
1Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Restaurování morového sloupu finišuje…
…a proto je na místě malé ohlédnutí do minulých let 
a rekapitulace náročné obnovy této jedinečné národ-
ní kulturní památky se sochami J. F. Pacáka.
Celková obnova Mariánského morového sloupu na 

náměstí v Poličce začala po důkladných přípravách 
v roce 2015 a náklady od tohoto roku činily 5,5 mil. Kč 
včetně DPH, z toho téměř 90 % prostředků obdrže-
lo město  formou dotací  z Ministerstva  kultury ČR 
z Programu regenerace MPR a MPZ. Letošního roku 
bude proinvestováno 750 tis. Kč.

„Na nutnost opravy upozornil vlastně sám sloup, 
když z něho v roce 2011 odpadla část sochy sv. Víta 
a poškodila se. Město pak ve spolupráci s výkonný-
mi a odbornými složkami památkové péče začalo 
vyvíjet aktivity k záchraně tohoto významného ba-
rokního díla. Psal se rok 2012, kdy celá akce odstar-
tovala rozsáhlým restaurátorským průzkumem, 
jehož cílem bylo určení konkrétních poškození a se-
stavení návrhu oprav, včetně doporučení vhodných 
postupů, materiálů a technologií.

Stav mnoha částí sloupu a zejména jeho sochař-
ské výzdoby byl v tu dobu již havarijní a vážně 
hrozilo bezprostřední nebezpečí jeho poškození, 
příp. pád nejvíce poškozených prvků. Navíc bylo 
po průzkumu zřejmé, že část sochařské výzdoby je 
kvůli pokročilé fázi degradace nutné demontovat, 
uložit na vhodném místě s odpovídajícími klimatic-
kými podmínkami a originály na původním místě 
nahradit kamennými kopiemi.

Nejprve bylo nutné ve výběrovém řízení vybrat 
restaurátorskou firmu a zajistit financování této 
obnovy. Než mohl být rozsáhlý projekt realizován, 
proběhlo v letech 2013 a 2014 alespoň zajištění nej-
více poškozených částí a odstranění havarijního 
stavu, které mimo jiné spočívalo v šetrném sejmutí 
nejvíce ohrožených prvků včetně čtyř velkých svě-
teckých soch,“ shrnuje Ing. Mastná, vedoucí odboru 
OÚPR a ŽP.

„Všechny přípravy vyvrcholily v roce 2015, kdy 
byly zahájeny práce na kompletní obnově Marián-

ského sloupu. Práce probíhaly podle sestaveného 
harmonogramu v navazujících etapách od vrcho-
lové sochy Panny Marie, přes bohatě členěné tělo 
sloupu až po stupňovité pódium s balustrádami. 
Během prací byly snímány dožilé a jinak nevhodné 
tmely a pačoky z minulých oprav, silně degrado-
vaná hmota kamene byla opakovaně zpevňována 
speciálními prostředky, které v ní prakticky vytvá-
řejí nové pojivo, trhliny byly hloubkově injektovány, 
prasklá místa lepena k sobě, byly nahrazovány ko-
rodované čepy a další armatury, povrch byl opako-
vaně čištěn za použití mechanických i chemických 
prostředků, poškozené partie byly postupně dopl-
ňovány v umělém kameni na nové armatury, byly 
prováděny plastické a barevné retuše povrchu a na 
nejvíce exponovaných místech byl aplikován hydro-
fobizační prostředek kvůli omezení vnikání srážko-
vé vlhkosti do hmoty památky atd.

Již od začátku oprav v roce 2015 zároveň probí-
haly práce na vytváření nových kamenných náhrad 
sejmutých prvků, a především čtyř lehce nadživot-
ních postav světců sv. Václava, sv. Víta, sv. Karla 
Boromejského a sv. Šebestiána. Vedeni záměrem 
vytvořit kvalitní a zároveň trvanlivou náhradu 
kamenného barokního originálu rozhodli jsme se 
pro sekanou kamennou kopii provedenou klasickou 
technikou, tzv. tečkováním. Jde o metodu, při které 
jsou z originálu přenášeny jednotlivé prostorové 
body do nového kamenného bloku a tak je následně 
postupně rekonstruován celý povrch sochy. Z prin-
cipu jde o práci náročnou na čas, um i trpělivost 
provádějícího kamenosochaře a zdaleka nejde jen 
o mechanickou práci, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. U každé světecké sochy je přeneseno 
cca celkem na 3000 takových bodů a práce na soše 
od přípravy kamenného bloku až po dokončení ko-
pie zabere zhruba stejný počet hodin! Aby bylo mož-
né sochy i drobnější prvky včas dokončit, pracuje se 
na nich ve čtyřech sochařských a restaurátorských 
ateliérech zároveň, a to i v zimních měsících, a tyto 
práce provádí nejméně 6 kameníků – sochařů,“ do-
plňuje Mgr. BcA. Petr Gláser, vedoucí restaurátor.
V roce 2017 se restaurátoři s opravami dostali až 

ke  zmiňovanému  stupňovitému  pódiu.  Hlavním 
úkolem letošní pracovní sezóny je dokončení všech 
plánovaných  prací  a  předání  opraveného  Marián-
ského sloupu zpět městu. Do té doby je potřeba dola-
dit několik detailů na místě, zejména provést a revi-
dovat plastické a barevné retuše sloupu tak, aby bylo 
dílo představené opět v harmonickém celku.
Kvůli  osazování  nových  kamenných  kopií  a  re-

staurování  zůstalo  na  místě  ještě  pomocné  lešení. 
Některé závěrečné práce a revize budou probíhat za 
použití  pracovních  plošin.  Pokud  vše  půjde  podle 
plánu jako dosud, budou na konci prázdnin dokon-
čeny a osazeny i zbývající kamenné kopie a obnova 
sloupu v Poličce tak bude moci být dokončena.

„Vážení občané a návštěvníci Poličky, jak vidíte, 
nemusíte se obávat, že by práce na morovém slou-
pu neprobíhaly, naopak, práce jsou stále v plném 
proudu, pouze se jejich těžiště přesunulo více do dí-
len a ateliérů, aby vše bylo dokončeno do příchodu 
podzimu,“ uzavírá Ing. Mastná.
O obnově dalších poličských památek budeme in-

formovat v dalších vydáních Jitřenky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Důstojné oslavy 
výročí konce 
II. světové války

8. května se na Centrálním hřbitově v Poličce tra-
dičně sešli  ti, kteří přišli uctít památku padlých ve 
II. světové válce. Pietního aktu se zúčastnil rekordní 
počet,  až 80  lidí. Starosta města Jaroslav Martinů 
společně s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem 
a  panem  Zbytovským  položili  květiny  na  místech 
připomínajících válečné události a oběti – u památ-
níků  obětem  války  ve  Stříteži  a  Lezníku,  u  sochy 

Vdova v parku a u sochy partyzána u budovy státní 
policie. Poté se zúčastnili uctění památky padlých na 
Centrálním hřbitově v Poličce.

„Dovolte mi s velkou úctou poděkovat všem obča-
nům a každému jednomu zvlášť za osobní účast při 
vzpomínce a uctění všech hrdinů a padlých, kteří 
položili své životy za dnešní život v míru a svobodě, 
i v letošním roce proběhly oslavy konce druhé světo-
vé válce v Poličce velmi slavnostně a důstojně,“ ko-
mentoval pietní akt starosta města Jaroslav Martinů.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Foto – Ing. Ivo Janeček

Blíží se splatnost 
poplatku

Připomínáme, že 30. června 2018 končí splatnost 
místního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří 
nemají  výše  uvedený  poplatek  dosud uhrazen,  aby 
tak neprodleně učinili. Nebude-li poplatek zaplacen 
včas nebo ve správné výši, bude vyměřen platebním 
výměrem a může být zvýšen až na trojnásobek v sou-
ladu s ustanovením § 11 zákona 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, v platném znění.
Zdůrazňujeme,  že  poplatkovou  a  ohlašovací  po-

vinnost mají kromě fyzických osob s trvalým poby-
tem ve městě také majitelé objektů (bytů, rodinných 
domů,  staveb  k  individuální  rekreaci),  ve  kterých 
není nikdo hlášen k pobytu, a dále cizinci, kteří se 
zdržují na území města déle než 3 měsíce. Bližší in-
formace naleznete v obecně závazné vyhlášce měs-
ta  Poličky  č.  3/2017  (http://www.policka.org/info/
mestsky-urad/vyhlasky-mesta/).

odbor finanční a plánovací
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Výkupy zemědělských pozemků

Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katas-
trálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová, 

Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.

Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu 
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků 

včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.

V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),

odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

Česko velmi rychle vysychá
Vážený pane starosto,
je mi  sympatický  Váš  upřímný  zájem  o  proble-

matiku sucha v České republice. Už jenom článek, 
na  nějž  reaguji,  Vám musel  sebrat  přinejmenším 
půl dne usilovného sbírání podkladů a psaní.
O  to  více mne  však mrzí,  že  jste  si  v  loňském 

roce nenašel ani hodinku času při zadávání jedno-
ho velmi důležitého dokumentu – Územní studie 
krajiny. Pro hrubou představu, je to obdoba plánu 
pro  dům nebo město,  jen  ve  větším měřítku  pro 
celou krajinu. Z této rozsáhlé studie se mimo jiné 
dozvíte  koncepci nejvhodnějšího uspořádání  kra-
jiny – tzn. která část krajiny je vhodná k zeměděl-
ské produkci a jaké, která opatření udělat pro zvý-
šení akumulace vod,  jak krajinu členit  a  jak o ni 
pečovat. Pečovat tak, aby mohla zastávat všechny 
kulturně-přírodní funkce. A zde studie slouží jako 
jeden z primárních nástrojů „adaptačních opatře-
ní na změnu klimatu“, což představuje v podmín-
kách ČR ponejvíce onen zmiňovaný problém sucha. 
Dalo by se říci bingo! Sám píšete, cituji: „Bude ne-
zbytné vypracovat celkový pohled na tuto složi-
tou problematiku.“
A  tak  máme  možnost  získat  mimořádně  ucele-

ný dokument, na jehož podkladě můžeme krajinu 
zvolna  začít  vracet  do  jejího  přirozeného  stavu 
v kulturně-historickém kontextu. A co víc, celá tato 
rozsáhlá a  systematická Územní  studie krajiny  je 
plně financována z grantů a město Polička a obce 
(ÚSK  se  zpracovává  vždy  pro  celý  mikroregion) 
tak nemusí vynaložit ani halíř z předpokládaných 
cca 2 mil. Kč. A právě proto mi přijde velmi smut-
né, že vypsání tendru na studii bylo na jednání od-
mítnuto. Bohužel, nejste sám, kdo dle mého soudu 
velmi  krátkozrace  přehlíží  strategické  plánování, 
zadání studie bylo odmítnuto i hrstkou přítomných 
starostů a k mému zděšení  i  vedením a  referenty 
OÚPR a ŽP Polička.
Zároveň  jsem  šokován  Vaším  sdělením,  citu-

ji:  „… naše vědecká elita v tomto směru selhala 
a dostatečně včas nerozpoznala nebezpečí.“  Je 
to možná Váš názor konzervativního pravicového 
politika,  ale  osobně  vidím  skutečnost  jinak.  Sám 
jsem  se  s  pojmy  jako  globální  změny  klimatu  či 
globální  oteplování  poprvé  setkal  již  v  roce  1995 
(jejda, před 23 lety) a nejméně od té doby je ve svě-
tě vyvíjen tlak na řešení tohoto opravdu globálního 
problému (viz Kjótský protokol nebo dohoda z Pa-
říže). A jedním z drobných dílků skládačky je i ona 
zmiňovaná Územní  studie  krajiny. Nutno  říci,  že 
ODS nikdy nebyla stranou, která má ve svém žeb-
říčku ochranu životního prostředí vysoko, a tudíž 
Vám  tyto  články  ani  nemohu  vyčítat. Neunášejte 
se však k psaní falešně strašících článků, pokuste 
se  naslouchat  odborníkům  a  jejich  stanoviskům 

a dle toho jako demokraticky zvolený představitel 
konejte.
Někdo možná chce kilometrové lány polí kolem 

Poličky bez jediného stínu, já Vám všem raději po-
přeji hezký deštivý den.

Karel Bidlo,
architekt

Vážený pane architekte,
jsem velice potěšen Vaším zájmem o můj názor 

na sucho, který sděluji v článku „Česko velmi rych-
le vysychá“.
Dovolte mi  napsat,  že  tento  článek  nevznikl  za 

půl dne sbíráním podkladů a psaní, ale odráží se 
v něm mnoho let mého pozorování změn vodních 
poměrů v české krajině, a to nejen z pozice běžného 
občana,  ale  především  jako  celoživotního  rybáře, 
kdy tyto změny pozoruji v období nejméně 50 let.
Musím, vážený pane Bidlo, napsat, že mým cílem 

nebylo psát pouze o místním regionu, který nepatří 
mezi nejvíce postižená místa suchem v naší zemi, 
ale o celkové situaci a vývoji v ČR.
Vskutku  by  mne  nenapadlo,  že  někdo  ve  spoji-

tosti s takto závažným a složitým jevem bude argu-
mentovat  zadáním  či  nezadáním  jednoho  dílčího 
materiálu, který je  lokálního charakteru, a řešení 
tohoto problému není ani jeho primárním účelem. 
Navíc musím ve vší úctě k Vám důrazně odmítnout 
tvrzení, že  jsem se snad možným zadáním studie 
nezabýval. O věci  jsem byl  informován a požádal 
jsem mj.  pana místostarostu,  Bc.  Kadlece,  o  pro-
jednání  zadání  této  studie  na  Mikroregionu  Po-
ličsko.  Na  toto  téma  probíhala  široká  diskuse  za 
přítomnosti  starostů dotčených  obcí,  odborné  ve-
řejnosti,  včetně  příslušných  úředníků městského 
úřadu. Na základě, podle mne, racionálních argu-
mentů se drtivá většina z 21 přítomných starostů 
vyslovila proti zadání studie.

V této souvislosti považuji za správné a nezbytné 
napsat, že jsem velice rád, že jako člen a třicetiletý 
dobrovolný  činovník  Rybářského  sdružení  Vyso-
čina jsem přispěl k vybudování celé řady rybníků, 
které  naše  sdružení  na  Poličsku  za  25  let  obrov-
ským  úsilím  a  nadšením  bez  dotací  vybudovalo 
a  tím  i  částečně přispělo  k  lepší  vodní  bilanci na 
našem území. Věřte, že my rybáři po celá dlouhá 
desetiletí vidíme velké negativní dopady meliorač-
ních,  regulačních  a  dalších  neuvážených  zásahů 
v naší krajině.
Nevím, proč jste šokován mým názorem „že naše 

vědecká elita v tomto směru selhala a dostatečně 
včas nezpozorovala nebezpečí.“ Tento článek jsem 
dal k dispozici několika odborníkům v parlamentu 
a  též  i dalším vědcům s cílem zjistit  jejich názory. 
Musím s jistým zadostiučiněním 

Ad suchoRekonstrukce 
ulice Nerudova

V návaznosti na rekonstrukci chodníků po obou 
stranách ulice Ladova, která proběhla v  loňském 
roce, pokračují práce na  chodnících v ulici Neru-
dova.  I  zde budou obyvatelům  sloužit nové  chod-
níky  z  betonové  zámkové  dlažby.  Práce  by  měly 
finišovat  na  konci měsíce  června.  Celkové  nákla-
dy  v  obou  zmíněných  ulicích  představují  částku 
3 mil.  Kč.  Z  důvodu  velmi  špatného  stavu  vozov-
ky plánuje město Polička položit v ulici Nerudova 
i nový asfaltový povrch silnice.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Pozor na 
podvodníky

V minulých dnech došlo  ve  dvou  obcích na Svi-
tavsku  k  podvodům  na  seniorech,  kdy  škoda  pře-
sáhla 300 tisíc korun. Prosíme proto všechny, aby 
si dávali pozor na nevyžádané návštěvy pracovníků 
různých služeb s takzvaně lukrativními nabídkami. 
Tito  lidé  jsou  velmi  nápadití  a  přicházejí  s  legen-
dou rodinného příslušníka v tísni, který potřebuje 
nutně a hned finanční obnos, s vrácením přeplatku, 
s velmi výhodnou smlouvou na služby apod.
Chraňte  sami  sebe  a  své  finance,  a  proto  naše 

rada zní: Nepouštějte si nikoho cizího za dveře své-
ho domu či bytu. Pokud vás někdo neznámý s tako-
vou či obdobnou nabídkou osloví, neváhejte ihned 
zavolat na linku 158.

Policie ČR

Překvapení 
u zápisu na 
ZŠ Na Lukách

Již potřetí se mohli rodiče budoucích prvňáčků, 
kterých k nám v pátek 6. dubna dorazilo hned 50, 
rozhodnout, zda se jejich dítě bude vzdělávat „kla-
sicky“, nebo v programu „Začít spolu“ (podrobné 
informace na www.zacitspolu.eu).
Škola by měla děti bavit, nestresovat, vést k sa-

mostatnosti, učit komunikaci s ostatními a umož-
nit  jim  co  největší  rozvoj  ve  všech  oblastech.  To 
plní jak třída klasická, tak také ta alternativní. Le-
tos se rodiče přiklonili více na stranu třídy alter-
nativní, a tak po dvou letech nemá škola problém 
s jejím naplněním.
Vzdělávací  program,  který  je  založený  na  part-

nerství  rodiny  a  školy,  na  podpoření  přirozené 
tvořivosti dětí, ale i na učení zhodnotit svoji práci 
i  ocenit  práci  druhých,  komunikovat  a  vždy  zo-
hlednit různé potřeby a pohledy dětí, směřuje ve 
svém důsledku k dovednostem, po kterých se dnes 
volá. Tak snad nám tento trend vydrží.

Eduard Střílek, ředitel školy

(pokr. na str. 18)
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Plavat, ale i relaxovat
Krytý plavecký bazén  v Poličce už není  jenom 

plavecký. Po mnoha letech si zde od letoška může-
me jak výborně zaplavat, tak si i nechat bublinka-
mi načechrat své více či méně unavené tělo nebo 
se svézt na 72 m dlouhém tobogánu.
Vířivka je výborná hned z několika důvodů. Ve 

vířivce  je slabě slaná voda, která má blahodárný 
vliv na pokožku,  vejde  se do ní dvakrát  více  lidí, 
než do vířivky na bazéně v České Třebové, má ba-
revné podsvícení, je prostě senzační. Můžete zde 
nabírat  síly  do  dalších  dnů,  poslouchat  bublání 
vody a odpočívat. Tobogán nadchne určitě všech-
ny děti, ale i studenty a dospělé. Má čtyři barevné 
vizuální světelné efekty a také solidní sklon (píše 
se 12,5 %), aby si každý jízdu užil. V porovnání se 
staršími druhy  tobogánů má perfektní přechody 
mezi  jednotlivými  díly  tobogánu,  které  při  jízdě 
takřka vůbec necítíte. Zážitek „na první dobrou“. 
A ti, které to zajímá, se i navíc dozví, za jakou dobu 
tobogán  sjeli  a  kolikátý  čas  v  pořadí  předjezdců 
mají.
Přestože  obě  atraktivity  nebyly  spuštěny  v  je-

den den a zahájení jejich provozu bylo několikrát 
odloženo, počet návštěvníků bazénu se díky těm-

to atraktivitám již první čtvrtletí meziročně zvý-
šil o 46 % a v dubnu (oproti dubnu 2017) dokonce 
o 56 %. Příjemným zjištěním je, že  i při výrazně 
vyšší  návštěvnosti  si  v  bazénu  stále  výborně  za-
plavete,  protože  část  návštěvníků  je  ve  vířivce 
a další část na toboganu. Za 50 Kč/h. pro dospělé 
a 25 Kč/h. pro děti je to opravdu výborné zpestře-
ní všedního i víkendového dne.
Doporučuji  neváhat  vylepšený  bazén navštívit, 

neodkládat  jeho  návštěvu  na  jindy,  obě  novinky 
co  nejdříve  vyzkoušet  a  modernizovaný  bazén 
si  pořádně  užít.  Na  návštěvu  bazénu máte  totiž 
v nejbližší  době měsíc  červen  a pak  zase  až  září, 
protože o prázdninách  je místo bazénu otevřeno 
koupaliště, přičemž na bazénu probíhá nezbytná 
každoroční údržba a opravy.
Na  tomto  místě  si  rovněž  dovolím  poděkovat 

Jitce Kmoškové, bývalé ředitelce bazénu, za dlou-
holetou  obětavou  práci  a  popřát  její  nástupkyni 
Mgr. Andree  Zachové,  aby  se  jí  v  její  nové  práci 
dařilo a ve své práci byla spokojená.

Mgr. Jan Matouš,
člen městské rady

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky

17. června

Další letošní uzávěrky:
19. 7., 19. 8., 15. 9., 18. 10., 18. 11., 15. 12.

www.policka.org/jitrenka

Cyklobus pro 
Poličku stvořený

Údolím Tiché Orlice, z Chocně do Ústí nad Or-
licí, vede jedna z nejhezčích cyklotras Česka. Do-
stanete se na ni  letos přímým cyklobusem v čer-
venci a srpnu každou sobotu a neděli i o svátcích 
z Poličky (odj. v 9.35 h.) do Vysokého Mýta (příj. 
10.35 h.) a odtud již na kole po nové cyklostezce 
do Chocně. Ve Vysokém Mýtě je originální muze-
um  českého  karosářství  s  exponáty  starých  aut 
a na trase pak např. bludiště v Brandýse nad La-
bem. Cyklobus, který vás sem zaveze, však bude 
třeba pro cestu zpět buď kombinovat s dopravou 
vlakem (Česká Třebová – Polička), nebo se vrátit 
na kole zpět do Vysokého Mýta a odtud cyklobu-
sem do Poličky v 17.45 h., případně se vracet na 
kole po vlastní ose do Poličky.

Cyklobus  vás  z  Poličky  k  nejhezčím  místům 
v okolí  vyveze  i  s kolem každou sobotu a neděli 
i  o  státních  svátcích  v  období  od  23.  června  do 
2. září. Některé linky vás dokonce dovezou i zpět. 
Je jen na vás jak dlouhou cestu si vyberete, jestli 
se pustíte do kopců,  či  do údolí  řek. Na  linkách 
platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné 
slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem 
je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové 
a  časové  jízdenky  IREDO.  Tipy  na  výlety  a  po-
drobnější  informace  o  provozu  cyklobusů  jsou 
uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.
cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy na výlet 
budou v průběhu června distribuovány do všech 
domácností  v  Poličce  a  k  dispozici  budou  také 
v  informačních  centrech  a  na  řadě  dalších míst 
regionu.
Letos se cyklobusem, na rozdíl od minulých let, 

do svého cíle dostanete i za výrazně kratší čas.

Kromě výše zmíněného výletu se můžete letos 
vypravit cyklobusem také:
•  na Vysočinu – ve 12.40 h. do Lačnova, Telecí-
ho, Pusté Rybné, Křižánek, či Svratky (dokon-
ce již od 2. 6. do 30. 9.)

•  do  Toulovcových Maštalí  –  v  9.35  h.  do  Pro-
seče,  Boru  u  Skutče,  Nových  Hradů  (příj. 
10.14 h.) a večer zpět (v 18.06 h. z Nových Hra-
dů s příjezdem do Poličky v 18.43 h.)

•  na stezku v oblacích na Dolní Moravě v Králic-
kém Sněžníku – v 7.40 h., a tím také např. do 
Svitav, Moravské Třebové, Štítů, Králíků s ná-
vratem cyklobusem zpět. Odjezd z Dolní Mo-
ravy 13.30 h., příjezd do Poličky v 16.30 h.

Cyklobusy,  které  jezdí  v  létě  krajinou  Česko-
moravského  pomezí  již  více  než  desetiletí,  vozí 
rovněž pěší  turisty. Linky cyklobusů spolufinan-
cuje Pardubický kraj a přispívá na ně svazek obcí 
Českomoravské pomezí v rámci spolupráce měst 
Litomyšl,  Moravská  Třebová,  Polička,  Svitavy 
a Vysoké Mýto.
K  příjemným  výletům  všem  výletníkům  přeji 

šťastnou cestu plnou nezapomenutelných zážitků, 
a aby na cestu vyšlo pěkné počasí.

Mgr. Jan Matouš,
člen městské rady

Novinky na Svojanově
Na Svojanově potkáte 
řemeslníky a restaurátory
Tak jako v předchozích letech budou probíhat na 

hradě další  opravy. Pomohou k  tomu nejen dota-
ce,  které hrad  získal, finanční podpora od města 
Polička,  coby  majitele  památky,  ale  i  výtěžek  ze 
vstupného.
Obnovy  se  v  prvé  řadě  dočká  budova  býva-

lých koníren v předhradí. Celkový  rozpočet  čítá 
čtyři miliony  korun.  Oprava  bude  rozdělená  do 
několika  etap.  Ta  letošní  vyjde  na  1,6  milionu 
korun. Bez dotací by byla každá oprava finančně 
náročná.  „Od ministerstva kultury jsme získali 
700 000 korun. V tomto roce budeme rekonstru-
ovat západní křídlo koníren. Práce budou zahá-
jené 1. června,“  informuje kastelán hradu Miloš 
Dempír. Rekonstrukcí vznikne galerie barokních 
plastik  z  poličského  mariánského  sloupu.  Ote-
vření kastelán předpokládá na příští turistickou 
sezonu.

Pardubický  kraj  přispěl  100  tisíci  korunami 
na  restaurování  nástropních maleb  v  interiérech 
hradního  paláce  z  programu  na  podporu  památ-
kové  péče.  „Empírové malby pocházejí z 19. sto-
letí. Jsou jedním z nejcennějších prvků umělecké 
výzdoby hradu,“ upozorňuje Miloš Dempír. V prů-
běhu desetiletí došlo k  jejich poškození  různými 
vlivy.  Podle  kastelána  jsou  znečištěné  nejen  pra-
chem,  ale  popraskaly  také  vlivem  zatékání  přes 
starou střešní krytinu v době, než byla opravená 
střecha  na  paláci.  Malby  vyžadují  komplexní  re-
staurátorský  zásah.  „Odborníci v letošním roce 
vyčistí a obnoví jeden ze stropů v dámské části 
hradu. Předpokládáme, že restaurátoři s pracemi 
začnou koncem léta,“  říká Miloš Dempír. Pracov-
níci hradu budou sice muset komnatu kompletně 

vystěhovat,  ale  návštěvníci  zase  nahlédnou  pod 
ruce odborníkům při jejich záslužné práci.
Kraj vyslyšel také opakovanou žádost o finanční 

injekci na dopravní značení, které dovede výletní-
ky ke hradu. Je nedostačující, na mnoha místech 
zmizelo, a tak turisté občas bloudí. „Už několikrát 
jsme se snažili, aby nás kraj zařadil do hromad-
ného označování turistických cílů. To se ale nepo-
dařilo,“ podotýká Miloš Dempír. Přidělených 150 
tisíc korun, což  je polovina z celkového rozpočtu, 
významně posílí značení v dopravní infrastruktu-
ře. Nové poutače navedou ke hradu  výletníky  ve 
směru od Letovic i od Žďáru nad Sázavou. Značení 
bude doplněné rovněž od Poličky a od Svitav.
Hrad  každý  rok  opravuje  také  za  své  peníze. 

V současné době už řemeslníci pracují na obnově 
tarasní  zídky  pod  renesančním  palácem,  která 
se  sesunula  v  zimě.  „Budeme také pokračovat 
v obnově opěrné hradby pod odpočinkovou zó-
nou pod dětským hřištěm. Čeká nás nejvíce po-
škozený úsek. Pokud se v letošním roce podaří 
opravit celý, pak bude celé opevnění kompletně 
dokončené,“  míní  kastelán.  Z  vlastních  prostřed-
ků,  tedy z vlastních příjmů, které může hrad vlo-
žit  do  obnovy  jednotlivých  částí  památky,  letos 
vynaloží  zhruba  milion  korun.  Výletníci  tak  při 
opakovaných návštěvách mají možnost vidět, kde 
peníze za vstupné skončí. Z hradních peněz a s po-
mocí majitele hradu, města Poličky,  je na  letošek 
naplánovaná i oprava hromosvodů. „Město finanč-
ně podporuje rovněž dotace, které hrad získává, 
a samozřejmě příspívá také svým podílem maji-
tele hradu,“ dodává Miloš Dempír.

Král přijede na hrad o týden dřív
Bývá  zvykem,  že  se  o  prvním  červencovém  ví-

kendu na hrad dostaví Přemysl Otakar II. s králov-
nou Kunhutou, aby pozdravil své poddané. Letos 
si však tohoto významného panovníka, zakladate-
le hradu připomeneme dřív.
Královská družina přijede už na přelomu června 

a července, tedy ve dnech 30. 6. a 1. 7. V doprovod-
ném programu nebudou  chybět  souboje  šermířů, 
bubeníci,  mistr  kat,  či  tanečnice  a  sokolník.  Na 
své  si  přijdou  samozřejmě  i  děti. Nebude  chybět 
ani dobové  tržiště  a komentované prohlídky  celé 
památky.
Hrad Svojanov má od  července brány dokořán 

každý  den,  a  to  od  9  do  18 hodin. Nejinak  tomu 
bude i o královských slavnostech.

Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov
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RM schvaluje  způsob  řešení  realizace  vstupní-
ho systému v bytových domech v I. etapě lok. Bez-
ručova v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění ka-

belových rozvodů optické sítě telekomunikačních 
služeb v bytových domech v I. etapě lok. Bezručo-
va v Poličce se společností COMA, s. r. o., Polička, 
dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  zahraniční  služební  cestu  Jaro-

slava Martinů,  Bc.  Antonína  Kadlece  a  Ing.  Na-
děždy Šauerové do rakouského Hohenemsu v ter-
mínu 1.–3. 6. 2018, dle důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího 

řízení  k  veřejné  zakázce  „Rozšíření  stávajícího 
systému  varování  a  vyrozumění  obyvatelstva, 
včetně  předpovědního  a  výstražného  systému 
na  lokální  úrovni  pro  město  Polička“  takto:  vy-
braným dodavatelem  je firma SATTURN HOLE-
ŠOV, spol. s r. o., Holešov a pořadí dalších účast-
níků  zadávacího  řízení  je  dle  předložené  zprávy 
o hodnocení nabídek.
RM  schvaluje  jako  zhotovitele  zakáz-

ky  „Obnova  bývalé  konírny  pro  galerijní  účely, 
č.  p.  46,  areál  hradu  Svojanov“  firmu  Stavební 
a pece, spol. s r. o., Chrudim, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 

o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, 
na  akci  „Stavební  úpravy  komunikací  a  zpevně-
ných ploch v městském parku v Poličce vč. mobi-
liáře a osvětlení – etapa 1 A a 1 B“, dle důvodové 
zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č.  1 k  řádu ve-

řejného pohřebiště, jehož předmětem je prodlou-
žení provozní doby veřejného pohřebiště v letním 
období, dle důvodové zprávy.
RM  bere  na  vědomí  záměry  škol  a  školských 

zařízení podat žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
č. 63 „Šablony II“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitel-

ky Mateřské školy Luční Polička, Luční 394, Polič-
ka, s účinností od 1. 5. 2018 dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace  z  Programu  „Podpora  výstavby  a  rozvoje 
dětských  dopravních  hřišť  v  Pardubickém  kraji“ 
s  Pardubickým  krajem na  projekt  „Modernizace 
dopravního hřiště v Poličce I. etapa“ dle důvodové 
zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace  z  Programu  „Podpora  výstavby  a  rozvoje 
dětských  dopravních  hřišť  v  Pardubickém  kraji“ 
s  Pardubickým  krajem na  projekt  „Modernizace 
dopravního hřiště v Poličce II. etapa“ dle důvodo-
vé zprávy.
RM neschvaluje,  aby město Polička podalo  žá-

dost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání v rámci výzvy k podávání žádostí 
o dotaci č. 47 „Místní akční plány rozvoje vzdělá-
vání II“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zapojení města Poličky do projek-

tu  připravovaného  místní  akční  skupinou  MAS 
POLIČSKO  z.  s.,  Bystré,  financovaného  z  dotace 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní v rámci výzvy č. 47 „Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání  II“  formou  spolupráce  dle  důvodové 
zprávy.

Usnesení přijatá na 8. schůzi 
Rady města Poličky konané 
dne 7. května 2018
RM bere na vědomí zprávu o činnosti  turistic-

kého informačního centra Polička za rok 2017 dle 
důvodové zprávy.
RM schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace  se 

Správou železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, se sídlem Praha 1, na realizaci úpravy zabez-
pečovacího zařízení přejezdu na silnici I/34 v sou-
vislosti s budoucí cyklostezkou k masokombinátu, 
dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  re-

alizaci společné televizní antény v bytových do-

mech  v  I.  etapě  lok. Bezručova  v Poličce  s  Pav-
lem Lidmilou,  se  sídlem Pomezí,  dle  důvodové 
zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace na přípravu a konání multižánrového fes-
tivalu  „Polička*555“  č.  KH/2018/22225 s  Pardu-
bickým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města 

Poličky za rok 2017 dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace  č.  KH/18/21698  z  Dotačního  programu 
kanceláře  hejtmana  na  rok  2018 –  Podpora  roz-
voje  zahraničních  vztahů  Pardubického  kraje 
s důrazem na partnerské regiony pro rok 2018 na 
projekt  „Výchovně vzdělávací pobyt  žáků v Ebes 
(Maďarsko)“ s Pardubickým krajem, dle důvodo-
vé zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace  č.  KH/2018/22202  na  přípravu  a  konání 
10. ročníku celostátní přehlídky pro děti a mládež 
Mládí a Bohuslav Martinů v roce 2018 s Pardubic-
kým krajem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy poskytnutí do-

tace č. OKSCR/18/22417 z Programu F1: „Podpora 
pravidelných volnočasových aktivit“ na akci „F1: 
Čas  pro neobyčejné  zážitky“  s  Pardubickým kra-
jem, dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 

dotace  č.  OŽPZ/18/21736  z  Programu  pro  vzdě-
lávání, výchovu a osvětu v oblasti životního pro-
středí v Pardubickém kraji v roce 2018 na projekt 
„O  lese učit  se v  lese“  s Pardubickým krajem, dle 
důvodové zprávy.
RM  schvaluje  záměr  prodeje  části  pozemku 

p.  č.  1765/12  o  výměře  248 m2  a  části  pozemku 
p. č. 6001/7 o výměře 70 m2 v k.ú. Polička. Kup-
ní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitostí  včetně oddělovacího ge-
ometrického  plánu  č.  2612-104/2018  uhradí  ku-
pující.
RM  schvaluje  zřízení  věcného  břemene  slu-

žebnosti  inženýrské  sítě  na  části  pozemku 
p. č. 1765/12 v k.ú. Polička pro oprávněné město 
Polička v rozsahu vymezeném geometrickým plá-
nem č. 2612-104/2018, dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  zhotovitele  akce  „Zázemí  nízko-

prahového  denního  centra  Oblastní  charity  Po-
lička“, společnost AB CONT, Hradec Králové, dle 
důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  dílo 

č.  8110180444  na  akci  „Zázemí  nízkoprahového 
denního centra Oblastní charity Polička“ s doda-
vatelem AB CONT, Hradec Králové, dle důvodové 
zprávy.
RM  schvaluje  záměr  prodeje  části  pozemku 

p. č. 5769/90 o výměře cca 630 m2 v k.ú. Polička, 
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2, 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí 
kupující.
RM  schvaluje  smlouvu  o  poskytování  služeb 

pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů  s  Keys-
tone Company, a. s., se sídlem Vinohrady, 101 00 
Praha 10, a to na dobu určitou do 31. 12. 2019, dle 
důvodové zprávy.
RM  souhlasí  se  zrušením  2 ks  STL  plyno-

vodních  přípojek  na  pozemcích  p.  č.  6611/5 
a p. č. 6611/6 v k.ú. Polička s tím, že veškeré nákla-
dy spojené se zrušením přípojek uhradí žadatelé.
RM  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věc-

ného  břemene  –  služebnosti  cesty  na  části  po-
zemku p. č. 6186/2 a části pozemku p. č. 4058/2 
v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým 
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou 
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob 
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňo-
vat (tzv. anonymizovaný text); originální text 
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty 
a místostarosty.

Z Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 7. schůzi 
Rady města Poličky konané 
dne 23. dubna 2018
RM  projednala  a  doporučuje  ZM  schválit  roz-

počtové opatření č. 1/2018 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit záměr „Obnova bý-

valé  konírny pro  galerijní  účely –  č.  p.  46,  areál 
hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  smluv  o  výpůjčce 

a  následném  darování  kompostérů,  pořízených 
v rámci projektu „Kompostéry do Poličky“ spolu-
financovaného  z  evropského  Fondu  soudržnosti 
prostřednictvím OPŽP, s vlastníky či nájemci po-
zemků na území města dle důvodové zprávy.
RM  schvaluje  uzavření  IV.  dodatku  smlouvy 

o  dílo  na  akci  „Zpracování  Územní  studie  Polič-
ka  –  lokalita  Hegerova“  mezi  městem  Poličkou 
a  společností Urbanistické  středisko Brno, Brno, 
dle důvodové zprávy.

Šesťáci ze ZŠ 
Na Lukách vyjeli 
na „adapťák“

Je  zvykem,  že  šesté  třídy,  ve  kterých  se  často 
obnoví  kolektiv,  vyjíždí  na  tzv.  adaptační  kurz, 
aby  se  lépe  poznaly  či  utužily  vzájemné  vztahy 
i mimo všední prostředí své třídy a školy. Pro je-
jich vyučující je to také skvělá příležitost nahléd-
nout  na  žáky  i  z  jiného  pohledu  než  od  katedry, 
mají na to daleko více času a prostoru.
Naši  šesťáci  strávili  dva  krásné  dny, 

9. a 10. dubna, v rekreačním zařízení v Mladočo-
vě. Počasí snad nemohlo být lepší, protože i když 
foukal  trochu  nepříjemný  vítr,  sluníčko  hřálo 
a  děti  se  mohly  dosyta  vyřádit  ve  voňavé  jarní 
přírodě  a  načerpat  energii  a  dobrou  náladu  po 
vleklé zimě.
Chceme  tímto  poděkovat  panu  Vladimíru 

Mauerovi  ze  spolku  Proti  proudu  za  veškerou 
péči,  kterou  našim  žákům  věnoval.  Na  oba  dny 
pro  ně  připravil  spoustu  aktivit  a  her  zaměře-
ných nejen na fyzické dovednosti, ale především 
na schopnost domluvit se s kamarády a naučit se 
s nimi spolupracovat. Nadto byla spousta těchto 
aktivit opravdu  legračních,  takže příjemných zá-
žitků máme všichni velkou zásobu.

Mgr. Veronika Šimonová
třídní učitelka 6. A
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Kalendář akcí

Informace z TD
Kino Polička
Poličské kino v prázdninových měsících červen-

ci  a  srpnu  nehraje.  V  plném programu  se  na  své 
diváky bude těšit opět od září.

Program Tylova domu

Festival 
Polička*555

sobota 2. června v 19.00 – 24.00 h. 
Čas pro neobyčejné zážitky

Přijďte se podívat na výstavu Divadelní po-
stavy z paličkované krajky Jany Kaplanové. 
Můžete se zde občerstvit před dalším puto-
váním.

neděle 3. června v 19.00 h. 
Solo: Star Wars Story – 3D

3D  akční/dobrodružný,  USA,  135 min,  da-
bing, přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte 
se  do  předaleké  galaxie  ve  zbrusu  novém 
dobrodružství  nejoblíbenějšího  syčáka 
v galaxii.

Pondělí 4. června v 19.00 h. 
Tiché místo

Horor/thriller,  USA,  90  min,  titulky,  pří-
stupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Když  tě  uslyší,  tak  tě  uloví.  Obyčejná  ro-
dina se snaží přežít ve světě, kde  i  ten nej-
tišší  zvuk může  znamenat  rozsudek  smrti. 
V  hlavních  rolích  John  Krasinski  a  Emily 
Blunt.

středa 6. června v 19.00 h. 
Teambuilding

Komedie, ČR, 83 min, přístupný od  15  let, 
vstupné 120 Kč
Crazy  komedie  o  tom,  co  se  stane,  když 
banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na 
teambuilding. Je pátek dopoledne. Zaměst-
nanci banky z jednoho okresního města vy-
ráží na tři dny do hor…

Pondělí 11. června v 18.00 h. 
Pat a Mat znovu v akci

Animovaný/rodinný,  ČR,  75 min,  původní 
znění, přístupný, vstupné 120 Kč
„A je to opět tady Pat a Mat, naši dva známí 
kutilové  znovu  v  akci.  Jak  již  jsme  zvyklí, 
přináší zábavu na ostří šroubováku a legra-
ci, až se hřebíky budou prohýbat.

úterý 12. června v 15.00 h. 
Slavnostní šerpování předškoláků – MŠ 
Čtyřlístek

středa 13. června v 19.00 h. 
Debbie a její parťačky

Krimi,  USA,  110 min,  přístupný  od  12  let, 
vstupné 110 Kč
Hvězdně obsazený film volně navazující na 
legendární  sérii  Dannyho  parťáci.  Debbie 
a  její  tým mají  smělý plán  loupeže, kterou 
se  chystají  provést  na  velkolepé  kostýmní 
gala přehlídce celebrit v New Yorku.

Čtvrtek 14. května v 19.00 h. 
Bill C. Davis: Útěky

Tragikomický  souboj  irských  emigrantů 
o domov a kořeny, pravdu, pochopení a svo-
bodu svého vlastního rozhodnutí. Přesunu-
té představení z května. Divadlo v Řeznické 
(Jitka Smutná, Filip Cíl, Zdeněk Velen).
vstupné 300, 330, 360 Kč (hra  je součástí 
abonmá jaro 2018)

neděle 17. června v 19.00 h. 
Backstage

Romantický/taneční, ČR, 90 min, původní 
znění, přístupný, vstupné 120 Kč
Backstage  přináší  do  českého  filmu  úplně 
nový  a  výjimečný  žánr  tanečního  filmu. 

17. srpna 
Romano Stilo • Alband • Věžní hudba • Mirai • Lee 
Banda
18. srpna 
The People • Tony Joch • Yo Yo Band • Petr Rezek • 
Lucie Klásek • Ohňostroj • Olympic
19. srpna 
Koncert • Budvarka • Pohádka

Podrobný program zveřejníme v prázdninových 
číslech Jitřenky.

Více informací naleznete již nyní na www.tyluv-
dum.cz

Uvolněný  styl  streetdance,  dynamický  ryt-
mus a čisté emoce a vášeň těch, kteří nevěří 
nikomu nad třicet let.

Pondělí 18. května v 19.00 h. 
afrika aneb Češi mezi lidožravci

V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova hra 
nás zavede do nitra kontinentu téměř nedo-
tčeného civilizací. Divadlo Járy Cimrmana.
vstupné 330, 360, 390 Kč

úterý 19. června v 15.00 h. 
Slavnostní šerpování předškoláků – MŠ 
Luční

středa 20. června v 18.00 h. 
Příšerky z vesmíru

Animovaný/rodinný,  N/Luc/Dán,  90  min, 
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Planetu  Zemi  čeká  invaze  animované  kos-
mické legrace.

Čtvrtek 21. června v 16.30 h.,  malý sál 
zasedání městského zastupitelstva

neděle 24. června v 19.00 h. 
Jurský svět: zánik říše

3D dobrodružný/akční, USA,  130 min,  da-
bing, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů 
všech dob. Dinosauři  z  Jurského  světa  jsou 
v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas 
Howard se vydávají na jejich záchranu.

Pondělí 25. června v 19.00 h. 
Escobar

Životopisný, USA, 123 min, titulky, přístup-
ný od 15 let, vstupné 120 Kč
Zfilmovaný  příběh  jednoho  z  největších 
zločinců  všech  dob  má  překvapivého  vy-
pravěče.  Novinářku  a  televizní  celebritu 
(Penélope Cruz), která s Escobarem prožila 
milenecký vztah.

středa 27. června v 19.00 h. 
Jsem božská

Komedie, USA, 110 min, titulky, přístupný 
od 12 let, vstupné 120 Kč
V komedii hraje Amy Schumer úplně obyčej-
nou holku  „krev  a mlíko“,  která po  ráně do 
hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako su-
per kočku. A taky se podle toho začne chovat.

Více  informací  o  jednotlivých  akcích  na  www.
tyluvdum.cz

Hradec Králové
22.–29. 6. – Mezinárodní di-

vadelní festival Divadlo evrop-
ských regionů a Open air pro-
gram Hradec Králové

Klicperovo divadlo a centrum Hradec Králové
19.  ročník  nabídne  více  než  200  divadelních, 

hudebních a doprovodných produkcí z tuzemska 
i  zahraničí,  od  činohry,  alternativního  divadla, 
tance a kabaretů po  improvizaci, autorská před-
stavení, pohádky či loutkové divadlo.

Cheb
6.–9. 6. – Chebské dvorky 2018
16. ročník, 4denní open air festival uměleckých 

projektů, Galerie 4

Jindřichův Hradec
15. 6. – závěrečný koncert Jihočeského festivalu 

Concertino Praga
Rytířský  sál,  Státní  hrad  a  zámek  Jindřichův 

Hradec

Kutná Hora
23. a 24. 6. – Královské stříbření Kutné Hory

Litomyšl
14. 6.–7. 7. – 60. ročník Národního festivalu 

Smetanova Litomyšl a 14. ročník Smetanovy vý-
tvarné Litomyšle

Telč
10. 6. – Pohádková neděle na zámku
Pohádková cesta v zámeckém parku s Domem 

dětí a mládeže.
Pohádkový den plný zábavy pro děti a jejich ro-

diče s moderátory Hitrádia Vysočina.

Třeboň
Červen – září – Příběh Zlaté stoky
500 let jedinečného díla Štěpánka Netolického 

– výstava v Domě Štěpánka Netolického předsta-
vuje historii, význam i řadu zajímavostí unikátní 
Zlaté stoky.

Bližší  informace  a  mnohem  více  tipů  na  vý-
let  naleznete  na  našich  webových  stránkách 
www.ceskainspirace.cz.

Inspirace z měst 
České inspirace

Smetanova 
Litomyšl

Poličská pobočka Společnosti Bohuslava Martinů 
pořádá zájezd na festival Smetanova Litomyšl.
V  pátek  29.  června  se  uskuteční  zájezd  SBM  na 

předpremiéru  televizní  opery  Bohuslava  Martinů 
Čím  lidé žijí. Film bude v anglické verzi  s  českými 
titulky. Hudební nahrávku realizovala Česká filhar-
monie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Po skončení 
projekce je plánována beseda s režisérem Jiřím Ne-
kvasilem.
Autobus odjede v 17.15 h. od gymnázia a účastníky 

přiveze tamtéž okolo 20. h. Tato akce je hrazená SBM. 
Zájemci  se mohou přihlásit osobně u předsedkyně 
poličské pobočky SBM Ellen Erbesové nebo e-mai-
lem na adresu erbesova@gympolicka.cz.
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vernisáž:
Polička v osmičkách
2. 6 – 30. 12. 2018 / před-

náškový sál muzea
Rok  1918  měl  svůj  „počátek“ 

již  ve  vypuknutí  světové  války 
v  r.  1914. Ta  rozvrátila  všestran-

ný rozvoj a naděje počátku století. Stejně tak závěr 
roku 1918 zcela převrátil naše národní dějiny. Co se 
událo za sto let v Poličce (lokálně i pod vlivem celo-
národních a mezinárodních událostí), představuje 
tato výstava. Je to výstava o naší zemi, městě a li-
dech. vernisáž výstavy se bude konat v rámci 
Času pro neobyčejné zážitky 2. června 2018 
od 19.00 hodin v prostorách muzea.

výstavy:

známé i neznámé podoby radka Pilaře
 – výstava představuje tvorbu vynikajícího čes-

kého výtvarníka, ilustrátora a především auto-
ra  podoby  dobráckého  pohádkového  loupežníka 
Rumcajse…

5. 5.–2. 9., výstavní  sály Městské  galerie,  ba-
rokní radnice, Palackého nám.
Radek Pilař ve své tvorbě obsáhnul širokou šká-

lu nejrozmanitějších výtvarných forem i použitých 
médií. Ačkoli je široké veřejnosti znám především 
znělkou Večerníčka a příběhy O loupežníku Rum-
cajsovi, představuje poličská výstava volnou tvor-
bu autora také v méně známých polohách, a to pro-
střednictví  grafik  a  fotoasambláží.  Ilustrátorská 
tvorba je zastoupena známými motivy z dětských 
knih a oblíbených večerníčkovských příběhů. Vý-
stava  je  pojata  interaktivně,  pro  děti  i  hravé  do-
spělé  je  připravena  řada  výtvarných  a  tvořivých 
aktivit, které  je zavedou do hravého světa Radka 
Pilaře  a  seznámí  je  s  různými  výtvarnými  tech-
nikami a přístupy, které ve své tvorbě uplatňoval. 
K vidění  je kouzelný animovaný příběh Písnička 
pro Sklíčka,  v  kterém  ožívají  skleněné  střípky 
i známý večerníček O loupežníku Rumcajsovi.

království panenek
 – výstava představuje krásnou sbírku historic-

kých panenek sběratelky paní Evy Procházkové…
26. 5.–22. 9., výstavní sály Centra
Bránu do světa dětských her otevírá hračka, díky 

ní poznávají děti svět kolem sebe. Panenky prová-
zejí lidstvo od pradávna a setkáváme se s nimi ve 
všech  kulturách.  Poličská  výstava  představí  ko-
lekci panenek z let 1890 až 1980 především české 
produkce  a  v Království panenek  tak  ožijí  staré 
porcelánové, celokloubové, papírové,  látkové i ce-
luloidové  panenky  různého  stáří,  s  rozmanitými 
osudy,  oblečené  v  nádherných  šatech  i  prostých 
oděvech. V minulosti byla panenka členem rodiny 
a dědila se z generace na generaci. Panenky však 
nejsou jen hračkou, ale jsou jedním z dokumentů 
našich  tradic  a obrazem způsobu  života. Výstava 
proto je doplněna dobovými interiéry, modely dět-
ských pokojíčků, které zachycují proměnu bydlení 
v průběhu minulého století. Pokojíčky pro panen-
ky kopírovaly svět dospělých a jejich prostřednic-
tvím se holčičky připravovaly na svoji budoucí roli 
hospodyňky a paní domu. Neoddělitelnou součás-

Program Centra Bohuslava Martinů
tí instalace jsou tematické koutky, kde si děti mo-
hou mnohé vyzkoušet a pohrát si.

Fenomén Merkur
 – výstava oblíbené stavebnice Merkur pro malé 

i velké stavitele…
28. 4.–2. 9., velký výstavní sál Centra
Výstava  Fenomén Merkur  vznikla  díky  spolu-

práci  s  největším  sběratelem  stavebnice  Merkur 
Jiřím Mládkem, který Merkuru zasvětil přes třicet 
let  svého života. Obdivovat  tak můžete propraco-
vané  stavby  a  modely  nejrůznější  velikosti  a  ná-
ročnosti provedení, jako jsou Petřínská rozhledna 
či ruské kolo, velký vlak se spoustou vagonů, auta 
či letadla, seznámíte se i s prototypem tzv. čočko-
stroje  Otto  Wichterleho.  Legendární  stavebnice 
Merkur se vyrábí už téměř 100 let. Výstava proto 
mapuje i její historii a vývoj od samého počátku až 
po současnost. Současně zve všechny malé i velké 
návštěvníky ke hře, neboť součástí výstavy je her-
na, ve které si každý může vyzkoušet své konstruk-
térské schopnosti a postavit vlastní model.

akce:

Cesty za uměním 2018  – Gotika – baro-
ko – barokní gotika

16. června
Barokní  gotika  je  český  a  moravský  fenomén 

nemající  v  Evropě  obdobu.  Architekt  Jan  Blažej 
Santini na počátku 18. století projektoval pro sta-
rousedlé  církevní  řády přestavby  klášterních  kos-
telů,  ovšem  nikoliv  v  soudobém  barokním  slohu, 
ale ve stylu barokní gotiky, kdy barokní novostav-
ba či přestavba používala gotické  tvary a myšlen-
ky a docházelo k pomyslnému návratu do zlatých 
časů císaře Karla  IV. Tehdy měla katolická církev 
neochvějnou pozici. Premonstráti a další řády tak 
zároveň prezentovali  svoji  starobylost,  která  zjev-
ně  chyběla  mocnému  jezuitskému  řádu.  Nejprve 
si prohlédneme v bohaté Jihlavě gotický děkanský 
kostel  sv.  Jakuba  (monumentální  hala  budována 
od  r.  1243;  s  řadou  unikátních  gotických  plastik) 
a  barokní  jezuitský  kostel  sv.  Ignáce  (prostorový 
typ dle římského kostela Il Gesu; bohatá fresková 
výzdoba  „Oslava  jména Ježíš“,  „Přišel  jsem seslat 
na  zemi  oheň“  a  jezuitští  misionáři  a  mučedníci 
z dálného východu, 1689). Poté navštívíme národ-
ní kulturní památku Želivský klášter s unikátním 
barokně gotickým kostelem Narození Panny Marie 
(1720). Odjezd v 7.30 hod. od pošty v Poličce. Cena 

(jízdné a vstupy) dospělí 480 Kč; důchodci 400 Kč. 
Cenu je třeba uhradit předem v muzeu (dle pořadí 
úhrady se obsazují místa v autobusu). Bližší infor-
mace a podmínky na www.cbmpolicka.cz

Připravujeme:

Poličské kulturní léto 2018
Již  tradičně  do  prázdninové  Poličky  vneseme 

nemálo kulturních zážitků – startuje osmý ročník 
multižánrového  letního  festivalu Poličské  kultur-
ní léto, který přinese letní kino, tvořivé dílny, diva-
dla, hudební a jiné zážitky! Vstupné na akce: 40 Kč.

pá 29. 6. od 21.30 h. Letní kino pro děti 
i dospělé – Coco
Navzdory  prazvláštnímu  rodinnému  zákazu 

muziky se Miguel  touží stát uznávaným hudební-
kem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze 
dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitel-
ných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši 
mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hecto-
ra a společně se vypraví na strhující cestu odhalit 
skutečný příběh Miguelovy rodiny. Film, který byl 
oceněn Oscarem za nejlepší celovečerní animova-
ný film.

Animovaný/hudební/fantasy/mysteriózní/dob-
rodružný/komedie/rodinný, USA, 2017, 105 min

ne 1. 7. od 16.00 h. Divadélko pro děti
Dlouhý, Široký a Bystrozraký –  známá 

pohádka  v  netradičním  provedení.  Princ  a  jeho 
kamarádi  jdou cestou – necestou, polem,  loukou, 
pasekou přes bílé skály. Vysvobodí princeznu z ta-
jemného hradu za řekou? Účinkuje divadlo JOJO.

Út 3. 7. od 14.00 do 16.00 h. Dílnička pro 
děti v radnici

krasohled  –  nechte  rozehrát  barevné  střepy, 
sklíčka  a  korálky  a  přijďte  si  na  výstavu  Radka 
Pilaře  vyrobit  barevný  krasohled,  ve  kterém  se 
při pohledu proti  světlu roztančí neopakovatelné 
obrazce. Dílna pro děti od 6 let. Cena zahrnuje 
výtvarné pomůcky, materiály i návštěvu výstavy 
Známé i neznámé podoby Radka Pilaře.

… více na www.letopolicka.cz

PKL  pořádá  Centrum  Bohuslava  Martinů 
a Městská  knihovna  Polička  ve  spolupráci  s Ma-
Tami z. s.
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Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Divadelní klub
úterý 5. – středa 6. 6. v čase 14.00 – 17.00 hod. 
Přijímací zkoušky do Divadelní školy při 
Divadelním spolku Tyl Polička.

Případní zájemci nechť si připraví přednes 
prózy nebo poezie.

Čtvrtek 7. 6. v 19.00 hod. 
Black Sabbath – The End of The End

Kapela  Black  Sabbath  se  v  únoru  2017 
rozloučila se svými fanoušky dvěma mon-
strózními  koncerty  ve  svém  domovském 
Birminghamu. Vznikl z nich koncertní sní-
mek s lakonickým názvem The End of The 
End a jako každé „sbohem“ je doslova na-
bitý  emocemi.  Během  vystoupení  završu-
jících  téměř  50letou  éru  vynálezců  heavy 
metalu zazněly nejslavnější hity jako „Iron 
Man“,  „Paranoid“ nebo protiválečná  „War 
Pigs“  v  podání  původního  složení  kapely 
včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tony-
ho  Iommiho a basáka Terrence  „Geezera“ 
Butlera.  Film  jako  ‚labutí  píseň‘  největší 
heavymetalové  kapely  všech  dob  natočil 

Dick  Carruthers,  ostřílený  režisér  řady 
velkých hudebních snímků.
vstupné 50 Kč

Čtvrtek 14. 6. v 17.30 hod. 
Barbíny, William

Komedie  ze  showbusinessu  a  ukázka  z  při-
pravovaného  představení William  v  podání 
studentů Divadelní školy při DST Polička.
vstupné 50 Kč/20 KčS

úterý 26. 6. v 17.00 a 19.00 hod. 
Co Čech, to muzikant?

Kapely osmých a deváté třídy ZŠ Na Lukách. 
Umí  každý  zahrát  či  zazpívat?  Netradiční 
pokus s nepředvídatelným výsledkem.
vstupné 50 Kč/20 KčS

středa 27. 6. v 17.00 hod. 
Houpací pohádky, králova řeč

Představení  literárně-dramatického  oboru 
ZUŠ
vstupné 50 Kč/20 KčS

Zveme vás do 
Kraje Smetany 
a Martinů

Bystré
2. 6. – Dětský den –  od 

13.30  hod.  v  areálu  hasič-
ské  zahrady,  pro  děti  jsou 
připraveny  soutěže.  Od 

21.30 hod. se bude promítat film Čertoviny.
9. 6. – taneční zábava na zahradě za Hasičskou 

zbrojnicí od 20.00 hod. Hraje skupina DoDna.
22. 6. – letní kino – promítání filmu Kvarteto od 

21.30 hod. v areálu hasičské zahrady
23. 6. – pouťová zábava  na  zahradě  za Hasič-

skou zbrojnicí od 20.00 hod. Zahraje skupina Rock 
Faktor.

