noviny občanů
města Poličky a okolí
červenec 2022, ročník 20 (94)

Postaví Česká spořitelna
v Poličce byty?
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolujeme si Vás informovat, že několik posledních měsíců jednáme se zástupci
České spořitelny o výstavbě bytů v našem
městě, které by zafinancovala již zmíněná
spořitelna.
V jarních měsících jsme z médií zaznamenali úmysl ČS z pozice developera vystavět
v Česku stovky až tisíce nájemních bytů.
Novou strategií České spořitelny je výstavba bytů s cenově dostupným nájemným,
které bude o cca 20 % nižší, než je tržní nájem v daném městě.
Inspirace přichází z Vídně, odkud jednak pochází její mateřská společnost Erste
Group, kde tato spolupráce mezi bankou
a městem funguje již šedesát let a kde nabízí přes deset tisíc dostupných nájemních
bytů s nižším nájemným.
První jednání se uskutečnilo na Městském
úřadě v Poličce, následně jsme o tomto záměru informovali zastupitele a od nich dostali mandát pro další, již konkrétněji cílené
jednání s vedením společnosti v Praze.
Z tohoto jednání, které se uskutečnilo
v květnu, jsme odjížděli velice spokojeni.
Veškerá klíčová data (technická i finanční) hovoří ve prospěch realizace výstavby
bytů v prostoru bývalého dětského domova z pozice České spořitelny jako investora
celé akce. Jsme velice potěšeni, že zástupci

banky jednali již v 64 městech naší republiky včetně Litomyšle a náš záměr patří mezi
pouhé tři, které by byly v současné době
připraveny k zahájení a realizaci!
Mimo jiné bylo dohodnuto, že po dokončení projektu stavby a předpokládaného
rozpočtu akce, svoláme jednání zastupitelstva, na které budou pozváni zástupci spořitelny, a vše z různých pohledů prodiskutujeme.
Z pohledu vedení města by toto řešení
mělo několik významných a neoddiskutovatelných výhod.
Česká spořitelna by akceptovala architektonické řešení bytových domů, které jsme
vysoutěžili v náročné architektonické soutěži.
Výstavby by se ujal silný, seriózní partner,
u kterého je maximální garance dokončení
projektu. (Ujmout se realizace v režii města
jako investora by bylo v této době vysoce
riskantní v mnoha ohledech. Rozpočtová
cena výstavby 32 bytů je předběžně odhadována až na 140 mil. Kč. V případě financování městem s úvěrem 5-6 % úroků by se
celková částka vyšplhala na neuvěřitelných
250-300 mil. Kč. Z pohledu možností Poličky je tato suma opravdu nereálná.)
V Poličce by mohlo vzniknout 32 nových,
moderních nájemních bytů různé velikosti
s dosažitelným, cenově dostupným nájmem.
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Díky připravenosti lokality a projektu by
bylo optimistické, ale nikoli nereálné, uvažovat se zahájením stavby již v roce 2023.
V neposlední řadě pak do města přichází významný strategický partner a investor
v podobě velkého bankovního domu, kterému na výsledku tohoto projektu kromě byznysu záleží také z důvodu prestiže, neboť
Polička by se slovy samotných představitelů České spořitelny stala v podstatě pilotní
ukázkou nového možného modelu řešení
bytové výstavby v této zemi.
Z pozice vedení města zastáváme názor, že celá záležitost vypadá velice slibně
a je nezbytné o všech souvislostech jednat
a tuto šanci využít.
Pokud se jednání podaří dotáhnout do
úspěšného konce a projekt bude realizován,
bude to nepochybně úspěch našeho města
a významný počin v rozšíření bytového fondu. Doufejme, že to bude i pozitivní signál
pro další případné developery, kteří by měli
zájem postavit v Poličce byty, ať už na prodej, či na pronájem.
Jaroslav Martinů, starosta
Pavel Štefka, místostarosta
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Usnesení
přijatá na 10. schůzi

Rady města 25. května
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z „Programu podpory
kultury a památkové péče v Pardubickém kraji
na rok 2022“ na realizaci akce „Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z „Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji na rok 2022“ na
realizaci projektu „O lese, učit se v lese“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů s Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, se sídlem
Praha.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou
vyhlášku města Poličky č. 3/2022 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky
na zpracování žádosti o dotaci (IROP 20212027) na projekt „Revitalizace náměstí
B. Martinů v Poličce“ společnosti Centrum evropského projektování, a. s., se sídlem Hradec
Králové.
RM bere na vědomí zadání nové Územní
studie Polička – lokalita Jih I. dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/22832 na „Restaurování a digitalizaci rukopisů ze sbírek MMG
Polička“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22886 na realizaci akce
„Polička Jazz 2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22888 na realizaci akce
„Zákrejsova Polička 2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22887 na realizaci akce
„Martinů fest 2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22883 na realizaci akce
„Divadelní pouť na Svojanově 2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22885 na realizaci akce
„Festival pro rodiny s dětmi – Skřítkování
2022“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23055 „Polička, Palackého nám. 2 – radnice, obnova obvodového
pláště“ s Pardubickým krajem.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/5448/22/
PPS/BP mezi Pardubickým krajem jako vlast-

níkem pozemku p. č. 615/1 v k.ú. Modřec
a městem Poličkou jako stavebníkem.
RM bere na vědomí výsledek zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově
č .p. 2 na Palackého nám. v Poličce a schvaluje
další postup.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu drobného majetku mezi převodcem SO Mikroregion Poličsko, se sídlem

Usnesení
přijatá na 11. schůzi
Rady města 6. června

RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný
účet města Poličky za rok 2021 společně se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad.
RM schvaluje organizační směrnici Kontrolní řád města Poličky.
RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce „Slav-

Usnesení
přijatá na 3. zasedání
Zastupitelstva města
konaném 16. června

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, MUDr. Martina Plška a paní Marii
Kučerovou.
ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Petra Šimona
a Ing. Martina Kozáčka.
a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za
rok 2021 společně se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření města Poličky za
rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy.
b/ ZM schvaluje účetní závěrku města
Poličky za rok 2021.
ZM
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 2/2022 dle důvodové zprávy.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO
Svazek obcí AZASS za rok 2021.
ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Česká inspirace, Českomoravské pomezí,
Královská věnná města, Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko za rok 2021.
ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru
ve výši 25 000 Kč Hasičskému záchrannému
sboru Pardubického kraje a uzavření darovací
smlouvy.
ZM schvaluje termín zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2022
takto: 8. 9. 2022.

Polička a nabyvatelem městem Poličkou dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje vypovězení smlouvy o dílo
na „Grafické zpracování a tisk Novin občanů
Poličky a okolí – měsíčníku Jitřenka“ ze dne
16. 9. 2019 tiskárně TG TISK, s. r. o., se sídlem
Lanškroun a ukládá zrealizovat nový výběr dodavatele na grafické zpracování a tisk Jitřenky.

nostní osvětlení městských hradeb v Poličce – I. etapa, zajištění služeb autorského
dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je
INRECO, s. r. o., Hradec Králové.
RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro
hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou
zakázku „Slavnostní osvětlení městských
hradeb v Poličce – I. etapa“ ve složení dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje užití loga města Poličky pro
výrobu parkovacích kotoučů dle důvodové
zprávy.

Konec splatnosti
místních poplatků
Upozorňujeme, že 30. června končí splatnost místního poplatku ze psů a místního
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Vyzýváme poplatníky, kteří uvedené poplatky dosud neuhradili, aby
tak neprodleně učinili. Včas nezaplacené
poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek, v souladu s § 11 zákona 565/1990
Sb., o místních poplatcích.
Odbor finanční a plánovací

Městský úřad
Polička
Hledáme kolegyni / kolegu na pozici
referenta vodního hospodářství
Pracovní poměr na dobu neurčitou,
platová třída 9-10 + osobní ohodnocení
Minimálně středoškolské vzdělání
VŠ technického nebo přírodovědného zaměření výhodou
Přihlášky posílejte do 22. 7. 2022
Informace spolu s přihláškou na
www.policka.org
Případné dotazy k pracovní pozici
posílejte na tajemník@policka.org

Poděkování panu řediteli Střílkovi
Slavnostní setkání a poděkování za práci
při příležitosti ukončení činné služby se stalo pro vedení města Poličky již milou tradicí
a pravidlem. V úterý 14. června proběhlo další z těchto setkání. Starosta města Jaroslav
Martinů společně s místostarostou Pavlem
Štefkou a zástupci oddělení školství Odboru
vnitřních věcí MěÚ Polička vyjádřili velký dík
za práci řediteli ZŠ Na Lukách Mgr. Eduardu
Střílkovi, který ke dni 30. června 2022 končí ve funkci ředitele školy. Od 1. července se
této pozice ujímá Mgr. David Šafář.
Mgr. Střílek pracoval ve funkci ředitele ZŠ
Na Lukách 27 let. Za dobu jeho působení došlo k mnoha změnám nejen v oblasti výuky,
učebních plánů, nových trendů ve výuce dětí,
školních vzdělávacích programů, ale i ke změnám budovy školy a jejího okolí. Přistavěn byl
další učební pavilon, školní jídelna, sportovní
hala, sportovní hřiště. I nyní probíhá v prostorách školy rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky a sociálního zařízení pavilonu
2. stupně. Pan Střílek nastoupil na své první
učitelské místo v roce 1982, jeho předměty
byly fyzika a pracovní vyučování. V roce 1989
se stal zástupcem ředitele ZŠ Na Lukách a od

roku 1995 byl ředitelem této školy. Po dobu
své funkce byl zároveň velkým organizátorem
a garantem spolupráce se školou v partnerské Ebesi. Při příležitosti dvacetiletého výročí
spolupráce mezi školami byl pan ředitel obcí
Ebes v roce 2021 slavnostně oceněn. Své
plné nasazení pro maďarskou spolupráci na-

Čistění Synského rybníka
Z důvodu opakovaného zarůstání Synského rybníka vodním porostem zorganizovalo
město Polička na pátek 17. června, opět po
roce, čištění rybníka s firmou TES a skupinou dobrovolníků. Snahou bylo omezit trsy
trávy, které rostou ode dna v celém vodním
sloupci až na hladinu. Z těchto důvodů byla

Prodej jahod - Pomezí
Samosběr 50 kč/kg
Natrhané 65/kg
Info a objednávky na tel 606788525

opět užita speciálně vyrobená stahovadla,
kterými se pracovníci vodní rostliny snažili
co nejvíce odstranit.
Všem, kteří se na čištění rybníka podíleli,
patří velké poděkování.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

posledy ukázal začátkem tohoto června při
návštěvě žáků z Ebese na ZŠ Na Lukách.
Panu Střílkovi přejeme hodně zdraví, energie a optimismu do dalších let a panu Šafářovi hodně úspěchů v jeho nové ředitelské
funkci.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zubní

Pohotovost
Martinec V.
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
461 615 402
5.7.2022
Sejkorová J.
Polička, Husova 25
606 202 501
6.7.2022
Oliva V.
Litomyšl, Mariánská 1137
461 614 614
9.-10.7.2022 Novák P.
Dolní Sloupnice 188
465 549 236
16.-17.7.2022 Kotlárová S.
Litomyšl, Mariánská 1137
461 614 614
23.-24.7.2022 Ševčík S.
Polička, 1. máje 607
461 724 423
30.-31.7.2022 Švecová D.
Litomyšl, Šmilovského 1122
461 613 663
2.-3.7.2022
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Dny zahraničních návštěv v Poličce
Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám ze zahraničí. V úterý 7. června přišly
na setkání s vedením města Poličky děti
a učitelky z partnerské obce Ebes. Skupinu doprovodil i ředitel školy pan Eduard
Střílek a také nechyběla jedna z nejdůležitějších osob, a to paní Julie Nagy z Ebese.
Julie doprovází návštěvy u nás Poličce již
25 let a stará se nejen o překlad a tlumočení, ale i o program a organizaci. Stejně
tak její neocenitelná práce a pomoc probíhá v Ebesi, když naše delegace přijede na
návštěvu Maďarska. Místostarosta města
Poličky Pavel Štefka předal paní Julii Nagy
Pamětní list a poděkování města Poličky za
dlouholetou a obětavou práci pro vzájemné
partnerské vztahy Ebes – Polička. „Děkujeme, za to, že jste již 25 let srdcem spolupráce obou měst.“ Slavnostní předání doplnili
přítomní žáci z Ebese bouřlivým potleskem.
Nutno podotknout, že ocenění za spolupráci a vzájemnou výměnu mezi školami
od Ebese dostal v roce 2021 i pan ředitel
ZŠ Na Lukách Eduard Střílek.
Městečko Ebes má o rozvoj našich vzájemných vztahů velký zájem. Místostarosta našeho města navštívil v květnu 2022
poprvé toto partnerské maďarské město.
Spolupráce trvá již 25 let. Město se velmi
změnilo a má obrovský potenciál. Každoročně se sem přistěhuje 40–50 nových
obyvatel, staví se nové rodinné domy, byla
rozšířena mateřská škola, plánuje se její
další dostavba, úplně zrekonstruováno bylo
vlakové nádraží, rozšiřuje se průmyslová
zóna… Nyní bývalá „vesnice“ vypadá jako
„město v parku“ – nádherně upravená prostranství, zeleň, stromy, květiny. Městečko
ležící nedaleko hranic s Rumunskem má
velmi zajímavou strategickou polohu pro
rozvoj a zájemce o bydlení, 20 km odtud
je velké město Debrecen, které nabízí pracovní příležitosti a jen 11 km od městečka
leží jedny z největších lázní v Evropě – Hajdúszoboszló.
Vzájemná výměna škol se koná pravidelně každý rok, tento rok přijely děti z Ebese
po delší pauze, která byla vynucená koronavirovou krizí. Program žáků v Poličce zahrnuje kromě Poličky (naše památky, dny
ve škole s místními žáky, tradiční opékání

Počasí v Poličce
V období od 17. 5.–18. 6. napršelo v Poličce a nejbližším okolí 79, 6 l /m2.
Nejvíce napršelo dne 24.5 a to 17,2 l/m2.
Zajímavostí je, že dne 13.6.
napršelo během cca hodiny,
a to mezi 16.–17 přibližně
8 l/m2.

buřtů na přehradě…) také výlety do okolí,
a rovněž do našeho hlavního města.
Úterý 7. června patřilo návštěvě další
zahraniční delegace, a to skupině novinářů
z Polska. Ti do Poličky přijeli v návaznosti
na projekt „Pokladnice zážitků – příběhy
tajemství a společné historie“, který je realizován v rámci spolupráce Českomoravského pomezí (vedoucí partner) a sdružení
Lokalna Organizacja Turystyczna „KsięstwoŚwidnicko-Jaworskie“ v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (specializovaná výzva pro certifikované destinační
managementy). Novináři si v doprovodu historika Davida Junka prohlédli naše město,

včetně rodné světničky B. Martinů a nadšení byli i z nové expozice historických krovů
v kostele sv. Jakuba. I přes deštivé počasí
byli profesionální zástupci tisku naším městem okouzleni. Velmi je zajímala i lokální kuchyně a na obědě v Šenku Nožíře Dobroty
si pochutnali na tradičních smažených Olomouckých tvarůžkách. Samozřejmě jim bylo
doporučeno i naše poličské pivo nebo tradiční poličské rohlíky či housky. Po návštěvě Poličky by dle vyjádření novinářů měly
v polských sdělovacích prostředcích zaznít
samé lákavé pozvánky do našeho města.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Věnná města se představila

slovenským novinářům
Ve čtvrtek 9. června se Královská věnná
města prezentovala v blízkém zahraničí. Naši
tiskovou konferenci zahájil v Českém domě
v Bratislavě sám velvyslanec ČR na Slovensku
pan Tomáš Tuhý. Akce se vedle pana velvyslance zúčastnila ředitelka Českého centra
Bratislava Monika Koblerová i ředitelka Czech
Tourism Slovensko Nora Gill, se kterými jsme
celé setkání připravili.
Zejména ale bylo
přítomno 28 novinářů
a touroperátorů, kteří
si vedle spousty informací odnesli propagační materiály i drobné
pozornosti, které věnovala jednotlivá města.
Malé pohoštění bylo
doplněno ochutnávkou
regionálních produktů, účastníci odcházeli

spokojeni a řada z nich již plánuje cestu do
našich měst.
Mimo jiné již byl publikován první článek,
který je pozvánkou k nám:
h t t p s : // s l o v a k l i n e s m a g a z i n . s k /
cms/2022/06/kralovske-venne-mesta-pozyvaju-na-navstevu-ceskej-republiky/
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Kůrovec v našich lesích a prodej dřeva
V současné době se v městských lesích dotěžují
poslední kůrovcová ohniska vzniklá koncem loňského roku. Zbývá nám zpracovat přibližně 1 000 m3
napadeného dřeva, k tomu akutně likvidujeme
nahodilé vývraty a zlomy, které jsou nyní velice
atraktivní pro nálet kůrovce. Pouze rychlé zpracování a expedice dřeva z lesa může eliminovat další
hrozbu ohrožení lesa novou populační vlnou těchto
škůdců.
„Suché a teplé počasí bohužel opět silně oslabuje stresované porosty smrku, v letošním jarním
období přišla navíc extrémní semenná perioda,

která toto oslabení umocňuje,“ komentuje vedoucí Odboru lesního hospodářství města Poličky Ing.
Krejčí.
Dle zkušeností z minulých let bude rozhodující
přelom července a srpna, kdy se ukáže, v jakém objemu a s jakou intenzitou nás kůrovcová kalamita
postihne.
A jaké jsou příjmy z těžby a prodeje dřeva? Podrobnosti uvádí opět Ing. Krejčí: „Již bezmála celý
rok zpětně jsou výborné odbytové poměry pro
všechny sortimenty surového dřeva včetně průmyslové vlákniny, kde odbyt v minulých letech silně

Je naše město připraveno na
změnu klimatu?
Také odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci workshopu, kde byly představeny hlavní výstupy analytické části adaptační strategie na změny
klimatu, kterou zpracovává pro město Polička společnost EKOTOXA. Prezentace se uskutečnila za
účasti veřejnosti ve čtvrtek 9. června v Divadelním
klubu. Adaptační strategie by měla našemu městu
pomoci reagovat na postupně se zvyšující teploty,
sucho nebo další meteorologické extrémy, které
jsou v budoucnu předpokládány.
Celý večer probíhal formou jedné velké diskuse, kdy účastníci reagovali na prezentaci Zdeňka
Frélicha ze společnosti EKOTOXA, která strategii
připravuje.
V úvodu projekt představil Mgr. Jan Matouš, zastupitel města a vedoucí pracovní skupiny, který
uvedl kromě jiného: „Naše město se s přípravou
adaptační strategie zařadilo k jiným městům, kterým se již adaptační strategii podařilo zhotovit.
V současné době se dokončila analýza stávajícího
stavu zastavěného města a okolní krajiny a rozběhla se příprava návrhů a opatření, které bude třeba

Advokátní
kancelář
JUDr. Dagmar Křesťanová
Eimova 880, Polička
Tel.: 731 471 113
každý čtvrtek a pátek v měsíci
od 9:00 do 15:00 hod.

v budoucnu postupně realizovat, aby naše město
bylo na nastupující změny dobře připraveno.“ Do
těchto návrhů budou samozřejmě zařazeny i podněty účastníků tohoto workshopu.
Analýza představila všechna rizika, která v Poličce nastávající změny klimatu představují, dopady
na zdraví, cestovní ruch, velké téma nakládání s vodou v krajině, zeleň ve městě… Účastníci měli možnost například vidět ulice, kde panuje v létě největší horko a žár. Mezi ně patří např. ulice Hegerova.
Prezentace přinesla samozřejmě i návrhy řešení, ty
budou v Návrhové části podrobněji rozpracovány.

stagnoval. Zvyšující se ceny všech energií posilují
i cenu palivového dřeva, u kterého zaznamenáváme obrovskou poptávku.
Ceny smrkové kulatiny jsou v průměru na hodnotě 2 700–3 300 Kč/m3 bez DPH (dle vyrobených kvalit a dimenzí). Palivo pro drobné odběratele stojí při odběru v lese 1 320 Kč /m3 vč. DPH.
Štípané palivo expedované z manipulačního skladu stojí průměrně 2 000 Kč/m3 vč. DPH.“
Od začátku roku bylo vytěženo celkem cca
26 000 m3 (údaje k 9. 6. 2022).
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

„Bylo pro nás velmi pozitivní, že beseda byla
interaktivní a že jsme od účastníků dostali řadu
dobrých podnětů k možnostem adaptací ve městě.“ Sděluje své pocity Zdeněk Frélich. „Věříme, že
nám pomohou zpřesnit Návrhovou část, kterou
jsme začali připravovat. Její výstupy budeme znát
na podzim,“ upřesňuje Zdeněk Frélich.
Celou analytickou část Adaptační strategie na
změnu klimatu pro město Polička najdete na webových stránkách města. Veškeré informace najdete
v záložce „Změna klimatu“.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Stavební léto v Poličce 2022
Mnoho stavebních akcí začne během letošních prázdnin, řada staveb již probíhá nebo je
zdárně dokončena. Přinášíme zde jejich přehled. Omlouváme se též řidičům za případná,
ale nutná, přechodná dopravní omezení v dotčených ulicích.
Opravy komunikací – ulice Smetanova
a P. Jilemnického
Poslední květnový den byly zahájeny práce
na úpravě komunikací v ulicích Smetanova
a P. Jilemnického. Stavební práce potrvají cca
2 měsíce a z tohoto důvodu bude omezen provoz ve zmíněných ulicích.
Vozovky získají nový asfaltový koberec, dokončeny budou opravy chodníků – nová zámková dlažba. Celková cena stavby je cca 8,5 mil. Kč.

