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Gymnázium Polička slaví sto let
Vzpomínky na prvorepublikové
období založení reálného gymnázia a prezentace současných aktivit a života školy – snad tak by
bylo možné charakterizovat oslavy 100. výročí založení gymnázia
v Poličce. Významné jubileum však není jen připomínkou jejího založení. Jak napovídá motto oslav,

vodný program pro děti i dospělé, děkovná bohoslužba a celá řada dalších aktivit – toho všeho se na
různých místech v Poličce můžete stát součástí od
4. do 8. září. Kulaté jubileum je jistě důvodem k setkání nejenom absolventů školy, ale k návštěvě zveme samozřejmě širokou veřejnost z Poličky a okolí.
Pokud dovolíte, rád bych touto cestou poděkoval
těm, kteří se na přípravě oslav podíleli a podílejí.

na prvním místě bychom rádi připomněli především stovky, možná i tisíce studentů, abiturientů,
učitelů, zaměstnanců a dalších lidí, jejichž životní
příběhy byly či stále jsou s poličským gymnáziem
více či méně spojeny.
Ve spolupráci s dalšími poličskými institucemi
jsme pro vás připravili pestrý program, ve kterém,
jak pevně věříme, si na své přijde opravdu každý.
I přestože za vrchol oslav lze bezesporu považovat sobotní setkání absolventů školy, doprovodné
akce jsou pro vás připraveny již od středy 4. září.
Vystoupení hudebníků, filmové projekce, divadelní představení, výstavy, hudební festival, dopro-

Myslím především na pedagogy a studenty, bez
jejichž pomoci by byla organizace připomenutí
výročí školy v takovémto rozsahu nemyslitelná. Za
pomoc a podporu děkujeme Městu Polička, Pardubickému kraji a celé řadě institucí, firem a jednotlivců, kteří nás podpořili finančně či jiným
způsobem.
Věříme, že si toto významné jubileum školy
a především program, který je pro vás připraven,
všichni společně náležitě užijeme. Těšíme se na
shledání v září!
za Gymnázium Polička
Mgr. Josef Dvořák

MIME Fest 2019

Dopravní omezení
V souvislosti s oslavami 100. výročí založení
Gymnázia Polička dojde k následujícím dopravním
omezením.
V sobotu 7. 9. 2019 bude Palackého náměstí v Poličce od 9:00 do 12:00 hodin úplně uzavřeno pro
všechny automobily a bude zde platit zákaz stání.
Ve stejnou dobu bude uzavřena ulice Riegrova s výjimkou rezidentů, zásobování obchodů a restaurací
od náměstí až po ulici U Masných krámů. Součástí uzavírky bude ulice Tyršova, a to od křižovatky
ulic Pálená a Nová. Dále upozorňujeme motoristy,
že v sobotu 7. 9. 2019 bude platit zákaz zastavení
na poličském nábřeží Svobody a v době od 8:30 do
10:30 hodin a od 15:30 do 17:30 hodin bude nábřeží
Svobody zcela uzavřeno (z důvodu konání průvodu
a zakončení oslav). Objízdná trasa povede ulicemi
Zákrejsova, E. Beneše a Čsl. armády.
Omlouváme se za dočasná omezení a děkujeme
za pochopení.

Mezinárodní festival
pantomimy v Poličce.
8. ročník již tradičního festivalu proběhne od
17. do 21. září 2019. Návštěvníkům nabídne jak
současnou pantomimu, tak její propojení s příbuznými žánry jako jsou například nový cirkus nebo
tanec Butó. Letošního ročníku se zúčastní sóloví
umělci i soubory z Německa, Finska, Polska, Slovenska, Francie, Chile nebo Japonska. Představení
pro dospělé i dětské publikum doplní workshopy se
zahraničními lektory.
Klasickou pantomimu zastoupí například německo-francouzské duo Bodecker & Neander, žáci
legendárního Marcela Marceaua a světově proslulí
mimové. Poprvé na české divadelní scéně vystoupí
francouzský mim Benoit Turjman, který je ve své
zemi zvaný novým Mr. Beanem. Známá finská
produkce Kallo Collective přiveze úspěšné klaunské představení Receptionists. Vysokou techniku
a originální poetiku pantomimy (pokr. na str. 9)
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Morový sloup
nominován,
podpořte nás!
Restaurovaný morový sloup na Palackého náměstí zařadil Národní památkový ústav do soutěže
o laureáta ceny Památky děkují. O vítězi rozhodne veřejnost svým hlasováním. Poličský barokní