Dolní Újezd
3. 6. – Dětský den Z pohádky do pohádky.
V přírodním areálu v Bořkově od 13 hod. pořádá 

kulturní komise.
14. 6. – Závěrečný koncert žáků ZUŠ
V koncertním sále od 17 h vystoupí žáci ZUŠ Dol-

ní Újezd.
30. 6. – tradiční Benátská noc
V přírodním areálu v Bořkově od 20 hod. hraje 

MIX, vstupné 60 Kč, pořádají místní hasiči.

Litomyšl
2. 6., 16.00-23.00 hod. – Litomyšlská muzejní 

noc
9. 6., 14.00 hod., Smetanovo náměstí, Litomyšl 

– Orion moto show
Představení  sportovních  týmů,  trialové  před-

stavení,  dakarský  tým,  Veterán  klub  Pardubice, 
vystoupení  hudebních  skupin  (ˇXilt,  Markant, 
Hamleti)

16.–17. 6., 11.00 hod., restaurace Veselka, Lito-
myšl – Tvarůžkové variace
Dobroty z olomouckých tvarůžků – slané i slad-

ké variace
23. 6., 8.00-17.00 hod., Smetanovo náměstí, Li-

tomyšl – Starodávný jarmark
tradiční  řemeslné  trhy  a  hudební  doprovodný 

program na pódiu před morovým sloupem

Oldřiš
3. 6. – Den dětí – sportovní odpoledne.  

Od 14.00 hod. za Orlovnou, děti si s sebou vezmou 
tříkolky,  kola,  koloběžky k  soutěžení. Bude  i  ská-
kací hrad a stříkaná pěna.

16. 6. – 3. Den myslivosti, lesnictví a ochrany 
přírody, od 11.00 hod. na střelnici v Oldřiši. Těšit 
se mimo jiné můžete na dřevorubeckou show, Eu-
rojack show, ukázky dravců, lesní techniky, střelby 
a další.

23. 6. – Oslava a setkání rodáků obce Oldřiš 
k příležitosti  130  let  od  založení  SDH a  otevření 
školy  v Oldřiši. Od  13.00 hod.  vítání  sborů u ha-
sičské  zbrojnice,  žehnání  novému praporu  sboru 
a  rekonstruované  budově  zbrojnice,  průvod  obcí 
za Orlovnu, kde bude hrát Poličanka, od 18.00 hod. 
vystoupení Petry Černocké, od 20.00 hod. taneční 
zábava se skupinou Rytmik. Základní  škola a ha-
sičská zbrojnice otevřena k prohlídce, výstava ha-
sičské techniky. Více informací na www.oldris.cz.

Sebranice
2. 6. – Setkání tesařů – Trstěnice 56. workshop 

ručního tesání trámů, 9-17 hodin
3. 6. – 2. veřejné medobraní – od 10 do 17 hod. 

u  č.  p.  108  v  Sebranicích. Čeká  vás  vybrání  plás-
tů ze včel, odvčelení, odvíčkování a vytočení me-
dových plástů. Vše si může každý sám vyzkoušet. 
Občerstvení  zajištěno.  Pořádá  včelařský  kroužek 
Sebranice. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

13. 6. – kurz ručního zpracování lnu –  Sebra-
nice č. p. 8 – 15-19 hodin, přihlášky 604 590 474

22. 6. – kurz plstění suchou cestou – Trstěnice 
56, 15-19 hodin, přihlášky 604 590 474

Městská knihovna
sobota 2.  června – knihov-

na od 19.30 h.
Čas pro neobyčejné zážitky 

2018
Během  putování  večerní 

Poličkou  se  nezapomeňte 
zastavit  v  knihovně,  Čas  pro  neobyčejné  zážitky 
nastane i zde. Pro unavené poutníky bude připra-
veno občerstvení s posezením, hudbou a poezií. Na 
malé  poutníky  bude  čekat  labyrint  strašidelných 
pohádek ve sklepení knihovny.

středa 13. června – čítárna knihovny od 17.30 h.
Bitva u Lipan – přednáška Dr. I. Fridrichové – 

Sýkorové
Země  rozvrácená  léty  válek,  hladu  a  nábožen-

ské  nesnášenlivosti.  Unavená  nepřízní  osudu. 
Jedinou cestou k nápravě je návrat k tradičnímu 
způsobu  správy.  Ti,  co  nechtějí  pochopit,  musí 
z kola ven…

středa 20. června – čítárna knihovny od 17.30 h.
Bitva na Bílé hoře – přednáška Dr. I. Fridricho-

vé – Sýkorové
Evropa se chystá do války, souboj mocností je na 

spadnutí. V českém království zvedá hlavu hydra 
náboženské  nesnášenlivosti.  Dobrá  záminka  pro 
průzkum bojem…

Čtvrtek 21. června – Divadelní klub od 19.00 h.
Beseda s profesorkou Vladimírou Dvořákovou
Česká  politoložka,  bývalá  předsedkyně  akre-

ditační  komise,  poprvé  v  Poličce.  Na  přednášce 
s besedou se bude mluvit o politice a správě státu, 
krajů i obcí.

vstup volný

Pátek 22. června – kostnice na hřbitově sv. Mi-
chala od 19.00 h.

Představení knihy Zdánlivá smrt
Václav Grubhoffer,  „mladá puška“ mezi  český-

mi historiky a poličský rodák a patriot, se ve své 
nové  knize  věnuje  fenoménu  strachu  pohřbení 
zaživa,  jehož  možnost  děsila  naše  předky  ještě 
v  první  půli minulého  století  (a  některé  jedince 
možná  děsí  dosud).  Program  hudebně  doplní 
Pavla Boučková a Jiří Michálek. Knihu vydala po-
ličská knihovna a Argo, a koupíte ji také na www.
vecizpolicky.cz.

úterý 26. června – čítárna knihovny od 16.30 h.
Kurz tvůrčího psaní – Cesta
V  dalším  kurzu  tvůrčího  psaní  pod  vedením 

spisovatelky  a  copywriterky  Aleny  Vorlíčkové 
prozkoumáme slovo „cesta“. Jaké představy v nás 
vyvolává? Cesta jako téma a kompoziční princip. 
Postava poutníka. Cesta, na jejímž konci budeme 
jiní než na začátku.

vstupné 40 Kč

Pátek  29.  června  –  atrium  Centra  Bohuslava 
Martinů od 21.30 h.

Letní kino pro děti i dospělé – Coco
Veselý výlet do říše mrtvých, hodování na hro-

bech,  selfíčka  s  lebkami,  ale  i  rodinné poselství 
nabídne  animovaný  hit  od  Pixaru,  který  vám 
ukáže,  že  v Mexiku  umí  oslavovat  i  smrt.  Letní 
kino startuje a s ním i osmý ročník multižánrové-
ho festivalu Poličské kulturní léto… více na www.
letopolicka.cz. Vstupné 40 Kč

Výstava výtvarných prací žáků Základní školy 
Na Lukách – 1. patro knihovny
V 1. patře knihovny bude v průběhu léta k vidě-

ní výstava výtvarných prací žáků Základní školy 
Na Lukách. Výstava kreseb se koná do 7. září.

Červnový tematický koutek – S knihou na ces-
tě kolem světa
Letní  cestování  se blíží  a vy  ještě nevíte, kam 

se vydáte na cesty? Nechte se inspirovat! Ztrácíte 
se na výletech? Půjčíme vám mapu. Rádi byste si 
zpříjemnili cestu nebo pobyt na dovolené četbou 
knihy, která vás naladí na letní pohodu? Stavte se 
u nás v knihovně!
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Program RC MaTami
Táta frčí
Den věnovaný tatínkům a dětem. Ve spolupráci 

s SVČ Mozaika.
17. 6.  (neděle)  start  13.30 h, parkoviště u Diva-

delního klubu
Sportovně zábavné odpoledne pro celou rodinu 

kde se nudit rozhodně nebudete. Nafoukněte pne-
umatiky u kol a kočárků, namažte brzdy, nasaďte 
helmy a přijeďte na jedinečný závod. Start je z par-
koviště  u  Divadelního  klubu  a  každý  závodník 
bude v cíli odměněn. V cíli bude spousta zábavy: 
trampolína, malování na obličej, motokáry,  jízda 
na koni, střelba z luku, tvořivá dílnička – dárečky 
pro tatínky, slaňování a mnoho dalšího. Za nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.

startovné: 80 Kč táta + dítě/děti

Kafe s babičkou – dílna
18. 6. (pondělí) 17.00 – 19.00 h
Kdy naposledy jste si popovídali se svojí mamin-

kou nebo kamarádkou v klidu u kávy a ještě u toho 
něco vytvořili? Na dílně budeme tvořit mozaikové 
obrazy. Pokud máte doma staré kachličky, přines-
te je s sebou.

cena: 50 Kč

Porucha autistického spektra – 
svépomocná skupina
21. 6. 2018 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do Centra na pra-

videlné  setkávání,  sdílení  zkušeností  a  rad.  Tato 
tzv.  svépomocná skupina se schází  jednou měsíč-
ně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.

Bleší trh aneb Car boot sale
23. 6. (sobota) 9.00-11.30 h
Kde: parkoviště naproti Divadelnímu klubu, Po-

lička
Přijďte  si  sami  prodat  to,  co  vám  doma  pře-

bývá,  za  cenu,  kterou  si  sami  určíte. Děti  si  pro-
dají  své hračky,  se  kterými  si  už nehrají,  dospělí 
např.  oblečení,  knihy,  nářadí  aj.  Prodávat  může 
přijít kdokoliv, není  třeba se registrovat dopředu. 
V  den  konání  blešáku  se  pouze  zapíšete  do  evi-
denční  listiny  a  uhradíte  poplatek  ve  výši  20 Kč, 
dítě uhradí poplatek ve výši 10 Kč. Více informací  
na www.matami.cz

Tréninková aktivita 
s Monikou Čuhelovou
25. 6. 2018 (pondělí, v Klubíku) 10.00 – 12.00 h
První hodinu bude Mgr. Monika Čuhelová mlu-

vit na téma „Tresty a důsledky – jak na to“. Mluvit 
budeme  o  tom,  jaký  je  rozdíl mezi  trestem  a  dů-
sledkem, jak důsledky nastavit a jak je dodržovat. 
Druhou  hodinu  budou  následovat  individuální 
konzultace.

Změna programu vyhrazena, pro aktuální infor-
mace sledujte pravidelně náš web nebo FB.

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
•  Pravidelné aktivity, přednášky, 
Hrátky s angličtinou  50 Kč 
   (cena pro členy 35 Kč)

•  Kondiční a posilovací cvičení  50 Kč 
   (pro členy 40 Kč)

•  Jóga  70 Kč 
  (pro členy s permanentkou 60 Kč)

•  Odborné poradny   zdarma

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informa-
ce o členství získáte od lektorek aktivit.

„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpoře-
ny z dotačního programu Rodina a ochrana práv 
dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou a CBM“.

Více  informací  o  nás,  našich  aktivitách  a  člen-
ství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

•  Drobínci s Jitkou (0–1 rok): každé úterý 
9.00–12.00 h.

•  Co-working: každou středu 12.30–15.30 h.
•  Drobečci s Lídou (1–2 roky): každý čtvrtek 
9.00–12.00 h.

•  Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek 
9.00– 12.00 h.

•  Cvičení s Danou:
 – Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h. 
v MaTami

 – Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 
19.00–20.00 h. Do zrcadlového sálu je 
nutné si vzít cvičební podložku.

 – Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h. v MaTami
 – Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od 
18.00 h v MaTami

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí):  každou  středu 

8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapa-

cita max. 1 dítě)
úterý, čtvrtek, pátek 9.00–12.00 h.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše  děti  můžeme  pohlídat  i  mimo  vyhrazený 

čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnos-
ti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den). Cena: 
90 Kč/h, 45 Kč/h za každého druhého sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkouš-

ky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zaháje-
ní povinné školní docházky.“), popř. naši  externí 
zaměstnanci.
Pro  rezervaci  a  více  informací  volejte  na  tel. 

724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili 
volné místo.

Odborné poradny:
Odborné poradny se v plném počtu vrátí do cen-

tra po letních prázdninách.
•  Poradna psychomotorického vývoje 

(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 2. 6. (sobota) 13.15 
– 15.15 h
•  Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 
11. 6. (pondělí) 16.00 – 18.00 h

•  Psychologická poradna (Mgr. Monika Čuhelo-
vá): 25. 6. (pondělí) 10.00 – 12.00 h

Den dětí na zahradě U Mlýna
1. 6. (pátek) od 9.00 do 12.00 h
Pravidelný program v netradičním prostředí za-

hrady U mlýna. Přibalte si  s  sebou bábovičky na 
písek a přijďte si společně užít dopoledne.

Čas pro neobyčejné zážitky
2. 6. (sobota) od 19.00 do 22.00 h
Čím  je  Česko  „české“?  Během  putování  noční 

Poličkou se můžete stavit za námi do Centra a na-
malovat  svoji  vlastní mapku s důležitým okamži-
kem z české historie.

Výzkum o dostupnosti nájemního 
bydlení pro rodiny s dětmi
12. 6. (úterý) od 16.00 h
V RC MaTaMi proběhne skupinový moderovaný 

rozhovor se zástupci rodin s dětmi o  jejich zkuše-
nostech s dostupností nájemního bydlení v Poličce. 
Během zhruba 90 minut budete mít možnost sdílet 
své zkušenosti, názory a potřeby směrem ke kvalit-
nímu nájemnímu bydlení v Poličce. Rozhovory jsou 
součástí výzkumu o dostupnosti bydlení, který  je 
podkladem pro tvorbu koncepce bydlení v Poličce, 
a jejich výstupy jsou anonymní. Počet míst ve sku-
pině je omezen, prosíme zájemce o potvrzení účasti 
na mail: chalupnikova.gabriela@vlada.cz.

Pravidelný program
•  Klubík + Hlídáček: každé pon-
dělí 9.00–12.00 h. Přijďte si se 
svými dětmi do Klubíku něco 
malého vyrobit.

Letní kino: Filmy 
nominované na cenu 
Pavla Kouteckého
Pátek  8.  června  od  21  hodin, 

Centrum  Pontopolis  –  Riegro-
va 52 – na dvorku, vstupné 30 Kč
Pásmo českých dokumentů, které byly letos mezi 

filmy nominovanými na Cenu Pavla Kouteckého.
Pavel Koutecký (1956 – 2006) byl jednou z nejvý-

raznějších osobností dokumentárního filmu. Cena 
spojená s jeho jménem je udělována od roku 2007 
jeho  pokračovatelům,  trpělivým  pozorovatelům 
světa se schopností sdělit své pocity a postřehy fil-
mem.

Až přijde válka
Česko, Chorvatsko, 2018, 76 minut.
Režie: Jan Gebert.
Doby  švejkovského  pacifismu  jsou  zřejmě  nená-

vratně  pryč.  Jedním  z  důkazů  je  dokument  Jana 
Geberta  o  Petru  Švrčkovi.  Petr,  kromě  studia  vy-
soké školy a randění s krásnou dívkou, stíhá  ještě 
běhat se zbraní v ruce po horských  lesích v rámci 
výcviku domobranecké  jednotky Slovenskí branci. 
A rozhodně není sám, v dalších oddílech se na střet 
civilizací připravují na čtyři stovky podobně smýš-
lejících mladých mužů, kteří to stejně jako on myslí 
s obranou Slovenské republiky naprosto vážně.

Bo Hai
Česko, 2017, 26 minut. Režie: Dužan Duong.
Mladí Vietnamci myslí jako Češi, mluví jako Češi, 

ale  přeci  zůstávají Vietnamci. Dokazuje  to  režisér 
Dužan Duong, který natočil hraný dokument o ži-
votě  ve  večerce,  kterou  v Čechách  vlastní  jeho  ro-
dina. Mirka Spáčilová jeho snímek dokonce přirov-
nává k Formanově Černému Petrovi: ztracen mezi 
regály, neví,  kam patří,  kde vidí  svou budoucnost 
a co si má počít sám se sebou.

Praha očima cizinců
Česko, 2017, 5 minut. Režie: Daria Kashcheeva.
Ve  svém  klauzurním  animovaném  dokumentu 

nechává  studentka  FAMU Daria  Kashcheeva  líčit 
pražské  cizince  hořko-vtipné  detaily  života  v  Če-
chách  ze  své  specifické  perspektivy.  „Češi mají 
tendenci si pořád jen stěžovat, jsou pesimističtí 
a pořád je všechno na hovno, špatně, což jako řek-
nu oukej, ale taky život je krásný,“ zamýšlí se jeden 
z protagonistů filmu.

Transformace – Výpary – Melanosis
Česko, 2017, 9 minut. Režie: Michal Kindernay.
Temná je voda, jejíž koloběh člověk nepřirozeně 

otáčí,  šroubuje a přetváří,  aby  jej  v  zájmu  rozvoje 
změnil  v  nevratnou  disharmonii.  Neprvoplánová 
doprovodná hudba je temná stejně jako znečištěná 
voda vytékající z elektráren a spolu s obrazy průmy-
slu dotváří výsledný pocit ekologické úzkosti.

Fotbal pro rozvoj – sobota 
23. června – Polička
10 – 18 hodin, místo konání bude ještě upřesněno
Již  tradiční  každoroční  fotbalový  turnaj,  který 

pořádáme  v  rámci  celorepublikové  osvětové  kam-
paně Fotbal pro rozvoj aneb „Kopeme za lepší svět“. 
Kampaň pořádá INEX-SDA ve spolupráci s dalšími 
organizacemi.
Jejím  smyslem  je,  aby  si  spolu  zahráli  všichni 

bez rozdílu věku, pohlaví či barvy pleti. Fotbal tak 
funguje  jako  univerzální  jazyk,  který  nás  spojuje. 
Důraz  je kladen nejen na  sportovní výkon, ale  ze-
jména na férovou hru bez rozhodčího. Více na www.
fotbalprorozvoj.org.  Vytvořte  smíšený  tým  6  +  1 
a pojďte si s námi zahrát fotbálek v duchu fair-play. 
Více  informací na pontopolis@gmail.com nebo na 
731 462 824 (Petra Jílková).
Přijďte  fandit  nebo  se  jen  podívat,  čeká  vás  zá-

bavná celodenní akce s doprovodným programem 
pro  malé  i  velké.  Vstupné  zdarma.  Akce  se  koná 
díky podpoře České rozvojové agentury.

Pontopolis z.s.
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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

Magie přírodních živlů
Čas pro neobyčejné zážitky 

Přírodní živly jsou základní esencí 
celého vesmíru, jsou stavebními 
kameny a základní prahmotou všeho, 
co jest. 
SVČ vás zve na bohatý program ve-
čera: výstavu prací dětí z kreativních 
kroužků, vyzkoušení si jednodu-
chých pokusů, živelné kreativní 
tvoření, poznání přírodních živlů na 
vlastní kůži, promítání animovaných 
filmů na půlkulovou plochu, ukázku 
dřevořezby, ohnivé vystoupení 
tanečnice Pelly.

Program:  19.00 – 21.15 h – Planetárium v Mo-
zaice 
19.00 – 22.00 h – Živelné kreativní 
tvoření a pokusy 
21.45 – 22.00 h – Ohnivé vystoupení 
umělecké tanečnice Pelly  
(orientalky.wz.cz)

termín:  2. 6.
Čas:  19.00 – 22.00 h
Místo:  SVČ Mozaika
vstupné:  dobrovolné
Přihlášky: bez přihlášek
Info:  Alena Hejduková, tel.: 461 725 352, 

736 761 281 
Podpořeno Spolkem přátel při SVČ 
Mozaika Polička.

Planetárium v Mozaice 
Digitální sférické kino, které má 
schopnost promítat film na půlkulo-
vou plochu. Diváci sledují promítaný 
film vleže nad sebou v nafukovací 
kupoli. Rezervujte si včas jeden, 
dva nebo všechny nabízené nejen 
animované filmy a zažijte neobyčej-
nou zábavu a vcítění se např. do kůže 
kosmonauta či potápěče v podmoř-
ském světě.

termín: 2. 6.
Čas:  19. 00 – 19. 30 h Život stromů 

Vhodné pro děti od 3 let do 3. třídy. 
Vydejme se s beruškou, světluškou 
a chroustem do světa rostlinné 
říše. Animovaný příběh motivující 
k přírodě a její ohleduplnosti.

Čas:  19. 45 – 20.15 h Jak měsíc putoval ke 
slunci 
Vhodné pro děti od 3 let do 3. třídy. 
Měsíc putuje po nebeské sféře – zvě-
rokruhu, protože se kdysi rozhodl, 
že by chtěl spatřit Slunce. Zažívá při 
svém putování různá dobrodružství 
a potkává několik moudrých rádců 
– setkává se s dvanácti znameními, 
které mu pomáhají jít za Sluncem 
tou správnou cestou a dohonit ho. 
Podaří se mu to?

Čas:  20. 30 – 21. 00 h Korálový útes 
Vhodné pro děti od 4 let do 3. třídy. 
Dvě rybky, Jake a Mrňous, se 
vydávají na dlouhou výpravu za zá-
chranou korálového útesu, ve kterém 
žijí. Podaří se jim útes zachránit? 
Rozluští tajemství, které jejich útes 
po věky chránilo? Pomohou snad 
rady staré a moudré želvy? Ukažme 
si krásy podmořského světa a korálo-
vého útesu plného života.

ždý závodník bude v cíli odměněn. 
V cíli bude: trampolína, malování 
na obličej, motokáry, jízda na koni, 
střelba z luku, tvořivá dílnička – dá-
rečky pro tatínky, slaňování a mnoho 
dalšího.

termín:  17. 6.
start:  13.30 – 15.00 h
Místo startu: parkoviště u Divadelního klubu
startovné: 80 táta + dítě/děti
Přihlášky: bez přihlášek
Info:  Alena Hejduková, tel.: 461 725 352, 

736 761 281 
Akce se koná ve spolupráci s MaTami, 
centrem pro rodinu z.s. a za podpory 
Spolku přátel při SVČ Mozaika. Za 
nepříznivého počasí se akce nekoná.

Program pro školy
Promítání filmu „The Plastic OCEAN“
Výukový program pro střední školy a 2. stu-

peň  základní  školy.  Organizováno  pod  zášti-
tou  Greenpeace  Česká  republika.  Film  bude 
promítán v anglickém jazyce s českými titulky 
v Divadelním klubu Polička.

rozšiřte náš tým a přidejte se k nám…
Nabídka pro  studenty 4. –  5.  ročníku magis-

terského studia pedagogických fakult
Máš zájem sbírat zkušenosti a aktivně se zapo-

jit do přípravy a realizace volnočasových aktivit 
dětí v Poličce? Jsi aktivní, nápaditý a máš chuť 
dělat nové věci? Nabízíme  ti možnost  spoluprá-
ce se zkušenými pedagogy ze SVČ v jakémkoliv 
oboru.  Začátek  spolupráce  od  října.  Podmínky 
spolupráce a platové ohodnocení upřesníme při 
osobním setkání.
Info:  Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352, 

e-mail: svecova@mozaika-policka.cz

SvČ Mozaika hledá vedoucí těchto zá-
jmových kroužků:
Na  příští  školní  rok  hledáme  vedoucí  kurzu 

malby,  šachů,  jógy  pro  děti  i  dospělé,  fitboxu 
a pilates.Pokud jsi příznivcem nové moderní vol-
nočasové aktivity a chceš se v ní realizovat, přijď 
mezi nás. Rádi uhradíme potřebný kurz.
Info:  Faltýnková Blanka tel: 461 725 352, 

736 761 281

Čas:  21.15 – 21. 45 h Ze země do vesmíru 
Vhodné pro děti od 4. ročníku ZŠ. 
Od planet sluneční soustavy, přes fasci-
nující vzdálenosti vesmíru až k černým 
dírám a bílým trpaslíkům. V pořadu 
vytvořeném Evropskou jižní observatoří 
se dozvíte téměř vše, s čím se můžete ve 
vesmíru setkat.

Místo:  SVČ Mozaika Polička
cena:  50 Kč
Přihlášky: do 2. 6.
Info:  Alena Hejduková, tel.: 461 725 352, 

736 761 281 
www.mobilniplanetarium.cz

kleine rally s velkým překvapením 
Čtvrtý ročník poličské RC Rally je tu. 
Tentokrát půjde o ostrý závod rádiem 
řízených modelů, měřený skutečnou 
závodní časomírou, což vlije do soutěže 
dávku adrenalinu. Nezapomeneme ani 
na nejmenší závodníky, kteří budou 
soutěžit na zjednodušené trati. Velkým 
překvapením bude možnost prohléd-
nout si závodní rally-speciál pardubické-
ho Autosportu Gajar, s nímž Pavel Gajar 
závodí na skutečných rally soutěžích. 
A možná ještě něco navíc.

termín:  9. 6.
Čas:  prezentace od 13.00 h 

závod od 13.30 h
Místo:  Dopravní hřiště Polička
startovné: 70 Kč/závodník
Přihlášky: bez přihlášek
Info:  Alena Hejduková, tel.: 461 725 352, 

736 761 281 
Za nepříznivého počasí se akce přesouvá 
do sportovní haly ZŠ Na Lukách. Pod-
pořeno Spolkem přátel při SVČ Mozaika 
Polička a sponzorem akce Kleine-foto/
grafické a tiskové studio Polička.

Táta frčí 
Den věnovaný tatínkům a dětem. 
Sportovně zábavné odpoledne pro celou 
rodinu. Nafoukněte pneumatiky u kol 
a kočárků, namažte brzdy, nasaďte hel-
my a přijeďte na jedinečný závod. Start 
je z parkoviště u Divadelního klubu a ka-
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Zprávy ze ZUŠ
V  měsíci  květnu  naše  škola 

uspořádala  již desátý  ročník  ce-
lostátní přehlídky Mládí a Bohu-
slav Martinů. Přes  tři  sta účast-
níků  ze  základních  uměleckých 
škol,  konzervatoří  a  hudebních 

gymnázií  z  celé České  republiky  soutěžilo v kate-
gorii  taneční,  výtvarné,  pěvecké  a  ve  hře  na  de-
chové nástroje. Děkujeme všem účastníkům, kteří 
v Poličce  vzdali  hold Bohuslavu Martinů,  výsled-
kové listiny naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
V  prvních  májových  dnech  se  soutěžilo  také 

v  celostátním  kole  soutěže  ZUŠ  v  Praze,  kde  se 
na krásném druhém místě umístil mladý tubista 
Martin Štancl (ped. vedení M. Jindra) a neméně 
krásné  třetí  místo  získala  ve  velmi  silně  obsa-
zené  kategorii  mezi  hráči  na  flétnu  Magdalena 
Teplá  (ped.  vedení P. Mazal). Všem moc gratulu-
jeme a děkujeme, že díky nim naše ZUŠka v mě-
řítku  celé  republiky  rozhodně nezůstává pozadu. 
A  pokud  vám  připadá,  že  dnes  je  náš  příspěvek 
jen  o  soutěžích,  tak  vám  dáváme  za  pravdu.  Zá-
věr  roku  opravdu  patřil  vrcholným  soutěžním 
kláním  a  nemůžeme  o  našich  šikovných  žácích 
přece mlčet. Radujeme se s nimi z jejich úspěchů 
a věříme, že vy všichni, kdo cítíte spolu s námi, že 
je třeba dělat čest našemu slavnému rodákovi, si 
o kulturní úrovni našich žáků také rádi přečtete. 
Tedy dále… Nesmíme zapomenout na naše mladé 
houslisty, kteří se vydali na jih Moravy. V houslo-
vé  soutěži  Újezdská  notička  přispěli  do  sbírky 
krásných výsledků naší školy Lada Kincová, která 
vybojovala 1. místo a zvláštní ocenění poroty, Mi-
riam Kašparová a Štěpán Šafář pak získali krásná 
2. místa. Za jejich výsledky stojí i velký kus práce 
jejich  pedagogů  –  Pavlíny  Kempné  a  Anety  Kla-
divové.  A  to  vše  za  velkého  přispění  vynikající 
korepetitorky  Ivy  Komárkové.  Všem  děkujeme 
a blahopřejeme.
Také  tanečnímu  oboru  naší  školy  se  daři-

lo.  V  krajském  kole  získala  choreografie  Dívka 
s květinou  stříbrné pásmo, bronzové pásmo pak 
choreografie  Valčík  vloček.  Blahopřejeme  tedy 
i  našim  tanečnicím  i  pedagogům  –  V.  Pelzové 
a P. Cuperovi – za jejich skvělou práci.