Komunikace podél hřbitova sv. Michaela
a dláždění na hřbitově
Probíhá oprava části komunikace u hřbitova
sv. Michaela, mezi ul. Vrchlického a E. Beranové, stavbu provádí společnost Swietelsky stavební, s. r. o. a náklady jsou ve výši téměř 600
tis. Kč. Nutno zmínit, že cena díla by byla ještě
vyšší, ale snižuje ji materiál, který má město
Polička k dispozici a ve svém vlastnictví – žulová dlažba 100 x 100 mm, která je na zadláždění předmětné komunikace použita. Práce by
měly být hotové do konce listopadu 2022.
V prostoru hřbitova sv. Michaela probíhají
zároveň úpravy další části komunikací, jedná

se o druhou etapu a stavbu provádí společnost PP-GROUP.cz, s. r. o z Proseče. Náklady
jsou ve výši 1,3 mil. Kč (včetně dodávky nové
dlažby), termín dokončení předpokládáme do
konce července 2022.

Nová prodejna Lidl
Zahájena byla stavba prodejny Lidl na ulici
Hegerova, předpokládaný termín otevření prodejny – únor 2023.

Parkoviště u bytových domů ul. Jiráskova
Nové parkoviště bylo vybudováno během
jarních měsíců u bytových domů čp. 597-598
a 599 na ul. Jiráskova, vzniklo zde 6 parkovacích míst, z toho 1 pro ZTP. Hodnota díla je
více než 700 tis. Kč.

Chodník na ul. T. Novákové
Stavební úpravy části chodníků u silnice
II/360 na ulici T. Novákové se blíží do finále.
Stavbu zde realizovala firma PP-GROUP.cz,
s. r. o., Proseč, za 1,8 mil. Kč. Na uvedenou akci
získalo město Polička dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.

NOVÉ ZDRAVOTNĚ – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (CDZ) SVITAVY
rozšiřuje svůj tým a nabízí zajímavou práci
_VŠEOBECNÁ/PSYCHIATRICKÁ SESTRA_
Co Vás v rámci nabízené pozice čeká:
• Týmová i samostatná práce s lidmi s vážným
duševním onemocněním a jejich blízkými, podpora
a pomoc při řešení jejich různých životních situací
• Práce v jednosměnném provozu pondělí - pátek,
práce terénní (okres Svitavy) nebo ambulantní
formou
• Možnost pracovat i na zkrácený úvazek: od 0,75
– 1,0 úvazku
• Nástup od září 2022
Další informace a mnohem více o CDZ a nabízené
pozici psychiatrické sestry najdete
na našich webových stránkách www.policka.
charita.cz, sekce Volná místa,
nebo kontaktujte Bc. Štěpána Plecháčka,
tel. 734 793 560
V případě zájmu o tuto práci pošlete své CV a motivační dopis na stepan.plechacek@pol.hk.caritas.cz

Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní
v Poličce
Rekonstrukce uvedených ulic bude rozdělena do několika etap tak, aby byl co nejméně
omezen provoz automobilů i chodců. Dodavatelem stavby je firma PP-GROUP.cz, s. r. o.,
Proseč.
I. etapa zahrnuje celou ulici Nádražní a část
ulice Eimova od pošty (od čp. 245) po křižovatku s ulicí Nádražní (po čp. 50). Práce budou probíhat během prázdnin a podzimu až do
konce tohoto roku.
II. etapa je plánována pro příští rok a zahrnuje zbývající část ulice Eimova od křižovatky
s ul. Nádražní (od čp. 50) po křižovatku s ulicí
Vrchlického a Starohradská (po čp. 45).
Kromě opravy komunikací dojde i k opravě stávající kanalizace a výměně veřejného
osvětlení. Předpokládané výdaje, které jdou
z rozpočtu města Poličky jsou ve výši více než
35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provede výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě
3 mil. Kč.
A jak budou vypadat opravené komunikace?
Vozovky pokryje nový asfaltobeton, chodníky
získají novou betonovou zámkovou dlažbu,
parkovací stání bude tvořit nová žulová dlažba
100 x 100 mm.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Provozování

vodovodu a kanalizace v Poličce
Vážení čtenáři,
reaguji tímto na často vznesené dotazy a následné
diskuze ohledně změny provozovatele vodovodního řadu
a kanalizace pro Poličku firmou VHOS, a.s.
Skutečností je, že se Polička a přidružené obce nemusí obávat dodávky vody a následného odkanalizování,
popřípadě na vlastní žádost řešený odvoz odpadních vod
ze záchytných jímek.
Otázkou zůstává, jestli je stávající cena nadále pro
všechny naše občany do budoucna finančně únosná –
myslím tím dvě rozdílné položky a to je vodné a stočné.
Zde se nabízí řešení, které bylo již několikrát zmiňováno,
a to založením společnosti zřizované Městem Polička
a úplném převzetí správcovství nad „svým“ vodovodem
a kanalizací. Zejména v tématu stočné se návrh jeví podle mého názoru zajímavým.
Mnozí z vás si teď pokládají otázku jak na to. Ano, proces to je složitý a koresponduje s podepsanými smlouvami a závazky. I přes to si myslím, že není nereálné,

po vzoru města Svitavy nebo jiných, touhle cestou jít.
Pravda, není to jednoduché, může se o tom diskutovat
a následné převzetí do samosprávy může trvat spoustu
let, ale jde to.
Co by mohlo být výsledkem? Cena za vodné a stočné,
dle dostupných informací a podle celorepublikového průměru spotřeby pitné vody, v konečném součtu může činit úsporu například pro více početnou rodinu až několik
tisíc Kč ročně. Samozřejmě v duchu tohoto téma vyplynou otázky, jestli je to reálné. Ano je, chce to jenom chtít.
Jsem si plně vědom, že taková akce může stát spoustu peněz při převzetí závazků a zřízení agendy spojené s dalším provozování zmiňovaných věcí, ale finanční
efekt se dostaví v hrubém odhadu v řádu několika let.
Vážení čtenáři, třeba si některá kandidující strana do
podzimních komunálních voleb dá tohle téma do programu a my se budeme moci nad tím alespoň znovu
zamyslet.
Tomáš Hořínek

Kde tohle zažiješ?

Veřejná diskuze Kam kráčí Svitavy, Litomyšl, Polička
Svitavy, Litomyšl a Polička jsou autentická a osobitá
města našeho regionu. Každé z nich má své vlastní kouzlo, pulsuje si po svém. V komunální politice řeší otázky
obdobné i věci specifické, dané podmínkami, možnostmi,
plány a stylem vedení.
Když 15. 6. před 18. hodinou vstoupili do klubových
prostor poličského Divadelního klubu starostové sousedních měst Svitavy a Litomyšl, byla to pro mě nevšední chvíle. Přijali pozvání k veřejné diskuzi o komunální
politice, věc zatím u nás nevídaná. Pohovořit o politice
přišel i Jiří Trávníček z Poličky, svitavský starosta a poslanec David Šimek a litomyšlský starosta Daniel Brýdl.
Věnovali čas důležité věci, a nejen já vím, že starostové nemají času nazbyt. A totiž, pohovořit pro veřejnost
a s veřejností o svém osobním příběhu vstupu do politiky, o motivaci či impulsu se do toho dát, o lidech a úkolech v komunální politice, o každodenní práci na radnicích a dlouhodobých plánech, o péči o vztahy v politice
i o vážných věcech budoucnosti. A velkoryse přidali něco
navíc. Nechali vedle sebe prostor pro nového člověka.
Skutečnost, že se hlediště klubu příjemně zaplnilo,
mě prostě zahřála. V poklidné a vstřícné atmosféře,
s vtipem a přátelsky, zazněla témata o kultuře politiky
a o komunikaci s občany. Slyšeli jsme o motivaci plánovat a rozvíjet využívání alternativních zdrojů energie.
Bytová politika byla top otázkou večera. Pánové vyjádřili
názor na zákaz hazardu v obcích a územní plán jako přirozený nástroj regulace vzhledu města. Nadějná byla slova o možnosti a způsobech budoucí spolupráce našeho

rozmanitého „trojměstí“. Přejít jsme nemohli ani zapojování občanů a naslouchání jejich námětům a nápadům.
Vzácnou hodnotu tohoto setkání měřím neobvyklým
zážitkem samotným. Také tím, že všichni tři diskutéři
stáli jednoznačně za kultivovaností v politice, za tím, že
je normální a přínosné setkávat se napříč všemi stranami v zastupitelstvu, třeba i u piva, a probrat svoje
postoje a vize. Možná i nesouhlasit, mít jiné názory, ale
vyslechnout a respektovat se. Však se také v některých
přístupech roztomile odlišovali. A hlavně, užili jsme si živou konverzaci diváků, kteří se neostýchali ptát se a za-

PONAS-PO-NÁS

Poslední květnové nedělní odpoledne jsme věnovali
vzpomínání na dávnou i nedávnou historii areálu PONASu
na Starohradské ulici. Firma areál opustila a nový majitel
již započal s demolicí stávajících budov, aby v místě mohl
vybudovat nákupní centrum.
Areál firmy Ponas se v tomto místě postupně rozrůstal
do své současné podoby mnoho desetiletí. V jeho zdech
našly práci stovky lidí. Málokdo už dnes ví, že dříve se
v tomto prostoru nacházela varhanářská dílna. Varhany
v ní vyrobené stále hrají v kostelech po celé republice.
Výstavu fotografií uspořádalo sdružení Otvírání Poličky. „Původně jsme se snažili s novým majitelem dohodnout ještě před zahájením demoličních prací na uspořádání dne otevřených dveří přímo v areálu. Ten jsem osobně
navštívil a byla to pecka. Škoda, že jsme k tomu nakonec
nedostali svolení. Myslím, že by si občané, ať už bývalí
zaměstnanci či jen lidé, kteří chodili okolo, zasloužili ještě
naposledy vidět budovy zevnitř,“ říká Jiří Trávníček, jeden
z hlavních iniciátorů vzpomínkové akce.
„Že jsme nedostali veřejnost dovnitř je jistě škoda, ale
zato jsme našli fajn místo pro venkovní galerii. Těší mě, že
kdykoliv jdu parkem, vidím, jak si někdo fotky prohlíží. Navíc je nikdo neničí. Jen čas od času nějaká fotka zmizí. To
se asi někomu líbí natolik, že si ji odnese domů,“ doplňuje

Odpověď

VODA
v Poličce
Vedení města Poličky se v minulosti zabývalo možností provozování vodovodu a kanalizace i mimo tento systém, např. prostřednictvím
„poličské městské společnosti“, ale z technického i ekonomického pohledu se tato možnost
nejevila jako výhodnější než současný model. Je
třeba uvést, že kromě nákladů na zajištění provozu, jako jsou mzdy pracovníků, to jsou i náklady na pořízení veškeré techniky a další výdaje.
V případě provozování vodovodu by tu vzniknul
ještě jeden důležitý výdaj, a to odkup dodávané vody k nám do Poličky z externích zdrojů, na
kterých je naše město závislé. Tento výdaj by se
projevil v kalkulaci vodného na našeho občana.
Aleš Mlynář,
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko
jímat se, a kdyby nás čas netlačil, tak by padaly další
a další otázky.
Ten večer jsme osobně poznali výrazné a zajímavé
osobnosti. Zažít poutavé a inspirativní hovory o komunální politice, to s Vámi udělá úžasné věci. Vždyť i moje
drahá přítelkyně, která na debatu přišla, reagovala spontánně a nadšeně: „No, kde tohleto zažiješ…“
Děkuji vám pánové, a vám, milým přišedším divákům
zejména.
Světlana Češková
Světlana Češková a dodává: „Už teď přemýšlíme, co v této
venkovní galerii vystavíme příště. Během prázdnin určitě
něco vymyslíme. Tak si občas udělejte procházku okolo.“
„Můj otec, stejně jako spousta dalších Poličáků, v Ponasu pracoval. Nejcennější na celé naší akci bylo setkání současných a bývalých pracovníků. Nejeden z nich
se poznal na vystavených fotografiích,“ hodnotí akci Jan
Stodola. „Kdyby to bylo na nás, tak bychom se nesetkávali při loučení s historií, ale při diskuzi nad konkrétními
návrhy budoucího využití celého areálu,“ doplňuje Martin
Klepárník.
Jak známo, město dostalo nabídku na odkup areálu. „Bohužel jsme byli pouze dva zastupitelé z 21, kteří
hlasovali pro nabytí areálu do vlastnictví města. Město
tak mohlo už od loňského roku plánovat využití areálu,
hledat vhodné dotační tituly a investory na pomoc s jeho
přestavbou, aby nemuselo vše platit ze svého,“ hodnotí
loňské rozhodnutí zastupitelstva Štěpán Vlček.
„Raději bychom zde viděli bytové domy s byty pro
poličské seniory, pro rodiny s dětmi i pro lidi v produktivním věku. Ty mohly být doplněny zelení, ve které by našli
útočiště ptáci, k tomu lavičky a nějaké to hřiště. Místo
toho zde budeme mít nákupní centrum,“ dodává Jiří Trávníček.
Otvírání Poličky
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25. výročí DPS Penzion
V minulých dnech si senioři z Penzionu připomněli 25. výročí od otevření Domu s pečovatelskou
službou v Poličce. V besedě, s příznačným názvem
„Jak šel čas“, vyprávěl ředitel Pavel Brandejs, který
je v Penzionu pamětníkem od jeho založení, obyvatelům různé zajímavosti od samého začátku jeho
zrodu. Beseda byla doplněna poutavými fotografiemi z celé 25leté doby historie. Pokračováním byl
narozeninový bál, ve kterém s kulturním programem vystoupili žáci ZUŠ Polička a pěvecký soubor
Poupata. Nechyběla ani hudba k poslechu i tanci.
Součástí oslav byla také výstava prací seniorů.
Budova se začala stavět v září 1994 a byla
dokončena v prosinci 1996, nákladem asi 82 mil.
Kč, na jejíž výstavbu byla tenkrát státní dotace ve
výši 60 mil. Kč. Během uplynulých 25 let docházelo postupně k různým úpravám a zvelebování jak
prostranství kolem budovy, tak i uvnitř. Chvíli po
otevření, v červenci 1997 zasáhla Penzion povodeň.
Od roku 1997, kdy se začali do Penzionu stěhovat první nájemníci, žijí v něm do současné doby
už jenom 4 obyvatelé a z původních zaměstnanců jsou v pracovním poměru pouze 2. V současné

době žije v Penzionu 93 obyvatel a vystřídalo se
v něm celkem již 263 obyvatel. Pečovatelská služba postupně navyšovala svou činnost tak, jak byla
navyšována poptávka od seniorů, kteří potřebovali
její pomoc při zajištění nezbytné pomoci při různých pečovatelských úkonech. Za posledních 10 let
se například počet hodin strávených péčí o seniora
zvýšil o 100 %. I do dalších příštích let jsou pracovníci Penzionu připraveni poskytovat potřebné zázemí a služby seniorům, které budou jejich pomoc
potřebovat.
Mgr. Pavel Brandejs

Aby nebyl nikdo sám
Začaly prázdniny a nás seniory čeká trochu jiný režim
– pomáhat s péčí o vnoučata, zejména ta školou povinná. Přesto se budeme věnovat i naší naplánované
činnosti.
Hned 1. července odjíždíme na Pustevny, výlet zorganizoval J. Tlustoš – obsazeno.
7. července se sejdeme U Mrštíků na schůzi výboru
a Vlaštovek. Zde se bude vybírat záloha 1 000 Kč na
říjnový pobyt v Piešťanech a 190 Kč na výlet do Polné
25. srpna – organizuje V. Fialová (tel. 734 721 735).
Plánovaný cyklovýlet 12. července kolem Orlice se
pro malý zájem ruší.