skvost se zařadil do soutěže mezi dalších dvacet
čtyři památek.
Celková obnova morového sloupu začala po důkladných přípravách v roce 2015 a náklady od tohoto roku činily 5,5 mil., z toho téměř 90 % prostředků
obdrželo město formou dotací z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ. Morový
sloup byl slavnostně opětovně vysvěcen 16. listopadu 2018.
Podpořte naši památku. O výsledku hlasování budeme informovat! Hlasovat můžete do 13. září 2019.
Hlasovat můžete zde:
https://www.npu.cz/pamatky-dekuji
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Oprava chodníku
na ul. Čsl. armády
Během prázdninových měsíců probíhaly stavební práce na části chodníku u silnice II/362 na ulici Čsl. armády. Celkové výdaje jsou ve výši téměř
2 mil. Kč, z toho dotace činí cca 1 mil. Kč. Jedná
se o poslední část oprav chodníku na této ulici.
Stavba se týká i úprav prostranství okolo budovy
Policie ČR a přístupových chodníků k bytovým
domům. Starý asfaltový povrch je nahrazen betonovou zámkovou dlažbou.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Rekonstrukce
Modřeckého
rybníka

Z Rady města Poličky

Město Polička realizuje zásadní obnovu a rekonstrukci výpustného a bezpečnostního objektu Modřeckého rybníka včetně hráze, po které
vede silnice do Modřece. Stav vodního díla byl
po dlouhé roky havarijní a docházelo k propadání vozovky na hrázi. Celkové náklady jsou ve výši