A  výčet  úspěchů  nekončí…  Z  celkového  počtu 
29 967  přihlášených  prací  byla  porotou  oceněna 
také  výtvarná  díla  našich  žáků,  a  to  na Meziná-
rodní dětské soutěži Lidice. Čestná uznání získaly 
Eliška  Havlíková,  Šárka  Uhlířová,  Jana  Hradec-
ká a Barbora Sodomková. Obrovským úspěchem 
je  pak  ocenění  kolektivem  vytvořeného  krátké-
ho  animovaného filmu  „Doba plastová“,  který  je 
jedním ze 3 oceněných filmů ze 64 přihlášených. 
Gratulujeme všem výše uvedeným a děkujeme za 
přípravu také učitelkám Magdaleně Tomšů a Pet-
ře Zemanové.
Jestli něco těší uměleckého pedagoga, tak je to 

radost  jeho žáka z dobře odvedeného výkonu na 
pódiu,  jevišti,  ve  výstavní  galerii,  radost  z  toho, 
že se výsledek snažení a talentu líbil publiku, pří-
padně porotě.  Spokojenost  a  radost  dětí  je  však 
pro  nás  nejdůležitějším  měřítkem,  hodnocení 
porot  je už třešnička na dortu. A jestli něco těší 
ředitele  umělecké  školy,  tak  je  to  spokojenost 
žáků  a  pedagogů,  kterou  si  nosí  po  dobré  hodi-
ně,  po  úspěšném  účinkování  na  koncertě,  před-
stavení či výstavě ve svých tvářích. A já nyní, na 
sklonku  školního  roku  velmi  děkuji  všem,  kteří 
v naší škole v očích nosí jiskřičky radosti z krás-
ných výkonů svých žáků, stejně jako všem dětem, 
které u nás zažívají své první umělecké úspěchy, 
a není  jim zatěžko odvádět pečlivou práci doma 
u nástroje, aby pak spolu se svými pedagogy do-
sahovaly krásných výsledků. A i když jsou někdy 
chvíle při nástrojích, v baletním sále či u plátna 
těžké  a  výsledek  se  zdá  být  v  nedohlednu,  jsem 
ráda,  že  nás  pojí  společná  myšlenka,  kterou  je 
cesta k umění.
Neváhejte  a  přijďte  se  podívat  na  naše mladé 

umělce  např.  7.  června  na  Slavnostní  závěrečný 
koncert naší školy nebo 28. června na absolvent-
ské představení tanečního oboru do velkého sálu 
Tylova domu, na absolventské koncerty 6. června 
v  Centru  B. Martinů  a  12.  června  ve  výstavním 
sále barokní radnice a zažijte spolu s námi to, co 
slovy prostě nelze popsat… O dalších akcích se do-
čtete na webu zusbmpolicka.cz.

MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Bohuslav Martinů – cesty 
na čtyřech kolech
V předchozích třech číslech MartiNovin jsme se 

zaobírali dopravními prostředky, které Bohuslav 
Martinů za svého života více či méně pravidelně 
užíval k osobní přepravě. Asi leckoho napadá, že 
ve  výčtu  chybí  nejčastější  dopravní  prostředek 
současnosti – auto, bez něhož si asi už nikdo ne-
umíme představit každodenní život. Automobil – 
zkráceně  auto  –  je  jednoznačným  fenoménem 
20.  století.  Nahradil  a  funkčností  (i  komfortem 
cestování)  předčil  všechny  do  té  doby  užívané 
dopravní  prostředky.  Řidič  či  pasažér,  který  jej 
užíval, už nebyl závislý na živé tažné síle předsta-
vované v historii nejčastěji koňmi nebo kravkami. 
A  nebyl  také  závislý  na  vybudované  trase  kolejí, 
jako tomu bylo u vlaků; mohl tudíž zvolit téměř li-
bovolnou trasu, danou pouze přístupností terénu. 
Jednoduše, pasažérům v autech se otevřely nové 
a do té doby nevídané možnosti cestování.
Na  rozdíl  od  jiných  kolegů  skladatelů 

(např.  operní  skladatel  Giacomo  Puccini  patřil 
k  úplně prvním velenadšeným  řidičům a majite-
lům  auta  v  Itálii),  nebyl  Bohuslav Martinů  prav-
děpodobně nikdy velkým automobilovým fanouš-
kem. Existuje naprosté minimum dokladů o jeho 
cestování autem. Není z nich jasné, zda B. Marti-
nů vlastnil řidičský průkaz a byl aktivním řidičem 
– pravděpodobně nikoliv.

Jako  pasažér  je  zachycen  na  fotografii  z  roku 
1928, kdy spolu s přítelem Stanislavem Novákem 
cestovali  autokarem  do  francouzských  Lourd, 
jednoho  z  nejznámějších  křesťanských  poutních 
míst.  V  korespondenci  je  zmínek  o  cestách  au-
tomobilem  minimum,  přesto  z  nich  lze  pár  za-
jímavých  informací  získat.  V  březnu  roku  1933 
referoval  skladatel  rodině  do  Poličky  o  výletech, 
které  s manželkou podnikli na Azurovém pobře-
ží  (Francouzská  riviéra),  liboval  si,  že:  „…je tu 
všechno organizováno (…) v autokarech, pohodl-
né a ne drahé, tak jsme profitovali.“
V Poličce se spřátelil s architektem a stavitelem 

Bohuslavem Šmídem, jenž vlastnil vůz a pravidel-
ně  ve  30.  letech  vozíval maminku  a  sestru Mar-
tinů na Bohuslavovy koncerty a opery prováděné 
v Praze či v Brně. S ním – a s největší pravděpo-
dobností  právě  jeho  autem  –  podnikl  Martinů 
a jeho rodina v létě 1932 výlet do Orlických hor na 
tehdy  proslulou  a  dodnes  existující Masarykovu 
chatu.

Častěji  se  o  jízdách  autem  v  dopisech  zmiňo-
val až v poválečných  letech. Od konce 40.  let  se 
v  Americe  stýkal  s  krajanem  Frankem  Rybkou, 
s nímž trávil hodně volného času. Rybka si pravi-
delně pronajímal auto a spolu s Martinů pak pod-
nikali řadu výletů. Nejvýmluvnější je skladatelův 
popis plánů společného cestování karavanem: „… 
já myslím, že si koupím zde s jedním známým 
takový vagón co se v něm nechá cestovat a po-
jedeme na západ, který ještě neznám (…) To jsou 
takové vagony, možná, že jste je viděli někdy ve 
filmu, je to jako autobus, je v tom kuchyň a led-
nička, a dá se v tom spát, zkrátka je to jako malý 
byt, pohodlné a může se člověk zastavit kde chce, 
nemusí hledat hotel, bydlí se v tom a pěkně. Při-
pne se to na automobil a jede se (…).“ (rodině do 
Poličky,  1951). Ke  realizaci  plánu opravdu došlo, 
s Rybkou    procestovali  státy New York  a Maine. 
V  r.  1954  Martinů  cestoval  autem  do  italského 
Arezza,  aby  si  ve  zdejším  chrámu  prohlédl  pro-
slulé  fresky  Mistra  Francesca,  jež  se  mu  staly 
inspirací  k  orchestrální  skladbě  (Fresky  Piera 
della  Francesca,  1955).  Na  začátku  dubna  1959 
pak  poslali  s  manželkou  do  Poličky  pohlednici, 
na níž referují o cestě autem z provensálské obce 
Castellane do Nice (necelá stovka kilometrů). Zda 
byl  v  obou  zmíněných  případech Bohuslav Mar-
tinů řidičem nebo jen spolujezdcem, z informací 
bohužel  nevyplývá.  Víme  ale,  že  v  souvislosti 
s některými provedeními nových skladeb necha-

li  leckdy  pořadatelé  pro  skladatele  s manželkou 
přistavit  auto  a  přivezli  je  přímo  na  akci.  V  po-
sledních měsících života skladatele ve Švýcarsku 
svým  automobilem  pravidelně  vozil  přítel  Paul 
Sacher.
Aby  byl  výčet  dopravních  prostředků  zcela 

kompletní,  zbývá  na  závěr  zmínit  autobus.  Jím 
se Martinů  s manželkou  častěji  přepravovali  ze-
jména v 50. letech, kdy trvale přesídlili z Ameriky 
zpět do Evropy. Charlotte ve svých vzpomínkách 
zmiňuje mj.  cestu  ze  severu  země  do Nice  a  vy-
zdvihuje výhody autobusu oproti vlakové přepra-
vě:  „A tak jsme nasedli začátkem září do auto-
busu a zamířili na jih. Přenocovali jsme v Lyonu 
a Tatíček si liboval, že se může vykoupat, vyspat 
v čisté posteli, a ne se trmácet ve vlaku.“ Podobně 
se o komfortu cesty autobusem zmiňuje Bohuslav 
Martinů v dopise sestře Marii: „(…) jedeme auto-
busem ze Genevy a budeme spáti v Avignonu kde 
byli ti slavní papežové. Tak se ta cesta rozdělí 
a nebude tak unavující.“ (březen 1959). Byl to je-
den z posledních dopisů sestře, neboť ta o necelé 
dva měsíce později zemřela. Bohužel i skladatelo-
vo zdraví se rychle zhoršovalo, plánovanou cestu 
ze Ženevy nakonec podnikl letecky, téměř ihned 
po příletu musel být hospitalizován v nemocnici, 
a i když byl posléze propuštěn do domácího ošet-
řování,  jeho  zdravotní  problémy  se  stupňovaly 
a vedly až k úmrtí skladatele 28. srpna téhož roku.

doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

MartiNoviny

Dne  29.  6.  2018  oslaví 
85. narozeniny pan Jindřich 
Bidmon z Poličky.
Vše nejlepší, hodně zdraví, 

životního elánu a optimismu 
do dalších let, přejí 

syn Jindřich a vnoučata 
Lukáš, Michaela a Pavel.

Blahopřejeme
Dne 28. 5. 2018 oslavila paní Věra Karlíko-

vá z Poličky krásné 80. narozeniny.
Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, 

štěstí a hodně životního optimismu.
manžel Josef a dcery Irena a Ivona 

s rodinami

Dne 7. 6. 2018 oslaví 86. narozeniny naše 
milá  maminka,  babička  a  prababička,  paní 
Alenka Kubásková z Bořin.
Touto cestou jí přejeme do dalších let hod-

ně zdraví, štěstí, pohody a životního elánu.
syn a dcera s rodinami, vnoučata 

a pravnoučata
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 Čas Název akce – popis Místo konání Pořadatel akce Kontakt, informace, rezervace
1. 6. 9.00 Den dětí na zahradě U Mlýna – Zveme všechny rodiče malých dětí na společně 

strávené dopoledne. zahrada U Mlýna MaTami matami@matami.cz
2. 6. 19.00 Dýchánek na terasách – Oblastní charita Polička se opět připojuje k městské akci 

Čas pro neobyčejné zážitky. Charitní dům II. (Vrchlického 16) Oblastní charita Polička zastupce@pol.hk.caritas.cz
 19.00 Magie přírodních živlů – Čas pro neobyčejné zážitky – Přírodní živly jsou základní esencí 

celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. SVČ Mozaika SVČ Mozaika Polička www.mozaika-policka.cz
 19.00 Planetárium v Mozaice – digitální sférické kino, které má schopnost promítat film 

na půlkulovou plochu. Diváci sledují promítaný film vleže nad sebou v nafukovací kupoli. SVČ Mozaika SVČ Mozaika Polička www.mozaika-policka.cz
 19.00 Čas pro neobyčejné zážitky 2018 – 19. ročník večerního putování Poličkou Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
 19.00 Polička v osmičkách Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
 19.00 Vernisáž: Polička v osmičkách Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
 19.30 Čas neobyčejných zážitků v knihovně Městská knihovna Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org

3. 6. 19.00 Solo: Star Wars Story – Ve 3D projekci se vydáme do galaxie ve zbrusu novém 
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz

4. 6. 19.00 Tiché místo – Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
5. 6. 14.00 Trénování paměti DPS Polička DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 14.00 Přijímací zkoušky do Divadelní školy při Divadelním spolku TYL Polička Divadelní klub Divadelní spolek Tyl www.divadelniklub.cz

6. 6. 14.00 Odemykání atria DPS Polička DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 14.00 Přijímací zkoušky do Divadelní školy při Divadelním spolku TYL Polička Divadelní klub Divadelní spolek Tyl www.divadelniklub.cz
 18.00 Absolventský koncert ZUŠ – absolventský koncert L. Kincové, M. Macháčkové a T. Přívětivé Městské muzeum a galerie (CBM) ZUŠ Bohuslava Martinů www.zusbmpolicka.cz
 19.00 Teambuilding – Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců banky 

vyrazí na teambuilding. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
7. 6. 17.00 Závěrečný slavnostní koncert ZUŠ – Vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ. velký sál Tylova domu ZUŠ Bohuslava Martinů www.zusbmpolicka.cz
 19.00 Black Sabbath – The End of The End – další z řady hudebních filmů Divadelní klub Divadelní spolek Tyl www.divadelniklub.cz

9. 6. 13.00 Kleine rally s velkým překvapením – Uteklo to jako voda a čtvrtý ročník poličské 
RC Rally je tu dopravní hřiště Polička SVČ Mozaika Polička www.mozaika-policka.cz

11. 6. 18.00 Pat a Mat znovu v akci – A je to opět tady, Pat a Mat, naši dva známí 
kutilové znovu v akci. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz

12. 6. 16.00 Výzkum o dostupnosti nájemního bydlení pro rodiny s dětmi MaTami (CBM) MaTami matami@matami.cz
 18.00 Absolventský koncert Kateřiny Tůmové radnice ZUŠ Bohuslava Martinů www.zusbmpolicka.cz

13. 6. 14.00 Květinová párty v Pomezí sportovní areál – bližší informace na recepci DPS Penzion DPS Polička DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 17.30 Bitva u Lipan – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové, další přednáška z cyklu Stát, 

tentokrát o bitvě u Lipan Městská knihovna Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org
 19.30 Debbie a její parťačky – Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární 

sérii Dannyho parťáci. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
14. 6. 17.30 Barbíny, William – komedie z prostředí showbusinessu a ukázka z připravovaného 

představení William v podání studentů Divadelní školy při DST Polička Divadelní klub Divadelní spolek Tyl www.divadelniklub.cz
 19.00 Útěky – přesunuté divadelní představení z května Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz

16. 6. 7.00 Cesty za uměním 2018 – gotika – baroko – barokní gotika Jihlava CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
17. 6. 13.30 Táta frčí – den věnovaný tatínkům a dětem. Sportovně zábavné odpoledne 

pro celou rodinu, kde se nudit rozhodně nebudete. parkoviště u Divadelního klubu SVČ Mozaika Polička www.mozaika-policka.cz
 13.30 Táta frčí – den věnovaný tatínkům a dětem. Ve spolupráci s SVČ Mozaika sjezdovka MaTami matami@matami.cz
 19.00 Backstage – Backstage přináší do českého filmu úplně nový a výjimečný žánr 

tanečního filmu. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
18. 6. 17.00 Kafe s babičkou – Večer, který můžete strávit se svými blízkými. MaTami (CBM) MaTami matami@matami.cz
 19.00 Afrika – Divadlo Járy Cimrmana opět po roce v Poličce Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz

20. 6. 13.00 Království panenek Městské muzeum a galerie (CBM) DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 17.30 Bitva na Bílé hoře – přednáška Dr. I Fridrichové-Sýkorové Městská knihovna Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org
 18.00 Příšerky z vesmíru – Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
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21. 6. 14.00 Narozeninové zpívání DPS Polička DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 19.00 Beseda s profesorkou Vladimírou Dvořákovou – politoložka, bývalá předsedkyně 

akreditační komise, poprvé v Poličce Divadelní klub Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org
22. 6. 19.00 Představení knihy Zdánlivá smrt – křest knihy Václava Grubhoffera kostnice na hřbitově sv. Michala Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org
23. 6. 9.00 Bleší trh – tradiční prodej přímo z kufrů aut parkoviště pod Tylovým domem MaTami matami@matami.cz
24. 6. 19.00 Jurský svět: Zánik říše – 3D – pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
25. 6. 19.00 Escobar – zfilmovaný příběh jednoho z největších zločinců všech dob Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
26. 6. 17.00 Co Čech, to muzikant? – kapely osmých a deváté třídy ZŠ Na Lukách. Umí každý 

zahrát či zazpívat? Netradiční pokus s nepředvídatelným výsledkem. Divadelní klub Divadelní spolek Tyl www.zsnalukach.cz
 16.30 Kurz tvůrčího psaní – Cesta Městská knihovna Městská knihovna Polička www.knihovna.policka.org

27. 6. 13.00 Posezení na přehradě přehrada DPS Penzion Polička www.dpspolicka.cz
 17.00 Houpací pohádky, Králova řeč – představení literárně-dramatického oboru ZUŠ Divadelní klub ZUŠ Bohuslava Martinů www.zusbmpolicka.cz
 19.00 Jsem božská – Komedie o obyčejné holce „krev a mlíko“, která začne sama sebe 

vnímat jako super kočku. Kino Tylův dům Tylův dům www.tyluvdum.cz
28. 6. 17.00 Absolventské představení tanečního oboru ZUŠ velký sál Tylova domu ZUŠ Bohuslava Martinů www.zusbmpolicka.cz
29. 6. 21.30 Letní Kino pro děti i dospělé – Coco Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
1. 7. 16.00 Divadélko pro děti, Dlouhý, Široký a Bystrozraký Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
3. 7. 14.00 Dílnička pro děti v radnici, Krasohled radnice CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org

 Název akce – popis Místo konání Pořadatel akce Kontakt, informace, rezervace
28. 4.–2. 9. Výstava: Fenomén Merkur – výstava oblíbené stavebnice Merkur 

pro malé i velké stavitele… Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org
5. 5.–2. 9. Výstava: Známé i neznámé podoby Radka Pilaře – výstava 

představuje tvorbu vynikajícího českého výtvarníka, ilustrátora 
a především autora podoby dobráckého pohádkového loupežníka Rumcajse… Radnice CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org

26. 5.–22. 9. Výstava: Království Panenek – výstava představuje krásnou sbírku historických 
panenek sběratelky paní Evy Procházkové… Městské muzeum a galerie (CBM) CBM (Muzeum) muzeum@muzeum.policka.org

Galerie Kabinet Chaos
Eliška Šárková, Krajina mraků,  
9.–29. 6. v 17 h.
Po letošní úvodní, květnové výtvarné akci Zelený 

muž Jany a Tomáše Kingových, která bude pokračo-
vat během letního výtvarného symposia Chaos Start 
2018 (byla inzerována pouze na FB na stránkách Ga-
lerie Kabinet Chaos) pokračujeme ve výstavním pro-
gramu prezentací prostorové  fotografické  instalace 
Elišky  Šárkové,  absolventky  fotografie  na  FAMU 
v Praze, 2015.
Eliška představí  v našem alternativním výstav-

ním prostoru Chaos Box  sedm velkoformátových 
světelných  boxů  s  fotografickými  záznamy  mra-
ků.  Jejími  slovy:  „V sérii fotografií, která začala 
vznikat během podzimu minulého roku, jsem se 
odklonila od žánru portrétu, jímž jsem se dlouho 
zabývala, a intuitivně jsem začala hledat novou 
cestu tématu, který by sjednotil vizuální jednodu-
chost s mými osobními prožitky a odproštění se od 
popisu reality.

V repertoáru zamlžených monochromních kra-
jin jsem pojala výtvarnou představu a psychologii 
místa jako jeden organický celek, v němž člověk na-
chází čas sám pro sebe a svá rozhodnutí.

Zobrazené motivy přírody, vybrané záměrně 
z prostředí mého rodného kraje, se mění nejen podle 
osobních příběhů a postřehů vůči okamžiku, v němž 
se v průběhu vzniku fotografie nacházím, ale také 
díky napětí, které se rozpíná v samotných vazbách 
a otázkách člověka vůči přírodě. Do jaké míry je pro 
naše vnímání nepostradatelná.

Snový, místy až abstrahující obraz krajiny, v níž 
se jen zřídka objevuje lidská přítomnost, vnímám 
právě jako nezbytnou cestu za podivuhodnou do-
konalostí, živého’, kterou nelze naaranžovat ani 
pokládat za samozřejmou, ale mít to štěstí si ji na 
moment prožít a malý útržek z toho celku ulovit.“
Eliška  Šárková  má  za  sebou  řadu  skupinových 

a  několik  samostatných  výstav,  absolvovala  stipen-
dijní pobyt v California institute of the Arts v oboru 

fotografie (2010) a pracovně a profesně se realizova-
la v Hong Kongu (2014). V současné době se věnu-
je své tvorbě, práci a mateřství, je maminkou dvou 
malých dětí. Elišku také váží vřelé přátelské vztahy 
k našemu regionu, který velmi často navštěvuje.
Jménem Spolku Planeta Chaos z.s., pod jehož hla-

vičkou  se  koná  celoroční  kulturní  vzdělávací  a  vý-
stavní program Galerie Kabinet Chaos, se na setkání 
s  vámi  těší MgA. Eliška Šárková a MgA. Veronika 
Šrek Bromová, předsedkyně spolku.
Najdete  nás  na  adrese  Střítež  68,  572  01  Polič-

ka,  4 km  od  Poličky  směrem  na  Sebranice  a  Lito-
myšl, po pravé straně odbočka a paralelní silnička 
s hlavní silnicí. Otevřeno v den vernisáže a v neděli  
od 13 do 18 h, nebo po domluvě na verbrom@gmail.
com, mob:  602 315 213.  Program  sledujte  na www.
artmap.cz, nebo na FB Galerie Kabinet Chaos.
Celoroční  kulturní  a  výstavní  program byl  letos 

podpořen  kulturními  granty  nadace  Agosto  Foun-
dation, MKČR a město Polička. Děkujeme.
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Polička Jazz
Město plné jazzu
Již po dvaadvacáté se v termínu 18.–21. dubna 

konal ve městě Polička Jazz Festival. Tato akce, 
kterou společně připravil Tylův dům a Divadelní 
spolek Tyl, byla zahájena již ve středu hudebním 
divadlem Ježkovy stopy – Proč nemohu spát.
Hlavní program byl připraven na páteční a so-

botní večer. I přes téměř letní počasí si v pátek do 
velkého sálu Tylova domu našlo cestu mnoho pří-
znivců tohoto hudebního žánru. Ti si nenechali 
ujít  vystoupení Martin  Brunner  Tria  a  Epoque 
Quartetu. Vyslechli jedinečné spojení jazzového 
tria s klasickým smyčcovým kvartetem. Během 
vystoupení zazněly skladby z Brunnerova autor-
ského  cyklu  „Morning  Walks“,  zkomponované 
přímo  pro  toto  uskupení.  Došlo  tak  k  propoje-
ní vážné hudby a soudobého  jazzu. A že se  tato 
kombinace  podařila,  dokazoval  potlesk  poslu-
chačů. Druhým hudebním zážitkem večera bylo 
vystoupení  Prime  Time  Voice.  Seskupení  tvoří 
dámské  vokální  trio,  které  má  široký  pěvecký 
záběr,  a  skupina  jazzových  instrumentalistů. 
Postupně  se  Tylovým  domem  nesly  originálně 
zaranžované  swingové  hity,  filmová  hudba,  ale 
také vlastní vokálně jazzová tvorba.
O  závěr  pátečního  programu  se  postaral  Lu-

boš  Andrš  Group.  Kytarista,  skladatel  a  peda-
gog  Luboš  Andršt  je  důležitou  osobností  české 
populární hudby. Působil v mnoha významných 
kapelách a na začátku osmdesátých let minulého 
století  založil  vlastní  kapelu  Blues  Band.  Polič-
skému publiku představil svou jazzovou polohu. 
A  to  hudebníky  odměňovalo  bouřlivým  potles-
kem.

Sobota byla posledním dnem festivalu. Poslu-
chači, kteří byli zastoupeni ve všech generacích, 
si nejprve vyslechli Najponk Trio, které nabídlo 
především čistokrevný jazz. Poté jeviště obsadil 
bigband Concept Art Orchestra, který je na čes-
ké scéně mimořádným úkazem. Postupně tento 
soubor  zahrál  skladby  z  alba  „The  Prague  Six“, 
pod vedením trumpetistky Štěpánky Balcarové.
Polička Jazz Festival uzavřelo vystoupení Ele-

ny  Sonenshine  a  kapely  Jocose  Jazz.  Zpěvačka 
není  místnímu  publiku  neznámá,  vystupovala 
zde  nejen  v  rámci  festivalu,  ale  také  na  klubo-
vých večerech. S kapelou Jocose Jazz  spolupra-
cuje  několik  let  a  to,  že  jsou  sehraní,  vyniklo 
například v četných improvizovaných pasážích.
A  kdo  si  chtěl  během hudebních  produkcí  na 

Polička  Jazz  Festivalu  potěšit  také  oko,  měl 
možnost  tak učinit  nad obrazy  Jam Session od 
výtvarnice, pedagožky a  ilustrátorky  Ivany Mě-
kotové.  Ta  zde  představila  svůj  osobitý  pohled 
nejen na hudební svět, který zachytila technikou 
suchých pastelů.

Stanislav Sáňka, 
PR Tylův dům Polička

Ohlédnutí za vydařeným 
festivalem Polička Jazz
Ve dnech 18.–21. dubna proběhl již 22. ročník 

festivalu Polička Jazz. Celkem tři festivalové ve-
čery přilákaly do Tylova domu opět velké množ-
ství příznivců dobré, nejen jazzové hudby.

Orchestr Ježkovy stopy zahájil festival hudeb-
ní  revue  „Proč nemohu  spát  aneb Příběh Osvo-
bozeného divadla“. Důležité okamžiky z historie 
známého divadla byly odvyprávěny pomocí hitů 
i méně známých písní z divadelních her. Soubor 
Ježkovy  stopy  měl  své  vystoupení  promyšlené 
do posledního detailu – samozřejmostí byly vý-
borné výkony orchestru a kvalita pěveckého tria, 
potěšily  divadelní  předěly  mezi  písněmi,  s  at-
mosférou  představení  ladily  elegantní  dobové 
oděvy  i  malý  tištěný  program.  Tento  swingově 
divadelní večer nastavil laťku hodně vysoko.
Další  tradiční  součást  festivalu,  výstava 

v  předsálí,  doznala  drobné  obměny.  Zůstala 
hudební  tématika,  fotografie hudebníků ale na-
hradily obrazy. Výtvarnice a  ilustrátorka  Ivana 
Měkotová  představila  svůj  osobitý  pohled  na 
hudební  svět,  přijala  pozvání  na  festival  a  celý 
program si velmi užívala.

Trojice  kapel  v  pátek  ukázala  pestrou  škálu 
směrů,  kterými  se  jazz  může  vydat  –  spojení 
s vážnou hudbou, popem a bluesrockem. Druhý 
den  pak  zněl  tradičnější  jazz,  ale  opět  s  mno-
ha odstíny – klasické  jazzové  trio, moderní big 
band a výborná jazzová zpěvačka. Připomeňme 
si, co bylo po oba dny ke slyšení a vidění.
Páteční večer zahájil Martin Brunner s  jazzo-

vým  triem  doplněným  o  hudebníky  klasického 
smyčcového Epoque Quartet. Právě pro toto ob-
sazení  Brunner  napsal  cyklus  Morning  Walks. 
Skladby  postavené  na  jazzovém  základě  s  vel-
kým  prostorem  pro  smyčce  místy  navozovaly 
atmosféru koncertu vážné hudby, jindy připomí-
naly klubový moderní  jazz a Brunnerovo piano 
mezi  oběma  polohami  procházelo  s  naprostou 
samozřejmostí.
Odlehčení  přinesla  kapela  Prime Time Voice. 

Dámské  vokální  trio  doprovázené  třemi  muzi-
kanty předvedlo swingové hity, filmové melodie 
i  vokalizované  jazzové  standardy.  Zaujala  ze-
jména propracovanost zpívaných partů a jednot-
ná swingová úprava dobově i žánrově odlišných 
písní.
Závěr večera patřil  legendě českého bluesroc-

ku  Luboši  Andrštovi.  S  kapelou  zahrál  vlastní 
písně  i  skladby  svých  kytarových  vzorů Kenny-
ho  Burrella  či  Johna  McLaughlina.  Energický 
koncert  plný  skvělých  sól  zakončil  první  den 
festivalu.
Pianista Najponk je nejen skvělý hráč, ale také 

velký znalec dějin jazzu. Obojí ukázal v úvodním 
koncertu sobotního večera. Zahrál staré blueso-
vé a neworleanské písně, bebopovou klasiku, ale 
také  vlastní  skladby.  Dokonalá  technika  jeho 
hry, souhra s neméně výbornými spoluhráči, to 
vše navíc bez potřeby se předvádět vyvolalo ne-
jen ve mně přání: kéž by hráli celý večer. Naštěs-
tí  další  vystupující  soubor na  sebe  rychle  strhl 
veškerou  pozornost.  Sympatická  mladá  dáma, 
dirigentka  a  skladatelka  Štěpánka  Balcarová, 
přivedla na scénu bigband složený ze špičkových 
hráčů. Concept Art Orchestra je vedle hráčských 
kvalit unikátní svým repertoárem, sestávajícím 
především ze skladeb šestice autorů: Balcarová, 
Brunner, Jirucha, Křišťan, Soukup, Sýkora. Po-
ličské publikum dostalo příležitost seznámit se 
se  současným  bigbandovým  jazzem,  místy  tro-
chu  experimentálním,  ale  s  nebývalým  množ-
stvím hudebního vtipu.
Na závěr večera vystoupila  stálice poličských 

jazzových  koncertů:  zpěvačka  Elena  Sonne-
shine  s  kapelou  Jocose  Jazz.  Skvělý  koncert  se 
vyznačoval pestrým repertoárem, výborným pě-
veckým výkonem a dokonalou souhrou. Byla to 
odpovídající  tečka  za  letošním  vydařeným  roč-
níkem  Polička  Jazz  Festivalu.  Na  další  jazzové 
koncerty naštěstí nemusíme  čekat  celý  rok.  Již 
v září začnou pravidelná jazzová setkání v Diva-
delním klubu.