20. července se jede na Baťův kanál – organizuje J.
Tlustoš – obsazeno.
Hned druhý den 21. července se sejdeme v Kamenci
v areálu Pod lipou, čekají nás od 14 hodin sportovní
hry, karty, harmonika i občerstvení.
Doplnění informace z minulé Jitřenky – na krajských
letních sportovních hrách seniorů v Pardubicích jsme
získali 10 medailí ze 24 udělovaných. Máme mezi sebou borce!
Věra Fialová

Sociální okénko DPS Penzion Polička

– Jak předcházet vzniku proleženin?
Jak je ošetřovat, pokud vzniknou?
Milí čtenáři,
pečujete o blízkého člověka, který se nemůže samostatně hýbat a musí trávit většinu času na lůžku? V tom
případě je potřeba dávat pozor na to, aby mu na těle
nevznikly proleženiny (tzv. dekubity). Mohou vzniknout
velice rychle, už během několika hodin, jen proto, že člověk delší dobu nezmění polohu a na určité části těla je
vyvíjen stálý tlak.
Jak proleženiny vypadají?
1. Zarudnutí kůže v místě tlaku
2. Vznik puchýře a bolest
3. Zánět
4. Nekróza
Jak proleženinám předcházet?
• Používání bavlněného povlečení: Odvětrává pot
a vlhkost, která může vznik proleženin podpořit.
• Udržování povlečení napnutého a bez záhybů: Povlečení musí být hladké a jemné, aby nemohlo způsobit

odřeninu či otlak.
• Udržování čistého lůžka: Je třeba z něj odstraňovat
všechny předměty (např. kapesník, telefon, zubní protézu, …) i drobky z jídla (mohou také způsobit otlak!).
• Pravidelná péče o pokožku: Riziková místa je potřeba neustále sledovat, pravidelně omývat, dobře osušit
a pravidelně promašťovat.
• Zajištění čistoty při vyprazdňování: Pomůže využití tzv. inkontinenčních pomůcek (nádoby, podložky, pleny
aj.) a jejich včasná výměna.
• Volba vhodné stravy: Předcházet proleženinám
pomáhá dostatečný příjem bílkovin, vitamínů a minerálů. Blahodárně působí také dostatečný přísun vitamínu
C a zinku.
• Zajištění pitného režimu: Dostatečný příjem tekutin má významný vliv na stav pokožky.
• Využívání antidekubitních pomůcek: Antidekubitní matrace či jiné antidekubitní pomůcky (botičky, dlahy,

Z činnosti
DPS Penzion

Májová procházka se pro seniory stala již tradicí.
Letos nás provázely drobné kapky deště, které nám
ale nevadily, protože májový deštík je prý na krásu.
V parku jsme obdivovali nádherné rozkvetlé rododendrony a v Přístavu nám přišlo vhod víno, káva
a smažená cibule.
Zvuky lesa nebo snová procházka, tak by se dalo
pojmenovat společné setkání, při kterém jsme se
pomocí nahrávek na CD stali svědky probouzejícího se lesa. Ptáci předvedli svůj ranní koncert, ocitli
jsme se také u lesního potůčku, z nebe se snesl
slabý déšť… Příjemné, uklidňující setkání seniory
navnadilo na pravidelné zářijové posezení na Baldě,
kde budeme lesní přírodu pozorovat a vychutnávat,
jak se říká, naživo.
Pěkně z vesela jsme odemkli atrium. Zpívalo se,
grilovalo, harmoniky zněly Penzionem, sluníčko svítilo a tak sezona teplých dní byla zahájena.
V keramické dílně senioři glazovali ptáčky a houby. Hotové výrobky se stanou součástí výzdoby
Penzionu.
Pěvecký soubor Poupata, pan Hladík a pan Hegr
zpívali a hráli při oblíbeném narozeninovém zpívání.
Besedou „Jak šel čas“ a narozeninovým bálem
jsme oslavili 25. výročí DPS Penzion Polička. Při
této příležitosti byla uspořádána výstava prací seniorů z uplynulých let, kterou si můžete prohlédnout v jídelně DPS Penzion.
V. Pevná

Pozvánka
DPS penzion

19. 7. – Keramická dílna od 13:30 hod.
v pracovní místnosti.
20. 7. – Letní grilování – Zájemci se nahlásí do pondělí 18. července na recepci
DPS Penzion, zaplatí 35 Kč na občerstvení
(chleba, uzenina, hořčice, pití). Začínáme ve
14:00 hod. v atriu.
26. 7. – Šikovné ručičky od 13:30 hod.
v pracovní místnosti.
28. 7. – Narozeninové zpívání od 14:00
hod. v pracovní místnosti.
V. Pevná
kroužky aj.) určené pro jednotlivá místa na těle jsou také
důležitým prostředkem prevence vzniku proleženin.
• Pravidelná změna polohy: Pokud se člověk nemůže
sám aktivně hýbat, je třeba ho polohovat, tzn. jeho polohu měnit pasivně.
Jak proleženiny ošetřovat?
• Mytí a čištění ran
• Promazávání zinkovou mastí
• Dodržování všech preventivních opatření
Informační list k tématu Jak předcházet vzniku proleženin? Jak je ošetřovat, pokud vzniknou? projektu Institutu sociální práce ŽÍT DOMA je k nahlédnutí na naší
webové stránce www.dpspolicka.cz v záložce Pečovatelská služba.
Mgr. Erika Šimková, sociální pracovnice
DPS Penzion Polička

Otevření nového domu
Dětského domova

Poslední květnový den se uskutečnilo oficiální otevření našeho nového domu. Tato událost
proběhla za hojné účasti zástupců Pardubického
kraje (našeho zřizovatele), starosty a místostarosty města Polička, našich sponzorů, spřátelených
dětských domovů a dalších školských i jiných spolupracujících organizací.
Původně jsme chtěli nový dům slavnostně otevřít již v listopadu 2021, ale covid naše plány pře-

kazil. Nyní konečně nastala příležitost poděkovat
všem výše zmíněným za velkou podporu, bez které by naše nové sídlo nevzniklo. Poděkování patří
také projektové kanceláři Apollo za projekt domu
a stavební firmě Stating za jeho realizaci. A v neposlední řadě také všem našim zaměstnancům,
kteří o děti nepřetržitě pečují.
Celá akce, kterou zahájil pan Kozel, radní pro
oblast školství Pardubického kraje, se nesla ve

Charita: Oslavy byly BOŽÍ!
První červen je každoročně dnem, kdy si připomínáme založení naší Oblastní charity Polička.
Letošní výročí se ale neslo ve výjimečně slavnostní náladě. Proč? Letos jsme totiž slavili 30. narozeniny, a to už je opravdu dobrý důvod zastavit
se, pozvat hosty a společně slavit a děkovat.
Rosteme pro vás… to je motto, které nás provází celý letošní rok, stejně tak symbol stromu,
a provázelo nás i po čtyři dny oslav. Nově zrekonstruovaný dům Oblastní charity IV na ulici
Vrchlického č. p. 10, kde se oslavy odehrály, byl
protkaný touto symbolikou od kořenů v tajemném sklepení, přes 1. patro stromořadí charitních
služeb, až po korunu stromu ve 2. patře s nezaměnitelným výhledem na oba poličské kostely.
Zahájení čtyřdenních oslav proběhlo ve společnosti významných osob. Na půdě poličské
Charity se sešli představitelé Biskupství královehradeckého, Diecézní katolické charity Hradce
Králové, senátor, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví, zástupci
Krajského úřadu Pardubického kraje, samosprávy našeho města i spřátelených měst, jako je
Litomyšl nebo Bystré. Velkou radost jsme měli
i z dámské návštěvy tvořené ředitelkami všech
Charit v našem okrese, ředitelkou ZUŠ Bohuslava
Martinů v Poličce a s kyticí lučních květin nám
přišel blahopřát i ředitel místního Gymnázia. Žá-

kyně již zmiňované umělecké školy se postaraly
svým vystoupením o krásný hudební zážitek. Na
našich cestách máme také duchovní doprovod
a bez něho jsme se neobešli ani tentokrát. Slavil
s námi jak duchovní správce farnosti v Poličce,
tak duchovní správce farnosti Borová.
Druhý den nás navštívili naši blízcí spolupracovníci z řad různých organizací, samospráv, naši
podporovatelé i dobrovolníci. Krásná setkání se
odehrávala po celý den. Třetí den odpoledne
následovalo setkání charitních pracovníků, a to
jak těch bývalých, tak i těch současných, okořeněné přítomností také bývalých ředitelů naší
Charity. A ten poslední den jsme otevřeli dveře
pro veřejnost dokořán. Naším domem během
pár hodin prošly stovky lidí. Takový zájem nikdo
z nás, dovolím si tvrdit, nečekal. A tak se každý
mohl seznámit s tím, co umíme, co poskytujeme
potřebným a jak krásně umíme prostor našeho
charitního domu vyzdobit i provonět kulinářským
uměním.
Charita má už desítky let své pevné místo
v poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Jsme rádi, že jsme mohli díky těmto oslavám nechat nahlédnout odbornou i laickou veřejnost do
našeho zázemí, ale i do našich srdcí, která bijí pro
každého, kdo naši pomoc potřebuje. Mnohokrát
děkujeme všem, kteří nás jakkoli podporují. Váží-

velmi přátelském duchu. Všichni si mohli prohlédnout veškeré prostory domu a také novou zahradu
pro děti. V přízemí domu se nachází byt pro jednu
rodinnou skupinu dětí se samostatným vchodem
a terasou navazující na krásnou nově založenou
zahradu s herními prvky. První patro domu poskytuje zázemí pro management DD. Stěhování dětí
i managementu proběhlo v podzimních měsících
loňského roku. Postupně se v novém prostředí
všichni zabydlujeme, seznamujeme se s okolím
a věříme, že naše společné soužití bude bezproblémové.
Přestěhováním do nového domu se nám podařilo zcela opustit nevyhovující prostředí původní budovy DD a zajistit všem dětem u nás umístěným
vhodné rodinné zázemí v bytech a domě v Poličce
a okolí. Můžeme tak více uplatňovat individuální
přístup k rozvoji identity dítěte a lépe je připravit na budoucí samostatný život, návrat do rodiny
nebo přechod do pěstounské péče. Transformaci
našeho domova vnímáme jako nikdy nekončící proces zkvalitňování péče o děti.
Miroslava Přiklopilová, ředitelka
me si toho a plně si uvědomujeme, že svou prací
reprezentujeme i Vás.
Vždyť pomáhat i slavit je přece BOŽÍ!
Eva Skalníková, ředitelka
P. S. Pokud nás chcete vidět v pohybu, neváhejte a podívejte se na náš nový spot, který
najdete na webových stránkách Oblastní charity
Polička www.policka.charita.cz. Děkujeme panu
Vojtěchu Klimešovi, který ho pro nás a pro vás
natočil bez nároku na honorář.

PODĚKOVÁNÍ
ZA KRÁSNOU
ZAHRADU

Ráda bych jménem dětí i zaměstnanců Dětského domova poděkovala paní zahradní architektce
Bartošové, panu Krumplovi a celému týmu jejich
pomocníků včetně dětí za realizaci zahrady nového
domu Dětského domova Polička. Paní Bartošová
a lidé kolem ní tvořili zahradu pro naše děti srdcem a to je na ní vidět. Děti v ní mohou relaxovat,
využívat herních prvků a zároveň se učit starat se
o rostliny ve vyvýšených záhonech. Zahrada se
nám všem moc líbí a těšíme se z ní.
Miroslava Přiklopilová, ředitelka

SOCIÁLNÍ
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Každé město má příběhy...

vzpomínky na válku
Každé město má ve své historii události a příběhy, které k němu neodmyslitelně patří. Některé však překročily jeho hranice a dostaly se na stránky novin či v pozdější době do televize. Vybral jsem několik
takových událostí za posledních 99 let.
…3. část
Dne 11. května 1945 jsme se sešli v Zákrejsově ulici v sídlišti „Na Berlíně“ a velkým dojmem na mě zapůsobilo, když přišel
bratr Karel Rubišar v tmavozelené skautské
uniformě s důstojnickým opaskem a skautským kloboukem na hlavě. Při své výšce
190 cm na nás působil takřka neskutečně.
Neztrácel čas a seznámil nás s našimi úkoly:
Pomáhali jsme při organizování některých
činností a tím přispívali k zavedení pořádku
v některých nepřehledných a chaotických
situacích ve městě. Byli jsme třeba přidělováni jako spojky pracovníkům tehdejšího
národního výboru. Jednou z nejzajímavějších prací bylo vyhledávání volně pobíhajících koní v polích kolem Poličky a jejich
přivedení na Orelskou zahradu – dnes Zahradu u mlýna. To obstarávali starší skauti.
Já jsem byl jako Vlče v jedné ze tříd gymnaziální budovy a nůžkami stříhal poukázky
na stravování určené pro velmi početnou
skupinu utečenců z polského Slezska – národních hostů, která zde se skončením války uvízla.
První velkou akcí, kde jsme se poličské
veřejnosti představili, byla večerní slavnost
k uctění Husovy památky 6. července. My
skauti jsme kráčeli se zapálenými pochodněmi v mohutném průvodu tvořeném Sokoly, Hasiči a velkým počtem poličáků za
zvuků městské hudby kapelníka Josefa Vintra k pomníku Mistra Jana v Liboháji. Poslouchali jsme plamenné projevy a nadšeně
jim aplaudovali; bylo necelé dva měsíce po
válce a ve vzduchu byl ještě máj.
V létě 1946 zažila Polička velice významnou událost. Přijel sem arcibiskup Josef Beran, člověk vážený za svou činnost ve válce, uznávaný církevní hodnostář. Před jeho
návštěvou jsme od administrátora poličské
farnosti a také skauta Vítězslava Waltera věděli, že zde bude sloužit mši. Někdo
navrhl, že by ji Msgre Dr. Josef Beran mohl
sloužit v tehdejším přírodním divadle v Liboháji. Za velké účasti poličských občanů
byla tato polní mše uskutečněna u Mariánského sloupu na náměstí. Slova nestačí
vyjádřit atmosféru a duchovní poslání této
polní mše. Mám z této významné události dvě fotografie. V té době nikoho ani ve
snu nenapadlo, že tento za války vězněný
duchovní bude zanedlouho znovu zbaven
možnosti vykonávat svůj úřad a bude internovaný v Litoměřicích… Teprve po dlou-

hých letech měl možnost opustit republiku
a dožít jako kardinál svůj život ve Vatikánu.
Po smrti se mu dostalo výjimečné pocty,
když byl pohřben ve svatopetrské bazilice
v kryptě vyhrazené pouze papežům.
Slavnostní okružní pouť po českých zemích při příležitosti 950. výročí mučednické
smrti sv. Vojtěcha začala 16. května 1947
v Ostravě, tehdy ještě Moravské Ostravě.
Pak byly jeho ostatky převezeny do Vsetína a 31. května do Brna. Myslím, že bylo
2. června v podvečer, když byly na hranicích
Města Poličky převzaty ostatky sv. Vojtěcha městskými představiteli a poličskými
církevními hodnostáři. Velký průvod šel za
zvuků hudby městské kapely Horním předměstím, Hegerovou a Masarykovou ulicí do
chrámu sv. Jakuba. Druhý den byla lebka
sv. Vojtěcha vystavena u hlavního oltáře a sloužena bohoslužba. My gymnasisté
jsme byli uvolněni z vyučování a této slavné
chvíle se zúčastnili. Pro město zůstává tato
událost stále výjimečnou. Svatovojtěšské
putování bylo zakončeno v Praze ve dnech
22. až 24. srpna 1947.
Tento světec na přelomu tisíciletí svými činy významně ovlivnil střední Evropu
v době přechodu z pohanství do křesťanství a jeho vize Evropy jako mezinárodního
společenství na křesťanských základech se
stala inspirací pro Visegrádskou čtyřku. Je
proto právem také jejím patronem.
Zapsal jsem to ne jako dokument, ale
jako připomenutí neobyčejné události pro
město: V Poličce byl svatý Vojtěch!
Primář Okresní veřejné nemocnice
v Poličce v letech 1920 až 1954, MUDr.
Alois Uchytil, vynikající operatér – v Poličce
vždy pan rada Uchytil. Měl veliké zásluhy
o rozvoj a modernizaci poličské nemocnice.
Byl také přítelem gymnasty Zdeňka Růžičky a ten vyhověl jeho přání předvést své
sestavy, které měl připravené pro Olympijské hry v Londýně, v červenci a srpnu 1948
poličským Sokolům. To byl cenný dárek.
Balkon Sokolovny byl zaplněn do posledního místa. Takže jsme viděli i jeho sestavu
na kruzích a v prostných, za něž pak získal
na olympiádě bronzové medaile. Sedmým
byl ve víceboji a šestým ve družstvech.
Startoval ještě na olympiádě Helsinkách
a v Melbourne, kde byl dokonce vlajkonošem československé výpravy. Loni zemřel
ve svých devadesáti šesti letech.
Vracím se ještě k těm květnovým dnům
roku 1948, kdy jsme nacvičovali na XI. Všesokolský slet. To už převzali ve státě moc
komunisté, příprava na něj však probíhala bez přerušení. Pak jsme odjeli koncem
července do Prahy. My dorostenci jsme
byli ubytováni ve škole Ladislava Hanuse

v Nuslích, pojmenované po poličském rodákovi, českém učiteli – snad proto nám to
místo vybrali. Byl propagátorem školských
reforem a příslušníkem protifašistického
odboje. Zemřel v koncentračním táboře
v Mauthausenu v roce 1943.
Po našem vystoupení na Strahově jsme
šli Prahou v průvodu. Bylo krátce po abdikaci prezidenta Edvarda Beneše. Přesto jsme
volali „Ať žije prezident Beneš!“ a lidé nám
nadšeně mávali a volali „Nazdar!“ Václavské
náměstí bylo plné. A atmosféra úžasná.
Naopak Klement Gottwald ve funkci prezidenta byl pro většinu veřejnosti nepřijatelný. Naše poličská skupina patřila k Východočeské župě Pipichově. Její vedoucí
nám, když jsme se Pařížskou ulicí dostali
na Staroměstské náměstí, kde byla tribuna
s prezidentem Gottwaldem, zavelel „Vlevo
hleď!“ Náš útvar prošel kolem tribuny mlčky a s odvrácenou tváří. Ani koutkem oka
jsem prezidenta nezahlédl.
Jakmile jsme tribunu minuli, začali jsme
znovu provolávat „Ať žije prezident Beneš!
Ať žije prezident Beneš!“ Průvod se stal mohutnou protikomunistickou demonstrací.
V dalších dnech vystoupili na Strahově
ženy a muži. Jejich průvod Prahou byl však
už pod dohledem bezpečnostních složek.
K tomu uvádím jednu historku (píšu, jak
jsem ji tehdy slyšel): U sochy svatého Václava se prý zastavil bratr Březina a pronesl:
„Tak to vidíš, svatý Václave, kam jsme to
dopracovali.“ Okolostojící lidé ho pro jeho
vytáhlou postavu považovali za populárního herce Jindřicha Plachtu a shlukli se kolem něj. To neuniklo několika příslušníkům
SNB, kteří ho vytáhli z davu a začali ho vyšetřovat. Pak ho s pohrůžkami propustili.
Tato verze se rozšířila po městě a oblíbenému poličákovi tak ještě zvýšila popularitu.
Tolik dávná historka.
Následovalo nedobrovolné začlenění Sokola do sjednocené tělovýchovy a jeho umlčení na dlouhých 41 let. Sokolství, to nebylo
jenom cvičení, to byla idea a vlastenectví.
Pokračování
A. Klein

Soukromý
investor
pro všechny
Máte na nemovitosti exekuci nebo
pohledávku? Vyplatím insolvence i exekuce. Zachráním nemovitost před prodejem v dražbě. Sloučím malé půjčky
– konsolidace. Případně půjčím peníze
oproti zástavě. Bonitu a registry neřeším. Individuální přístup, korektní
a rychlé jednání. Jsem soukromá osoba.
Volejte 776 607 833.