cca 2,5 mil. Kč, 0,5 mil. jde z rozpočtu města, 2 mil.
z dotace Ministerstva zemědělství. Dílo by mělo
být hotové do konce října tohoto roku.
Stavební práce zahrnují celkovou rekonstrukci základních funkčních objektů rybníka, jako je
vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Nově
bude navazující odtok vody plynule napojen na pokračující koryto pod hrází rybníka. Zároveň dojde
k rekonstrukci a zpevnění hráze rybníka.
Hlavním cílem tohoto velkého projektu je zajištění bezpečnosti vodního díla včetně silnice
na hrázi rybníka a protipovodňová ochrana údolí
pod rybníkem. Realizací celé stavby dojde ke zvýšení zadržení kapacity dešťové vody o 5 tis. kubíků.
Oprava zároveň přispěje ke stabilizaci významného krajinného prvku.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zkušební
dopravní řešení
na ul. Svépomoc
RM města schválila zkušební dopravní režim na
ul. Svépomoc. V ulici dojde ke zjednosměrnění směrem od ul. Vrchlického po ul. P. Jilemnického s tím,
že úsek od ul. Vrchlického po odbočku k ul. Havlíčkova bude obousměrný. Navržená změna dopravy
je prozatím na zkušební dobu 2 měsíců (září, říjen).
Poté bude zkušební provoz i za účasti obyvatel ulice vyhodnocen, případně upraven. Nové řešení
dopravního provozu nesmí zároveň zatížit přilehlé
ulice a celkovou dopravní situaci v Poličce, v žádném
případě nemá za cíl přenést problém do jiných částí
města a ulic. Uvedená změna byla navržena na základě dlouhodobých stížností na intenzitu dopravy
i v kontextu parkování vozidel rezidentů po obou
stranách ulice. Projednána byla s obyvateli předmětné ulice, za účasti dopravních expertů, zástupců
odboru dopravy MěÚ, městské policie a dopravního
inspektorátu Policie ČR Svitavy.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
17. zaří
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
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Usnesení přijatá na 18. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 29. července 2019
RM ruší své usnesení č. 158/a, b ze dne
15. 4. 2019, týkající se veřejné zakázky „Stavební
úpravy objektu č. p. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního
bydlení – zajištění služeb autorského dozoru“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to
na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové
zprávy. Výše nájemného činí 1.211 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to
na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové
zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to
na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička,
se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na
2 roky, s účinností od 1. 8. 2019. Výše měsíčního
nájemného činí 1.211 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to
na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové
zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička,
a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí
1.043 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, nacházejícího
se v I. NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01
Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 8. 2019, dle
důvodové zprávy. Výše nájemného 57,50 za 1 m²
podlahové plochy bytu.
RM schvaluje novou podobu Jitřenky.
RM schvaluje text výzvy k předložení nabídek
na dodavatele kompletní služby – grafického
zpracování, tisku a předání Jitřenky k distribuci
od 1. 1. 2020.
RM schvaluje komisi pro otvírání obálek
a hodnocení nabídek na předmětnou dodávku ve
složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok
2019 Tylova domu Polička dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s umístěním posezení na pozemku p. č. 91 v k. ú. Lezník před objektem č. p. 68
využívaném jako prodejna smíšeného zboží na
základě smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání uzavřené dne 3. 6. 2019.
RM schvaluje záměr směny pozemků
p. č. 1359/1 o výměře 20 m 2 – lesní pozemek
a p. č. 1364/1 – lesní pozemek o výměře 5634 m2
v k. ú. Borová u Poličky ve vlastnictví města Polička za pozemky p. č. 1037/2 – lesní pozemek
o výměře 4129 m2 a p. č. 1039 – lesní pozemek
o výměře 939 m2 v k. ú. Svojanov.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017099/
VB/2, Polička, Bezručova, III. etapa, RD – knn,
mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako
oprávněným.
RM schvaluje záměr výkupu pozemků
p. č. 4633/6 o výměře 1221 m2 – lesní pozemek,
p. č. 4637/1 o výměře 363 m2 – lesní pozemek,
p. č. 4637/4 o výměře 30 m2 – trvalý travní porost a p. č. 6219/151 o výměře 36 m2 – vodní plocha v k. ú. Polička. Kupní cena činí 16.500 Kč,
veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí
uhradí kupující město Polička.
RM schvaluje záměr výkupu pozemku
p. č. 1237/1 o výměře 1417 m2 – lesní pozemek
v k. ú. Borová u Poličky. Kupní cena činí 8.560 Kč.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu
pohřební služby č. p. 579 ul. Starohradská v Poličce“.
RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání
stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2019/2020.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
na akci „Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
a Sraz tříd“ mezi příspěvkovou organizací Tylův
dům Polička a příspěvkovou organizací Gymnázium Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
na akci „MIME FEST 2019“ mezi příspěvkovou
organizací Tylův dům Polička a spolkem Pontopolis z.s. Polička.
RM schvaluje přidělení realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce koupelny č. 502 v DPS Polička“.
RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku
a montáž garážových vrat v budově č. p. 63 v Poličce Stříteži s firmou IPAK spol. s r. o., se sídlem
Sezemice, dle důvodové zprávy.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Dvěstě nových stožárů již
zásobuje energií region
Polička 16. srpna 2019 – Slavnostním přestřižením pásky za účasti hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, ředitele úseku Řízení distribučních aktiv společnosti ČEZ Distribuce Pavla
Šolce a starosty města Polička Jaroslava Martinů
byla zprovozněna poslední etapa stavby vedení
vysokého napětí 110 kV Hlinsko – Polička. Tato
strategická stavba umožní do budoucnosti připojování dalších odběratelů, především z řad velkých
podniků v průmyslové zóně v Poličce. Celkové
realizační náklady této stavby se pohybují kolem
400 mil. Kč.
Výstavba vedení 110 kV Hlinsko – Polička byla
zahájena na podzim roku 2017 přípravnými pracemi, kácením dřevin v koridoru budoucí stavby,
realizací souvisejících přeložek a technickými
úpravami distribučních vedení vysokého napětí
v průmyslové zóně Polička. Celá stavba byla rozdělena do několika etap, které se postupně realizovaly.
Díky příznivému počasí, dobré přípravě a koordinaci stavby, a také zkušenostem dodavatele se
podařilo zrealizovat stavbu za 18 měsíců od „kopnutí do země“ do „zapnutí pod napětí“, standardní
časová náročnost se u podobných staveb pohybuje
kolem 36 měsíců.

Samotné stavební práce na vedení 110 kV
Hlinsko – Polička byly zahájeny na začátku jara
2018. Postupně byly po trase vedení rozváženy
první základové díly pro jednotlivé stožáry a jakmile to klimatické podmínky umožnily zahájila
dodavatelská firma výkopové práce a betonáž základových dílů. Následně v jarních měsících montovala mřížové stožáry.
Pracovalo se na všech částech trasy a postupně
docházelo ke zprovozňování jednotlivých dílčích
úseků. Byly zprovozněny i nové kabelové rozvody
vysokého napětí na území města Poličky a rozvodna 35 kV v Poličce. Na celé stavbě pracovalo až
65 kmenových zaměstnanců dodavatele.
Celkem bylo nově vztyčeno skoro 200 stožárů,
které mohou mít v závislosti na terénu výšku až
40 metrů, celková délka vedení o napětí 110 KV je
28 kilometrů. Všechny stožáry mají pevné betonové základy – na jednu betonovou patku (základ)
padne zhruba 120 až 150 kubíků betonu. Pro představu, na stavbu základové desky rodinného domu
je potřeba zhruba 50 kubíků. Na tuto stavbu dorazilo přibližně 1500 domíchávačů betonu, které
dovezly více jak 9,1 tis. m3 betonu.
Celkové realizační náklady této stavby se pohybují kolem 400 milionů korun.