Tereza Štaudová

Koncert dvou 
pěveckých sborů

Srdečně  vás  zveme  na  vystoupení  mužského 
sboru z Jimramova Vocatus Ecumenicus a pěvec-
kého  sboru Gymnázia  Polička  Juliettes,  který  se 
uskuteční ve čtvrtek 14. června od 19 hodin v aule 
gymnázia.
Mužský  pěvecký  sbor Vocatus Ecumenicus  byl 

založen  v  roce  2006  a  brzy  si  získal  popularitu 
v  širokém  okolí.  Současným  sbormistrem  je  Ol-
dřich  Růžička.  Jeho  repertoár  tvoří  především 
klasické, duchovní a lidové písně. Vocatus Ecume-
nicus navazuje na tradice amatérských mužských 
pěveckých sborů, které v regionu na pomezí Čech 
a Moravy působily. Osobitým způsobem se věnuje 
také  pěstování  spolkové  činnosti  v  duchu  vlaste-
neckých tradic.

Ellen Erbesová

Výstava bonsají

Obec  Lubná  a  Bonsai  klub  Skalka  pořádají  
16.–17. 6. v Penzion u Roušarů v Lubné u Poličky 
výstavu bonsají – Bonsai 2018.
Sobota  10  –  19  hod.  Ukázka  tvarování  od 

14.00 hod. Neděle 8 –  17 hod. Ukázka  tvarování 
(škola Koryuu kai).
Prodej: bonsají, keramiky, okrasných rostlin, li-

teratury.
Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdarma. 
Info: bkskalka@seznam.cz.

Vítání ptačího 
zpěvu

V úterý 1. 5., v brzkou ranní hodinu, se v Liboháji 
sešla  skupinka  lidí,  aby přivítala ptačí  zpěv se  zají-
mavým povídáním pana Češky o zpěvu a ptáčcích 
samotných.  Překvapením  bylo  i  několik  zajíčků, 
které  jsme  cestou  potkali.  Účastníci  na  závěr  do-
stali i letáčky o kavkách, balíček karet a nejrychlejší 
a nejbystřejší děti i dospělí vyhráli i knížky o ptácích. 
Ještě  ten  den  jsem  v  Poličce  slyšel  prvního  rorýse. 
Rorýsi v Poličce pravidelně vyvádějí mladé a odlétají 
zpět do Afriky začátkem srpna.

René Habrman
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V Poličce bylo slavnostně 
otevřeno chráněné bydlení

Domov  na  zámku  Bystré  poskytující  sociální 
služby  osobám  s  mentálním  postižením  otevřel 
dne 9. května v centru Poličky objekt, ve kterém 
poskytuje  službu  chráněné  bydlení  a  denní  cent-
rum  pro  lidi  s  těžkým  mentálním  a  kombinova-
ným postižením.
Slavnostního  zahájení  provozu  se  zúčastnili 

zástupci zřizovatele organizace Domov na zámku 
Bystré, vedoucí Odboru sociálních věcí Pardubic-

kého kraje  Ing. Helena Zahálková a  radní zodpo-
vědný za sociální péči a neziskový sektor Ing. Pavel 
Šotola. Pozvání přijal také starosta města Poličky 
Jaroslav Martinů a další zástupci organizací měs-
ta Poličky.  „Za město Poličku jsem velmi rád, že 
jsme přispěli k vytipování vhodného objektu pro 
tento záměr Pardubického kraje. Mám velkou ra-
dost, že se projekt vydařil, a to nejen z pozice kra-
je, ale především z důvodu spokojenosti nových 
obyvatel domu, kterým se zde dle jejich vyjádření 
velmi líbí,“ komentuje Jaroslav Martinů.

Ředitel Domova na zámku Bystré Mgr. Ivo Musil 
seznámil přítomné se záměrem využití celého ob-
jektu a také genezí záměru. „Rodinný domek v lo-
kalitě, na mostě’ prošel nenáročnou rekonstrukcí, 
během níž došlo ke změně dispozic především 
v prvním bezbariérovém podlaží. Tato část domu 
bude využita jako denní centrum pro uživatele 
služby domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním,“ uvedl Mgr. Musil.
Od začátku dubna se v objektu poskytuje poby-

tová  služba  chráněné bydlení pro pětici mladých 
lidí.  Prostory  rodinného  domu  jsou  koncipovány 
jako běžná domácnost, o kterou se uživatelé chrá-
něného bydlení sami starají a hospodaří. Podporu 
v těchto činnostech jim zajištují pracovníci domo-
va. V  tom mohl Domov na zámku Bystré vyjít ze 
svých  zkušeností  se  stejnou  službou,  kterou  po-
skytuje v Bystrém. „Jsem velmi rád, že obyvatelé 
ze zámku v Bystrém našli nový domov v přiro-
zeném prostředí města. Ústavní péče o osoby se 
zdravotním postižením tak nahrazuje péčí v ko-
munitě, v prostředí, které je běžnou domácností. 
Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že se tímto 
výrazně zvyšuje kvalita života těchto osob i jejich 
kompetence a soběstačnost,“ uvedl Pavel Šotola.
Noví  obyvatelé  města  Poličky  si  v  rodinném 

domě  zvykli  takřka  okamžitě.  Líbí  se  jim  nejen 
nový domov, ale také činnosti v AC dílnách Oblast-
ní charity v Poličce, kam chodí každý pracovní den. 
Svůj volný čas mohou trávit i na malé zahrádce za 
domem,  kde  se  v  blízké  budoucnosti  počítá  také 
s instalací malého skleníku. Těší se i na další akti-
vity v Poličce, kterých se mohou zúčastnit.
Všichni přítomní slavnostního otevření popřáli 

uživatelům chráněného bydlení hodně štěstí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Poznejte Poličku s GEOFUNem
Polička  je  jedním z prvních měst, kde vznikly 

geolokační hry GEOFUN. Na jejím území je v na-
bídce celkem 5 geolokačních her, které zábavnou 
formou  seznamují  s  místní  historií  a  zajíma-
vostmi.  Pro  letošní  sezónu  byly  čerstvě  aktuali-
zovány a vylepšeny a nabízí tak nové zážitky. Po 
Moravské Třebové a Svitavách se stala tak třetím 
městem Českomoravského pomezí, kde proběhla 
zatraktivnění geoher.
Takže co vás v  rámci her čeká? Budete se  sna-

žit přijít na kloub tomu, kdo má delší loket, zdali 
Poličáci nebo Litomyšláci. Vydáte se na obhlídku 
atraktivních poličských hradeb, během které zjis-
títe,  jak byly  skutečně vystavěny. Ve hře  „Noční 
mise“  možná  složíte  bobříka  odvahy  na  neda-
lekém  Šibeničním  vrchu.  Budete  také  pátrat  po 
stopách  a  notách  nejslavnějšího  místního  rodá-
ka Bohuslava Martinů a vydáte se za ním takřka 
„pod oblaky“ do jeho rodné světničky ve věži kos-
tela sv. Jakuba. Hry nově zpestřuje zejména vyu-
žití rozšířené reality.
Každou  geohrou  provází  zábavný  a  stylový 

průvodce. Hráči  se  tak  seznámí  s  bájným  stavi-
telem  Zdislavem,  nejslavnější  poličským  rodá-
kem  Bohuslavem Martinů  a  nově  také  i  s  jeho 
otcem Ferdinandem. Vylepšení her, mimo jejich 
obsahové  doplnění,  spočívá  hlavně  v  doplnění 
dabingu, takže každý průvodce již bude na hráče 
z telefonu promlouvat a bavit je svými vtipnými 
hláškami.
Hry  je  možné  odehrát  kdykoliv  během  roku 

a je dobré si na každou vyčlenit alespoň 1 hodinu. 
Cestou  na  hráče  čeká  mnoho místních  historic-
kých zajímavostí a budou plnit  různé úkoly, aby 
ve svém poslání uspěli. Doporučujeme si s sebou 
vzít  peníze  na  případné  vstupné  do  některého 
z turistických objektů na trase.

Mobilní aplikace je ke stažení pro systémy An-
droid a iOS zdarma. Po stažení aplikace a vybrané 
hry musí hráč pouze se svým chytrým telefonem 
dorazit na start hry a dobrodružství může začít.

O GEOFUNu
GEOFUN  vychází  z  populárního  geocachin-

gu. Hry  v  něm přináší  unikátní  příběhy,  jejichž 
součástí se stávají samotní hráči, a poznávání je 
tak pro ně mnohem zábavnější a přináší mnoho 
zážitků.
GEOFUN v sobě spojuje 4 populární záležitos-

ti:
zážitky, cestování, poznávání
… a to vše zdarma v chytrém telefonu!

Princip hry spočívá ve využití  chytrých  telefo-
nů  (smartphones)  se  systémy  iOS nebo Android, 
které  umožňují  lokalizaci.  Díky GPS modulu  te-
lefon  přesně  ví,  kde  se  nacházíte,  a  podle  toho 
reaguje, komunikuje a uděluje úkoly. Kromě toho 
tak měří čas, umí nahrávat  i pouštět video, zob-
razovat  fotografie,  komunikovat  s  vámi  hlasově, 
hodnotit  vaše odpovědi na  různé otázky,  zvládá 
rozšířenou realitu a ještě mnoho dalšího.
Kouzlo GEOFUNu tkví v tom, že hráč neví, jaké 

úkoly ho čekají, dokud nedorazí na určené místo 
začátku  geosrandy.  Předem  zjistí  pouze  stručný 
popis geosrandy a faktory náročnosti, které jsou 
čtyři – fyzický, mentální, trapnosti a zábavy.
Plnění úkolů sleduje a kontroluje samotná mo-

bilní aplikace prostřednictvím technických mož-
ností (senzorů), které chytrý telefon má k dispo-
zici. Hráči pak dostávají tzv. geonky (body) podle 
úspěšnosti plnění úkolů. Hráč získává geonky do 
celkového skóre a má možnost hrát o různé ceny 
v aktuálně probíhajících soutěžích.

Colour Meeting 
13.–14. 7.

Rozmohl  se  nám  tady  takový  nešvar.  Prý  se 
letos  Colour  Meeting  nekoná  –  to  máte  rekon-
strukci  parku,  zaneprázdněné  lidi,  té  kultury 
je  přece  jen  dostatek… omyl!  Co  bychom  si my, 
pořadatelé, počali se svým volným časem, když 
bychom  nezařizovali,  nesháněli,  nedomlouvali, 
nepřemlouvali a tak vůbec? A co teprve vy, kteří 
se celý rok těšíte na zajímavé hudebníky ze svě-
ta, na poctivé jídlo do talíře a posezení s přáteli. 
Není  třeba  podléhat  bludům  a  panice,  Colour 
Meeting bude jako vždy v parku u Synského ryb-
níka, a to 13.–14. července.
Na  co  se můžete  těšit?  Tradičně  budeme  fes-

tivalem objevujícím nové tváře, rytmy a umělce 
z celého světa. Začneme exotikou – z karibského 
Guadeloupe dorazí Delgres,  z Austrálie Rhyece 
O‘neill & The Narodniks,  ze  Španělska  dámská 
sestava  Roba  Estesa.  Neznáte  je?  To  je  skvělé, 
přijďte se na festival seznámit.
Dorazí  ale  i  známé  firmy  –  Circus  Brothers, 

krásná  Kalle,  Metronome  Blues,  Oswaldovi, 
Milli Janatková a další. Vystupovat budou stejně 
jako  předešlé  dva  roky  na  hlavní  scéně  a  v  hu-
debním stanu.
Chybět  nebudou  ani  divadelníci,  pro  malé 

i  velké zahraje Divadlo 100opic,  zabubnujete  si 
s Bětkou a Pavlem Jasanskými. Divadelní před-
stavení  se  tradičně  budou  konat  v  parku mimo 
areál  festivalu,  i  kolemjdoucí  se  tak mohou  po-
těšit a rozptýlit. Více o programu najdete na FB 
a webových stránkách festivalu.
Vše  osvědčené  a  oblíbené  stále  platí  –  domá-

cí  kuchyně,  čajovna,  bar,  dětský  koutek,  pitná 
voda, trochu výtvarna pro oko, dost dobré hudby 
pro každého. Lístky na celý víkend za 300 Kč (na 
místě 390 Kč) v předprodeji v IC Polčika a Knih-
kupectví Dolejš. Děti do  140 cm a držitelé ZTP 
mají vstup zdarma.
Pokud  se  chystáte  z  větší  dálky  a  nemůžete 

si  vstupné  v  předprodeji  zajistit  v  Poličce,  kon-
taktujte nás na colourmeeting@gmail.com. Což 
můžete i v případě, že chcete přiložit ruku k dílu, 
rozvézt plakáty nebo cokoliv dalšího. Využít lze 
též platformy GoOut.cz.
Děkujeme  za  podporu  Ministerstvu  kultury, 

městu  Poličce,  všem  podporovatelům,  dobro-
volníkům a dobrým lidem a také návštěvníkům 
festivalu.
Sejdeme se v parku…
www.colourmeeting.cz

Kardiaci zvou
Příznivce kondičních vycházek zveme v  sobo-

tu 9. června na výlet do Nových Hradů. Součástí 
výletu  bude  prohlídka  zámku  a  zámeckých  za-
hrad.
Cena  za  autobus  80 Kč,  odjezd  plánujeme 

v 8.30 h z Poličky, v 9.00 h ze Svitav.
Zájemci o výlet se mohou přihlásit u paní Na-

vrátilové.
Dále zveme v neděli 24. 6. na „Běh naděje“ od 

14.00  h  do  Poličky,  kde  podpoříme  účastníky 
této akce.
V  měsíci  dubnu  jsme  uspořádali  vycházku 

po Poličce  spojenou s pálením čarodějnic. Této 
akce se zúčastnily také děti z Dětského domova 
v Poličce. Jejich účast nám odpoledne příjemně 
zpestřila.  Akce  se  zúčastnilo  celkem  96  členů 
a dětí. Všichni si společně strávený den užili a už 
nyní se těšíme na další společné akce.
Velké  poděkování  patří  městu  Polička  a  Pe-

kárně Borová za poskytnutí sponzorských darů 
a  TJ  Spartak  Polička  za  umožnění  pálení  ohně 
na stadionu.

Pavel Brokl, předseda
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Aby nebyl nikdo sám
Končí první pololetí  letošního roku. Úkoly, které 

jsme si uložili na konec dubna a průběh měsíce květ-
na, jsme bezezbytku splnili.
Zvlášť důstojné bylo pietní shromáždění 8. května 

k 73. výročí ukončení 2. světové války a vzdání pocty 
všem padlým vojákům a občanům. Poděkování patří 
všem, kdo se této akce zúčastnili.
Proběhlo několik jednání s organizacemi v Poličce, 

navázali  jsme kontakt s odbornou školou v Poličce, 
která  nám  umožní  naplnit  další  zájmovou  činnost 
pro naše členy. Jako součást akcí ke 100. výročí vzni-
ku  Československé  republiky  pořádáme  v  měsíci 
červnu sportovní hry seniorů a důchodců. Obracíme 
se na jednotlivé firmy a instituce o možnou pomoc 
při organizaci  a  také  s prosbou o hmotné  zajištění. 
Za případnou podporu těchto her předem děkujeme.
V měsíci červnu nás čeká několik zájezdů, první již 

7. června na prohlídku Čapího hnízda. Odjezd auto-
busu je 7.30 hodin od autobusové zastávky u Stratíl-
ka, vedoucí paní Marie Lajžnerová.

Dne  22.  června  se  uskuteční  turistický  výlet  do 
Borové,  pojedeme  vlakem  z  nádraží  v  10.33  hodin, 
vedoucí paní Švejdová, je připraven pěkný program. 
V  případě  deštivého  počasí  se  tento  výlet  nekoná 
a odkládá se.
Dne  28.  června  se  pojede  druhý  zájezd  na  Čapí 

hnízdo,  vedoucí  zájezdu  Ing.  Petr  Lajžner.  Odjezd 
autobusu ze zastávky u Stratílka v 6.00 hodin.
A v neposlední řadě, jak již bylo zmíněno, pořádá 

naše organizace 4. sportovní hry na stadionu u Libo-
háje dne 27. června ve 13.00 hodin. Žádáme účast-
níky, pořadatele a organizátory o včasný nástup. Je 
to i součást přípravy vybraných účastníků na 5. ce-
lostátní a mezinárodní sportovní hry, které se konají 
letos v Praze 9.–12. července. Rovněž také chceme 
obsadit sportovní hry Rady seniorů v Olomouci. Ak-
tivní  činností  našich  seniorů-důchodců  podporuje-
me naše zdraví a pozitivní přístup k životu. A proto 
sportu zdar, aktivně i o prázdninách.

Předseda MO SČR Polička J. Koráb

Dne 8. 5. 2018 jsme uložili 
našeho  milovaného  syna  na 
centrálním  hřbitově  v  Po-
ličce.  Jindřich  Brázda  byl 
3.  12.  2017  bezdůvodně  bru-
tálně napaden a zemřel.
Vzpomíná

zarmoucená rodina 
a přátelé.

4.  června  2018  položíme 
kytičku na hrob k nedožitým 
70.  narozeninám  pana  Jaro-
slava Kučery.
9. října 2009 prohrál boj se 

zákeřnou nemocí.
Vzpomíná

manželka a děti Marcela 
a Leoš s rodinami.

Dne  16.  6.  2018  uplyne 
5  let od náhlého úmrtí naše-
ho  milého  manžela,  tatínka 
a dědečka, pana Jana Baníka. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

manželka a synové 
s rodinami

Měl jsem Vás rád,
chtělo se mi žít.
Přišla však krutá nemoc
a já musel od Vás odejít.
Dne  17.  června  vzpomene-

me  2.  výročí,  kdy  nás  opus-
til  náš  jediný  syn  Vladimír 
Čapek. K nebeským branám 
posíláme velikou vzpomínku 
k  jeho  nedožitým  50  letům, 
které by měl 5. června.
S láskou vzpomínají

všichni příbuzní, 
rodiče a sestry.

Dne  19.  6.  2018  vzpome-
neme  první  výročí  úmrtí 
našeho milovaného manžela, 
tatínka  a  dědečka,  pana  La-
dislava Martinů.
S láskou vzpomínají

manželka, dcera, syn 
s rodinou a vnoučata.

Vzpomínáme

Stomatologická 
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 6.  MUDr. Ševčík Stanislav, Polička, 
1. máje 607, 461 724 423

9.–10. 6.  MUDr. Švecová Dagmar, 
Litomyšl, Šmilovského 1122, 
461 613 663

16.–17. 6.  zubní lékař Vaskiv Natalia, 
Litomyšl, Nerudova 207, 
461 619 670

23.–24. 6.  MDDr. Vlčková Barbora, 
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 
461 615 402

30. 6.–1. 7.  MUDr. Adamcová Markéta, 
Polička, Hegerova 373, 
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin

Ohlédnutí za školním rokem 
na ZŠ Na Lukách

Školní  rok pomalu končí a  tak  jsme zhodnotili, 
co se nám za ten rok povedlo.
První  den  jsme  již  zahájili  v  nových  „skříňko-

vých“ šatnách. Oproti dřívějším „klecovým“ je zde 
více prostoru a každý má své věci uzamčené. Letos 
se nových šaten dočká i 1. stupeň.
Školní  rok ZŠ Na Lukách  začal  již  tradičně Za-

hradní  slavností  a  sázením  stromu  prvňáčků. 
Slavnost doplnily soutěže, hry, pohoštění a zábava. 
Nejen tuto akci organizoval Spolek přátel.
Deváťákům pomohla v rozhodování o budoucím 

povolání návštěva Přehlídky středních škol ve Svi-
tavách a absolvování testů studijních předpokladů 
v PPP Ústí nad Orlicí.
Šesté třídy prožily na Mladočově adaptační kurz, 

který pomohl vzájemným vztahům mezi dětmi.
Začaly sportovní soutěže a v krajském kole přes-

polního běhu naše děvčata obsadila krásné druhé 
místo.
Druhé  místo  v  kraji  ve  florbale  vybojovala 

děvčata  z  osmých  a  devátých  tříd.  Družstvo  na-
stoupilo ve  složení: A. Navrátilová, T. Vostřelová, 
S. Peterková, Z. Justová, V. Červená, T. Zezulová, 
V. Vacková (8. tř.) a S. Jadrná, K. Němcová, L. Rou-
nová, S. Šárková, L. a K. Štěpánkovy (9. A).
Chlapci (deváťáci) prohráli o koš postup do kra-

je.  Školu  reprezentovali:  J. Kapoun, A. Tocháček, 
P.  Elis,  A.  Bělský  (9.  A),  J.  Svojanovský,  T.  Neu-
mann, D. Brokl a D. Žák (9. B).
V  okresním  kole  v  nohejbale  obsadili  chlapci 

2. místo.
Soutěží  bylo mnoho  –  florbal,  vybíjená,  lezení, 

Poličský  skřivánek,  recitace,  poznávací  soutěže, 
Matematický klokan a školní i okresní kola olym-
piád  jednotlivých  předmětů,  zúčastnili  jsme  se 
a umístili dle svých možností.
Samozřejmostí  je  i  úspěšný  lyžařský  kurz  pro 

1.  i  2.  stupeň.  1.  stupeň  tradičně  vyjel  na  chatu 
Dětřichovka v Orlických horách, sedmáci zvládali 
lyžařský svah v Poličce.
V předvánočním čase se naše škola zapojila do 

projektu „Krabice od bot“. Děti i dospělí společně 
naplnili  neuvěřitelných  36  krabic  od  bot  dárky 
pro děti každého věku a krásně je zabalili. Balíčky 
potom  putovaly  na  sběrné místo,  kde  už  se  dob-
rovolníci postarají o jejich přerozdělení mezi děti 
z rodin, které nemají moc peněz.
Předvánoční  čas  zaplnily  besídky  ve  třídách, 

celý  1.  stupeň  si  zazpíval  u  stromečku  s  kytarou. 
Paní  učitelky Mičková  a  Švihlová  připravily  „Vá-
noční pohlazení“ pro celý 1. stupeň, děti si mohly 
samy  vyrobit  vánoční  přáníčka  a  ozdoby.  Třída 
6. A pod vedením p. uč. Šimonové si připravila di-

vadelní hříčku Vánoční koleda a zahráli ji mladším 
spolužákům.
Rodičovské  schůzky  pravidelně  zpestřuje  „Ka-

várna Spolek“. Ve snaze zpříjemnit si čas čekání na 
chodbě  během  třídních  schůzek  žáci  nabízí  něco 
„dobrého“, co upekly ochotné maminky či babičky 
ke kávě nebo čaji. Část výtěžku putuje na charitu, 
část do pokladny Spolku.
Příchod  Velikonoc  se  na  1.  stupni  vítá  „barev-

nými dny“,  jeden den  je  ve  znamení  jedné barvy 
a všichni jsou oblečeni do té barvy.
Paní učitelky připravily pro děti dny tematicky 

zaměřené, např. Indiánský den ve 3. třídě.
Usilovným působením pana učitele Erbese mo-

hou  děti  rozvíjet  své  umělecké  (hlavně  hudební) 
nadání.  Osmáci  a  deváťáci  absolvovali  v  dubnu 
hudební  soustředění  v  Pusté  Rybné,  neboť  opět 
připravují vystoupení pro veřejnost.
Již  třetím  rokem  zahajujeme  v  1.  třídě  vzdě-

lávací  program  Začít  spolu,  na  letošním  zápise 
převyšoval zájem o Začít spolu zájem o klasickou 
třídu. Děti více pracují ve skupinách, hodnotí sebe 
i ostatní, svoji práci. Učí se pochválit  i doporučit 
zlepšení.  Jsou  odpovědné  za  svůj  úkol,  mohou 
ostatním  doporučit  řešení,  jedno  téma  je  propo-
jeno do více předmětů. Rodiče i děti  jsou s tímto 
vzdělávacím programem spokojeni,  o  tom svědčí 
rostoucí zájem.
Přijímací zkoušky deváťáci úspěšně zvládli a na 

konci června se s nimi slavnostně rozloučíme na 
radnici.
Družstvo mladších i starších žákyň se umístilo 

v Poháru rozhlasu na 2. místě v okresním kole.
Naše  žákyně  Eliška  Červená  získala  v  mimo-

školních  závodech  titul Mistrně  České  republiky 
ve víceboji.
Den  dětí  opět  oslavíme  soutěžemi,  hrami  a  zá-

bavou.  Toto  dopoledne  připraví  5.  třída  pro  své 
mladší spolužáky.
V  červnu  osmá  třída  navštíví  maďarský  Ebes. 

Maďarská  škola  má  vždy  připravený  zajímavý 
a  pestrý  program.  Ostatní  třídy  si  užijí  školních 
výletů.
Desetidenní ozdravný pobyt u moře v Itálii je již 

na naší škole tradicí. Opět vyjedou šesťáci, kromě 
pobytu  u moře  navštíví  zábavný  park Mirabilan-
dia, aquapark, Benátky a San Marino.
Školní rok končí, snažili jsme se pro žáky připra-

vit  co  nejvíce  akcí,  zkvalitnit  výuku,  zlepšit  pro-
středí. Největší naší odměnou jsou spokojení žáci.

Za základní školu
Eduard Střílek
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Pozvánka DPS 
Penzion

5. 6. Trénování paměti 
od  14.00  h  ve  společenské 
místnosti.  Budeme  hádat 
slova a předměty. Připomí-

ná vám to některou televizní soutěž? Přijďte a ur-
čitě si vzpomenete, jaká soutěž to byla.

6. 6. Odemykání atria od 14. 00 h. Zájemci se 
nahlásí do pondělí 4. června na recepci DPS Penzi-
on a zaplatí 25 Kč na občerstvení (chleba, uzenina, 
hořčice, pití).

13. 6. Květinová party, posezení při dobré mu-
zice, zpěvu a nebude chybět ani grilování. Kam to 
vlastně pojedeme? Do sportovního areálu v Pome-
zí. Zájemci se nahlásí do pondělí 11. 6. na recepci. 
Vybíráme  20 Kč  (uzenina,  chleba,  hořčice).  Pití 
a jiné dobroty si můžete zakoupit v místní hospůd-
ce. Kdo má zájem o dopravu (uživatelé pečovatel-
ské  služby),  nahlásí  se  na  recepci.  Cena  dopravy 
55 Kč,  platí  se  až  při  vyúčtování  služeb.  Ostatní 
pojedou linkovým autobusem ve 13.10 h.

20. 6. Výstava v Centru Bohuslava Martinů – 
Království panenek. Výstava  představuje  krás-
nou sbírku historických panenek sběratelky paní 
Evy  Procházkové.  Odchod  od  DPS  Penzion  ve 
13.00 h. Zájemci o dopravu (uživatelé pečovatelské 
služby) zaplatí při vyúčtování  služeb 55 Kč. Vybí-
ráme 30 Kč vstupné.

21. 6. Narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně.
27. 6. Posezení na přehradě –  zájemci  se  na-

hlásí  do  pondělí  25.  6.  na  recepci  DPS  Penzion, 
vybíráme  20 Kč  (chleba,  hořčice,  uzenina).  Od-
chod od Penzionu  ve  13.15 h. Pro uživatele  pečo-
vatelské služby bude zajištěna doprava, odjezd ve 
13.30 h. Cena dopravy je 55 Kč, platí se až při vy-
účtování služeb.

Z činnosti 
DPS Penzion

Šikovné ručičky se tentokrát věnovaly základní 
technice koláže – roláži. Rozřezání pohledů nebo 
fotek z kalendářů na proužky a nalepení v novém 
uspořádání  přineslo  vždy  překvapení  z  nového 
obrázku.  Námětem  byly  květiny,  chaloupky,  hra-
dy – každý si vybral téma, které ho zrovna v danou 
chvíli  zaujalo.  Asi  největší  úspěch  zaznamenala 

roláž  Chrámu  svaté  Barbory  v  Kutné Hoře.  Díla 
jsou  vystavena  v  jídelně  DPS  Penzion.  Senioři 
opět trénovali paměť a také si společně s Poupaty 
a  oslavenci  zazpívali  při  narozeninovém  zpívání. 
Každý rok se v DPS Penzion zaměřujeme na různé 
druhy  prevence.  Tentokrát  mezi  seniory  zavíta-
la por.  Ing. Alena Cejpová – vyšetřovatel požárů 
HZS  Pardubického  kraje  a  s  účastníky  besedy 
mluvila o tom, jak požár ohlásit na tísňovou linku, 
o rizicích ohně v domácnosti, o hašení malých po-
žárů a o důležitosti hlásičů požárů. Senioři shlédli 
také videa o zásazích při požárech, automobilové 
nehodě a rozhovor na tísňovou linku. Závěr patřil 
dotazům seniorů.

Naučná stezka 
je připravena

Dne  21.  4.  jsme  v  rámci  spolku  A21  Polička 
prošli  téměř  celou  trasu  naučné  stezky,  obnovili 
jsme  značení,  odložili  spadlé  nebezpečné  strom-
ky (v lomu spadl malý strom přímo na přístřešek). 
Cestou jsme potkali řadu obojživelníků – v tůňce 
jsme našli čolka, žábu skokana, u přehrady ve vodě 
krásnou užovku, ještěrku, mezi Jánským potokem 
a lomem slepýše a za korytem u přehrady dokonce 
pářící se zmije. Celá stezka měří cca 10,5 km, ale 
není nutné ji projít celou naráz. Doporučuji navští-
vit Informační centrum v Poličce, kde je k dispozi-
ci mapka, brožurky k trase a nově i samolepka. Na 
webu  www.a21policka.cz/stezka  najdete  náhledy 
tabulí, mapku naučné stezky a další informace.
Za A21 Polička vám přeji hezkou procházku.