Ohlédnutí do minulosti:

Irena Pletichová
Když jsem v květnu roku 2021 natočila
rozhovor o vzpomínkách na Poličku očima
pamětnice paní Ireny
Pletichové, těžko bych
si dokázala představit,
jak aktuální budou její
vzpomínky teď. Její rodinu čekalo, jak zpívá
hořce Jarek Nohavica, „celé krásné dvacáté století“. Podívejme se proto, co všechno tato nedávno zesnulá devadesátiletá dáma viděla, zažila a o co se s námi v rozhovoru stihla podělit.
Paní Ireno, jak si pamatujete své dětství?
Narodila jsem se 24. května roku 1931. Rodiče Pražanovi, oba narozeni roku 1906, vlastnili
sodovkárnu, vyráběli limonády. Měli jsme kozu,
tři koně a kočího. Bydleli jsme na Krétě u nádraží. Tenkrát tam nynější zástavba vůbec nebyla.
Celé naše stavení i se stájemi zasahovalo až
k činžovnímu domu.
Přes léto podnik šlapal, ale přes zimu se
všechny peníze rozkutálely a museli jsme šetřit.
Přesto jsme nikdy netrpěli nouzí. Pamatuji na
potravinové lístky, bylo toho za ně málo, jen pět
gramů na osobu. Jednou za měsíc jsme dostali
salám a také jsme přišli k bonbonům, které jsme
tenkrát tatínkovi tajně sebrali z nočního stolku
a snědli. Jinak jsme se ale o vše rozdělili a snažili
se pomáhat druhým. Např. jsme u nás nechávali
přespávat žebráky. Dostávali od rodičů polévku
a chleba, na schodku to snědli, řekli „zaplať pánbůh“ a přišli zase za týden. Také k nám chodili
přespávat dráteníci, kteří obráběli hrnce. Místo
našli na slámě ve stáji, kde měli zakázáno kouřit.
Vaši rodiče tedy zažili ještě první světovou
válku. Mluvili o tom někdy?
Neřekli mi o tom moc, spíš jen dědeček vyprávěl, jak byl v Itálii na frontě.
A vybavíte si nějaké větší události, které se
kolem vás děly před začátkem války?
Když válka začala, začala jsem chodit do první třídy. Ale co si pamatuji dobře, byla zpráva
o smrti T. G. Masaryka, ale to bylo ještě o dva
roky dříve. Vidím to kalné ráno 14. září 1937
jako dnes. Byla to obří tryzna, všichni truchlili.
On měl takové zásluhy a uznání, které zůstává
doteď nepřekonané. Masaryk a Havel jsou jediní
prezidenti, které uznávám. Třeba Beneš, to byl
studený čumák.
Jak se vám líbilo ve škole?
Nelíbilo se mi tam! Chodila jsem na „Červenou“, kde nás učila jistá Hermína Konvalinková
– a ta na mě měla zasednuto. Všem ostatním
říkala zdrobnělinami, jen na mě vždycky řvala
„Pražanová“! Nebyla spravedlivá.
Jaké to bylo, když přišla válka?
Hrozné. Tou dobou začali přijíždět Němci,
měli sajdkáry a my se moc báli. Nesměli jsme
ani k oknu, stačilo se špatně pohnout nebo
podívat a bylo zle. Museli jsme mít zatemně-

ná okna, často nám vypínali proud a my hráli
v tichu šachy, dámu a člověče, abychom nějak
zabili čas.
Bože, ta doba byla škaredá. Naučili jsme se
v té době mlčet – a mlčeli jsme vlastně až do
devadesátých let. Co se doma řeklo, muselo
doma zůstat, nebo jsme si povídali raději jen
pohádky.
Když začaly platit norimberské zákony, židovské děti nosily hvězdu. Pak jim zakázali chodit
do školy a poslali je do transportu. Doteď mě
tíží, když si na to vzpomenu. Moje spolužačka
Věra Kleinová byla také židovka. I my museli dokazovat, že jsme čistá rasa. Já tomu tenkrát vůbec nerozuměla – jak čistá? Že nejsme špinaví?
Nedávalo to smysl.
Vaši rodiče se účastnili odboje?
Ne. Ale tatínek byl vlastenec a věděl, jak
ostatním pomoci. V Sebranicích byl mlynář, pan
Brabec, a když tatínek jezdil s limonádami, tak
mu vozil tajně mouku pro jeho „známé“. Když mě
bral s sebou, maminka brečela a bála se, co bude,
když nás chytí. A on říkal, že budu brečet a oni
nám řeknou, ať raději jedeme s povozem dál.
Také se nám děly divné věci. Partyzány jsme
nepotkali, ale měli jsme chatu naproti masokombinátu, kam jsme hodně chodívali. Jednou
na její vrata někdo špatnou češtinou napsal:
„Máme se tu dobře, děkujeme za vše, Vaši partyzáni!“ Táta celé odpoledne ten nápis seškrabával dolů. A když jsme tam přišli podruhé, nápis tam byl zase!
Tatínek měl také doma mapu Evropy s napíchanými špendlíky podle toho, jak postupovala
západní a východní fronta. Tajně chodil poslouchat rádio, aby věděl, jak se situace vyvíjí.
A jak se v té době měnilo město?
Všechny nápisy byly německy a po atentátu
na Heydricha visely všude plakáty s popravami.
Na úřadě byly fotografie těch parašutistů, kteří
ho zabili, fotky jejich kola a baloňáku. Všichni
museli podepsat, že s nimi nepřišli do styku.
Každý se tak bál, že ani nevyslovil jména Lidice
a Ležáky. A tuším, že zástupci té čisté rasy se
stravovali v dnešním THT.
Co ještě si pamatujete z té doby?
Zajímavé třeba je, že jsem do konce války nevěděla, co je pasta na zuby. A mýdlo vařila doma
maminka. Za války jsme na Krétě měli pokoje
pro hosty, které Němci zabrali. Zůstala u nich
i moje babička, která německy uměla dobře, ale
neřekla jim to. Schválně s nimi byla, aby věděla,
co si povídají. Byli to staří chlapi, co už nemuseli na frontu. Když jsem za babičkou přišla, za
dveřmi se mě zeptali, kdo jsem a teprve poté
mě pustili.
I zde se za války dělo ledasco, pamatujete
na nějaké nešťastné osudy? A jak jste prožívali
konec války?
Rodiče nás ochraňovali od toho, abychom
slyšeli o hrozných věcech, ale vím, že proběhlo několik náletů na trať. Zemřeli tenkrát dva

nádražáci. Také se střílelo na vlaky. Tenkrát se
při jednom takovém náletu spustily sirény, přednosta stanice nás děti rychle naložil do vlaku
a odvezl někam do polí za Sádek. Tam jsme čekali, až nálet přejde. Poté nás naložil zpět a vezl
domů. Tenkrát jsme neměli rozum, tak se nám
ten výlet líbil.
Dál už to byla euforie. Konec války! Kdyby to
vyhráli Němci, bude to špatné. Takhle vyhráli
Rusáci a situace se o mnoho nezlepšila. Nejdříve
jsem jim nosila kytičky a každý z nich se mi líbil.
Pak nám řekli, ať celou Krétu okamžitě vystěhujeme, nehledě na to, že tam žily rodiny s dětmi.
Obsadili vše, hlavně místa, kde už byly zavedené vodovody. A kradli. Na všechno řekli „sjudá“
a bylo to jejich. Měla jsem hodinky po mamince,
ty mi bez skrupulí sebrali. Tenkrát jsem ubrečená přišla domů a tatínek říkal „Tak vidíš, jací to
jsou osvoboditelé.“ A bylo po lásce.
Takže šlo o hořké vítězství…
Ano, hodně rychle jsme pochopili, co jsou zač.
Tam, co jsou teď potraviny Kubík, měli stravovnu. Přivezli pytle plné slepic, usekali jim hlavy,
vyvařili je na vývar a všechny ty slepice vyhodili
do odpadků. Maso je nezajímalo, chtěli jen vývar! Zaměstnanci z Hedvy je poprosili, ať je vyhazují aspoň na nějakou plachtu, aby si je mohli
vzít a rozdělit.
A u nás nahoře na Krétě měli bordel. A víte,
jaké existují výzdoby do rakve? Dečky, stužky…
ti Rusáci to neznali, a tak, když k tomu někde
přišli, tak si tím ten svůj nevěstinec vyzdobili.
I ty polštářky pod nebožtíka tam měli. Tohle
bylo vtipné, ale jinak se nebylo čemu smát.
Předpokládám, že jakožto podnikatelům
vám sodovkárnu znárodnili…
Brzy nám vše sebrali a bylo hotovo. Ty poválečné roky byly fajn. Sokol a Skalky a další
pořádaly různé průvody a slávy. V únoru 1948
jsem byla v Jánských Lázních na kurzu lyžování
se Sokolem, cestou zpět jsme si s partou ve vlaku zpívali písničky anglicky. Průvodčí nás varoval, ať to neděláme, že se něco děje. Na nádraží
v Hradci Králové už byli milicionáři v mundúrech
a měli kvéry. No a pak jsme byli v socialismu.
Fuj, bylo to horší než za těch Němců. Stali jsme
se „buržoazií“. Tatínkovi nabídli vstup do strany
a sodovkárnu ve Svitavách, ale on jim řekl, že se
jim na to může… Pak skládal uhlí. Vše nám vzali.
Já dodělala rodinnou školu na „Zouváku“. Narodil se mi syn a dali mi umístěnku do nemocnice jako uklízečce. Naštěstí mě ředitel nenechal
umývat schody a dal mě na endokrinologickou
stanici jako laborantku. Kádrové posudky nám
mnoho nedovolovaly, jen tak změnit práci, to
jsme nemohli. Bratra vzali aspoň do cihlárny.
Po rodičích chtěli, aby vstoupili do JZD. Řekli
ne, v první i druhé vlně kolektivizace. Maminka tehdy hodně šetřila, abychom se neměli
tak špatně. Pak přišla šedesátá léta. Byli jsme
hodně poznamenaní. Nedali mi s manželem
byt, protože nás nechali bydlet na Krétě. Měli
jsme kuchyň a dva pokoje s velkou předsíní,
také vanu i záchod. Ale bylo to strašné. Žil tam
s námi i bratr s rodinou. A tak, když byli doma
oni, museli jsme my jít na procházku, protože
pokračování na str. 13
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CENTRUM POLIČSKÉ KULTURNÍ
B. MARTINŮ LÉTO 2022
VÝSTAVY:
POLIČKA PLNÁ HER … deskové a společenské hry pro všechny
1. května – 31. srpna
První desková hra se objevila už před více
než 4 tisíci lety! Hraním her se intelektuálně
a duševně rozvíjíte, cvičíte logické myšlení a strategii, ale hlavně je to velká zábava
a příjemné napětí! V naší muzejní poličce
najdete od každého něco! Čekají na vás hry
nové, ale i léty prověřené, hry pro celou partu
i pro jednotlivce, pro malé i větší, hry klasické i moderní. Zavzpomínáte na retrohry,
potěžkáte nejtěžší deskovku a vyzkoušíte si
hru nejrychleji zahranou! Přijďte a zahrejte
si. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem
stolních a deskových her Litomyšl.
PEXESO … český fenomén!
1. května – 31. srpna
PEKelně SE SOustřeď! Paměťová hra spočívající v hledání identických dvojic kartiček
se stala českým, resp. československým fenoménem. Od prvního pexesa, kde hráči
hledali shodné postavy z oblíbených mayovek, uplynulo už více než 57 let! Od té doby
vzniklo pexeso všech možných podob a rozmanitých témat. Samozřejmě si pexeso také
zahrajete – je libo klasické obrázkové nebo
třeba sluchové či hmatové?
Vyzkoušejte, kdo z vás má nejlepší paměť,
postřeh a taktiku! Výstava vznikla z rozsáhlé sbírky pexes paní Moniky Konečné.
V muzeu si zahrajete deskovky i pexeso
v rámci jednoho vstupného! Výstavy Polička
plná her … deskové a společenské hry pro
všechny a Pexeso … český fenomén! nabízíme pouze dohromady. Na výstavy platí
časově omezená vstupenka v délce max. 2
hodiny.
ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
neobyčejná herna pro děti od 0 do 11
s obrázky VENDULY HEGEROVÉ
15. května – 31. srpna, výstavní sály
Městské galerie, Palackého nám.
Všem SVIŠŤŮM malým i větším oznamujeme: Vezměte maminky, tatínky, babičky,
dědečky, sestřičky, brášky, kamarády a svištěte na radnici v Poličce! Nechte se společně
vtáhnout do poutavých a vtipných příběhů,
rozehrajte hudební koutek, procvičte jazýčky
a rozpohybujte celé tělo, zahrajte si divadlo,
předveďte obratnost svých prstů, započítejte si v obchodě, vyzkoušejte rýmovačky
a obrázková říkadla nebo si vytvořte dárek!
Na výstavu platí časově omezená vstupenka v délce max. 2 hodiny.
SVĚTNIČKA B. MARTINŮ V PONDĚLÍ
V období 1. 7. až 31. 8.bude světnička na
věži poličského kostela přístupná i v pondělí
a to v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Letní kino pro dospělé i pro děti, science show,
bubble show, divadla a divadélka, tvořivé dílny pro
děti, festival básníků a dalších akcí a zážitků.
Pořádá Centrum B. Martinů ve spolupráci
s Městskou knihovnou a MaTami z. s. OBČERSTVENÍ SI MŮŽETE PŘINÉST VLASTNÍ, JEHO PRODEJ NEZAJIŠŤUJEME.
Více na www.letopolicka.cz/www.cbmpolicka.cz
pá 1. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO – VYŠEHRAD FYLM
Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu!
Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný
dement, ale začalo se mu konečně dařit.Dokonce
požádal o ruku svou přítelkyni Lucii. Na svatbě,
která stála majlant, ale zjistí, že má už osmiletého
syna, což novomanželku nepotěší. Prostě už zase
se řítí jak lavina – z jednoho problému do druhého!
Komedie / Sportovní / ČR / 2022 / 105 min. /
Cena: 80 Kč / Přístupné od 15 let.
ne 3. 7. od 16.00 hod. DIVADÉLKO PRO DĚTI –
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Princ a jeho kamarádi jdou cestou necestou, polem, loukou, pasekou vysvobodit princeznu z hradu za řekou. Jaképak s tím saky paky, pomůžu jim
a VY taky? Účinkuje Divadlo JÓJO, Cena: 50 Kč.
Délka představení 40 min. Vhodné pro děti ve věku
3 – 9 let.
út 5. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO
DĚTI v MaTami
PAPÍROVÉ KVĚTINKY – barevné květy ozdobí
pokojíček po celý rok. Cena: 50 Kč za výtvarné pomůcky a materiály. Dílna pro děti od 3 let.
čt 7. 7. Vstup od 14.00 do 17.00 hod. AKCE –
DESKOHERNA s Klubem stolních a deskových her
Litomyšl
Lektoři naší deskoherny vám bleskurychle vysvětlí pravidla jakékoliv deskovky. Pak už stačí
jen hrát. Dohrát hru vás necháme až do 18 hodin!
Cena 50 Kč. Vhodné pro každého.
pá 8. 7. od 18.00 hod. HUDBA – SONÁTA č. 1
pro flétnu a klavír
V hudebním sálku se můžete těšit na koncert
předních českých interpretek mladé generace –
flétnistky Hany Hána a klavíristky Sáry Medkové.
Vedle Sonáty pro flétnu a klavír B. Martinů zazní i díla slovenské skladatelky Haimoni Balgavé

a amerického již legendárního skladatele Fréderica
Rzewského De profundis De profundis – oratorium
pro mluvící pianistku na text Oscara Wilda a s videem Lukáše Medka. Vstup volný.
út 12. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO
DĚTI v MaTami
ZVÍŘÁTKOVÉ LOUTKY – zvířátkový kamarád
rozveselí dlouhé chvíle. Cena: 50 Kč za výtvarné
pomůcky a materiály. Dílna pro děti od 3 let.
čt 14. 7. od 14.00 do 16.00 hod. AKCE – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE s Vendulou Hegerovou
Ilustrátorka Vendula Hegerová, jejíž obrázky
zdobí celé Zábaviště, si pro sviště připravila odpoledne plné povídání, kreslení a tvoření. Knihy, vzdělávací materiály i různé drobnosti můžete zakoupit
na pokladně muzea. Cena: 50 Kč. Vhodné pro děti
od 3 do 10 let.
pá 15. 7. od 21.30 hod. LETNÍ KINO – NOSOROH / NOSORIH
V průmyslovém městečku na Ukrajině 90. let
žije mladík přezdívaný Nosoroh. V postsovětské
společnosti stoupá v místním zločineckém gangu,
jeho cesta se však neobejde bez krutých ztrát. Čím
vyhrocenější je jeho život, tím silnější je jeho vnitřní
morální konflikt. Komplexní ukázka temných stránek lidské povahy a syrový portrét muže, který se
snaží žít s břemeny své minulosti.
Krimi / Drama / UA, GER, PL / 2021 / 101 min.
/ UA + CZ titulky / Cena: 80 Kč / Vstup od 15 let.
so 16. 7. od 14.00 hod. FESTIVAL BÁSNÍKŮ
v parku u hradeb
Letos se můžete těšit na autory z Čech, Moravy,
Slezska, Slovenska, Polska a hvězdu Slam poetry
CZ s ukrajinskými kořeny Tima Postovita. Představeno bude nové dílo slovenské básnířky a spisovatelky Mirky Ábelové a novou sbírku přiveze i Jan
Těsnohlídek ml. či Dominik Želinský. Vystoupí členové skupiny Vítrholc, zahraje Dominik Zezula ze
Svitav, Prinzesschen z Poličky, místní písničkářka
Pavla Boučková a další. Letošní ročník je věnován
Petru Bezručovi a Ukrajině. Vstup volný.
út 19. 7. od 14.00 do 16.00 hod. DÍLNIČKA PRO
DĚTI v muzeu
PEXESO zvukové i hmatové – přijďte si vyrobit
pexeso klasické i netradiční a vrhněte se do hry!
Cena: 50 Kč zahrnuje materiál i návštěvu výstavy
Polička plná her a Pexeso – český fenomén. Dílna

pro děti od 3 let.
út 26. 7. od 9.00 do 12.00 hod. DÍLNIČKA PRO
DĚTI v MaTami
KOUZELNÉ KSICHTÍKY – i malí divadelníci můžou hrát velké divadlo. Cena: 50 Kč za výtvarné pomůcky a materiály. Dílna pro děti od 3 let.
pá 29. 7. od 19.00 hod. DIVADLO PRO DOSPĚLÉ – POHÁDKA MLÁDÍ
Příběh o lásce, manželství a životních zkouškách,
které je třeba společně překonat. Naše hra vypráví
o osudu Růženky Hejkalové a Bély Kropáčka.
Cena: 70 Kč. Délka představení 75 minut. Účinkuje Divadlo Květ Života. Vhodné pro 14 – 99 let.
so 30. 7. SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny
s dětmi
Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný zážitků, objevování, hravých úkolů a her s ústředním tématem ZÁBAVY a POZNÁNÍ.
PROGRAM ZAČÍNÁ V MUZEU, KDE ZAKOUPÍTE VSTUPENKU A DOSTANETE MAPKU
S ÚKOLY.
9.00 – 12.00 hod. PUTOVÁNÍ MUZEEM, MATAMI A KNIHOVNOU ZA SKŘÍTKY
V expozicích muzea na vás čekají různé chemické
i fyzikální pokusy i hravé úkoly a tvoření. Uvidíte,
jak je každodenní život plný vědy, třeba vznik skleněné perly! Kdo bude chtít, může si ji vyrobit a odnést. V MaTami se můžete nechat pomalovat na
obličej a v knihovně za vás úkoly budou plnit roboti
pokračování ze str. 11
jsme neměli ani dost židlí, aby si posedali všichni. Někdo spal v kuchyni, a tak jsme žili. Pak
jsme se už ale těšili z Dubčeka.
Bohužel ne na dlouho. Kde jste byli v srpnu
1968?
No, to bylo pěkný. Můj muž byl student
a v létě si přivydělával na kombajnu. Ráno vstával brzy. Já zapnula rádio a slyšela jsem, že cizí
vojska překročila naše hranice. Ty věty stále
opakovali dokola. Budila jsem svého muže se
slovy: „Probuď se, poslouchej!“ Ale on se jen
přetočil na bok, řekl: „Prosím tě, to dávají Čapkovu Matku,“ a spal dál. A pak už to nad námi
jen hučelo, doteď mě ten zvuk straší.
Jak jste se měli za normalizace?
To byla pořád jen politická školení. Já nastoupila na „Zouvák“, kde jsem učila holky šít, vařit
a vychovávat děti.
Jak jste nesla přerod k demokracii? Musela
jste mít radost, nebo ne?
Po pravdě jsem si toho už moc nevšímala.
Ale ano, také jsme cinkali klíči na náměstí. Část
majetku nám vrátili a v devadesátkách jsem si
užívala všechny ty nové výrobky a možnosti,
i cestování.
Jak se díváte na dnešní dobu?
Nevidím ji hezky. Polička pro mě byla krásná
před válkou. Všude byly vilky, příroda. Jenže pak
se z každého paloučku udělalo políčko a z toho
barák. A z lidí jsou samí vyžírkové, kteří z jiných
dělají otroky a cpou si do kapes. Kdybych mohla vrátit kus staré tváře Poličky, byla by to léta
1937 a 1938, ale i ta měla své černé stránky.
Michaela Mužíková

