje

Kurz pro těhotné je pravidelně každé pondělí od
14.00-15.00 hod.
Plavecký oddíl ORKA dle potřeby.
UPOZORNĚNÍ: Při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.

Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje: Bude sestaven podle počtu
přihlášených družstev.
Pozor - počet družstev omezen!
Pravidla pro účast: V každém družstvu musí
být minimálně 2 ženy, které mohou být registrované. Za družstvo musí nastoupit muži, kteří
nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na
muže mladší 18 a starší 50 let.
Startovné: 450,-Kč za družstvo (v ceně oběd)
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky
do 14. 06. 2010!!!
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ
Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: Družstva obdrží věcné ceny
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně vás zveme s těšíme se na vaši účast!

1. úterý
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
2. středa 6.00-10.00 h.,
12.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční pl.
3. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
11.00-20.00 h.
4. pátek 6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
5. sobota 14.00-20.00 h.
6. neděle zavřeno
7. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
15.00-20.00 h.
8. úterý
6.00-10.00 h.,
12.00-20.00 h.
9. středa 6.00-19.00 hod.,
19.00-20.00 h. kondiční pl.
10. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
11.00-20.00 h.
11. pátek 6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
12. sobota 14.00-20.00 h.
13. neděle zavřeno
14. pondělí 6.00-7.30.,
10.00-13.30 h.,
15.00-20.00 h.
15. úterý
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
16. středa 6.00-20.00hod.

PROVOZ SAUNY: červen - uzavřen
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: Dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.

KOUPALIŠTĚ
Ceník platný od 21. 6. 2010
V areálu koupaliště se nachází plážové hřiště,
tenisový stůl, skluzavka velká, brouzdaliště s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro
nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
děti do tří let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí
30 Kč, po l7 hod. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
parkoviště os. auta
10 Kč
Půjčovné:
hřiště
záloha na míč (vratná)
rukávky/pár
plavecký pás
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks na stolní tenis
záloha na slunečník (vratná)

50 Kč na 1 hod.
50 Kč na 1 hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/hod
5 Kč/1 hod.
10 Kč/den

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku.
Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Jitka Kmošková – vedoucí plaveckého
bazénu Polička

KOUPALIŠTĚ
PROVOZ KOUPALIŠTĚ bude ZAHÁJEN
21. 6. 2010 od 12.00 do 19.00 hod.
Aktuální informace a změny o provozu budou
zveřejněny na vývěsní tabuli na koupališti a před
plaveckým bazénem.
Plavání kojenců a batolat v Poličce:
Zkušená instruktorka s dlouholetou praxí
provádí plavání kojenců a batolat doma ve vaně.
Od září pokračují pod vedením zkušených
instruktorek a instruktora kurzy:
zdokonalovací, delfínek, plavání hrou, plavání rodičů s dětmi v malém bazénku a velkém
bazénu, plavání kojenců a batolat od půl
roku věku dítěte, kurz pro těhotné.
Kurzy provádějí proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (č. tel. 461 725 631
nebo 737 867 342, 731 020 030)
e-mail: bazen@tespolicka
Těšíme se na vás.
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