René Habrman

Zprávy z charity
Otevřené  dveře  připravují  no-

vinky
Středisko  Otevřené  dveře  Ob-

lastní  charity  Polička  podporuje 
dospělé  lidi  s  duševním  onemoc-
něním,  aby  mohli  žít  samostatně, 
spokojeně a plnohodnotně ve svém 

prostředí. Pomáháme jim také v aktivním trávení 
volného času, aby se necítili osaměle a nebyli vy-
loučeni  ze  společnosti.  Za  tímto  účelem  pořádá-
me  různé  skupinové  aktivity,  které  ale  probíhají 
takřka  výlučně  v  Poličce.  Aby  byla  tato  setkání 
dostupná našim klientům z celého okresu Svitavy, 
začneme již brzy pořádat jeden volnočasový klub 
v měsíci i ve Svitavách, kde nám střechu nad hla-
vou zapůjčí Nadace Josefa Plívy ve svém domě na 
náměstí, za což jsme velmi vděčni.
Pokud máte zájem o naše služby nebo se o nich 

chcete  jen  informovat,  můžete  nás  kontaktovat 
e-mailem  (od@pol.hk.caritas.cz)  či  telefonem 
(731 598 763). Osobně bez předchozí domluvy nás 
nově můžete  navštívit  v  kontaktní  den  střediska, 
tj. každou středu od 8.00 do 10.00 v sídle služby 

v  Charitním  domě  IV.  (Vrchlického  10,  Polička). 
V  tomto  čase  si můžete  být  jisti,  že  na místě  na-
leznete pracovníka připraveného se vám věnovat.

Jana Dobrovolná

Tajemství parkánové zdi
Pro  večerní  a  noční  poutníky  Poličkou  v  Čase 

neobyčejných zážitků otevře v sobotu 2. června od 
19 do 23 hodin Oblastní charita Polička nový Cha-
ritní dům II. ve Vrchlického ulici č. p. 16.
Od  19  do  23  hodin mohou  návštěvníci  obdivo-

vat zejména  jeho terasy směrem k parkánové zdi. 
Při prohlídce domu se jim naskytnou nejen neob-
vyklé pohledy na kostel svatého Jakuba a městské 
hradby  s  kamennou  zdí,  ale  nahlédnou  také  do 
interiéru bývalého penzionu, který pro ně náležitě 
vyzdobíme.
Vychutnejte si vlahý letní večer s posezením na 

terasách při kávě a vyčkejte do setmění. Za same-
tové  noci,  někdy  kolem  dvaadvacáté  hodiny,  se 
totiž  nad  parkánovou  zdí  za  Charitou  občas  dějí 
podivuhodné věci…

Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví zve na červnové setkání
V červnu obvykle zraje červené ovoce a z něj nejvíc 

vyhlížené třešně. Pro mě v dětství zralé třešně zna-
menaly vysvědčení a prázdniny. V červnu obvykle na 
dva měsíce utichnou  i  různé organizované aktivity, 
nejen školy zavírají po rozdání vysvědčení – a hurá, 
rychle někam vyrazit za dobrodružstvím.
Věřili byste, že dobrodružství se dá prožívat  i or-

ganizovaně? Klub  zdraví  pořádá  tradiční  červnové 
setkání  v  přírodě,  které  v  sobě  spojí  několik  pro-
spěšných prvků: pohyb při chůzi, dýchání čerstvého 
vzduchu,  kontakt  s  milými  lidmi,  sluníčko  nikoli 
polední, přednášku MUDr. Sílové „O cukru” a samo-
zřejmě možnost diskuze s odborníkem na dané téma. 
Sraz  se  pro  zájemce  uskuteční  ve  středu  13.  6.  od 
18.00 hodin u Tylova domu. Trasa bude oznámena 
na místě jako příjemné překvapení, případně může-
me použít vaše návrhy. S sebou určitě vezměte dosta-
tečné množství tekutin a oblečení i obuv přiměřenou 
pro lehce svižnou chůzi. Pokud jste zvyklí, vezměte 
si  hole  k  chůzi  určené,  pokrývku  hlavy  a  sluneční 
brýle lze doporučit dle aktuálního počasí. Doufáme, 
že bude krásné, neboť v případě deště se setkání bez 
náhradního termínu ruší.
Sportovní chůze je olympijským sportem už více 

než 100 let. Chodci jsou extrémně zdraví lidé. „Nej-
lepší  chodci  mají  výdrž  jako  maratonci,  ohebnost 
gymnasty a sílu půlkaře,” řekl Stafford Whalen, bý-
valý kanadský chodec a trenér. Nejdelší trasu, kterou 
člověk ušel, zvládl Jean Beliveau za 11 let, když pře-
šel 64 zemí a ušel 46600 mil = skoro 75000 km. Tak 
s chutí do tohoto přirozeného pohybu!

Loučíme se na dva měsíce, a proto přejeme všem 
léto vonící dálkou a vším, co k létu patří a co máte 
nejraději,  bude  to  základ  pro  vzpomínky  v  zimě. 
A upevňujte nové, prospěšné návyky, ať jste víc a víc 
zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová
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Vzdělávání praxí
Projekt  Vzdělávání  praxí  přináší  firmám  mož-

nost  kompenzovat  si  náklady  za  zaškolení  poten-
cionálního  zaměstnance a účastníkům větší  šanci 
získat práci.
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří 

chtějí  získat nové znalosti a  zkušenosti  v  reálném 
pracovním  prostředí,  s  firmami,  které  si  chtějí 
prostřednictvím nabízených praxí nezávazně a s fi-
nanční podporou otestovat a zaškolit potencionální 
zaměstnance.
Poskytovatelem  praxí  se  mohou  stát  právnické 

osoby nebo OSVČ. Účastníky projektu mohou být 

lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, 
absolventi,  rodiče  na mateřské/rodičovské  dovole-
né, nízkokvalifikovaní, lidé ve věku nad 50 let nebo 
osoby zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotli-

vých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná 
praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. 
Vybírat je možné z velkého spektra oborů, jedná se 
např. o pozice v administrativní, ekonomické nebo 
strojírenské oblasti,  ale  také pozice v  zemědělství, 
cestovním  ruchu,  stavebnictví,  ICT  a  mnoha  dal-
ších. Po celou dobu praxe účastníka provází zkuše-
ný zaměstnanec firmy, tzv. mentor.
Účast  v  projektu  přináší  jak  účastníkům,  tak 

i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména 
možnost prohloubení znalostí, získání praktických 
zkušeností  a  v  neposlední  řadě  případné  získání 
pracovní nabídky. Firmy si díky projektu vyzkouší 
a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi, ověří 
si mentorské schopnosti  svých zaměstnanců a zís-
kají finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
Pavla  Merková,  tel.:  770 102 817,  email:  pavla.

merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz.

Oslavy na Maděře
V  sobotu  19.  5.  proběhl  den  otevřených  dve-

ří  s  bohatým  programem  na  skautské  základně 
v Telecím,  jinak řečeno na hájence. Akce proběh-
la v rámci oslav 100 let skautingu v Poličce, 25 let 
skautské základny Maděra v Telecím.
Za neustálého vzpomínání společně s bývalými 

členy  či  spolupracujícími  skauty  z  okolních měst 
proběhlo  poutavé  vystoupení  country  taneční 
skupiny Modrá růže, napínavé vystoupení Radky 
a Mildy s bičem, bubnování s Ivo Janečkem, hrát-
ky pro děti, prohlídka celé základny – hájenky, po-
staveného tábořiště, ale i historických kronik a fo-
tografií. Celou akci zvukově probarvovalo řehtání 
koně, na kterém se rovněž dalo projet, a v průběhu 
dne a hlavně večer u táboráku vystoupení tramp-
ských a  country písniček. Děti  se  vyřádily na vo-
rech na rybníčku.

Akce  se  zúčastnilo  více  než  100  lidí.  Při  slav-
nostním  zahájení  promluvil  bývalý  starosta  Vác-
lav  Kysilka,  který  kdysi  skautům  hájenku  předá-
val,  starosta  Poličky  Jaroslav  Martinů,  vedoucí 
skautského střediska Petr Nožka, hlavní sponzor 
Ota Klepárník a předseda krajské rady Junáka Jan 
Stejskal.  Všichni  se  shodli  na  důležitém  poslání, 
jakým je výchova dětí ve skautingu.
Poděkování za akci si zaslouží zejména vedoucí 

skautského střediska Petr Nožka s rodinou a Ma-
rek Martušin, přátelští  trampové  (např. prvotříd-
ní guláš!) i rodiče vlčat a světlušek, kteří při akci 
pomáhali.
Zároveň  bychom  vás  rádi  pozvali  na  pokračo-

vání oslav do naší klubovny s hradební baštou na 
Parkánech v rámci akce Noc pro neobyčejné zážit-
ky v sobotu 2. června.

René Habrman

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Dějepisná soutěž
Jako  každý  rok  proběhla  na 

naší  škole  soutěž  zaměřená  na 
historii  a  hledání  informací 
v  různých  zdrojích.  Letos  se 
konal již 11. ročník pod názvem 
„Staň  se  pomocníkem  histori-

ka“,  kde  se  žáci  seznámili  s  pomocnými  vědami 
a vytvořili si rodokmen vlastní rodiny, erb, pečeť 
nebo listinu. 55 žáků ze 4.–9. tříd zvládlo šest kol 
na  vysoké  úrovni.  Někteří  z  nich  dokonce  s  pl-
ným počtem bodů, M. Háp 4. C, Z. Stodolová 4. C, 
A. Žličař 4. A, B. Jelínková 5. A, J. Juránková 5. A, 
M.  Kocandová  5.  C,  L.  Kotvová  5.  B,  J.  Slavíček 
5. C, D. Šplíchal 5. A, S. Witz 5. A, T. Kocanda 8. A, 
M. Macháčková 9. B, S. Petrásová 7. A, A. Škorpí-
ková 8. A a A. Vargová 8. A. Malí historici ze 4. tříd 
obdrželi drobné ceny, pro starší byla odměnou ex-
kurze do Památníku Ležáky.

Zlatý list
Krajského kola soutěže Českého svazu ochránců 

přírody Zlatý list se zúčastnila dvě družstva žáků 
školy. Mladší žáci obsadili ve své kategorii čtvrté 
místo a kolektiv starších přírodovědců ve složení 
Anežka Vargová,  Adéla  Škorpíková, Michal  Jílek, 
Eliška Sobolová, Simona Rozkošná, Jan Kaša vy-
hrál a postupuje do nejvyššího kola soutěže.
Národní kolo 46.  ročníku se uskuteční v  rekre-

ačním areálu poblíž Štramberka. Pro nejlepší ko-
lektivy z krajských kol  je zde připravena  týdenní 
akce  s  množstvím  exkurzí  a  dalšího  programu. 
Účastníkům se bude intenzivně věnovat celá řada 
odborníků v oblasti přírodovědy, ekologie a ochra-
ny přírody.

Broučci a motýli
V přírodovědném kroužku Broučků  jsme si do-

nesli přírodu přímo do školy.
Děti byly svědky jedné z nejúžasnějších přírod-

ních  proměn hmyzí  říše,  od  housenek  až  po  pře-
krásně barevné motýly babočky bodlákové. Měly 
možnost  každý  den  zkoumat  a  pozorovat  lupou, 
jak  housenka  roste,  jak  se  zakukluje.  Housenky 
velmi rychle rostly a asi do týdne z nich byly ztvrd-
lé kukly. Umístili jsme je do síťové motýlí zahrádky 
a už jen čekali na zázrak. Ten se po osmém dnu od 
zakuklení opravdu stal a začali se líhnout barevní 
motýli. Asi po týdnu pozorování jsme je na školní 
zahradě vypustili. To bylo radosti, když jsme mo-
týly pouštěli na svobodu, jak ze strany dětí, které 
jásotem a máváním doprovázely každého z motý-

lů, tak samotných motýlů, které jsme vypustili do 
volné přírody.
Jedním z hlavních cílů našeho přírodovědného 

kroužku  je  environmentální  výchova.  Snad  ales-
poň trochu toto přiblížení kouzelného přírodního 
úkazu povede děti k lásce a ochraně přírody.

Sportovní soutěže
Florbalový turnaj v Lubné se pyšní vysokou kva-

litou  organizace  i  samotné  hry,  proto  se  ho  naši 
sportovci pravidelně zúčastňují. Bylo nám tedy ctí 
přijmout i letošní pozvání. Naši svěřenci odjížděli 
do Lubné  s nejvyššími  cíli. Bohužel  v  posledním 
rozhodujícím  zápase  nestačili  naši  florbalisté 
na  tým z Dolního Újezdu,  a  tak  se museli  smířit 
s  pěkným druhým místem.  Individuální  ocenění 
za  nejlepšího  střelce  turnaje  si  odvezl  Viktor  Ol-
šinár 6. A.
Volejbalové soutěže 8.–9. ročníků začaly zápasy 

o postup mezi naší školou a gymnáziem. V okres-
ním  kole  bojovala  naše  děvčata  o  postup  do  po-
sledního zápasu. Bohužel, tentokráte nám postup 
unikl o vlásek, ale 2. místo je také výborné. Chlap-
ci oplatili porážku z obvodního kola gymnazistům 
z Poličky a skončili na místě 3.
V  kategorii  6.–7.  ročníků  jsme  jasně  hráli 

prim. V této kategorii nastupují děvčata společně 
s  chlapci.  Tady  se  blýskla  svým  výkonem  Aneta 
Mlynářová  7.  A.  A  výrazně  pomohla  k  vítězství 
v okresním kole.
Vybíjená – i v této sportovní soutěži se děvčata 

a chlapci 4.–5. ročníků zúčastnili okresního kola.
Úspěšnější  byl  výběr  našich  děvčat  2.  místo, 

chlapci skončili čtvrtí.

Pohár rozhlasu
Do  krajského  kola  nám  postoupili  mladší  žáci, 

kterým budeme samozřejmě držet palce.

Odborná setkávání s rodiči
Skončila  druhá  část  vzdělávacích  besed  pro 

rodiče  našich  žáků. V  této  části  jsme  chtěli  rodi-
čům a jejich dětem nabídnout návody, jak se lépe 
a  efektivněji  učit.  Zaměřili  jsme  se  hlavně  na  to, 
aby nabídnuté  techniky  žáci  skutečně  začali  pou-
žívat a pracovali na nich. Lektoři nabídli postupy 
při učení, které používá jedinec v určitém období 
života. Styl,  jakým se člověk učí, se může během 
života měnit a bývá ovlivňován řadou faktorů. 
Ve třetím bloku bychom se chtěli zaměřit na volbu 
trávení volného času.

-har-
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Ad sucho
napsat,  snad  to  nebude  znít  po-

pulisticky, že všichni celkový obsah článku vysoce 
hodnotili, včetně této výtky. Pouze jsme se rozchá-
zeli v názoru na velikost výparu. Osobně jsem pře-
svědčený, že rychlost úbytku vody v naší krajině je 
způsobena  celou  řadou neuvážených  kroků,  které 
ve svém důsledku mají dopad, že mnoho cenné vody 
nenávratně  ztrácíme výparem. Mám dojem,  že  se 
na poli vědy řeší za obrovské peníze věci možná na 
první pohled atraktivní, pro život člověka však ma-
licherné a opravdu podstatné věci nám zcela unikají.
Na  závěr mi  dovolte  napsat,  že  jsem velice  pře-

kvapen Vaším politizováním tohoto problému. Po 
celý život zastávám prostý názor, že ochrana život-
ního  prostředí  je  prvořadou  povinností  každého 
jedince bez ohledu na politické přesvědčení. Jako 
člověka  a  též  i  uznávaného  architekta  si  Vás  veli-
ce vážím. O to více mě mrzí věta v samém závěru 
Vašeho článku „Neunášejte se k psaní falešně stra-
šících článků, pokuste se naslouchat odborníkům 
a jejich stanoviskům a dle toho, jako demokraticky 
zvolený představitel konejte“. Zřejmě Vás nejspíše 
nepřesvědčím, ale věřte, že se po celý život snažím 
odborníkům naopak naslouchat a strašení  lidí mi 
je zcela, na rozdíl od mnoha lidí v současnosti, na-
prosto cizí. Ale ignorovat nebo zlehčovat současné 
dopady sucha mi přijde nebezpečné a nezodpověd-
né. V době psaní této odpovědi Vláda ČR zvažuje 
v  lesích  vyhlášení  nouzového  stavu  z  důvodu pří-
rodní  katastrofy. V mnoha  vodních  tocích neteče 
40 až 50 % běžného stavu vody, jak uvádím v prv-
ním článku, ale již pouhých 10 % obvyklého stavu. 
Na  mnoha  místech  naší  země  dochází  k  zaorání 
původně nasetých plodin, na jihu Čech zemědělci 
zvažují  snížení  stavu  hospodářských  zvířat  z  dů-
vodu vyschlých studní a v neposlední řadě jsou již 
desítky obcí bez pitné vody a voda se musí dovážet.
Dovolte mi Vám, pane architekte, nabídnout po-

kračování diskuse na toto téma. Osobně jsem v této 
věci  jako  poslanec  písemně  interpeloval  ministry 
životního prostředí a zemědělství. V případě Vaše-
ho zájmu Vám velice rád poskytnu k dispozici jejich 
odpovědi.
S pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta

Česko velmi rychle vysychá II
Tímto  chci  reagovat  na  článek  starosty  pana 

Jaroslava  Martinů  „Česko  velmi  rychle  vysychá“. 
S článkem se dá v mnohém souhlasit, např. negativ-
ní dopad přeměněné původní krajiny na pole a stav-
by, důsledky napřímení vodních toků a odvodnění 
pozemků, pomineme-li  základní problém, kterým 
je změna klimatu. Pan starosta ale konstatuje, že za 
jednu z hlavních příčin vysoušení krajiny považuje 
výpar z různých dřevin. Ten je podle něj způsoben 
především nárůstem porostů v lesích a zarůstáním 
neudržovaných ploch náletovými dřevinami. Toto 
tvrzení je velmi nebezpečné a snadno jej přehlédne-
me v článku plném vcelku přijatelných argumentů.
Zásadně  nesouhlasím  se  sváděním  vysychání 

krajiny na zvětšující se kubaturu dřevin. Na obra-
nu  stromů  solitérních  i  porostů  v  lesích  uvedu 
několik  nepopíratelných  faktů.  Stromy  a  dřevi-
ny  obecně  přispívají  ke  správnému  hospodaření 
s vodou v krajině, a to zejména tím, že stíní a tím 
snižují  výpar  v  povrchu  půdy.  Dále  zmírňují  vítr 
a vyrovnávají  teplotní extrémy, které k vysychání 
také  přispívají.  Vytvářejí  humózní  vrstvy,  které 
napomáhají zadržovat vodu v krajině. Dokážou na-
sát velké množství vody, kterou postupně uvolňují 
(voda neodteče  okamžitě  pryč). Mezi  další  poziti-
va stromů a dalších dřevin patří  i  to, že vytvářejí 
kyslík, zmenšují prašnost i hluk a jsou součástí při-
rozených biotopů. Navíc nespotřebovávají  energii, 
jako je tomu u udržovaných ploch. Podle nadpisu 
jsem od článku očekával, že bude obsáhleji kriticky 
hodnotit současné hospodaření na polích i v lesích, 
které přispívá k vysychání krajiny. Dále jsem oče-
kával větší kritiku zrychlujícího se záboru půdy pro 
výstavbu.

Proto bych se rád zastavil u hlavních příčin vysy-
chání krajiny, které existovaly a pomalu se zhoršo-
valy po většinu minulého století a byly nejpozději 
na jeho konci dostatečně zmapovány. Je však smut-
né  i  zarážející,  že  téměř 30  let  od převratu nebyl 
stát schopen sjednat nápravu a ani se o ni nijak zá-
sadně nesnaží. Ekonomika je stále na prvním mís-
tě a ekologie je přinejmenším až na druhé koleji.
Hospodaření  na  polích  je  ještě  horší,  než  bylo 

hospodaření  socialistické.  Nepodařilo  se  vrátit 
krajině  přirozenější  ráz  rozdělením  lánů  do men-
ších políček, v polích vysázet aleje stromů a obno-
vit remízky. Pole  jsou navíc ničena těžkou mecha-
nizací,  devastujícími  plodinami,  špatnou  orbou, 
nedostatečnou  podporou  humózních  vrstev  a  ab-
sencí vodu zadržujících pásů. Přitom už bylo dost 
času na to, aby stát určil pravidla k čerpání dotací 
s  ohledem  na  ochranu  krajiny  tak,  že  bude  jako 
součást  jejich  čerpání  vyžadovat  zmírnění  devas-
tace či zmíněné opatření k zadržování vody.
Stále  častějším  používáním  těžké  mechaniza-

ce v  lesích dochází k ničení ponechaných porostů 
a  koleje,  které  za  stroji  zůstávají,  přispívají  k  od-
vodňování  krajiny. Dalším problémem  je  přetrvá-
vající majoritní zastoupení smrků v lesních poros-
tech.
Nedochází  k  obnově nivních  luk  a  lužních  lesů, 

které byly vždy zásadním činitelem při zadržování 
vody v krajině.
Stát i obce jsou vlastníky velkých ploch a měly by 

jít příkladem a vzdělávat společnost. Námi volení 
zastupitelé od komunální úrovně po nejvyšší státní 
představitele mají nemalý podíl na dnešním stavu 
a  zklamali mnohá očekávání,  a  to především  tím, 
že nebyli schopni nastavit patřičná pravidla.
Každý i sebemenší krok zlepšující dnešní neutě-

šenou  situaci  bude  ku  prospěchu  nás  všech. Oče-
kával bych, že se vytvoří kvalitní koncepce krajiny, 
která  bude  postupně  přenášena  do  praxe.  Stále 
nejsou  zpracovány  kvalitní  územní  plány.  Místo 
toho dochází k pokračujícím neodborným, ničícím 
zásahům.
Vážení čtenáři, doufám, že vás tento článek při-

vede k zamyšlení nad dnešním stavem a vyburcuje 
vás k drobným krokům k nápravě nebo alespoň ke 
slovní reakci. Námi volení zastupitelé nás přeci po-
slouchají a plní naše přání.
Prosím nekácejte kvůli  suchu stromy. Raději  je 

sázejte.
Milan Beneš, aktivní člen ČSOP

Vážený pane Beneši, vážení občané, milí čtenáři,
s velkou pokorou se omlouvám, že budu svojí od-

povědí opět zabírat místo v Jitřence.
Odmítám tvrzení v článku Ing. Milana Beneše, že 

snad považuji za dominantní nebo dokonce jedinou 
příčinu  sucha  výpar  způsobený  velkým nárůstem 
porostů v lesích a zarůstáním neudržovaných ploch 
náletovými  dřevinami.  Všichni  vidíme  a  jsme 
schopni  si  obyčejným  selským  rozumem  přebrat, 
jaké neblahé účinky má na oběh vody v přírodě in-
tenzivní a nešetrné zemědělství, masivní zástavba, 
zpevňování  velkých  ploch  atd.  Aspekt  masivního 
zalesnění  a  zarůstání  krajiny  zmiňuji  pouze  jako 
jeden z mnoha důvodů, které pravděpodobně mají 
značný dopad na zvýšený výpar vody (celkově až 80 
procent). Zamlčovat ho by ovšem znamenalo lhát si 
do vlastní kapsy, což je možná jeden z důvodů toho, 
že  jsme  tam,  kde  jsme.  Ano,  jde  do  značné míry 
o věc názoru, kde se můžeme přít a polemizovat. Co 
ale zásadně odmítám, je to, že bych snad v této sou-
vislosti  volal  po  nějakém  plošném  kácení  stromů 
a zeleně vůbec. Volám po diskusi s cílem napravit 
chyby lidského konání a docílit obnovy vyváženosti 
všech přírodních  faktorů. K  tomu  je však potřeba 
jasně a především pravdivě, bez příkras, popsat stá-
vající neutěšený stav a příčiny.
Rád bych se mýlil, ale bohužel mám pocit, že je 

mi  ze  strany  autorů  obou  příspěvků  opakovaně 
kladeno  do  úst  něco,  co  jsem  neřekl,  a  význam 
mých slov je účelově posouván. Nebráním se kriti-

ce. Vždycky je však třeba používat fair prostředky 
a argumenty.
Věřím  ve  zdravý  rozum  a  odpovědný  přístup. 

Rychlost, kterou nám voda ubývá,  je hlavním dů-
kazem, že stále ještě neznáme všechny souvislosti 
a aspekty, které to zapříčiňují, a o to více musíme 
hledat pravdu.
Děkuji.

Jaroslav Martinů, starosta

Sucho, povodně, horko, vichry… 
a znovu a znovu častěji. Co s tím?
Když  se  děje  něco  extrémního,  neobvyklého, 

intenzivního,  říkáváme  „to  je  teda  mazec“,  nebo 
také „fakt hustý“ či jinak. Je sucho. To je teda ma-
zec. Víme to. Vědci a odborníci na klima nás už po 
desetiletí varují, že extrémy počasí se budou častěji 
střídat, že teplota ovzduší bude růst. Děje se to. Jen 
nám  to  tzv.  „nedocvaklo“. Bohužel  ve  společnosti 
stále  silně  rezonují  hlasy,  které  varování  vědců 
zpochybňují. Výzev si pak začínáme všímat až teh-
dy, kdy se nás začnou bezprostředně dotýkat.
Jak se s extrémy počasí vypořádat? Nesnadně, ale 

můžeme jejich dopady zmírnit. Vezmu-li to z opač-
ného  konce  než  z  výsluní  vrcholné  politiky,  pak 
každý z nás může zmírnit důsledky sucha  tím, že 
zachytí srážkovou vodu ze střechy svého domu, pří-
padně společenství vlastníků u bytového domu do 
podzemních zásobníků vody, nenechá  ji odtéct do 
kanalizace a využije ji jako vodu užitkovou (k zalé-
vání zahrady, splachování toalety, praní prádla atp.) 
místo vody pitné. Na politicích ve městech a obcích 
je,  aby  také  vytvářeli  záchytné nádrže,  z  nichž  se 
bude užitková voda čerpat (např. pro zálivku, kro-
pení  ulic  atd.)  v  období  sucha  místo  vody  pitné 
a které naopak vodu pojmou v povodňovém období 
a zmírní důsledky přívalových dešťů. Po poslancích 
musíme  chtít,  aby  více komunikovali  s  odborníky 
a méně  s  lobbisty. Vždyť  ještě  nedávno  volání  od-
borníků po opatřeních u mnoha politiků dokonce 
budilo posměch. Za všechny stačí vzpomenout ně-
kdejšího  politika  a  prezidenta ČR Václava Klause. 
Musíme po poslancích chtít, aby se  lépe a včas za-
sadili o  změny způsobu obhospodařování a využí-
vání půdy, pěstovaných plodin, druhové struktury 
lesů,  aby  více odpovídala přirozeným stromovým 
pásmům apod. Dnes není třeba už vymýšlet co se 
suchem,  lidstvo se nenarodilo včera,  to zásadní  je 
již vymyšleno. Je třeba jen přejít k činům a dopady 
extrémů počasí zmírnit. Na jedné straně se kritizu-
je pěstování  řepky, kukuřice a  jiných nevhodných 
plodin, a na druhé straně poslanci schválí podporu 
biopaliv vyráběných z řepky až do roku 2020, přes-
tože se ukázalo, že pro podporu není důvod atp.
A nakonec jsou zde vrcholní politici a představi-

telé zemí světa, kteří mají v ruce trumf nejvyšší. Na-
příklad za posledních 25 let  lidé na Zemi vykáceli 
130 milionů hektarů lesa, což odpovídá rozloze 16 
Českých  republik. Většina  lesů byla převedena na 
pastviny nebo zemědělské plochy. Obrovské množ-
ství  uhlíku  vázaného  ve  stromech  se  dostalo  do 
ovzduší, tím zvyšuje skleníkový efekt a má také zá-
sadní vliv na změnu celosvětového klima. Naopak 
zákaz  freonů  a  s  ním  zastavený  úbytek  ochranné 
ozonové vrstvy ukázal, že při dobré vůli i celosvěto-
vě lze negativa lidské činnosti účinně potlačit.
Nemáme  věšteckou  kouli,  abychom  zjistili,  jak 

dlouho  v  České  republice  sucho  potrvá.  Nyní  po 
desetiletí teplotních extrémů se zdá, že sucho může 
trvat déle, než dokážeme dohlédnout, stejně jsme 
to viděli ještě před 10 lety s povodněmi. Musíme si 
vážit množství lesů, stromů a keřů v České repub-
lice,  které  zadržují  vlhkost  v  krajině,  protože bez 
nich by půda dnes vysychala rychleji a intenzivněji. 
Čekaly by nás eroze půdy, její další oteplování a tím 
i  vysušování,  odnos  půdy  větrem  a  přívalovými 
srážkami a v důsledku těchto extrémů i vytváření 
mnoha vyprahlých, neúrodných a suchých oblastí. 
Nesčíslné množství příkladů z historie (Španělsko, 
Etiopie, Athény, Itálie atd.) o tom svědčí dostatečně.