Bee/Blue boty, mBoty nebo postavíte vlastního robota z Lega WeDo?
13.00 – 14.00 hod. VELKÁ CESTA ZVĚDOZEMÍ
– hudebně-pohybové představení pro děti pojaté
jako desková hra nastojato. Pomocí veliké hrací
kostky budou děti putovat s herci pohádkovou Zvědozemí, mnohé se naučí a společně vyřeší různé
úkoly a hádanky. Účinkuje Divadélko Kůzle
14.00 – 16.00 BUBLINY PRO KAŽDÉHO – čeká
na vás bublinová dílna, která bude mít několik stanovišť, kde si děti mohou vyzkoušet být uvnitř bubliny, tvořit obří bubliny, malovat bublinami, bubliny
praskat a mnoho dalšího. Na programu je také vystoupení s mnoha bublinovými triky, které si pro
vás připraví bublinář Daniel Kunášek.
16.00 – 17.00 hod. SCIENCE SHOW – vědecká
show plnou efektních pokusů. Představíme vám

několik základních plynů a ukážeme vám jejich zajímavé vlastnosti. Vyzkoušejte si, zda vydržíte dotyk
kapalného dusíku o teplotě -196 °C nebo si nechte
zapálit plyn přímo na ruce. Jste na to dostatečně
odvážní? Účinkuje Pevnost poznání Olomouc.
21.30 hod. LETNÍ KINO PRO DĚTI – MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Rodinný film o naději, o hledání lásky a odvahy,
o překonávání předsudků a starých bolestí. Příběh je o dvou úhlavních nepřátelích Myšce a Lišákovi, kteří se setkají ve zvířátkovském nebi. Touha
hrdinů být navždy spolu se vyplní i po návratu
na svět, kam se ale narodí ve vyměněných rolích.
S pomocí opravdového přátelství však překonají
i nemožné.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
/ ČR / FR / PL / SR / 2021 / 87 min. / Cena: 80 Kč
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Česká inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
30. 7. – Summer Night Food Festival
od 17 do 24 hod.
Těšit se můžete na již druhý ročník velmi
úspěšného a unikátního projektu večerního
festivalu jídla a pití v krásných Žižkových
sadech, které se navíc rozsvítí

více jak kilometrem světelných řetězů. Speciality zapijete pivem, vínem či koktejlem
a zatančíte si za doprovodu živé hudební
produkce
CHEB
22.–23. 7. – Letní bláznění v Krajince
představení nového divadla a cirkusu, pouliční vystoupení a workshopy
JINDŘICHŮV HRADEC
1.–2. 7. – Jindřichohradecká činohra
Veselé paničky windsorské – komedie
Williama Shakespeara se odehraje pod
širým nebem na III. nádvoří státního hradu
a zámku v Jindřichově Hradci.
KUTNÁ HORA
8.–10. 7. – Oldstars on the road: Kutná
Hora
Prostory bývalého pivovaru v Sedlci na tři
dny ožijí studentským divadlem! Umělecká

skupina OLDstars představí svůj nejnovější repertoár. Těšit se můžete na divadelní
maraton tří desítek inscenací přímo v srdci
UNESCEM chráněného města. Pro diváky
bude připraveno stanové městečko s kompletním sociálním zázemím i stravovací
služby.
LITOMYŠL
1. 7.–26. 8. – Toulovcovy prázdninové
pátky – 24. ročník
Každý pátek pohádka a koncert na Toulovcově náměstí
POLIČKA
22.–23. 7. – Colour Meeting Polička
Oblíbený multikulturní festival v jedinečném prostředí poličského parku u hradeb.
Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský
koutek, domácí kuchyně, čajovna.
TELČ
29. 7.–14. 8. – Prázdniny v Telči a Parní
léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, výstavy. Jízdy parním vlakem. Závody
dračích lodí.
TŘEBOŇ
22.–23. 7. – Historické slavnosti Jakuba
Krčína
historicky laděný program, koncerty, řemeslný trh, kostýmované průvody v centru
města, závěrečný ohňostroj nad rybníkem
Svět
Bližší informace a mnohem více tipů na
výlet naleznete na www.ceskainspirace.cz

Užijte si léto

v Českomoravském pomezí
a vyhrajte super ceny
Pokud rádi soutěžíte, můžete při toulkách
oblastí vymezenou městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto
zkusit štěstí a vyhrát hodnotné ceny. Soutěžíme o víkendové pobyty, chytré hodinky,
mobil, vstupenky na festival, do památek či
muzeí, nové stolní hry a spoustu dalšího.
V soutěži „Pokladnice zážitků“ můžete na
oblíbených výletních místech sbírat soutěžní
razítka do hrací karty, kterou si vyzvednete
v informačním centru nebo stáhnete z webu
www.pokladnicezazitku.cz.
Další soutěž nazvaná „Putování za pokladem“ vás zavede na tajemná i romantická
místa, na kterých budete s pomocí mobilní
aplikace sbírat dukáty z pohádkového pokladu. Aplikaci Pokladnice zážitků najdete na
Google Play a v App Store. Pro stažení můžete použít i níže uvedený QR kód. Uzávěrka
obou soutěží je k 20. srpnu, takže máte stále
dost času zahrát si o některou z cen.
Máte-li rádi výšky a nádherné výhledy do
krajiny, zkuste soutěž „Vzhůru do oblak!“,

která vás provede po rozhlednách, věžích
i přírodních vyhlídkách. Hrací karta je k dispozici v informačním centru nebo na www.
ceskomoravskepomezi.cz. Najít odpovědi
na jednoduché otázky bude pro vás určitě
hračka.
Pokud při svých výletech rádi fotíte, nezapomeňte svoje úlovky zaregistrovat do
soutěže „Foto v oblacích“. Autoři nejlepších
snímků pořízených v turistické oblasti Českomoravské pomezí se také mohou těšit na
některou z uvedených cen.
Soutěžit můžete i s aplikací Geofun, která
vás provede po atraktivních místech regionu. Budete se bavit při plnění nevšedních
úkolů a dozvíte se spoustu zajímavých informací.
Tak neváhejte a vydejte se na výlet Českomoravským pomezím, určitě nebudete
litovat!
Jiří Zámečník,
destinační společnost Českomoravské
pomezí

Léto na
Svojanově

Na hradě Svojanov jsou hned od 2. do 3. července pro všechny výletníky nachystané královské
slavnosti. Na oblíbené památce tak vzdávají hold
Přemyslu Otakarovi II., zakladateli Svojanova. Hlavní část slavností se odehraje v srdci hradu, tedy
na hlavním nádvoří. Jak už bývá zvykem, král se
dostaví se svou chotí, královnou Kunhutou a početnou družinou. O pobavení panovníka a samozřejmě i výletníků se postarají členové spolku Honorata. Nebudou chybět souboje mezi královskými
vojáky a hradní osádkou. Sukně rozvlní tanečnice
a svůj um předvedou i bubeníci.
O víkendu od 16. do 17. července si na hradě
pochutnáte. Ochutnávku dobových pokrmů v běhu
staletích připraví Perchty von Bladen. Jídla známá
i neznámá se budou podávat v rámci romantického okruhu A přímo v hradní kuchyni. Necháme se
překvapit, jakou krmi nám hospodyňky nachystají.
Sobota 16. července bude zasvěcená moskvičům. Dopoledne se sjedou vozidla této značky
z celé republiky. Jejich majitelé je vystaví přímo
v areálu hradu. Všichni, kdo mají zájem prohlédnout si tato auta, se mohou přijet podívat. Odpoledne se pak celá skupina vydá na spanilou jízdu
po okolí.
Na týden od 18. do 23. července se na hrad nastěhují řezbáři. Přímo na hlavním nádvoří budou
před zraky turistů vyřezávat postavičky, zvířátka
i budovy. Pohyblivé obrazy, které vznikly v předchozích letech, jsou k vidění v domě zbrojnošů na
středověkém okruhu B.
Do tradičního programu hradu patří také oživená mučírna. Tam bude opět úřadovat mistr kat
se svými pohůnky a nebude chybět ani některý
z pánů nebo možná sám soudce, a to od 21. do
24. července. To, že v dobách minulých bylo mučení běžnou součástí soudních procesů, se výletníci
dozvědí na trase B.
Ani o akcích nepřijedete o komentované prohlídky hradu. Průvodci výletníky seznámí jak
s hradním palácem, tak i se středověkými sklepeními, pověstmi, které se k hradu váží, a samozřejmě i s domem zbrojnošů.
Odpočinek najdete v rozsáhlém venkovním
areálu, tedy na okruhu C. Přístupné jsou zahrady
s vyhlídkovými altány, hradby i hláska. Procházka
areálem čítá víc jak třičtvrtě kilometru.
Také o prázdninách uvidíte všechny tři výstavy,
které hrad Svojanov nabízí. V galerii v předhradí
jsou hned dvě. Velká multimediální expozice Rudolf II. - král a císař a Století Karla Otčenáška,
o lidmi oblíbeném arcibiskupovi. Prohlídková trasa
A je pak doplněná výstavou korzetů a šněrovaček.
Všichni se tam mohou podívat, co nosily dámy pod
šaty koncem 19. a začátkem 20. století.
Dobrá zpráva pro všechny: zatímco ostatní památky zdražily, my se stále držíme na loňských
cenách vstupného a zdražovat nebudeme. Přijeďte se pobavit na hrad Svojanov. V červenci máme
brány dokořán od 9 do 18 hodin, a to každý den.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

PIVOVARSKÁ
HRAJE 2022

V termínech 30. 7. a 27. 8. se na louce
u pivovaru uskuteční hudební veselice s názvem PIVOVARSKÁ HRAJE 2022.
V sobotu 30. 7. od 17:00 zahraje např.
REDZED, Genetic Mutation a další.
Od 19:00 zahrají v rámci akce v Divadelním klubu Mladý kočovníci svou divadelní
hru Balada o Franku Youngovi.
Vstupné v předprodeji 300 Kč na GoOut.
net a 350 Kč na místě.
V sobotu 27. 8. od 17:00 se můžete těšit
na vystoupení Lucie revival Praha, Pedopat
a další.
Vstupné v předprodeji 250 Kč na GoOut.
net a 300 Kč na místě.
Pořadatelem je Divadelní spolek Tyl
s podporou Města Poličky.

Kočování

Mladý kočovníci Vás srdečně zvou na letošní divadelní štaci s představením
Balada o Franku Youngovi
„K bejkovi nechodíš zepředu. Ke koni nechodíš zezadu. A svini střílíš z dálky.“
Westernový příběh založený na skutečných událostech, které se odehrály začátkem 50. let v okolí Březin a Pusté Rybné.
Frank Young, syn obchodníka s koberci, se
pouští do boje se zkorumpovaným šerifem.
Frank ale zjišťuje, že hranici mezi dobrým
a špatným často sám neumí rozlišit.
Weaver: Hele, kdybys věděl to, co my, tak
bys takhle neplácal.
Young: A co víte?
Catch: Že tahle smrt je pro něj pořád
moc dobrá.
Autor: Kolektiv mladých kočovníků
Začátky představení ve 20:00. Výstupné
dobrovolné.
Trasa kočování:
Út. 26. 7. – Telecí (kulturní dům)
St. 27. 7. – Pustá Rybná (hostinec Hlučál)
Čt. 28. 7. – Borová (sokolovna)
Pá. 29. 7. – Oldřiš (orlovna)
So. 30. 7. – Polička (Divadelní klub) – pozor, začátek představení v 19:00!

Parádní divadlo
Ve středu 8. června se naplnilo očekávání
členů Divadelní školy při Divadelním spolku
TYL. Stalo se totiž to, že po období práce
nastalo období sklízení plodů. V divadelním
prostředí to znamená, že po období zkoušení a učení textů nastal čas uvádění představení. Během podvečera jsme mohli vidět
hned dvě: „Z deníku kocoura Modroočka“
a „Rohlíky“. Bohužel se z mnoha důvodů
nepodařilo uvést i třetí hru a to „Jak je důležité míti Filipa“.
Je pravdou, že dětské divadlo člověka
občas moc nepobaví, děti šumlují, stydí se,
mluví potichu, různě se pitvoří a podobně.
Ne tak v případě představení o Modroočkovi. V hlavní roli vystoupila excelentní Františka Klepárníková, která prakticky po celou
dobu (40 minut) neslezla ze scény. Skvěle ji
sekundovali i ostatní kočky a další spoluhráči. K tomu všemu bezvadné obleky z dílny Heleny Knotkové, scéna vytvořená Julií
Hloušovou, světla dirigovaná Lojzou Koláčkem a zvuk ovládaný Lukášem Zrůstem.
Celé představení mi uteklo jako voda a klid-

ně bych si dal ještě další díl návdavkem.
O ten se ale postarala skupina starších
žáků a žákyň ve hře „Rohlíky aneb O pečivu sním, když zrovna spím“. Jedná se
o autorské dílo mladé scénáristky Kateřiny
Světlákové a dlužno říci, že o dílo povedené. Všechny možné variace na téma pečivo,
hrané různě namíchanými skupinami herců,
měly švih, myšlenku a humor. Těžko vyzdvihnout výkon jednoho, neboť se jednalo
vpravdě o skupinové dílo bez jasné hlavní
role.
Osobně mám velkou radost z kvalitně
nastudovaných dětských představení, které
zaštiťuje Veronika Jílková-Hrčková. Myslím,
že nejen já, ale i všichni diváci v natřískaném Divadelním klubu byli nadmíru spokojeni. Tímto bych chtěl nejen Veronice, ale
i celému výše uvedenému tvůrčímu týmu
poděkovat a dětem či studentům popřát
mnoho radosti z tvůrčí činnosti a z všemožných divadelních taškařic.
Petr Erbes
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ZVEME VÁS NA PŮDU A DO KNIHOVNY
Dřevo, kost a kámen – nejstarší průvodci
lidstva
První historicko-přírodovědné bádání na
Půdě začne hned první den prázdnin.
Odpradávna člověka obklopují různé přírodní materiály. A patří už k lidskému údělu
vše zkoumat, poznávat a přetvářet. I my se
vydáme po stopách dřeva, kamene a kosti,
budeme bádat a možná si zkusíme i namalovat jeskynní malby. Pozor, testovali jsme
tento workshop s „našimi“ domškoláky a ti
domů odcházeli pevně rozhodnuti vyrobit si
oštěp.
Vhodné pro děti i dospělé. Prosíme o registraci předem.
Vede Mgr. Marcela Feltlová a PhDr. Ivana
Fridrichová-Sýkorová, PhD.
V pátek 1. července 2022 od 10 do 15 hod.
na Půdě
Registrace: feltlova@knihovna.policka.org
nebo tel: 777 296 592

Workshop: Učíme se kreslit a pozorovat
přírodu
Kreslíte rádi, ale máte pocit, že se rostliny
a zvířata na vašich kresbách těm živým moc
nepodobají? A pořád se vám nedaří přijít na
to, čím to je? Pojďme si je společně opravdu
pořádně prohlédnout… a začít kreslit.
Vhodné pro děti od ukončené 3. třídy a dospělé. Určeno pro maximálně 8 účastníků,
proto prosíme o registraci předem.
Vede Mgr. Marcela Feltlová a Klára Feltlová
Ve čtvrtek 7. července od 9 do 12 hod. na
Půdě
Registrace: feltlova@knihovna.policka.org
nebo tel: 777 296 592
Otevřená Letní Půda v červenci a Mise na
Měsíc
Ani v létě naši roboti nezahálí. Vyzkoušíte si
Lego i 3D tisk, přijdou na návštěvu i speciální
roboti z Hančiny poličky. Nudit se nebudeme.
Dobrou zprávu máme i pro ty z vás, kteří se
nedostali na naši Misi na Měsíc (příměstský
tábor v prvním srpnovém týdnu). Ukázky
aktivit z Mise na Měsíc budeme dělat průběžně i na letních Otevřených Půdách, takže
vás rádi přivítáme na naší centrále vesmírné
agentury. Aktuální program uvidíte i na našem webu: www.puda.knihovna.policka.org .
Otevřené Půdy jsou otevřené všem zdarma, stačí přijít.
V pondělí 11. července od 14 do 18 hod.
V úterý 12. července od 9 hod. do 16 hod.
Ve středu 13. července od 9 hod. do 13 hod.
Ve čtvrtek 14. července od 14 hod. do 18 hod.
V pondělí 18. července od 14 hod. do 18 hod.
V úterý 19. července od 9 hod. do 13 hod.
Ve středu 20. července od 9 hod. do 13 hod.
Zahraniční soutěž Istrobot 2022
Náš tým _Půda Crew ve složení Tom Pechanec, Sam Witz, Kristián Pavliš a Jan Stodola vyrazil pod vedením Hanky Šandové na
první zahraniční a mezinárodní robotickou

soutěž Istrobot do Bratislavy. Svého robota
sestavili, naprogramovali a poslali do utkání
s ostatními roboty v disciplíně s poetickým
názvem Ve skladu kečupu. Soutěž je pro
všechny tech nadšence různých věkových kategorií, konkurence tedy byla značná. Díky za
reprezentaci!

Nejen chlebem živ je člověk
Člověk je neuvěřitelně přizpůsobivý tvor.
Když jde o potravu, platí to dvakrát. Kdy
a jak jsme se změnili z bezstarostných lovců
a sběračů v sedláky, kteří svůj chléb dobývají v potu tváře? Zábavné i poučné propojení
historie a přírodovědy.
Vhodné pro děti i dospělé. Určeno maximálně pro 8 účastníků, proto prosíme o registraci předem.
Vede Mgr. Marcela Feltlová a PhDr. Ivana
Fridrichová-Sýkorová, PhD.
V pátek 22. července 2022 od 10 do 15 hod.
na Půdě
Registrace: feltlova@knihovna.policka.org
nebo 777 296 592
Prázdninové přírodovědné bádání pro děti
Vztahy a zákonitosti v přírodě budeme
zkoumat i v létě. K dispozici budeme mít veškeré vybavení – lupy, mikroskopy, Arduino
sady, 3D tisk a spoustu přírodnin ke zkoumání.
Vhodné pro děti od ukončené 3. třídy ZŠ
a zvídavé dospělé. Počet míst je omezen
(max. 10 účastníků). Prosím rezervujte si své
místo předem. Můžete si rezervovat jednotlivá setkání.

Vede Mgr. Marcela Feltlová
V pondělí 4. července od 9 do 11:30 hod.
V pondělí 11. července od 9 do 11:30 hod.
Ve čtvrtek 14. července od 9 do 11:30 hod.
V úterý 19. července od 14 do 16:30 hod.
Ve čtvrtek 21. července od 9 do 11:30 hod.
Registrace: feltlova@knihovna.policka.org
nebo 777 296 592
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V DOBĚ
PRÁZDNIN
Oddělení pro dospělé zůstává v červenci
a srpnu přes týden otevřeno standardně. Zavřeno bude o víkendech. Knížky můžete vracet i do biblioboxu.
Pondělí: 8 až 18 hod.
Úterý: zavřeno
Středa: 13:30 až 18 hod.
Čtvrtek: 8 až 18 hod.
Pátek: 8 až 16 hod.
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno
Oddělení pro děti bude v červenci a v srpnu otevřeno pouze ve čtvrtky. V ostatní dny
je oddělení pro děti zavřeno.
Čtvrtek: 8 až 17 hod.
Všechny akce, není-li uvedeno jinak, se
konají na Půdě poličské knihovny (Palackého
náměstí 64) a jsou zdarma. Učebna Půda je
dostupná bezbariérově výtahem a je klimatizovaná.
puda@knihovna.policka.org
Tereza Stříteská

POLIČSKÉ STOLPERSTEINE

HLEDAJÍ SVÉ PATRONY
– CHCETE SE JIMI STÁT PRÁVĚ VY?
V polovině března 2022 bylo v Poličce zasazeno devět Kamenů zmizelých připomínajících oběti holocaustu v místech, odkud
byli deportováni do koncentračního tábora.
Muzeum nyní přichází s možností zapojení
veřejnosti do tohoto celoevropského projektu připomínajícího události, které nesmí
být zapomenuty.
Co by takové patronství obnášelo?
Muzeum nechce připustit, aby se dlažební kostky s mosazným povrchem, které
se umisťují do chodníku před domy obětí
holocaustu a nacistického režimu, zanesly
špínou a na jména do nich vyrytá se tak
mohlo zapomenout podruhé. Patron, nebo
také patroni, tak budou po daný čas udržovat příběhy těch, jejichž jména jsou na nich
vyryta.
Pro letošní rok se jedná o patronát nad
prvními devíti kameny, k nimž se postupně
v nadcházejících letech přidá dalších 24 ka-

menů. Celkem tedy Město Polička vzdá poctu svým 33 bývalých židovským spoluobčanům, kteří se už z koncentračních táborů
domů nikdy nevrátili.
„Naším cílem je dát příležitost jednotlivcům, skupinám, organizacím či školním třídám, nejen z Poličky, se do celého projektu
také zapojit a naplánovat si na rok patronátu procházky a setkání s historií, ať už soukromě nebo v rámci školních osnov, v jejichž
průběhu by byly kameny vyčištěny,“ uvádí
historik muzea Mgr. Radka Vostřelová.
„Patronát se vždy domlouvá na kalendářní rok s možností jeho následného prodloužení. K jeho získání je potřeba se přihlásit
na emailové adrese vostrelova@muzeum.
policka.org, kde vám budou sděleny podrobnosti,“ dodává.
Více na www.cbmpolicka.cz

KULTURA
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Vítejte v letní
Zahradě u mlejna
Díky nadaci Via a dobrovolníků spolupracujících s adaptační skupinou U BABY Vás zveme na
netradiční zahájení prázdnin na Zahradu u mlejna
v ulici Alšova. Přijďte pobýt v prostorách zahrady,
kde se budete celé léto moci vídat s dětmi docházejícími do adaptační skupiny.
1. 7. jsou děti zvány v doprovodu rodičů, prarodičů, tetiček či strejčků na 16:00 na Námořnickou
pohádku hranou divadýlkem JOJO. Po pohádce na
děti bude čekat ledové osvěžení. Doprovod dětí si

MATAMI

Vážení příznivci MaTami, letní prázdniny
přinášejí změny v pravidelném programu.
Aktuality a provozní dobu o letních prázdninách najdete na www.matami.cz nebo www.
facebook.com/RCMaTami.
Z důvodu pořádání příměstských táborů
a celozávodní dovolené bude MaTami zavřeno v tyto týdny: 18.–22. 7., 1.–5. 8., 15.–26.
8. Děkujeme za pochopení.
Pokud máte zájem dostávat aktuality přímo na Váš email, napište nám na matami@
matami.cz.
Přejeme kouzelné léto!!!
Prázdninový program:
PONDĚLÍ – Klubík – otevřená herna, 9–12
hod.
ÚTERÝ – Dílny dle programu, 9–12 hod.
STŘEDA – Hlídáček, 8–12 hod., Co-working,
12:30–15:30 (pouze na objednání)
ČTVRTEK – Klubík nebo výlety po okolí dle
programu, 9–12 hod.
PÁTEK – Klubík – otevřená herna, 9–12 hod.
Hlídáček
Samostatný (kapacita max. 6 dětí)
středa 8–12 hod.
Cena: 50 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve Vaší
domácnosti a dle Vaší potřeby (večer, ráno,
kterýkoliv den).Cena: 90 Kč/dítě/hod; 45 Kč/
hod. za každého druhého sourozence
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“), popř.
naši externí zaměstnanci. Pro rezervaci a více
informací volejte na tel.: 724 921 384 nejlépe
den předem, abyste si zajistili volné místo.
Dílničky pro dětičky
doba výroby cca 30–45 min.; pro děti neomezeného věku, mladší 4 let prosíme s doprovodem.
Dílnička pro dětičky – Papírové květinky
5. 7. (úterý) od 9 do 12 hod.

může popovídat, občerstvit se, zasoutěžit s dětmi… O zábavu i občerstvení bude postaráno.
Za příznivého počasí bychom tento prázdninový den rádi zakončili společným opékáním špekáčků okolo 18:00 hod. Zváni jsou všichni, kdo se
rádi setkávají se sousedy dobré nálady.
Kostýmy námořníků vítány.
Vstupné dobrovolné. Výtežek poputuje na
chod adaptační skupiny U BABY.

Barevné květy ozdobí pokojíček po celý rok.
Cena: 50 Kč
Společný výlet do Borové na minigolf
11. 7. (čtvrtek) od 9 do 12 hod.
Pojeďte si užít společné dopoledne v Borové na minigolfu u Sokolovny. Sraz na vlakovém
nádraží v Poličce, odjezd vlaku 8:31 hod. Zpět
11:55 nebo 13:14 hod.
Dílnička pro dětičky – Zvířátková loutka
12. 7. (úterý) od 9 do 12 hod.
Zvířátkový kamarád rozveselí dlouhé chvíle.
Cena: 50 Kč
Dílnička pro dětičky – Kouzelné ksichtíky
26. 7. (úterý) od 9 do 12 hod.
I malí divadelníci můžou hrát velké divadlo.
Cena: 50 Kč
Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy 35 Kč)
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv dětí MPSV a dále PK, Městem
Poličkou a CBM.

MOZAIKA

SVČ Mozaika Polička přeje všem krásné
léto, plné sluníčka, pohody a modré oblohy.
Možnost přihlašování do zájmových kroužků na školní rok 2022/2023 bude od 29. 8. na
www.mozaika-policka.cz
Na nový školní rok připravujeme spoustu
novinek. Těšit se můžete na BOWLING, kroužek REDAKCE, ELEKTROBROUKY, cvičení
pro žáky a studenty FIT&FUN, FITBOX…
Na výběr máme přes 70 zájmových kroužků pro děti i dospělé.
Těšíme se na vás v září.
SVČ MOZAIKA

U BABY

Pod záštitou obce Oldřiš a Městské
knihovny Polička byla dne 6. 6. otevřena
adaptační skupina U BABY.
U BABY je bezpečný prostor, který poskytla Svatojosefská jednota, díky vstřícnému přístupu vznikl na Zahradě u mlejna
v ulici Alšova. Toto zázemí je určené především pro ukrajinské děti od 3 do 6 let a jejich rodinné příslušníky. Funguje podobně
jako dětská skupina. Od pondělí do pátku
se v tomto areálu potkává menší skupina
dětí z Ukrajiny s českými a ukrajinskými pedagogy. S dětmi mohou během dne zůstávat maminky nebo jiné blízké osoby.
Děti si pozvolna zvykají na české prostředí, zároveň ale mohou důležité věci komunikovat v rodném jazyce. Jejich maminky
mají možnost pracovat alespoň na částečný
úvazek a stát se tak samostatnějšími a nezávislejšími.
Bezplatná adaptační skupina se v prázdninových měsících otevře také pro české
děti z Poličky a okolí. Pracující rodiče mohou do UBABY přivést své potomky ve věku
od 3 do 10 let po předchozí domluvě s personálem. Přijďte se za námi podívat a domluvit se.
Připraveny jsou zajímavé výlety do blízkého okolí, workshopy i tvořivé dílny. Sledujte
nás také na facebooku: U BABY.
U BABY je také platforma vzájemného
setkávání českých a ukrajinských rodičů.
Každé úterý od 16:00 se budou ve spolupráci s Oblastní charitou konat na zahradě
příjemná odpolední setkání pro všechny,
kteří si rádi spolu s dalšími vypijí šálek dobré kávy. Úterní odpoledne budou atraktivní jistě i pro malé návštěvníky. Chystáme
výtvarný, divadelní, hudební, ale i podpůrný
program pro širokou veřejnost.
Velké díky patří všem dobrovolníkům,
kteří se jakýmkoliv způsobem na vzniku
a chodu této komunitní zahrady podílejí.
Máte nápad? Chcete pomoci? Přidejte se
k nám! Hledáme nadšené dobrovolníky!
Tým u BABY

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
ing. michal chmel
- DOTACE AŽ 205 000 KČ, KTEROU ZA VÁS KOMPLETNĚ VYŘÍDÍME
- NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST DÍKY KOMPLEXNÍMU PROJEKTU
ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
- ŘEŠENÍ NA KLÍČ A NA MÍRU PŘÍMO PRO ZÁKAZNÍKA
- ZÁRUKA NA ÚČINNOST PANELŮ 25 LET
- ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST

+420 734 876 815

michal.chmel@optimal-energy.cz

ERASMUS+

a kurzy učitelů gymnázia
Projekt ELLE – „European Lifelong Learning for Everyone“ Gymnázia Polička se blížil
ke konci a čtyři učitelé dostali šanci jej využít
k účasti na kurzech v Irsku, na Maltě a na Slovensku. Jaké kurzy jsme si vybrali?
Ladislav Král:
Říká vám něco “flipped classroom“? Při metodě převrácené výuky si nejdříve žáci samostatně doma prostudují nové téma a následně
daný problém ve škole konzultují s vyučujícím.
V Dublinu se začátkem května sešli učitelé různých předmětů, aby se seznámili s touto metodou. Během týdne jsme poznali nejen nové
přístupy k výuce, ale také jsme měli možnost
diskutovat o systémech vzdělávání v jiných zemích, předat si zkušenosti mezi učiteli z celé
Evropy, poznat irskou kulturu a samozřejmě
osvěžit si anglický jazyk.
Magdalena Jakubcová:
Možná jste slyšeli o městě Galway, přinejmenším z písničky Eda Sheerana “Galway girl”.
V tomto krásném městě na atlantském pobřeží
jsem strávila týden na kurzu “job-shadowing”.
Cílem kurzu bylo pozorovat kolegy, učitele angličtiny, při výuce skupin středoškolských studentů z různých evropských zemí, kteří sem
přijíždějí na dvoutýdenní kurzy angličtiny. Viděla jsem 9 různých vyučovacích stylů a různé
metody práce. Načerpala jsem množství inspirace a materiálu pro vlastní výuku, což je jen jeden z přínosů tohoto kurzu. Za největší přínos
tohoto projektu považuji nadhled a možnost
podívat se na svou práci s odstupem. Každý
z nás pracuje jinak, všichni však směřujeme ke
stejnému cíli. Konkrétní Inspirace? Využívání
moderních technologií ve výuce, řízená práce
na skupinových projektech, projekty zaměřené
na vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů a jejich prezentaci.
Olga Prokopová:,
Víte, která země je nejmenší v EU? Je to Malta. A která země má největší počet jazykových

škol vzhledem ke své velikosti? Opět Malta.
Tato země patří k méně známým místům, kde
si mohou učitelé angličtiny oprášit starší vyučovací metody a naučit se zcela nové, modernější. Na Maltě, v St. Julian, jsem strávila týden
plný nových podmětů k výuce a obohatila si tak
své znalosti a dovednosti z Multiple Intelligence (vizuální, sluchové a kinestetické), procvičila různé způsoby výuky gramatiky, fonetiky,
fonologie, četby, písemného projevu, mluvení,
poslechu a také lexikologie. Kromě angličtiny
tam také uslyšíte další jazyk - maltštinu, která je směsí arabsko-semitských pojmů a italštiny. Navážete nová přátelství, seznámíte se
s bohatou historií a kulturou této méně známé
země. Z kurzu jsem si odnesla cenné informace a znalosti, které budu využívat při výuce
studentů a také metody použitelné pro práci
s dyslektickými studenty.
Josef Dvořák:
Za příklady dobré praxe ve vzdělávání se
obvykle učitelé vydávají do anglosaských zemí
či do Skandinávie. Skvělou inspiraci je nicméně možno načerpat i “za rohem” - třeba na
Slovensku. Týden strávený po boku ředitelky
1.súkromného gymnázia v Bratislavě byl příležitostí seznámit se se školou, která se rozhodla
vydat neobvyklou a zajímavou cestou. Namísto
biflování informací pracují studenti každoročně na mezipředmětových projektech. Hodnocení probíhá pouze formou písemných prací ve
“zkouškovém období”, důraz je kladen rovněž
na sebehodnocení studentů. Školou prostupuje přátelská a komunitní atmosféra, kterou
podporují i další neformální součástí vzdělávání. Bratislavské gymnázium patří mezi vyhledávané školy, které se nebojí jít svou vlastní
cestou. Děkuji za příležitost kousek té cesty
poznat a zakusit.
pedagogové gymnázia

Projekt
„Život máš ve
svých rukou“
V červnu probíhá v rámci předmětu Výchova ke zdraví projektový den „Život máš
ve svých rukou“. Žáci devátých ročníků Masarykovy základní školy vedou své mladší
spolužáky ze šestých tříd, krok za krokem
v tréninku základů první pomoci. Po zkouknutí návodného dokumentu Resuscitace se děti po skupinkách rozmístí na osm
stanovišť. Deváťáci vybaveni informacemi
i potřebným materiálem názorně vyučují správné postupy v případě příchodu ke
zraněnému, krvácení, bezvědomí, otřesu
mozku, zlomenin končetin, popálenin a resuscitace. Projekt končí závěrečným testem
a zhodnocením.
Deváťáci: „…bylo to super. Děcka nezlobily a odpovídaly.“
Šesťáci: „…dobrý to bylo, byla i sranda…“

NEMOVITOST
Odkoupím jakoukoliv nemovitost
v Litomyšli, Poličce a okolí - pozemek,
dům, byt, zahradu, pole, louku, les.
Koupím i podíly.
Jsem soukromá osoba, nejsem RK.
Rychlé jednání, platba hotově.
Volejte 776 607 833.
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Lesní
školka

Průzkum zájmu ohledně možného založení lesní školky na Poličsku.
Lesní mateřská školka pro děti od 3 do
6 let.
Chtěli bychom pro naše děti, aby trávily
čas hraním a pobíháním po lesích i lukách,
aby měly příležitost zažít i pozorovat
změny ročních období v jejich nespoutané
kráse a byly tomu velmi blízko každý den.
Aby se učily venku, dle svých zájmů a potřeb a vzájemně mezi sebou a měly k tomu
vytvořené inspirativní, laskavé, bezpečné
a respektující prostředí.
Sen, který sní více z nás?
Pokud máte zájem o tento typ předškolního vzdělávání tady na Poličsku, pište na
lesniskolkapolicka@gmail.com.
Kontaktní osoba: Lucie Juříková.