Mgr. Jan Matouš, radní města Poličky

(pokr. ze str. 2)
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Mladý barista
Polička  12.  4.  –  SOŠ  a  SOU  Polička  uspořádala 

baristickou soutěž. Tylův dům patřil kávovým bohé-
mům a jejich vyrůstajícím nástupcům. Poděbradská 
hotelová škola triumfovala.
Uspořádat netypickou  gastronomickou  soutěž  se 

podařilo SOŠ a SOU Polička podruhé. Před dvěma 
lety  se  konala  první  baristická  přehlídka,  pro  kte-
rou byly příhodně využity prostory „Jordánu“. Vše 
probíhalo na menším sále a panovala větší  „propo-
jenost“ soutěžících a diváků. Tentokrát mělo obecen-
stvo k účastníkům poněkud dál, ale přesto si soutěž 
zachovala zájem příchozích z  řad studentů  i  široké 
veřejnosti.
Nabídku soutěžit přijaly hotelové  školy  z Chrudi-

mi,  Poděbrad,  Prostějova  a  nechyběli  samozřejmě 
zástupci  reprezentující  barvy  SOŠ  a  SOU  Polička. 
Odbornou  porotu  tvořilo  vůdčí  osazenstvo  baris-
tického  světa  –  pracovníci  prvotřídních  pražíren 
a kaváren, jejichž brány se otevřely i pro naše bývalé 
absolventy Hanu Kösslerovou a Ladislava Votroub-
ka. Porotci byli zároveň z řad sponzorů, bez kterých 
se neobejde žádná podobná soutěžní akce. Ta naše 
vznikla  pod  záštitou  Pardubického  kraje  a  města 
Poličky,  rodinné  gastronomické  firmy  SAHM,  spo-
lečnosti Ambiente  a  liberecké  pražírny Nordbeans. 
Diváci  měli  možnost  nejen  sledovat  a  podporovat 
baristy-juniory,  ale  mohli  zároveň  ochutnávat  bo-
hatou baristickou  a  gastronomickou nadílku firem 
Nordbeans  a Ambiente  nebo  vyzkoušet  nápojovou, 
cukrářskou a carvingovou nabídku SOŠ a SOU Polič-
ka. Gastronomicky atraktivní byl i široký sortiment 
sýrů a jiných mléčných výrobků Farmy Květná.
Samotné  soutěži  předcházelo  slavnostní  zaháje-

ní  ředitelem  školy Mgr.  Borisem Preisslerem  a  po-
ličským  místostarostou  Bc.  Antonínem  Kadlecem. 
Úderem  10.  hodiny  pak  započalo  baristické  klání, 
kdy se na pódiu velkého sálu Tylova domu sešli vždy 
dva  „rivalové“,  kteří měli  15 minut na přípravu ká-
vových specialit  (cappuccina a espressa), v příštích 
15 minutách své nápoje „odprezentovali“ a naserví-
rovali  hodnotitelům. Celkem  12  soutěžících  si  svůj 
„den“ užívalo ve znamení sbírání zkušeností třetí ká-
vové vlny, inspirace a zocelování studentských nervů.
Dopolední  blok  byl  kolem  12.30  hod.  vystřídán 

„cuppováním“  pražírny  Ambiente  a  příjemnou  kul-
turní  vsuvkou  –  studentským  duem  děvčat  SOŠ 
a  SOU  Polička.  Odpolední  čas  patřil  dalším  výko-
nům a finálnímu sčítání bodů. To rozhodlo následov-
ně – 4. místo bylo přisouzeno O. Kaňkovi a 6. příčka 
D. Horákovi (oba SOŠ a SOU Polička). Triumf zamí-
řil do Poděbrad. O bronz se postarala Tereza Kvardo-
vá, stříbro patří Nadě Seidlové, zlato náleží Marku 
Frumarovi. Gratulujeme.
Za SOŠ a SOU Polička

J. Boháčová

Duben ve Speciální ZŠ v Poličce
Aprílový  měsíc  přinesl  několik  akcí.  Na  počát-

ku  měsíce  se  třídy  paní  učitelek  Hamed,  Filipové 
a Vondrové vypravily do SOŠ a SOU v Poličce na akci 
Harry Potter v kouzelné kuchyni. Žáci měli možnost 
připravit si pod vedením paní mistrové hamburger 
na kouzelné hůlce, namíchat si Nebelvírský lektvar 
a  vykouzlit  čokoládové  fondue,  připomněli  si  zása-
dy správného stolování, naučili se několik způsobů 
skládání  ubrousků,  seznámili  se  s  inventářem bar-
mana. Žáci odcházeli spokojení a bohatší o další in-
spiraci pro vlastní vaření. Poděkování patří mistrové 
odborného výcviku, paní Marii Škaroupkové, která 
byla  po  celou  dobu  trpělivým,  vstřícným  a  ochot-
ným průvodcem celé akce. Poděkovat bychom chtěli 
touto cestou vedení školy, ale  také učňům, kteří se 
o nás příkladně starali.
Středa 11. dubna patřila projektovému Dni Evro-

py. Ze starších žáků se stali zaměstnanci cestovních 
kanceláří, kteří se rozhodli, že vypracují plán výletu 

a dovolené do některé z evropských zemí. Nejmladší 
žáci nacvičili krátké divadlo O Jánošíkovi. Projekto-
vý den se vydařil. Dozvěděli jsme se mnoho nových 
informací a dobře jsme se i pobavili.
Dne 11. dubna se uskutečnil na naší škole Den ote-

vřených dveří Speciální mateřské školy, která zahájí 
provoz 1. 9. 2018, a dne 19. 4. proběhl zápis do 1. roč-
níku Speciální základní školy.
V pátek 20. 4. jsme opět zamířili na celé dopoled-

ne do lesa v rámci Dne Země – spojili jsme příjemné 
s  užitečným.  Vzali  jsme  si  velké  igelitové  pytle  na 
odpadky, kterých jsme zase našli dost a dost. Po ran-
ním rozdělení do skupin jsme se vydali do části lesa, 
kterou  pozorujeme  celý  rok.  Porovnávali  jsme  roz-
díly oproti vycházce zimní, pracovali s atlasem, vy-
ráběli lesní vůni, hráli pohybové hry, řešili hádanky. 
I do našich  lesních deníčků  jsme si novinky zazna-
menali. Byl to poučný, zajímavý, užitečný a sluncem 
zalitý projektový den.

Třída  paní  učitelky  Vondrové  prožila  dopoled-
ne „Z pohádky do pohádky“, které bylo plné nejen 
pohádek,  rozmanitých úkolů, ale mělo za úkol pro-
budit v dětech zvídavost a zájem o knížky a ilustra-
ce.  Hlavním  dubnovým  tématem  bylo  jaro  a  jarní 
květiny. Žáci je poznávali, zpívali si, hráli si a tvoři-
li. Oslavili také Den Země a učili se, jak se správně 
chovat v přírodě a k přírodě. Závěr měsíce nemohl 
dopadnout  jinak  než  akcí  čarodějnickou.  V  pátek 
28. 4. jsme se v I. třídě praktické převlékli do čaro-
dějnických šatů a namalovali se. V kouzelnické škole 
se malé čarodějky a čarodějové učili číst a psát, učili 
se různá zaklínadla, plnili začarované úkoly, létali na 
koštěti. Kdo zvládal veškeré čarodějné aktivity, zís-
kal Čarodějnické vysvědčení. Ve III. třídě speciální 
paní učitelky Bednářové probíhaly čarodějnické po-
kusy. Vyráběly se čarodějnické lampy, barvoveletoče 
a  barvočarostroj,  a  dokonce  i  zmenšovací  lektvar. 
Všichni si pokusy moc užili, byli šikovní a odnesli si 
domů i diplomy od čarodějnice Pokusmíry.

Monika Burešová



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

Řádková inzerce

Provádím každoroční cyklickou kontrolu 
komínů a jejich čištění dle  nařízení  vlády ČR. 
Tel. 731 506 249, 464 620 162.

•
Nabízím rekonstrukce a opravy sta-

rých komínů, čištění komínů, opravy 
žlabů, svodů, drobné zednické práce. 
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.

•
Provádíme očištění starých střech tla-

kovou vodou a nátěr lakem nebo bar-
vou. Zvýšení  životnosti  střech! Tel.  731 506 249, 
464 620 162 po 19. hodině.

•
Od května 2018 přijmu pracovníka, bri-

gádníka nebo OSvČ na práce drobné zednické, 
nátěry, pomocné práce, 731 506 249.

•
Opravy chladniček a mrazniček  – Milan 

Fajmon, tel. 603 782 573.
•

Hledám ke koupi rodinný dům  v  Po-
ličce  nebo  v  okolí  do  20 km.  Opravy  nevadí.  
Tel.: 735 047 955

•
HLEDáM BYT v POLIČCE  či  okolí,  1+1 

nebo  2+1  (nebo  větší),  jakýkoli  stav.  Děkuji.  
Tel: 773 463 891

•
Sháním chalupu nebo starší domek, 

příp.  zeměd.  usedlost,  zahr.,  pozemky,  Polička 
a okolí. Může být i horší stav. Tel : 774 765 437

•
SMarT PŮJČka. 5.000 – 70.000 Kč. Peníze 

až do domu, žádné platby předem. Polička a okolí. 
Tel. 606 048 665, 773 989 832.

•
Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ 

od středoškolského učitele. Všední dny  i víkendy, 
časová flexibilita. Tel. 777 112 174

Jak to máte s bydlením?
Přijďte nám říci  svůj příběh ohledně nájemního 

bydlení, každý příběh nás zajímá…
Druhý týden v červnu proběhnou na třech místech 

v Poličce  výzkumné  skupiny  (focus  group),  kde by-
chom se rádi ptali zástupců rodin s dětmi, seniorů 
či osob samostatně žijících v Poličce, jaké jsou jejich 
zkušenosti  se  získáním  nájemného  bydlení.  Jaké 
byly nejčastější bariéry, na které při hledání vhodné-
ho bydlení naráželi, nebo jaké jsou jejich podmínky 
na kvalitu nájemního bydlení?
12. 6. v 16.00 hodin – Rodiny s dětmi v MaTaMi
13.  6.  v  13.30  hodin  –  Senior  zasedací místnost 

MěÚ Polička
13.  6.  v  13.30  hodin  –  Osoba  samostatně  žijící 

v prostorách Městské knihovny
V minulém  roce  vznikla  Podkladová  analýza  by-

dlení  v  Poličce,  kterou  tvořil  výzkumník Agentury 
pro sociální začleňování Martin Šmoldas a vychází 
ze statistických, spíše „tvrdých“ dat. Chceme ale znát 
také příběhy konkrétních lidí z Poličky a okolí, kteří 
řeší nebo v minulosti  řešili nějakou životní otázku, 
která se pojí s nájemním bydlením.
První  tři  výzkumné  skupiny  (focus  group)  pro-

běhly s respondenty se sociální zátěží (dlouhodobá 
nezaměstnanost, hmotná nouze, nestabilní bydlení 
na ubytovnách apod.) z  řad rodin s dětmi,  seniorů 
a samostatně žijících osob v Poličce, a to během květ-
na. „Byli jsme svědky skutečných životních příběhů, 
některé byli velmi silné a o to víc si každý uvědomí, 
že pro celou sociální práci je prostě nejdůležitější 
a prvotní, když člověk bydlí, teprve pak může sys-
tém pomáhat…,“ říká Gabriela Chalupníková z Agen-
tury  pro  sociální  začleňování,  která  se  podílela  na 

přípravě celého procesu tvorby Koncepce dostupné-
ho bydlení v Poličce.
Město Polička prostřednictvím pana místostaros-

ty Kadlece říká, že je nesporně zajímavé zjistit, jaké 
problémy v souvislosti s nájemným bydlením obča-
né Poličky vlastně řeší. Dodává, že by i pro zástupce 
města mohl  být  zajímavý  zjištěný  rozdíl mezi  pro-
blémy stávajícího klienta sociálního odboru a mezi 
ostatními  obyvateli,  kteří  se do nezáviděné  životní 
situace ohledně bydlení mohou lehce dostat.
Všechny výstupy z  těchto forem výzkumu budou 

využity  při  tvorbě  Koncepce  dostupného  bydlení 
v Poličce, kterou město Polička nyní intenzivně při-
pravuje  ve  spolupráci  s  Agenturou  pro  sociální  za-
čleňování. Jednotlivé moderované rozhovory  trvají 
zpravidla 90 minut a  jsou vedeny zkušeným profe-
sionálem. Jsou anonymní a  jejich smyslem je dívat 
se na statistické údaje perspektivou lidských příbě-
hů. „A právě tyto příběhy nám pomohou vypraco-
vat kvalitní Koncepci dostupného bydlení v Poličce, 
která bude sloužit pro potřeby lidí v bytové nouzi.“ 
dodává lokální síťařka MPSV pro ORP Polička a Par-
dubice Anita Stanislavová, která  je spolu s vedoucí 
sociálního  odboru  Martinou  Černíkovou  hnacím 
motorem celého procesu.
Proto jestli máte čas, chuť a prostor podělit se se 

svým příběhem ohledně nájemního bydlení v Polič-
ce, neváhejte, váš příběh nás zajímá.
Počet míst ve skupině je omezen, prosím zájemce 

o potvrzení jejich účasti na e-mail: chalupnikova.ga-
briela@vlada.cz, kde stačí jen zvolit si požadovanou 
cílovou skupinu – rodina s dětmi, senior, osoba sa-
mostatně žijící a nahlásit, že dorazíte.

Aktuálně z MAS POLIČSKO z.s.
Místní  akční  skupina  (MAS 

POLIČSKO  z.s.)  je  spolkem  za-
loženým  na  základě  iniciativy 
členských obcí Mikroregionu Po-
ličsko v březnu roku 2006. Členy 
spolku  jsou  v  současné  době  2 

svazky obcí,  21  obcí na území Poličska, podnika-
telské subjekty a neziskové organizace se sídlem či 
působením na Poličsku. V současné době má MAS 
48 členů.
Stěžejní  činností  spolku  je  mapovat  potřeby 

obcí,  podnikatelů  a  neziskových  organizací  na 
svém  území  prostřednictvím  vlastní  vypracova-
né  rozvojové  strategie.  Součástí  této  strategie  je 
i navázání potřeb místních subjektů na evropské 
dotační programy. V minulých  letech se MAS po-
dařilo vyjednat podporu pro místní subjekty z In-
tegrovaného  regionálního  operačního  programu, 
Programu  rozvoje  venkova  a Operačního  progra-
mu Zaměstnanost.
V minulém roce 2017 se podařilo vyhlásit výzvy 

k  podávání  žádostí  ze  všech  schválených  operač-
ních programů.
Do  květnové  výzvy  Programu  rozvoje  venkova 

bylo podáno 10 žádostí o dotaci. Na základě hod-
nocení byly vybrány k podpoře 4 žádosti. Předmě-
tem žádostí byla  zemědělská a  lesnická  technika. 
Celková  výše  dotace  pro  vybrané  podpořené  žá-
dosti je 3 914 750 Kč.
V  rámci  4  vyhlášených  výzev  Integrovaného 

regionálního  programu  bylo  podáno  10  žádos-
tí o dotaci,  z nichž 5 bylo podpořeno. Podpořena 
bude výstavba chodníku v obci Pomezí, vybudová-
ní zázemí pro pečovatelskou službu v Dolní Lhotě, 
podpořen  bude  sociální  podnik  v  Květné  a  v  ob-
cích  Svojanov  a  Pomezí  bude  pořízen  automobil 
pro zásobování a evakuaci obyvatel. Celková výše 
dotace pro všechny podpořené projekty IROP byla 
v tomto roce 6 362 193 Kč.
Do 2 výzev operačního programu Zaměstnanost 

byly podány dvě žádosti o dotaci. Obě byly vybrá-
ny k podpoře. Jedním ze schválených projektů je 

provozování sociální poradny v Bystrém Oblastní 
charitou  Polička.  Druhým  projektem  je  postup-
né  zaměstnávání  osob  znevýhodněných  na  trhu 
práce  realizovaný  Květnou  Zahradou,  z.ú.  Celko-
vá  výše  podpory  pro  oba  podpořené  projekty  je 
6 168 750 Kč.
V roce 2018 již byla vyhlášena výzva Programu 

rozvoje venkova pro oblast  zemědělského a neze-
mědělského  podnikání  a  lesnické  infrastruktu-
ry.  Celková  výše  podpory  pro  vybrané  žádosti  je 
7 993 867 Kč. Hodnocení a výběr žádostí k podpo-
ře proběhne v letních měsících.
V  letošním  roce MAS  POLIČSKO  z.s.  dále  plá-

nuje vyhlásit výzvy z Integrovaného regionálního 
operačního  programu  v  oblasti  bezpečnosti  pěší 
dopravy, infrastruktury základních škol a organi-
zací zájmového a neformálního vzdělávání,  infra-
struktury sociálních služeb a sociálních podniků 
a v oblasti podpory složek Integrovaného záchran-
ného systému. Vybrané žadatele MAS plánuje pod-
pořit celkovou částkou 10 786 636 Kč.
V  roce 2018 bude MAS moci podpořit  i místní 

neziskové organizace prostřednictvím nového do-
tačního titulu tzv. Malý Leader (poskytovatelem je 
Pardubický  kraj).  Vybrané  neziskové  organizace 
a  obce  budou moci  čerpat  finanční  příspěvky  na 
realizaci drobných oprav majetku.
Kromě realizace strategie, která spočívá ve výše 

popsaných činnostech, MAS POLIČSKO realizuje 
další aktivity. Pokračuje metodická pomoc školám 
s  podáváním  žádostí  o  dotace  a  administrová-
ní  jejich  individuálních  neinvestičních  projektů, 
tzv. šablon. V březnu 2018 byla ukončena realiza-
ce projektu Místní akční plán vzdělávání na území 
MAS POLIČSKO z.s.  (MAP). Na základě zjištěné-
ho zájmu škol v území bude v květnu 2018 podána 
žádost o dotaci na projekt MAP II, jehož náplní bu-
dou především aktivity  pro  zvýšení  kvality  vzdě-
lávání a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi 
na území Poličska.

Leona Šudomová, MAS POLIČSKO z.s.
www.maspolicsko.cz

Síň řemesel
Opět otevíráme – pondělí, úterý, středa od 10 do 

17 h, a to do doprodání zásob výrobků, které vznik-
ly  při  předvádění  některých  řemesel,  i  pomůcek 
k výrobě – různé druhy vlny, komponenty k náuš-
nicím,  tkací  rámečky, korálky a další, a  to se sle-
vami. Ostatní dny možnost na zazvonění (zvonek 
u dveří) nebo po domluvě na telefonu 732 432 708.
Bude otevřeno i při akci Čas pro neobyčejné zá-

žitky.
-jj-

INzErUJTE v JITřENCE
do všech schránek v Poličce 

a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz

tel. 603 526 243
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Fotbal
Turnaj přípravek 21. 4. Litomyšl
Turnaj  v  Litomyšli  za  krásného  počasí  a  na 

dobrém trávníku byl další prověrkou našich bor-
ců.
Úvodní  duel  s  domácím  týmem  byl  z  naší 

strany  slušně  odehraný  a  vypadalo  to,  že  hráči 
zapomněli  na minulý,  nepříliš  vydařený  turnaj. 
Avšak v druhém zápase jsme, snad pod dojmem 
předešlého vítězství, přestali běhat, hrát kombi-
nační  fotbal  a  nakonec  jsme  byli  rádi  za  velmi 
upracovanou remízu.
Duel  s  Chocní,  nebýt  odchozeného  začátku 

(0:5),  byl  velmi  vyrovnaný.  Soupeř  hrál  fotbal, 
byl důrazný, a s  takovou hrou  jsme se  těžko vy-
rovnávali.  Nakonec  hráči  pochopili,  že  když  se 
chce,  tak  to  jde.  Soupeři  jsme  nic  nedarovali, 
přidali  pár  branek  a  zápas  měl  velmi  slušnou 
úroveň.
Celkový  dojem  nebyl  špatný.  Škoda  začátků 

některých zápasů, bylo by to ještě veselejší.
Výsledky:
Polička

 – Litomyšl – 10:1 Roušar 5 x, Mužík 4 x, Hájek
 – H. Jelení – 5:5 Pavlík J., Mužík, Husák, Há-
jek, Jandera

 – Choceň – 8:10 Jandera 2 x, Mužík 3 x, Hu-
sák, Roušar, Pavlík J.

Sestava: Hájek, Husák, Pavlík J., Moučka, So-
tona, Slezáková, Jandera, Roušar, Mužík
Trenéři: Mlynář, Pavlík

Turnaj přípravek Polička 28. 4.
Před  domácími  fanoušky,  na  skvělém  tráv-

níku  a  za nádherného počasí  jsme hostili  další 
z turnajů přípravek. Úvodní duel s Přeloučí jsme 
začali aktivně, s chutí do hry a častou střelbou. 
Bohužel,  branka  dnes  byla  zakletá,  ale  šance 
jsme si dokázali vypracovat. Škoda. Soupeř hrál 
důrazně,  rychle  a  nekompromisně  trestal  kaž-
dou naši chybu. I když je výsledek trochu divoký, 
hráči v tomto zápase nezklamali.

Další dva zápasy jsme odehráli.
Polička

 – Přelouč – 1:7 Pavlík J.
 – H. Jelení – 5:8 Šedajová, Hájek, Husák, Ši-
mek, Kastner

 – L.  Bohdaneč  –  5:3  Šimek, Mužík,  Kastner, 
Hájek, Šedajová

Sestava: Chorvatovič, Pavlík J., Hájek, Šimek, 
Husák,  Šedajová,  Mužík,  Kastner,  Konopásek, 
Findejs, Zach, Roušar

Turnaj přípravek Litomyšl – 6. 5.
Turnajem  v  Litomyšli  nás  opět  provázelo  nád-

herné počasí a hlavně zlepšený výkon týmu, nebál 
bych se říct, že v určitých momentech se blížíme 
předváděné výborné hře z podzimu. Snad  to hrá-
čům vydrží  i po zbytek sezóny. V úvodním duelu 
s  domácím  týmem  jsme  nic  neponechali  náhodě 
a  od  začátku  důraznou,  rychlou,  agresivní  hrou 
podpořenou  dobrou  střelbou  jsme  si  s  chutí  za-
hráli. Branek mohlo být více, ale pro některé byla 
branka zakletá. Tak příště.

Druhý zápas jsme opět od začátku vzali do naší 
režie. Rychlý sled branek i slušná hra hráče trochu 
uklidnila. Možná až moc, protože jsme soupeři do-
volili náskok snížit a museli jsme opět přidat, aby-
chom zápas zvládli. V těchto zápasech dostali větší 
prostor hráči mladšího ročníku a vůbec to nebylo 
špatné. Poslední duel s výbornými hráči Libchav 
byl  dobrou  prověrkou  pro  náš  tým.  Škoda.  Hra 
byla  dobrá,  ale  soupeř  využil  našeho  nedůrazu 
v  soubojích  a  dostali  jsme  poměrně  laciné  bran-
ky. Druhá půle snesla přísnější měřítko. Hru jsme 
vyrovnali  i  zápas  byl  velmi  vyrovnaný.  Za  tento 
i předchozí zápasy mužstvo chválíme.

Výsledky:
Polička

 – Litomyšl – 12:0 Šedajová, Jirouš 2 x, Mužík 
2  x,  Roušar  3  x,  Pavlík  J.,  Chorvatovič  2  x, 
Husák

 – Třemošnice  –  7:4  Šedajová  2  x,  Husák  2  x, 
Roušar, Mužík 2 x

 – Libchavy – 3:9 Mužík 2 x, Jandera
Sestava:  Chorvatovič,  Pavlík  J.,  Husák,  Šimek, 

Moučka,  Sotona,  Šedajová, Mužík,  Roušar,  Zach, 
Jirouš, Jandera, Drobný
Trenéři: Pavlík, Mlynář

Aréna Vysočina
Dne  12.  5.  se  uskutečnil  mezinárodní  turnaj 

v  kickboxu Kadaň Open.  Jak  již  název  napovídá, 
tato vrcholová sportovní akce se uskutečnila v ně-
kdejším královském městě Kadani. Za vynikající 
sportovní  zážitek  děkujeme  organizátoru  akce 
Českému svazu kickboxu. Náš skromný klub Aré-
na Vysočina  reprezentovali Milan Hermon,  Filip 
Hlouš a Nicole Dvořáková.
Milan Hermon zápasil v kategorii starších žáků 

ve váze do 52 kilogramů. V disciplíně light contact 
odsadil krásné a zasloužené 4. místo. Sedmnácti-
letý  juniorský  závodník  Filip Hlouš  byl  z  organi-
začních důvodů zařazen do kategorie mužů. Závo-
dil ve váhové kategorii nad 89 kilogramů. V zápase 
o třetí místo uštědřil o 12 let staršímu německému 
reprezentantovi  technické KO a  slavil  bronzovou 
medaili.  Talentovaná  Nicol  Dvořáková  obsadila 
v  disciplíně  light  contact  do  sedmdesáti  kilogra-
mů 3. místo. Nicol se zúčastnila i zápasu v plném 
kontaktu (lowkick) a ve finále si počínala lépe než 
dobře, porazila totiž velice nadanou soupeřku Mo-
niku Strakovou 6:1 na body a mohla tak slavit zisk 
zlatého kovu. Všem závodníkům gratulujeme.
Na závěr musíme poděkovat trenéru Petru Gre-

gorovi  za  svědomitou  přípravu  svých  svěřenců. 
Nesmíme dále opomenout podíl sponzorů a podě-
kovat  i  jim.  Jmenovitě  děkujeme Petru Venerovi, 
dodavateli sportovních pomůcek, hlavnímu spon-
zorovi, panu Františku Šuterovi, který nás dlouho-
době podporuje. Naše díky patří městům Poličce 
a Litomyšli. Dále děkujeme za podporu panu Pavlu 
Páskovi a jeho skupině Walda Gang. Na úplný zá-
věr děkujeme maséru Milanu Hermonovi za  jeho 
bezchybnou práci.

-dk-

Stolní tenis 2017/18
Vynikající  výsledky  v  letošní  sezoně  předváděli 

stolní tenisté Spartaku Polička.
A  družstvo  suverénně  vyhrálo  Okresní  přebor 

v soutěži družstev, neprohráli ani jediný soutěžní zá-
pas a celkové skóre 220:23 hovoří za vše. Všichni čty-
ři hráči základní sestavy Češka, Baláš, Ševčík, Trnka 
obsadili i první čtyři místa v úspěšnosti dvouher. Po 
zásluze tak postoupili do krajských soutěží.
Špatně si nevedou ani hráči B a C družstva, ve kte-

rých získávají zkušenosti ze soutěžních zápasů mladí 
a začínající hráči oddílu. B družstvo skončilo na pěk-
ném 7. místě, příjemně překvapilo družstvo C, které 
skončilo na 3. místě tabulky.
Dne  13.  ledna  se  uskutečnil  turnaj  ve  stolním 

tenise,  který  zároveň  proběhl  jako  okresní  přebor 
jednotlivců. Vítězem se stal Martin Synek z Vysoké-
ho Mýta, na překvapivém a krásném druhém místě 
skončil domácí Josef Baláš. 3. místo obsadili Roman 
Češka z Poličky a Edward Palatka z Moravské Třebo-
vé. Zároveň proběhla i soutěž dvoučlenných družstev, 
memoriál  Luboše  Čípy.  Vítězství  tentokrát  zůstalo 
doma, první skončila dvojice Ševčík – Baláš, druzí 
byli Češka – Trnka, 3. místo obsadili Synek a Mora-
vec (Rovečné) a Famfulík – Famfulík z Vidlaté Seče. 

Děkujeme  všem  sponzorům,  kteří  přispěli  cenami, 
a  zároveň  fanouškům  z  řad Huntovna týmu,  kteří 
vytvořili úžasnou atmosféru.
Na závěr sezony 21. 4. proběhl  tradiční oddílový 

turnaj, který v jednotlivcích mezi 15 borci opanoval 
R. Češka před L. Ševčíkem, 3.–4. skončili P. Kössler 
a  J.  Trnka.  V  soutěži  losovaných  čtyřher  zvítězila 
zkušenost dvojice Baláš – Fendrych před druhými 
Kössler – O. Ulrych.

53. Běh kolem 
poličských 
hradeb

Tradičně 1. května se sešli příznivci závodního 
běhu v městském parku. Členové místní Atletiky 
za víc než vydatné podpory pedagogů Masaryko-
vy  ZŠ  připravili  další  pokračování  Běhu  kolem 
hradeb.
Letní počasí a rodiče zajistili maximální účast, 

celkem  102  předškoláků.  Další  závodníci  byli 
motivováni  ziskem  bodů  v  posledním  Poháru 
Iscarexu. A když  se  to  vše  sečetlo,  vyšla druhá 
nejvyšší účast v závodu, tedy 364 startujících.
Hlavní  závod  mužů  již  podvacáté  nesl  jmé-

no místní Medesy. Druhý hlavní  závod  žen pak 
byl  podpořen  finančně  firmou  CNC  Jan  Šimů-
nek, s. r. o. Závody mládeže cenově zajistila firma 
Elektro Kelvin a Drogerie Teta. Bez výrobků Pet-
ra Šimka – Zahradní sochy si nedovedou závod-
níci  představit  soutěž  rodinných  družstev.  Dět-
ské kategorie obdržely výrobky z Ravensburgru.
Čtvrtina  nákladů  byla  dotována  městem  Po-

lička,  případné  překonání  traťových  rekordů 
byl  připraven  odměnit  Martin  Tobiáš,  Osobní 
doprava.
Putovní  Pohár  starosty města  Poličky  podru-

hé  vyhrál  Jáchym  Kovář  z  Dukly  Praha,  z  žen 
pak poprvé Petra Kotlíková, Banes Pacov. Rych-
lé časy, kromě dobré sportovní formy běžců, po-
mohl  docílit  i  dokončený  nový  dřevěný  povrch 
části  trati  (sibiřský  modřín?).  Pochvalovali  si 
zvlášť starší běžci zakopávající v minulosti o zvl-
něný asfalt.
Poděkování  patří  též  paní  Tomanové  za  po-

skytnutí prostor pro zpracování výsledků.
Kompletní  výsledkovou  listinu  lze  najít  na 

stránkách Iscarexu či Atletiky Polička.
54. běh se uskuteční ve středu 1. 5. 2019.