Orientační
běh

Orientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou.
Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci
nalézt v určeném pořadí. Masarykova základní
škola je jednou z pilotních škol tohoto projektu.
V červnových dnech proběhla tato akce
v Liboháji. Na projektu spolupracovali žáci
4. ročníků a 7. A. První den měli žáci na stanovištích v hale připravenou teoretickou část,
kde trénovali, jak se orientovat v přírodě, pracovat s kompasem, poskytnout první pomoc
atd. Druhý den absolvovali část praktickou, při
které se proběhli Libohájem, hledali stanoviště
a plnili úkoly. Vyzkoušeli si a procvičili prakticky
nově nabyté informace. Všichni si to moc užili.
MB

Maséři z Obchodky
soutěžili

Konkurence je zdravá a přispívá ke zlepšení
kvality služeb i k rozvoji dovedností jednotlivců i celého oboru. Naši maséři (učební obor
Rekondiční a sportovní masér) chodí po celou
dobu studia vždy jeden týden do školy na teoretickou výuku a druhý týden tráví ve školních
salónech, kde se věnují praktické přípravě na
své budoucí povolání a práci se zákazníkem.
Pro zpestření a zvýšení dynamicky odborného výcviku pořádáme zajímavé profesní kurzy
a besedy s odborníky v oboru. A pak přijde čas
ukázat, kdo co umí!
Proto jsme pro naše žáky maséry 1. a 2. ročníku uspořádali 7. 6. školní soutěž „Mladý masér“. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, z nichž
první byla sportovní masáž jednotlivců. Soutěžící po dobu 15 minut prováděli dle platných
postupů masáž zad, dolní končetiny zepředu
a zezadu.
Druhou kategorií byla volná disciplína, kdy
v časovém limitu 12 minut měli možnost
předvést ve dvojici zajímavé provedení jakékoli masáže. A bylo se na co dívat. Mohli jsme

vidět dvojici Pata a Mata, Elfí víly, sportovce
i atraktivní hawajské masérky. Na vše dohlížela odborná nezávislá porota, která hodnotila
a bodovala.
Troufám si říct, že první ročník soutěže
se velice vydařil, žáci byli poctivě připraveni
a soutěžně naladěni. Všichni si odnesli drobnou cenu. Konzultace, hodnocení a doporučení
nezávislých odborníků z praxe je vždy velkým
přínosem a motivací pro další posun v odbornosti žáků.
A jak to vše dopadlo? V kategorii sportovní masáž se na 1. místě umístila L. Hrušková a ve volné disciplíně dvojice A. Kubíková
a I. Pokorná.
Gratulace patří všem soutěžícím a poděkování učitelkám a sponzorům soutěže:
Korado, a. s., firma RE-MONTAGE, s. r. o.,
M. Břetenář, Kubík, a. s., Bylinářství JUKL,
J. Kubíková, D. Ostatková, E. Portlová, K. Pojezná Hurtová a Z. Šimonová.
Budeme se těšit na další ročník soutěže.
Martina Jurášová

Neobyčejně v ZŠ Na Lukách
V tomto roce se naše škola připojila
k akci Neobyčejné zážitky. Pro návštěvníky
jsme připravili program plný nejrůznějších
aktivit. Kdo chtěl, mohl si naprogramovat
robota, vyzkoušet poznávání přírodnin
nebo si vylézt na horolezeckou stěnu. Velké
poděkování patří dětem, které si připravily

krásné divadlo. Nechybělo ani nahlédnutí
do programu Začít spolu.
Děkujeme všem, kteří projevili zájem vidět naši školu „neobyčejně“.
Za kolektiv ZŠ Na Lukách
Andrea Šafránková

Turisté

2.–6. července – Krušné hory
Autobusový zájezd do severní části Krušných hor s ubytováním v Litvínově. Vedoucí
akce Tomáš Brokl.
středa 13. července – vycházka na Andrlův Chlum
Autobusem do zastávky Č. Třebová – Svinná , odtud přes Přívrat na Andrlův Chlum do
Ústí nad Orlicí. Návrat vlakem do Poličky. Trasa asi 11 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
středa 20. července – Kolem Medlova na
Kadov
Odjezd autobusem z aut. nádr. v 8:43 hod.
do Nového Města na M., odtud do Rokytna.
Z Rokytna k Sýkovci, kolem Medlovského
rybníka dále k Podmedlovskému Mlýnu a do
Kadova. Asi 9,5 km. Možnost prodloužení do
Sněžného – 12 km. Vycházku vede Jiří Andrle.
Na 3. 9. připravujeme zájezd na Broumovsko. Projdeme Broumovské stěny, navštívíme
město Broumov a Broumovský klášter. Bližší
informace najdete ve vývěsce KČT. Vedoucí:
V. Červená.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu
www.policka.cz/kct – internetové stránky
v současné době fungují omezeně.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Čtrnáctého července už se začíná projevovat v Poličce nadcházející léto a lze to pozorovat i na počtu návštěvníků celodenně otevřeného kostela sv. Jakuba. Na bezpečnostních
kamerách lze zahlédnout asi tento obrázek:
po celý den se jednotlivci i skupinky trousí do
kostela. Někteří, aby se pomodlili, jiní, aby se
povzbudili pohledem na něco krásného. V odpoledních hodinách si přichází především příbuzní absolventů poslechnout žáky ZUŠ Svitavy, ale i řada farníků se potěší poslechem
vážné hudby. Celkem je návštěvníků kostela
dobře přes stovku. A přeci tento článek píšu
především kvůli poslednímu z nich.
Ten dorazil klátivou chůzí do kostela před
osmou hodinou večerní, všiml si, že se v lavicích někdo modlí, a snad i proto si klekl před
oltář a pokřižoval se. Pak se šoural ven z kostela, ale u vchodu se otočil a rozmyslel si to.
Vrátil se a stoupl si blízko batohu modlícího se
farníka. Stál a čekal. Po třech minutách farník
vzal svůj batoh, poklekl a odešel. Návštěvník
se doklátil k hlavnímu vchodu, aby se ujistil,
že je v kostele skutečně sám. Poté se vydal
na průzkum. Zkoumal lavice, infokiosek, boční oltář, stolečky a jejich obsah, ale zjevně nenašel, co hledal. V naštvanosti alespoň strhl
z lavic několik částí svatební výzdoby připravené na sobotu. To byl také důvod, proč jsem
se rozhodl přehlédnout záznamy bezpečnostních kamer, chtěl jsem vědět, co za větříček
nám v kostele poničilo výzdobu. Tato míra ničení ale muže zjevně neuspokojila. Vzal tedy
dezinfekci ze stolku, vylil ji do kropenky se
svěcenou vodou a pak do této nádoby ještě
nalil svěcenou vodu z kropenky protější. Tím
byla jeho návštěva kostela pro ten den ukončena. Ale dost možná se vrátí s novými nápady. Dost pravděpodobně přijdou jiní v ještě
podroušenějším stavu a s ještě hněvivějším
srdcem a podvratnějšími úmysly. Třeba se
tito návštěvníci dopustí horších věcí, než bylo
těch pár klukovin. A přeci …
A přeci jsem silným zastáncem toho, že
v roce 2022 by kostely ve městech ve střední Evropě měly být otevřeny. To je normální.
Přeci věřím, že ta stovka lidí potěšena otevřeným kostelem by neměla doplácet na jednoho šibala s nedobrými úmysly. To je normální,
aby pravidla byla postavena s ohledem na sto
lidí a ne ze strachu před jednotlivcem. Kostel
je i nadále otevřen celoročně alespoň mezi
osmou ranní a šestou večerní (v létě spíše
déle) a zvláště o prázdninách jste do tohoto nádherného prostředí zváni, ať ke ztišení,
nebo na nějaký bod programu Požehnaného
poličského léta 2022. A pokud v kostele narazíte na nějakého šibala, cinkněte na mě na
faře, ať se mu můžu věnovat. A taky se za něj
pomodlete, vždyť i on je dítě Boží.
Tomáš Enderle,
katolický farář poličský

ZE ŽIVOTA MĚSTA

Vertikála
Co je normální

Požehnané poličské
léto 2022

V Jitřence najdete plakátek, na němž se můžete
dočíst základní body letního programu v naší farnosti. Máme tam i takové události, které by mohly
zaujmout Poličáky netíhnoucí ke kostelu, a o nich je
tento článek.
V první řadě jsou to koncerty. Kromě pár mimořádných hudebních vystoupení budeme mít letos v létě
v kostele sv. Jakuba i devět řádných koncertů – každou neděli v 18:00 hod. nám přijede do Poličky někdo zdatný sáhnout do varhan. Koncerty budou mít
vstupné dobrovolné v naději, že se poskládá na drobný
honorář umělcům, kteří mají touhu přijet si vyzkoušet
náš nově opravený nástroj. Kromě hudby také zazní
sváteční slovo pro povzbuzení.
O čtvrtečních večerech (18:00) se budou scházet

zase na faře ti, kdo by chtěli druhé inspirovat nebo
sami být inspirováni k četbě dobrých knih. Kdo se sejde, bude mít příležitost promluvit o knize, která ho
zaujala, a třeba ostatním z ní něco přečíst. Prezentované knihy nemusí být náboženského či duchovního
rázu, ale jejich četba by měla dělat dobře našim duším.
Kromě toho jsou děti a mládež zvány na odpoledne deskových her (každé pondělí v 16:00). Leckoho
by mohla zase zaujmout možnost podívat se zblízka
na znějící zvony každé nedělní poledne. Špunty do uší
s sebou. Ráno (5:00) i večer (19:00) v letním období pak vyrážím na procházky na Jelínek, pokud se ke
mně chcete připojit za účelem lehké konverzace, budu
jenom rád.
Tomáš Enderle, katolický farář

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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VZPOMÍNÁME

Dne 12. 7. by se dožila 85 let naše maminka
paní Jiřina Bednářová
z Poličky. V březnu tomu
byly 4 roky, co nás navždy opustila. V našich
srdcích zůstává stále.
S láskou vzpomínají dcera Milena a syn Josef
s rodinami.

Dne 26. července uplyne 20 let od úmrtí naší
milované a laskavé manželky, maminky a babičky, paní Jany Krištofové.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a synové Pavel
a Petr s rodinami.
Dne 4. 7. by se dožila
100 let milovaná maminka, babička a prababička paní Josefa Macháčková. S láskou
vzpomínají dcera Marie
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 28. 7. uplyne již
40 let od úmrtí pana
Bohuslava Nožky. Dne
17. 12. by se dožil 95 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Libuše,
děti Iva a Luboš s rodinami.
Dne
6.
července
vzpomeneme
smutné
25. výročí úmrtí našeho
tatínka a dědečka, pana
Petra Otcovského. Děkujeme všem za vzpomínku. Syn Petr a dcera
Veronika s rodinami.
Dne 5. 7. uplyne
10 let co nás navždy
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček,
pan Jaroslav Sobola.
V ten samý měsíc by se
jeho tchyně Jiřina Brázdová dožila 100 let. Na
oba moc vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka a dcery Jindra a Petra s rodinami. Kdo jste naše drahé
znali, vzpomeňte s námi.

Blahopřání
Dne 3. července oslaví své 80. narozeniny
pan Karel Navrátil. Mnozí z vás ho určitě
znáte osobně, vždyť je tak věrným fanouškem poličského hokeje. Sami nevíme, co by
si jak hokejisté, tak i fanoušci počali bez
jeho osobitě připravených klobásek z udírny na hokejovém stadionu v Poličce. Hokej
však není jeho jediným životním koníčkem.
Téměř celý život se zajímal o tesařinu, až se
stal mistrem svého oboru a velkým vzorem
pro své kolegy. Svůj volný čas s radostí věnuje své milující rodině a hlavně vnoučatům
a pravnoučatům. Proto Ti z celého srdce
přejeme vše nejlepší a především, ať se Tě
drží pevné zdraví. Tvá milující rodina.

INZERCE

řádková

• Hledám ke koupi asi 3 hektary zemědělské
půdy na Poličsku, i po menších částech. Tel.
605 479 297
• Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů,
drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hod.
• Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506
249, 464 620 162 po 19. hod.
• Přijmu pracovníka, brigádníka, OSVČ nebo
do zam. poměru. Drobné zednické práce,
nátěry střech a práce pomocné. Tel.: 731
506 249
• Servis chlazení – Milan Fajmon Bystré. Opravy průmyslového chlazení, montáž klimatizací a revize úniku chladiva, opravy chladniček
a mrazniček. Tel.: 603 782 573
• Krmiva na Kruháči, Hegerova 1153, Polička široký sortiment krmiv a potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky atd. Nově v nabídce krmiva
pro králíky a veškerou drůbež za nízké ceny.
Tel: 777 587 649, 777 627 575, libami@seznam.cz
• Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz.
• Koupím gramofonové desky. Tel: 739 067 695
• Prodám krajní řadový dům v Poličce, lokalita
Zahrady, 6 obytných místností, sklep, garáž (celkem 216 m2), zahrada (175 m2), rekonstrukce v r. 2007. Tel.: 733 328 687 po
16. hodině.
• Koupím staré pohlednice, bankovky,
průkazy, vyznamenání, militaria, apod.
Tel. 608 420 808

INZERCE
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Stříbrná E. Červená
Ve dnech 3.–5. června v pražském Edenu proběhlo mistrovství ČR ve vícebojích.
Obhájit stříbrnou medaili z halového šampionátu jela i poličská rodačka závodící za TJ
Svitavy Eliška Červená. Úkol to pro ni nebyl
jednoduchý. Zvlášť, když si čtrnáct dní před
mistrovstvím na vícebojařském mítinku na
řeckém ostrově Naxos při skoku do výšky
ošklivě vyvrkla kotník a musela kvůli zranění
odstoupit. Dobrou práci odvedl fyzioterapeut David Janoušek, bez kterého by se Eliška
nemohla mistrovství zúčastnit. Svoji pouť za
stříbrnou medailí začala Eliška osobním rekordem v běhu na 100 m překážek (14.44 s).
Velký problém nastal v druhé disciplíně,
skoku do výšky, kdy Eliška skočila pouze základní výšku 153 cm a pro bolest v kotníku
nemohla dále pokračovat. Tím se připravila
o pořádnou porci bodů. Sice posmutnělá, ale
v koulařském sektoru hodila znovu osobní
rekord (10,80 cm).
Ač s bolestmi, ale s velkým odhodláním,
se postavila na start poslední disciplíny
prvního dne, kterým je sprint na 200 m. Výsledný čas 25.41 s a přenocování na třetím
místě celkového pořadí. Druhý den víceboje
se zahajuje skokem do dálky. Když za velmi
větrného počasí na kontě Elišky svítily dva
křížky, které znamenaly přešlap na odrazové
desce, málokdo Elišce předpovídal vydařený
závěrečný skok. Po poradě s trenérem Eliška upravila svůj rozběh a v posledním skoku

soutěže dolétla na 550 cm. Eliška tak ukázala, že má závodního ducha a pevné nervy.
V oštěpařském sektoru Eliška předvedla
velkou parádu. Když svůj oštěp ve druhém
pokusu poslala do vzdálenosti 41.89 m (OR),
věděla s trenérem, že z Edenu bez medaile
neodjede. Závěrečný běh na 800 m byl jen
formalitou. Časem 2:34.80 si s velkým bodovým náskokem doběhla pro celkové druhé místo. Ač se zraněním předvedla Eliška
velkou touhu a houževnatost po republikové
medaili. Trenér Milan Bouček mohl být s vystoupením své svěřenkyně nadmíru spokojen. Ze sedmi disciplín si Eliška třikrát vylepšila svůj osobní rekord.
R. S.

CHLAP,

KTERÝ SE NEVZDÁVÁ

Policista a všestranný sportovec Martin
Síla se nevzdává. Jeho odhodlání je příkladné. Trénuje v posilovně na policejní stanici,
veslařské rekordy dává ve fitcentru na plaveckém bazénu.
Ten úvodní, kterým si vybojoval 80. místo
v žebříčku veslařů, absolvoval 21. 4. 2017.
Dnes má za sebou v tomto směru pětiletou
dráhu.
Jeho osobní maxima se postupně zvyšovala takto: 203-353-363-386-403-406.
Tato čísla představují počty opakování,
které Martin zvládl při šesti rekordech od
r. 2017 až do 28. 5. 2022. To vše v silově
vytrvalostním – Štěpánkově veslování na
spodní kladce se 40 kg závažím.
Martin Síla se celý rok udržuje ve formě
kondičním během, svižnou chůzí a posilováním v podobě různých sestav s vlastní váhou. Potom přidává posilovnu, činky
a veslařskou přípravu na spodní kladce. Ta
letošní byla čtyřměsíční.
Dne 28. 5. 2022 se díky zlepšení o tři na
406 opakování posunul z 33. na 32. místo
žebříčku veslařů, v konkurenci 395 mužů.

Poličští

motosprinteři
Dne 20. 5. 2022 se v pražské budově
Autoklubu České republiky uskutečnilo
slavnostní vyhlášení Mistrovství ČR sprintů
AČR za sezónu 2021, kde si ceny převzali
i tři poličští závodníci.
Sprinty jsou dlouhé ¼ míle. Všichni tři ve
svých kategoriích dominovali a byly jim předány ceny za 1. místa.
V kategorii moto do 600 cm3 zvítězil
Ladislav Jílek (Suzuki GSX R600), v kategorii do 1 000 cm3 vyhrál Jaroslav Špaček (Suzuki GSX R1000) a v kategorii nad
1 000 cm3 si cenu převzal Pavel Hrnčíř (Suzuki Hayabusa 1300).
Poličským motorkářům gratulujeme
a přejeme další úspěšnou sezónu.
KJ

Kardiaci

Zveme všechny naše příznivce na výlet do
Slatiňan, který se uskuteční ve středu 13. července, kde navštívíme zámek a místní hřebčín.
Občerstvení nebude zajišťováno. Cena zájezdu
200 Kč. Zájemci hlaste se u paní Evy Navrátilové. Odjezd v 8:30 hod. z autobusového nádraží
v Poličce.
Těšíme se na Vás a přejeme všem krásné léto.
Pavel Brokl

Loni to bylo o 17 opakování a žádné místo. Co je lepší? Záleží na úhlu pohledu…
Prohlásil, že příští rok jde do přípravy a na
pokus o rekord znovu.
A právě v tom spočívá Sílova síla! Je to
člověk, který se nevzdává, má velmi pevnou
vůli, jde dál a bojuje. A i kdyby v příštím
roce úspěšný nebyl, nesplnil cíl, tak cesta,
po které bude při své snaze kráčet, je sama
o sobě pozitivně formující.
Martine, oceňuji Tvé odhodlání, přeji Ti
úspěch a mnoho sil!
Více informací ve vitríně před plaveckým
bazénem a na FB: Fitko VESLO Polička.
Jiří Štěpánek

HC Spartak Polička TENIS
Hráčka našeho oddílu Šarlota Stýblová vybojovala s reprezetací žen U 16 zlatou medaili na ME v Maďarsku. Další naše odchovankyně Andrea Kantorová byla na tomto
mistrovství jako náhradnice.

Šarlota Stýblová vybojovala s reprezentací žen U 16 evropské zlato.