Miloslav Červ
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Rybáři jdou od závodu k závodu
Od začátku roku se na revíru Rybářské sdruže-

ní Vysočina Polička Pod Kopcem konalo několik 
závodů.  O  některých  jsme  už  informovali,  dnes 
přinášíme informace další.

Sobota 31. 3. – Crazy Fish Trout Area Cup
Byl  to  už  4.  ročník  závodu,  který,  jak  se  uká-

zalo, získal rychle na velké oblibě. Hospodář RS 
Vysočina  Jaroslav  Martinů  k  tomu  řekl:  „Milí 
přátelé, vážení účastníci, dovolte mi malé zpětné 
ohlédnutí za právě skončeným největším závo-
dem v historii našeho sdružení a možná dokonce 
i největšího závodu v Evropě, kterým byl tento 
závod dvojic v přívlači. Jaký byl? Počtem 398 ry-

bářů a 6820 ulovenými rybami se zapíše do ry-
bářské historie jako nejúspěšnější. Počasí krásně 
vyšlo a jsem přesvědčen, že ani déšť při čtvrtém 
a pátém kole na tom nic nemění. Atmosféra byla 
skvělá a všude bylo znát, že se dnes sešli nejen 
skvělí rybáři, ale i výborní přátelé, kteří si vždy 
mají co říct.

Přátelé, máme za sebou další velkou akci, další 
oslavu naší rybářské vášně. Je mi velkou ctí vám 
upřímně poděkovat za účast a váš osobní přínos. 
Děkuji také všem za týdenní přípravné práce, 
které byly nezbytné pro zdárný průběh celé akce. 
Také zhruba 50 rozhodčím za bezchybný výkon 

jejich funkce, počítačovým operátorům za rych-
lé zpracování výsledků a v neposlední řadě všem 
sponzorům, kteří přispěli výrazným finančním 
obnosem a také věcnými cenami. Bylo mi velikou 
ctí prožít dnešní den mezi vámi.“

V sobotu a v neděli 14. a 15. dubna se konal už 
8. ročník muškařského závodu Monfish cup – 
Poličská muška.
Pořádala jej známá pražská firma Monfish cup, 

která,  bohužel,  neuznala  za  vhodné  předat  hos-
titeli  (RS  Vysočina)  žádné  konkrétní  informace. 
Můžeme tedy konstatovat jediné – sešli se tu opět 
muškaři  zvučných  jmen,  přeborníci  různých  zá-
vodů  doma  i  v  zahraničí. Dodám  jen  politování, 
že  zprvu  radostná  spolupráce  se  jaksi  smutně 
vytratila…

Sobota 21. dubna – Gunki Cup – jarní přívlač 
jednotlivců
Tento závod zahájil svou kariéru a je nutno vy-

čkat, do  jaké míry  si  jej  rybáři oblíbí.  Jak  to vy-
padalo  letos,  nám  prozradil  hospodář  sdružení 
Jaroslav Martinů. Řekl: „V tuto chvíli vstoupil zá-
vod do historie. Jaký byl? Odpověď je radostná – 
účast 280 skvělých rybářů z Čech, Slovenska 
a Polska jej řadí na první místo v historii našich 
závodů. Počasí nebylo „pstruhové“, s 27 °C při-
pomínalo spíše léto, ale i v takovém vedru se na-
konec ulovilo 2 822 ryb, což je velice slušné množ-
ství. Největší ulovenou rybou byl sumec 77 cm, 
největší pstruzi měřili těsně pod touto hranicí. 
Nutno přiznat, že brali především na hloubkách 
u hrází všech tří přehrad Pod Kopcem, kde závod 
probíhal. I tentokrát jsme byli svědky srdečného, 
přátelského setkání rybářů, kteří v rybařině vidí 
víc než jen úlovek. Každému závodníkovi děku-
ji za účast a osobní přínos k dnešnímu krásné-
mu dni. Děkuji všem rozhodčím, operátorům za 
rychlé spočítání výsledků a Petru Bačovskému 
za několik týdnů strávených náročnou admini-
strací (evidence přihlašovaných).“

Text: L. Vrabec, foto Eva Křivková

Vydařený Kamenický losos
V  sobotu  19.  května  se  na  malebné  požární 

nádrži v Pusté Kamenici uskutečnil už 5. ročník 
závodu  Kamenický  losos.  I  tentokrát  o  něj  byl 
mezi  rybářskou veřejností velký zájem, dokonce 
takový,  že mnozí další už museli být kvůli napl-
nění  kapacity  (72  míst  kolem  vody)  odmítnuti. 
Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička 
Jaroslav Martinů k závodu řekl:

„Kamenický losos patří už po pět let krásné 
a oblíbené rybářské akce. Koná se v malebném 
prostředí, na krásném rybníčku, obklopeném ze-
lení. Revír je opět dobře zarybněn, a co je nejdů-
ležitější – má plnou podporu vedení obce, které 
mj. poskytuje krásné poháry pro nejúspěšnější 
závodníky a pomáhá i organizačně. O závod je 
vždy obrovský zájem, letos už dva dny po zve-
řejnění termínu konání závodu byl počet míst 
‚rozebrán‘ a museli jsme, ač neradi, další zájemce 
odmítat (odhaduji, že zájem byl dvojnásobný).

Na závod jsme dosadili dalších 880 ryb (kap-
ry, siveny a pstruhy, mezi nimi kapitální, tro-
fejní kusy kolem 5 kg). První kolo, které trvalo 
90 minut, ukázalo, že ryby jsou velice „při chu-
ti“. Celkem se jich chytilo 206, to znamená, že za 

hodinu byla ulovena čtvrtina nové osádky! Člo-
věk, který rybařině alespoň trochu rozumí, musí 
před těmi čísly smekat klobouk. Dosud největší 
ulovenou rybou je pstruh 64 cm o váze zhruba 
4 kg. Nejúspěšnější rybář ulovil za první kolo 23 
sivenů. A tak není divu, že panuje všeobecná spo-
kojenost, což nás, pochopitelně, těší.“

Starosta  Miroslav  Fiška  nám  na  otázku,  jak 
hodnotí  spolupráci  obce  s  RS  Vysočina  Polička, 
odpověděl:  „Pochopitelně kladně. My na obci si 
nestěžujeme, a pokud vím, tak stejné stanovisko 
zastávají i rybáři. Scházíme se tady dnes popáté 
a vždy to probíhalo v přátelském, kamarádském, 
neváhám říci sousedském ovzduší. Je tady krás-
né prostředí, rybáři se o tu vodu a ryby v ní pečli-
vě starají a závody jsou vždycky dobře připrave-
né. Zájem o ně je pokaždé veliký, jsou ‚vyprodány‘ 

během pár chvil. Rybník má rozlohu pouze 1 ha, 
což dle regulí stačí pro 72 závodníků. Kdyby měl 
dvojnásobnou rozlohu, byl by taky nepochybně 
‚vyprodán‘. Aniž bych chtěl cokoliv zveličovat – 
ten rybníček tady na nás všechny působí jako 

perla zasazená v nádherné okolní zeleni. Možná 
má i takové to příslovečné genius loci.“
Ovšem  kde  kdo  ví,  že  do  Pusté  Kamenice  se 

nejezdí  jen  kvůli  rybářským  závodům.  Jsem 
z nedaleké Poličky  a  už mnohokrát  jsem  se pře-
svědčil,  že  vaše  obec  je  skvostem, neváhám  říci 
zachovalou  ukázkou  dřívější  architektury.  Nic-
méně  i  nové  stavby  stále  berou na  vědomí  svou 
sounáležitost s vesnickou architekturou… Tady je 
prostě na každém kroku vidět, že vaše obec není 
skansen, ale že naplno žije…

„Celá obec žije v očekávání, že ČEZ teď bude 
ukládat elektrické vedení do země, takže zmizí 
sloupy a dráty. Kromě toho si obec dala zpraco-
vat projekt nového veřejného elektrického osvět-
lení. Letos se toho snad dočkáme. Shrnu-li to, tak 
už máme svoji vodu, plyn, kanalizaci a elektriku 
uložíme do země. A jak já vždycky s trochou nad-
sázky říkám – už nám chybí jen přístav a leti-
ště…“
Ale  vraťme  se  k  závodům:  Konečné  výsled-

ky – obecně: 67 skvělých rybářů ulovilo za pou-
hé 4,5 hodiny 446  ryb. Největší byl kapr 68 cm. 
Největší pstruzi měřili 63, 64 a 64 cm. (Krátce po 
závodě byli uloveni další velikáni 69 a 67 cm).
Nejúspěšnější rybáři: 1. Mirek Popelka, 2. Petr 

Jílek, 3 Tomášek Nykl, 4. Libor Ondráček, 5. Mar-
tin Schauer.
Největší ryba: Ondřej Balcar, kapr 68 cm. Nej-

mladší  účastník:  Jáchym  Legát,  9  let.  Nejstarší 
účastník: Mirek Kaštánek, 81 let.

Text a foto: L. Vrabec

Tři nejúspěšnější borci závodu

Nejstarší účastník závodu Mirek Kaštánek 
při přejímání ocenění od představitele 

P. Kamenice
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Tenis
28. 4. odstartovala soutěž družstev.
Starší žactvo – Polička – Hlinsko 9:0
Body: Jelínek Jan, Jelínek Štěpán, Zahradníček 

Dušan, Šafář Sam, Uhlířová Šárka, Uhlířová Vero-
nika, Jelínek – Jelínek, Vodák Matěj – Šafář
Babytenis A – Polička – Ústí nad Orlicí 6:0
Body: Švejda Filip, Zahradníčková Anežka, Cha-

lupník  Martin,  Vodehnalová  Štěpánka,  Švejda  – 
Vodehnalová, Zahradníčková – Chalupník
Babytenis B – Choceň – Polička 1:5, body: Slaví-

ková Bára, Sršňová Veronika, Mach František, Sla-
víková – Dostálová Šárka, Sršňová – Mach
29.  4.  Dorost  –  Polička  –  Dolní  Dobrouč  6:3, 

body:  Jílek  Zdeněk,  Fučík  Daniel,  Jelínek  Jan, 
Gonnot Gwen, Fučík – Jelínek, Uhlířová Šárka – 
Gonnot
Senioři – Vysoké Mýto – Polička 3:6, body: Cik 

Jarmil, Češka Roman, Teplá Lída, Pazlarová Alena, 
Cik – Češka, Teplá – Pazlarová
Mladší žactvo – Moravská Třebová – Polička 7:2, 

body: Slezák Patrik, Sedlatý Jan – Adamec Jáchym
Minitenis – Moravská Třebová – Polička 8:0
Svitavy – Polička 7:2, body: Kössler Matěj, Cha-

lupníková Dorota
5. 5. Babytenis A – Dolní Dobrouč B – Polička 

A 0:6, body: Švejda Filip, Zahradníčková Anežka, 
Vodehnalová Štěpánka, Baláš Martin, Švejda – Ba-
láš, Zahradníčková – Vodehnalová
Babytenis B – Polička B – Dolní Dobrouč A 6:0, 

body:  Slavíková  Bára,  Dostálová  Šárka,  Sršňová 
Veronika,  Kössler Michal,  Slavíková  – Dostálová, 
Sršňová – Kössler

6.  5.  Mladší  žactvo  –  Polička  –  Tesla  Pardubi-
ce  C  5:4,  body:  Mořkovský  Ivan,  Štěpánek  Patrik, 
Kotvová  Lucka,  Mořkovský  –  Štěpánek,  Uhlířová 
Veronika – Kotvová
Senioři  –  Polička  –  Litomyšl  B  9:0,  body:  Jílek 

Zdeněk,  Hrubý  Zdeněk,  Teplý  Ivo,  Češka  Roman, 
Teplá Lída, Pazlarová Alena, Jílek – Teplý, Hrubý – 
Češka, Teplá – Pazlarová
Dorost – Moravská Třebová – Polička 8:1, body: 

Uhlířová Šárka
Minitenis – Polička – Moravská Třebová 2:6
Polička – Svitavy 4:4, body: Kössler Matěj 3, Moř-

kovský Filip 3
12. 5.  turnaj starších žákyň v Mohelnici. Naše  je-

diná zástupkyně Šárka Uhlířová získala jednu výhru 
ve dvouhře.

-zj-

Turisté zvou
Ve dnech 9. – 11. června Oslavy 

130 let KČT v Praze.  V  letošním 
roce  se konají  oslavy  130.  výročí 
založení naší organizace. Začínají 
v sobotu na Výtoni, možnost plav-
by parníkem po Vltavě, večer při-

jetím v Senátu. V neděli pokračují vycházkami Pra-
hou do Botanické zahrady v Troji. V pondělí, v hlavní 
den, pokračují oslavy exkurzí v Kanceláři prezidenta 
republiky a výstupem na Petřínskou rozhlednu. Akci 
připravil Jiří Andrle.

středa 13. června – Hřebečské důlní stezky. Sraz 
na nádraží ČD v 7.20 h, odjezd v 7.31 h do Svitav, au-
tobusem na Hřebeč  k  tunelu,  odtud  po  značených 
důlních stezkách. Návrat do Poličky linkovým auto-
busem do Svitav a vlakem do Poličky. Trasa asi 10 km, 
vycházku vede Jiří Andrle.

Ve dnech 15. – 17. června – Setkání cykloturistů na 
Vysočině, 23. ročník setkání cykloturistů na Kadově. 
Sraz účastníků v pátek večer na Kadově. Ubytování 
ve  vlastních  spacích  pytlích  a  karimatce.  Možnost 
též příjezdu v sobotu do 8.00 h. Trasy do 80 km, akci 
připravili Míla Štefka a Renata Hanyková.

středa 20. června – 800 Žďárských vrchů  – 
Pěší  vycházka  přes  pět  vrcholů,  které  mají  přes 
800 m nadmořské  výšky. Odjezd  z  Poličky  autobu-
sem směr Březiny v 10.35 h, ze zastávky Křižánky po 
silnici na Milovy a na rozcestí pod Malínskou skálou, 
vystoupáme na tuto skálu, která je vysoká 811 m, na 
Suchý kopec 815 m a na druhý nejvyšší vrchol Žďár-
ských vrchů Křovinu (830 m n. m.), přes Lisovskou 
skálu (802 m n. m.) a na rozcestí se žlutou značkou 
k nejvyššímu vrcholu Devět skal (836 m n. m.) a po 
modré značce kolem Bílé skály do Křižánek. Návrat 
autobusem  z  Křižánek,  most  v  17.02  h.  Trasa  asi 
12 km, na vycházku zve Josef Brokl.

Pátek 22. června – Za západem slunce. Na 11. roč-
ník  večerní  vycházky  tentokrát  odjedeme  autobu-
sem z Poličky, autobus. stanice, v 17.35 h do Lubné. 
Z Lubné půjdeme po silnici směrem na Borovou a po 
cyklotrase č. 4103 přes Široký Důl do Oldřiše, kde se 
napojíme na červenou značku, po níž dojdeme až do 
Poličky. Délka trasy celkem 13 km, na vycházku zvou 
Müllerovi.

Bližší údaje o našich akcích najdete v informač-
ní  skříňce  KČT  na  budově  hostince  „U  Mrštíků“ 
v Tyršově ulici nebo na  internetové adrese: www.
policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Volejbal
Spanilá jízda děvčat ročníku 
2004 a mladších pokračuje… 
aneb Ať žije volejbal
Mladší  žactvo  odehrálo  tři  přípravné  turna-

je, a to v Kvasinách, Olomouci a dvě kola Poháru 
mladších žáků a žákyň Pardubického kraje.

Kvasiny
Jarní  turnaj mládeže,  kde  se  Poličce  dost  daří. 

Odjížděli  jsme se třemi mladšími družstvy. Polič-
ka A potvrdila, že titul Přebornic nezískala jen tak 
nadarmo. Ani jedna prohra a spanilá jízda celým 
turnajem. Ve finále jsme si poradily s Třebechovi-
cemi a Slávií Hradec Králové. B tým děvčat získal 
skvělé 8. místo. I ony uhrály bodíky, především za 
remízy  1:1. Naši  kluci  bojovali  dvojkolově  s míst-
ními borci a Rtyní. Dopoledne samá vítězství 2:0, 
odpoledne dvě remízy, ale celkově také 1. místo.

Olomouc
Prestižní  mezinárodní  turnaj.  V  základní  sku-

pině předvádíme vynikající výkony především na 
servisu.  Přes  Žilinu,  Orlovou  a  Uničov  postupu-
jeme  dále.  Další  soupeřky  z  Levice  a  Uherského 
Hradiště nám měly přerušit vítěznou strunu. Ne-
stalo se tak. Ve finále nás čekal výběr KCM Králo-
véhradeckého kraje. Stejná hala, stejné finále, jiný 
soupeř,  ale  jinak  se  historie  opakovala.  Vyhrává-
me  první  set,  v  druhém  prohráváme  a  v  tiebre-
aku  13:15. Ale  nesmutníme,  opět  po  roce  krásné 

2. místo  (hrálo  16  týmů).  Aneta Mlynářová  byla 
vyhlášena nejlepší nahrávačkou turnaje.

Pohár mladších žáků a žákyň
Odehrána  jsou zatím dvě kola. Zde naše barvy 

hájí kluci a holky, kteří v příští sezóně budou tuto 
kategorii hrát. A tým děvčat po svém osmém místu 
v krajském přeboru srdnatě vzdoruje zkušenějším 
hráčkám. Jednou páté a  jednou čtvrté místo nás 
zatím nechává ve hře o bronzové medaile. B tým 
děvčat zkouší své první krůčky v šestkovém volej-
bale. Není to snadné, děvčata dokázala v celkovém 
umístění dvakrát porazit chlapce z České Třebové 
a jsou osmá. Největším herním překvapením jsou 
naši  chlapci,  jako  by  jim  slunečné  počasí  nalilo 
krev do žil. Jedno sedmé a jedno páté místo je vel-
kým překvapením.

Přípravka dívek
Před  posledním  kolem  ve  Svitavách  nás  už  ni-

kdo o zlato nepřipraví. Na předposledním turnaji 
jsme po dlouhé době vyhrály prestižní A skupinu, 
náš  B  a  D  týmy  postoupily  do  béčkové  skupiny, 
C  tým bude hrát pátou  skupinu. Pořadí družstev 
A 1. místo, B 10. místo, C 20. místo, D 23. místo.

Barevný minivolejbal
Poslední  festival  barevného  minivolejbalu  se 

hrál v Lanškrouně. Byla to pro nás opět velká žeň. 
Vítězství  vybojoval  Kuba  Petrák  a  Filip  Mlynář 
v barvě červené, dvě druhá místa žlutých Kája Sí-
lová, Zuzka Bulvová, Maruška Andrlíková a Nela 
a  Aneta  Prokopovi.  A  následují  místa  třetí  ve 
žlutém a modrém minivolejbalu Eliška  Švejdová, 
Bára  Šafářová,  Eliška  Machová,  Bára  Pešavová, 
Lucka  Langrová,  Martina  Lazorová,  Bára  Sedlá-
ková, Nela Bulvová, Markéta Dospíšilová a Rózka 
Tobiášová.

Muži
Dohrávají druhou část soutěže Krajského přebo-

ru II. třídy. Bilance na jaře je vyrovnaná – 3 výhry 
a 3 prohry. V tabulce drží čtvrté místo.

-har-
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Sněhuláci na Sk8u
Bylo brzké  ráno, 24. únor,  ranní únor, byl Sk8u 

čas. Pořadatelů z Plzně zval ku sk8tu hlas. Při této 
první větě nebyla porušena žádná práva. Ale abych 
to uvedl na pravou míru, tak opravdu v Plzni probě-
hl první sk8 slalom závod roku 2018, a to v Kreativní 
zóně DEPO 2015, stejně jako minulý rok. Bývalé au-
tobusové depo je sice po rekonstrukci, ale industri-
ální nádech je stále cítit a sk8 do takovýchto prostor 
prostě patří. Sněhulák ve znaku závodů – bylo nej-
více sněhu v širokém okolí, ale počasí bylo to, co by 
nás trápilo nejméně.
Protože  se  jednalo  o  jednodenní  závody,  měly 

status Basic. I  tak bylo v Plzni za Poličku dostatek 
závodníků, abychom mohli zamíchat pořadím. To se 
také povedlo k naší spokojenosti. Jely se tři závody, 
a to tight, hybrid a straight. V kategorii nejmenších 
se  třikrát na prvním místě objevil Lukáš Martinů. 
Dvakrát  druhé místo  a  jednou  třetí,  po  velmi  těs-
ném rozdílu se třetím místem, získal Tomáš Mach 
a  jednou  druhé  a  dvakrát  třetí  místo  pak  získala 
Emily Martinů. Kategorii dorostu už tradičně ovlá-
dl Petr Martinů a byl třikrát první. Na paty mu však 
stále  šlape Karolína Machová,  která  si  pro  změnu 
odnesla z těchto závodů všechna druhá místa. Naše 
další zastoupení bylo v kategorii profesionálů. Stan-

da  Nožka  si  dojel  pro  jedenkrát  první  a  dvakrát 
druhé místo a Petr Matouš byl  jednou první a  jed-
nou druhý, ale ve slalomu hybrid byl bez umístění 
z důvodu neprojetí kuželu. Zimní radovánky v Plzni 
skončily. Kdyby byl  sníh, mohlo  to alespoň dopad-
nout na koulovačku, ale  zima byla proti. Gratuluji 
všem jezdcům.
V Brně se tento rok chystalo mistrovství světa ve 

Sk8 slalomu, ale po necelém roce příprav si úřední 
mašinérie vybrala svoji daň. Najednou si vzpomně-
li, že tam, kde mají probíhat závody, bude objížďka. 
Tedy celý plán s MS v Brně padnul. Bylo by však ško-
da, aby nejvyšší status, který je v Evropě jednou za 
dva roky, propadl vniveč. SK8 Slalom Polička se tedy 
přihlásil o pořádání MS, abychom nastalou situaci 
pomohli  vyřešit.  Nikdo  jiný  o  tento  status  neměl 
zájem, a tak od 10. 8. do 12. 8. bude mistrovství svě-
ta v sk8 slalomu v Poličce. Abych to upřesnil, bude 
probíhat v pátek a v  sobotu na silnici do Širokého 
Dolu (za masokombinátem) a v neděli v ulici Huso-
va  v Poličce  (ulice  od kruhového objezdu k poště). 
Třídenní závod s nejvyšším statusem přiláká jezdce 
z celého světa. Polička bude opět žít sk8em. Přijďte 
se určitě podívat a pobavit při závodech sk8ové elity 
téhle planety.

Ubytování „Balaton“

Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace 
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm 
lůžek,  vybavenou  kuchyňku,  sociální  zařízení, 
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště 
je vhodné pro opékání. Využít  lze gril a chlazení. 
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Martina Navrátilová  tel.  604 342 208, 

plaveckaskola@tespolicka.cz

Plavecký bazén
1. pátek  12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční 

plavání
2. sobota  14.00-20.00
3. neděle  13.00-19.00
4. pondělí  10.00-12.00, 13.00-16.00, 18.00-

20.00, 16.00-18.00 kurzy
5. úterý  6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00, 

16.00-18.00 kurzy
6. středa  6.00-8.00, 11.00-11.30 veřejnost 

rodiče s dětmi, 12.30-14.30 kurz 
batolata, 15.00-16.00 aquagravidibic, 
16.00-17.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční 
plavání, 18.45-19.45 aquafitness

7. čtvrtek  6.00-7.30, 11.00-13.30, 15.00-
20.00

8. pátek  12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční 
plavání

9. sobota  14.00-20.00
10. neděle  13.00-19.00
11. pondělí  11.00-16.00, 18.00-20.00, 16.00-18.00 

kurzy
12. úterý  6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00, 

16.00-18.00 kurzy
13. středa  6.00-8.00, 11.00-11.30 veřejnost 

rodiče s dětmi, 12.30-14.30 kurz 
batolata, 15.00-16.00 aquagravidibic, 
16.00-17.15 Orka, 17.00-18.30 kondiční 
plavání, 18.45-19.45 aquafitness

14. čtvrtek  6.00-7.30, 11.00-13.30, 15.00-
20.00

15. pátek  12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční 
plavání

16. sobota  14.00-20.00
17. neděle  13.00-19.00
18. pondělí  14.00-16.00, 18.00-20.00, 16.00-

18.00 kurzy
19. úterý  6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00, 

16.00-18.00 kurzy
20. středa 6.00-8.00, 11.00-14.00, 15.00-

16.00 aquagravidibic, 16.00-17.15 Orka, 
17.00-18.30 kondiční plavání, 18.45-
19.45 aquafitness

21. čtvrtek  6.00-7.30, 11.00-13.30, 15.00-
20.00

22. pátek  12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční 
plavání

23. sobota  14.00-20.00
24. neděle  13.00-19.00
25. pondělí  zavřeno – sanitární den
26. úterý  6.00-7.30, 10.00-20.00
27. středa  6.00-8.00, 10.00-20.00
28. čtvrtek  6.00-20.00
29. pátek  8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční 

plavání
30. sobota  14.00-20.00

Časy  zvýrazněné  tučně  jsou  změny  oproti  stáva-
jícímu  harmonogramu.  Vyhrazujeme  si  právo  na 
změnu. Prosím  sledujte www.tespolicka.cz  a www.
policka.org

Přijďte s námi oslavit 1. června Mezinárodní den 
dětí do plaveckého bazénu! Pro děti máme sladkou 
odměnu.

Novinky z bazénu:
•  Sledujte  aktuální  informace  na  Facebooku 
Plavecký bazén Polička.

•  Tobogán uzavíráme 30 min před koncem ote-
vírací doby.

•  V době kondičního plavání bude tobogán uza-
vřen.

•  Upozorňujeme  návštěvníky,  že  vstup  v  ber-
mudách je na bazén zakázán.

•  Návštěvníkům  je  povolen  vstup  pouze  v  kla-
sických  plavkách  nebo  v  plavkách  s  nohavič-
kami.

•  Wellness program ve vířivce je zregulován na 
10  minut  všechny  hydromasáže  a  2  minuty 
vypnuto.
Daňové  doklady  pro  pojišťovny  nebo  zaměstna-

vatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste 
v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme  poukázky  SODEXO  (dle  platného  ce-

níku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %)
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upo-

zorňujeme  vás  na  dodržování  provozní  doby  pla-
veckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do 
20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji 
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klí-
če od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací 
době není možné, abyste se nadále zdržovali v pro-
storách bazénu, fitcentra a sauny. Teplota vody v po-
ličském bazénu je každý provozní den 28 °C a vířiv-
ky 35 °C. Vstup na bazén je započítán od převzetí do 
předání klíčku od kabinky.
Zájemci  o  kurzy  pro  děti,  dospělé  neplavce 

a  zdokonalování  plaveckých  stylů,  volejte  na  tel. 
č. 731 020 030, 461 725 631.

Provoz sauny: zavřeno

Provozní doba fitcentra 
na plaveckém bazénu:
po, st, pá  10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt  14.00–20.00 h
so  17.00–19.00 h

Vstupné  do  fitcentra  se  hradí  u  instruktora  Ji-
řího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby 
zapůjčené  klíčky  vraceli  i  s  kladkami  od  zámku 
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel. 
Děkujeme.

Provoz zimního stadionu
Provoz in-line plochy:
Úterý  17.30-18.30 hod.
Pátek  16.30-17.30 hod.
Po  osobní  nebo  telefonické  domluvě  je  mož-

nost  objednat  in-line  plochu pro  kolektivy  u  pana 
Grubhoffera  na  telefonních  číslech:  461 725 427, 
605 246 743.  Bruslení  pro  kolektivy  je  možné  ve 
dnech: úterý a pátek.

Koupaliště
Koupaliště  bude  v  červnu  otevřeno  od  pátku 

22.  6.  do  soboty  30.  6.  denně  od  12.00  hod.  do 
19.00 hod. dle počasí.
Vstupné:
Děti do 3 let  zdarma
Děti od 3 do 15 let  20 Kč
Dospělí  40 Kč

ZTP a ZTP/P děti a jejich průvodci  10 Kč
ZTP a ZTP/P dospělí a jejich průvodci  20 Kč
Po 17 hod. vstup za 50 %
Půjčovné plážové hřiště (2 hodiny)  100 Kč
Půjčovné slunečník  10 Kč
Půjčovné lehátko  20 Kč
Půjčovné plavecké pomůcky  5 Kč
Půjčovné pálka (2 ks) + míček  10 Kč

Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na vý-
věsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových 
stránkách  www.tespolicka.cz  a  www.policka.org. 
Facebook: Plavecký bazén Polička

Kontakt:
•  Mgr. Andrea Zachová 737 867 342 
bazen@tespolicka.cz,

•  Zdena Mihulková: 461 725 631, 
plbazen@tespolicka.cz,

•  Martina Navrátilová 731 020 030, 
plaveckaskola@tespolicka.cz.