Zlatý sen se splnil, mladé české hokejistky
jsou nejlepší v Evropě!
České hokejistky do šestnácti let po finálovém triumfu 4:0 nad domácím Maďarskem
vyhrály Evropský pohár v Budapešti a vystoupaly až na pomyslný vrchol kontinentu!
České mladice před turnajem věřily, že
si vybojují účast ve finále proti Finkám –
ty však hned první den nečekaně podlehly
Maďarkám. A jak se ukázalo, domácí reprezentace na závěr nemohla českému elánu
a kvalitě stačit.
Výsledky české reprezentace- základní
skupina:
ČESKO – FRANCIE 5 : 1 (1 : 0, 2 : 0, 2 : 1)
ČESKO – NORSKO 6 : 1 (2 : 0, 4 : 0, 0 : 1)
ČESKO – ŠVÝCARSKO 4 : 3 po nájezdech
(2 : 1, 1 : 1, 0 : 1)
FINÁLE:
ČESKO – MAĎARSKO 4 : 0 (2 : 0, 2 : 0,
0 : 0)
Konečné pořadí Evropského poháru
1. Česko, 2. Maďarsko, 3. Finsko, 4. Švýcarsko, 5. Francie, 6. Rakousko, 7. Norsko,
8. Německo
Veškeré informace naleznete na www.
hcpolicka.com
Výbor oddílu HC Spartak Polička

14. 5. – Babytenis: Moravská Třebová – Polička
3:3
Body: Orálek Adam, Karal Robin, Orálek – Vodehnal Matěj
Starší žactvo: Polička – Hlinsko 1 : 8
Body: Dostálová Šárka
15. 5. – Minitenis: ve Dvoře Králové:
Polička – Dvůr Králové 2 : 6 , Polička – Černilov
1 : 7, Polička – Žamberk 3 : 1
Body: Hofman Filip 2, Vodehnal Matěj 4
Senioři: Svitavy – Polička 5 : 4
Body: Pazlarová Alena st., Blažková Alena, Buchta
Martin – Blažek Pavel, Blažková – Teplá Lída
4. 6. – Starší žactvo: Vysoké Mýto – Polička 4 : 5
Body: Kysilka Petr, Švejda Filip, Mach Fanda, Zahradníčková Anežka, Štěpánek Patrik – Švejda
5. 6. – Minitenis v Poličce:
Polička – Dvůr Králové 3 : 5, Polička – Černilov
5 : 3, Polička – Žamberk 6 : 2
Body: Vodehnal Matěj 6, Graciasová Beti 3, Benešová Anička 4, Zábranová Terezka 1
Senioři: Holice – Polička 6 : 3
Body: Blažková Alena, Buchta Martin – Blažek Pavel, Blažková – Teplá Lída
11. 6. se konal Východočeský přebor babytenistů
ve Svitavách. Náš hráč Vojtík Zerzán obsadil 6. místo.
12. 6. – Senioři: Polička – Jevíčko 1 : 8
Body: Pazlarová Alena ml. – Teplá Lída

Závody na poličské horostěně
Jako již tradičně se podařilo uspořádat
8. dubna závody ve sportovním lezení na
rychlost a obtížnost. Šlo o okresní kolo.
Odjištěno bylo ve sportovní hale ZŠ Na
Lukách kolem 200 závodních pokusů dětí,
které se pokoušely zdolat na umělé horolezecké stěně cesty, jež stavěli Franta Jána,
Jan Pospíšil, Standa Nožka, Petr Hartmann,
Petr Klíma, Jindra Kinc, Miša Kuda a hlavně
Michal Štěpánek. Na jištění dětí se podíleli: Franta Jána, Jan Pospíšil, Standa Nožka,
Eliška a Jakub Lorencovi, Jirka Toman, Zuzka Justová, Jindra Kinc, Miša Kuda a Michal
Štěpánek. Cesty zakreslovali pod vedením
Jindry Kince a Jirky Tomana, Standa Nožka,
Jakub Svatoš, David Brychta, Jan Sodomka, Martin Švanda a další. Zástupkyně SVČ
Mozaika Káťa Holečková navrhla diplomy
a Zdena Švecová pomáhala přímo na závodech s administrativou, kontrolou a zapisováním. Někteří pomocníci byli aktivní
už ve čtvrtek 7. 4. od 17 hod. Většina se
dostavila na předzávodní „minisoustředění“ od 20 hod. Večer a v noci se snažili
pomáhat a připravovat nutné podmínky
pro závody. Mezi tyto nadšence patřila
Klára Machková, Martin Švanda, Anna Homolková a Hoplíčková, Jakub Svatoš, David
Brychta, Jan Sodomka, Ondra Měšťan.
Ráno došly i dívky z 9. B – Štěpánka Švandová, Verča Lorencová, Maruška

Maděrová, Kristýna a Martina Mrázovy,
Martina Jílková, Anička Zezulová a Lucka
Lněničková. Jsme rádi i za shovívavost vedení školy a ostatních vyučujících za nutné UVOLNĚNÍ ŽÁKŮ z 8.–9. ročníků, kteří
pomáhali s organizací akce a závodníkům
reprezentujících naší školu. Bez organizační pomoci všech by závody nemohly
proběhnout. Samozřejmě, že děti byly
hlučné, mnohdy nesoustředěné. V noci se
jim nechtělo spát. Komunikace bez mobilu je stále obtížnější. Jelikož jednotný
vzor je bohužel pro děti čím dál tím větší
problém, tak asi nejúmornější bylo dovytváření výsledkových tabulek. Po upozornění a kontrole zápisů rozhodčích u jednotlivých kategorií jsem musel dokonce
pozměnit výsledky v lezení na obtížnost
dívek 1. stupně. Což se myslím nejen pro
mě stalo nemilým překvapením! Součet
hodnot cest totiž nesouhlasil a pořadí se
tím pozměnilo. Děkuji však za ty, kteří
jsou schopni pořadatelům jen tak, sami
od sebe pomoci např. s přinášením a odnášením různorodých věcí a závodních
pomůcek. Přehlédnou drobný nedostatek, neb vědí, že nejsme stroje. Počkají
s úsměvem na opravení chyby a dokonce
i poděkují.
Do krajského kola se ale již nepostupuje.
Jednou jsme krajské kolo se spoluzaklada-

telem závodů Martinem Červem a dalšími
aktivisty uspořádali. Letos to určitě nedopadne.
Zmínit se musím samozřejmě i o sponzorech cen pro děti – Ravensburger Karton,
Prima Sport, Ocún, Enter, Kniha Petrová,
Elektro Kelvin, Město Polička, ŠSK ZŠ Na
Lukách.
S pozdravem a pádům do lana zdar přeje Stanislav Nožka, Šsk při ZŠ Na Lukách,
HK-Polička, SVČ Mozaika a ostatní, kteří se
podíleli na v celku složité organizaci lezeckých závodů. Těch závodů, při kterých se
nestal žádný úraz, a zároveň pevně doufám,
že se přispělo v lidech prohloubit schopnost
spolupráce a vzájemné pomoci.
Stanislav Nožka

Michal Bureš, který získal 1. místo ve
sportovním lezení na rychlost a zároveň i na
obtížnost.
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VOLEJBAL

Jsme přebornice Pardubického kraje
V kategorii trojek D1 jsou poličské volejbalistky, holky týmu Polička A, Eliška Machová,
Bára Pešavová, Aneta Prokopová, Barbora Sodomková, Natka Zelendová a Anežka Dvořáková
přebornicemi Pardubického kraje. Soutěž začala
na začátku září 2021 kvalifikací a následovalo
dalších 5 kol. Zpočátku to vypadalo, že budeme
bojovat o druhé a třetí místo, ale neskutečným
finišem v posledních dvou kolech, která jsme
vyhrály, jsme si zajistily vítězství v celé soutěži.
Ostatní týmy holky přehrály hlavně zlepšeným
pohybem na hřišti a volejbalovou chytrostí. Což
se cení.
Medailové žně v Lupenici
Tradiční lupenický volejbalový turnaj „Zmrzliňák“ jsme obsadily třemi dívčími družstvy.
Všechna naše družstva skončila na bedně. Mladší žákyně ve skupině porazily Španielku Řepy
a Dvůr Králové nad Labem, Kroměříž a Jaroměř.
Ve finálové skupině porazily Jičín a remizovaly
s Rychnovem nad Kněžnou a Kometou Praha. Na
poměr míčů jsme skončily druhé. Naše Barbora
Pešavová byla vyhlášena hráčkou turnaje v této
kategorii. Starší žákyně porazily Rému Rychnov
B, Vejrostovu a Novou Paku, ve finále prohrály
s Kroměříží a remizovaly s Dvorem Králové nad
Labem a rychnovským Áčkem. Tady naopak na
poměr míčů jsme obsadily krásné druhé místo.
Kadetky přidaly zlato. Ze skupiny postoupily jako
první díky dvěma remízám a jedné výhře. V neděli jsme se sešly s družstvem Jičína a dvěma
juniorkami – domácí Rémou a Dolním Újezdem.
Eliška Bartošová byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje.
har

KARATE

Očima maminky začínající karatistky
Dne 28. května se v Ústí nad Orlicí konal první ročník závodů v karate pro děti od
7 do 13 let – „Ústecký Soptík“. Sjelo se na něj
115 závodníků ze 14 oddílů Pardubického kraje.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích – Kata, Kihon
a Kumite (sportovní boj).
Z Poličského oddílu karate se zúčastnily
3 malé bojovnice, Klárka, Baruška a Anežka, pod vedením Mistra Radovana Andrleho,
IV. DAN.
Stojí za to zmínit, že celá příprava probíhala
ve značném tempu, protože holky se začaly
Katu učit až v průběhu března a zkoušky na
8. KYU podstoupily dokonce jen týden před
závody.
Na druhou stranu, když to tak zpětně hodnotím, aspoň neměly čas moc dumat, co je
čeká a příliš se vyděsit. Psychicky se připravit
na konkurenční prostředí zaměřené na výkon
je leckdy oříšek i pro dospěláka. A tak jsme
si v průběhu turnaje prošli fázemi bojového
zápalu, nadšení, radosti, ale i slzami, hněvem
a smutkem, to vše okořeněné špetkou strachu. Vše v úhledném emocionálním balíčku,
do kterého se ještě mísily mé vlastní obavy
a úzkost, které jsem si raději posléze odnesla
do patra na ochoz a ponechala vše v rukou
trenéra.

Radovan podporoval, uklidňoval, radil a koučoval a soudím, že hlavně díky tomu se se
vším holky popraly vážně skvěle.
Bylo úžasné (a pro mě tedy malinko infarktové) sledovat, jak se statečně postavily do
čtverce a šly do toho na maximum.
Sportovní nadšence teď asi trochu zklamu, protože nebude následovat popis jednotlivých bojů
(na to mi chybí znalosti), ani výsledková listina.
Leč s prázdnou jsme domů nedorazili
a ostudu neudělali. Každá z našich bojovnic si
nějaký ten kov dovezla, ale co si odnesly především, je chuť a motivace dál se zlepšovat,
posouvat a čelit novým výzvám.
JSL

Děti na kolech spolu BAZÉN

s hvězdami horské cyklistiky a koupaliště
Sportovní spolek SPORTREG zorganizoval pro třicet malých cyklistů a cyklistek
dvouhodinovou akci se třemi světovými
hvězdami horské cyklistiky: Jenny Rissveds,
Linn Gustafzzon a Kelsey Urban. Jednalo se
o doprovodnou akci při Světovém poháru
horských kol v Novém Městě na Moravě,
kde měl tento projekt premiéru.
Po rozčlenění dětí do tří družstev vyjela
každá skupina společně s jednou z elitních
dam a dvěma místními dospěláky na švih
po okolních cestách a trailech.
Olympijská vítězka z Ria 2016 Jenny
Rissveds během akce otevřeně mluvila

o osobních radostech a strastech v průběhu své profesionální kariéry. Pro možný
úspěch nejen ve vrcholovém sportu Jenny
zdůraznila, kromě osobní disciplíny a houževnatosti, právě onu nezbytnou radost
z náročné přípravy i samotných závodů.
„Jsem za tuto výpověď olympijské vítězky
velmi rád, protože přesně o radost z pohybu primárně usilujeme,“ říká Karel Srnský,
trenér spolku SPORTREG.
Karel Srnský

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že
Plavecký bazén bude otevřený od 1. 9. Přihlášky na plavecké kurzy konané od září do
prosince 2022 budou zveřejněné od 1. 8. do
15. 8. na www.tespolicka.cz. Příjem vyplněné přihlášky s podpisem (lze oskenovat) je
třeba zaslat emailem na adresu: plbazen@
tespolicka.cz nebo vhodit do schránky bazénu.
Poličské koupaliště bude otevřeno za
příznivého počasí v červenci a srpnu od
10:00 hod. do 20:00 hod. Informace týkající se provozu koupaliště naleznete na www.
tespolicka.cz nebo facebook: Plavecký bazén Polička.
Provoz zimního stadionu – červenec
Bruslení in-line pro veřejnost:
úterý 17:00–18:00 hod.
pátek 16:30–17:30 hod.
Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do
zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.
Provoz fitcentra sledujte na facebook:
Fitko VESLO Polička

Šachy
IN-LINE HOKEJ
IHC STAVOBLOCK REBELS
Mistrovská utkání 1. ligy
19. 5. – Eagles Chrudim – IHC Stavoblock
Rebels Polička 6:8
Odveta za tři body
Vydřené vítězství, které nás posunulo na
první místo tabulky.
Branky Rebels: Cik 4 ,Šedý,Vápeník D.,Vápeník V., Pleva
22. 5. – IHC Blackfin Chrudim – IHC Stavoblock Rebels Polička 7:3
Prohra po matném prvním poločase.
V prvním poločase jsme podali podprůměrný výkon a do kabin se šlo za stavu 5:1. Do
druhého jsme vstoupili lépe, ale výborně chytající Cvrček nám nedal šanci na obrat utkání.
Branky Rebels: Cik, Pleva, Boháček
29. 5. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
Dynamo Pardubice 6:5
Vyrovnaný souboj.
Branky Rebels: Vápeník E. 2, Pleva 2, Cik
L, Vápeník V.
5. 6. – IHC Hlinsko – IHC Stavoblock Rebels Polička 6:8
VÝHRA PO BOJI

Souboj bývalých brankářů Spartaku Polička(Kekula-Kvapil) vyzněl lépe pro Lukáše Kvapila. Branky Rebels : Šedý 3, Cik 2, Vápeník
E. 2, Jindra
12. 6. – IHC Nový Bydžov – IHC Stavoblock Rebels Polička 2:3
Boj do posledních vteřin.
Vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro
Rebels. V celém utkání nás podržel výtečný
D.Vašátko v brance.
Branky Rebels : Cik 2, Šedý
19. 6. – IHC Stavoblock Rebels Polička –
Blackfin Chrudim 1:8
Prohra o první místo.
V tabulce končíme na druhém místě a čekáme, zda postoupíme na finálový turnaj 1. ligy
jako nejlepší tým z druhého místa.
Branky Rebels: Šedý
29. 5. – 4. 6. – Mistrovství Světa Masters(38–44 let), Weterans (45–49 let) a
Legends(50+) v italském horském středisku
Bruneck.
Dušan Vápeník zkompletoval sbírku medailí z MS v inline-hokeji.

Adam Švanda opět extraligový
Skvělého úspěchu dosáhl nadějný poličský šachista Adam Švanda.
V sezóně 2021/2022 byl členem prvoligového týmu TJ Světlá nad Sázavou, který si vybojoval účast v extralize pro příští
sezónu. Adam, hrající na první šachovnici,
uhrál fantastických 8 bodů z 11, a právě
díky tomuto skvělému výsledku se týmu
podařilo postoupit. Finálová kola této soutěže se odehrála o víkendu 23.–24. 4. v Náměšti nad Oslavou.
Je to další výsledek skvělé práce s mládeží v našem oddíle, která společně s vlastní
tvrdou prací nadějných hráčů přináší tyto
úžasné výsledky.
TJ Štefanydes Polička
Po bronzu (2017) a dvou zlatých medailích
(2018, 2019) tentokrát stříbro. Tým Legends,
za který v turnaji nastupoval hráč IHC Stavoblock Rebels Dušan Vápeník, prohrál až ve
finále s týmem Kanady 6:2. Další český tým v
kategorii Veterans obhájil zlaté medaile, když
ve finále porazil tým Slovenska 5:4. V kategorii
Masters zvítězil tým Francie. ČR se stala
nejúspěšnější výpravou na turnaji.
D.Vápeník
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28
01. 05.–31. 08.
01. 05.–31. 08.
15. 05.–31. 08.
01.07. 16:00
01. 07. 10:00–15:00
01. 07. 21:30
03. 07. 16:00
04. 07. 09:00–11:30
05. 07. 09:00
07. 07. 09:00–12:00
07. 07. 14:00–17:00
08. 07. 18:00
11. 07. 09:00–11:30
11. 07. 14:00–18:00
12.07. 16:00
12. 07. 09:00–12:00
12. 07. 09:00–16:00
13. 07. 09:00–13:00
14. 07. 09:00–11:30
14. 07. 14:00–16:00
14. 07. 14:00–18:00
15. 07. 21:30
16. 07. 14:00–22:00
17. 07. 10:00–15:00
18. 07. 14:00–18:00
19. 07. 09:00–13:00
19. 07. 13:30
19:00
19. 07. 14:00–16:30
19. 07. 14:00–16:00
20. 07. 09:00–13:00
20. 07. 14:00
21. 07. 09:00–11:30
22. 07. 10:00–15:00
26. 07. 09:00–12:00
26.07. 19:00
26. 07. 13:30
28. 07. 14:00
29. 07. 19:00
30. 07.

Výstava: POLIČKA PLNÁ HER … deskové a společenské hry pro všechny!
Výstava: PEXESO … český fenomén!
Výstava: ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ …
Vítejte v letní zahradě: Námořnická pohádka– Divadýlko JOJO.
Netradiční zahájení prázdnin s námořníky
Dřevo, kámen, kost - nejstarší průvodci lidstva
PKL - LETNÍ KINO – VYŠEHRAD FYLM
PKL - DIVADÉLKO PRO DĚTI: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Přírodovědné bádání na Půdě
PKL - DÍLNIČKA PRO DĚTI - PAPÍROVÉ KVĚTINKY
Učíme se kreslit a pozorovat přírodu
PKL - DESKOHERNA s Klubem stolních a deskových her Litomyšl
PKL - KONCERT - SONÁTA č. 1 pro flétnu a klavír
Přírodovědné bádání na Půdě
Letní Otevřená Půda
Setkání nejen rodičů s dětmi u šálku kávy s tvořivými a podpůrnými dílnami
PKL - DÍLNIČKA PRO DĚTI - ZVÍŘÁTKOVÉ LOUTKY
Letní Otevřená Půda
Letní Otevřená Půda
Přírodovědné bádání na Půdě
PKL - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE s Vendulou Hegerovou
Letní Otevřená Půda
PKL - LETNÍ KINO – NOSOROH / NOSORIH
Festival básníků
Dětský pobytový tábor na Maděře: Řečtí bohové
Letní Otevřená Půda
Letní Otevřená Půda
Keramická dílna
Setkání nejen rodičů s dětmi u šálku kávy s tvořivými a podpůrnými dílnami
Přírodovědné bádání na Půdě
PKL - DÍLNIČKA PRO DĚTI - PEXESO zvukové i hmatové
Letní Otevřená Půda
Letní grilování
Přírodovědné bádání na Půdě
Nejen chlebem živ je člověk
PKL - DÍLNIČKA PRO DĚTI - KOUZELNÉ KSICHTÍKY
Setkání nejen rodičů s dětmi u šálku kávy s tvořivými a podpůrnými dílnami
Šikovné ručičky
Narozeninové zpívání
PKL - DIVADLO PRO DOSPĚLÉ – POHÁDKA MLÁDÍ
PKL - SKŘÍTKOVÁNÍ – festival pro rodiny s dětmi

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

U BABY
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městská knihovna Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
U BABY, Charita polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
U BABY, Charita polička
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
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U BABY, Charita polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie

Zahrada u Mlejna – ul. Alšova
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Zahrada u Mlejna – ul. Alšova
MaTami
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Skautská základna střediska Tilia Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Zahrada u Mlejna – ul. Alšova
Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů
Půda - Centrum technického vzdělávání
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Půda - Centrum technického vzdělávání
MaTami
Zahrada u Mlejna – ul. Alšova
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

KAM DNES?

Uzávěrka příštího čísla Jitřenky je 15. července 2022.
Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, tel. 773 606 718, email:
jitrenkapolicka@gmail.com. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky,
podatelna MěÚ, email: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá šéfredaktor ( jitrenkapolicka@gmail.com), písemně informační centrum ve lhůtě do uzávěrky
příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: TG TISK s.r.o. Lanškroun.