Poděkování paní Aleně Báčové
Ředitelka Tylova domu paní Alena Báčová končí
po 15 letech ve své funkci. Za práci pro město Poličku a vynikající vedení našeho hlavního kulturního
stánku poděkoval paní ředitelce starosta města
Jaroslav Martinů. Tylovu domu zasvětila paní Báčová více než 15 let, protože v letech 1975–1985 zde
působila jako zástupce ředitele. Po přestávce, kdy
působila ve funkci ředitelky Městské knihovny Polička, se do Tylova domu vrátila jako jeho ředitelka.

1. srpna 2019 předala paní Alena Báčová svoji
funkci novému řediteli Tylova domu panu Petru
Cuperovi. Přesto si ponechala ještě závěrečnou
tečku své práce, a to srdeční záležitost – letošní
Festival Polička 555.
Své práci věnovala obrovskou energii, dokázala
do Poličky přivést řadu umělců, na které nikdy nezapomeneme a patří za ně velký dík. Připomeňme
alespoň jednu jedinečnou osobnost – pana dirigenta Jiřího Bělohlávka. V roce 2011 v Poličce společně s hudebníky Pražské konzervatoře připravoval Zahajovací koncert Pražského jara. Ti, kdo
měli možnost účastnit se slavnostního koncertu
v Tylově domě a vyslechnout si část Mé vlasti, jistě
na tento zážitek nezapomněli a nemohou zapomenout. Po 4 letech se do Poličky dirigent Jiří Bělohlávek vrátil, v neděli 24. května 2015 v Tylově
domě dirigoval svůj poslední koncert v životě, a to
závěrečný koncert Martinů festu s PKF – Prague
Philharmonia.
Mnoho krásných dní, plno cestovatelských zážitků a splnění všech snů a plánů, to vše přejeme
paní Aleně Báčové do dalších let!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Dokončena
stavba století
Vyjádření starosty města Poličky Jaroslava
Martinů:
„Jedná se o zásadní stavbu, která má obrovský
význam pro další rozvoj a prosperitu města Poličky a celého okolí. Jsem velice rád, že po dlouhých

letech složitých vyjednávání se tato stavba úspěšně realizovala. Chtěl bych ocenit nejen firmu ČEZ,
ale i osobní přínos hejtmana Pardubického kraje,
který přispěl k zahájení stavby. Mám radost, že
naše město dílčím způsobem přispělo ke zdaru
celé akce svým aktivním přístupem v podobě
pomoci při jednáních o výkupu dotčených parcel
a pozemků.“

Dny evropského
dědictví
Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD)
k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad
Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny
EHD v termínu 7.–15. 9. 2019.
• Městské muzeum a galerie Polička ve dnech
7.–8. 9. nabízí: prohlídka gotického opevnění
města – vstup zdarma.
• Ve dnech 14.–15. 9. 2019 nabízí: Barokní radnice – vstup zdarma, Centrum Bohuslava
Martinů (CBM) – 50% sleva na vstupném.
Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů
A + B za cenu okruhu A. Zahájení výstavy „České
korunovační klenoty na dosah“ v obnovených konírnách hradu.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Cyklobusy Českomoravským
pomezím pojedou až do konce září!
Všech pět linek cyklobusů, které cyklisty i pěší
turisty přiblíží na atraktivní místa Českomoravského pomezí a okolních regionů, bude letos nově
v provozu až do 29. září. Autobusy uzpůsobené pro
převoz kol jezdí také v letošní sezóně každou sobotu a neděli i o státních svátcích.
Každý, kdo se vydá na pěší nebo cyklistický výlet
a využije možnosti svézt se cyklobusem, může vybírat z pěti linek, které míří nejen k atraktivitám
historických měst Litomyšl, Polička, Moravská
Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto, ale i na řadu dalších zajímavých míst. Patří k nim zámek v Nových
Hradech, Toulovcovy maštale, Muzeum dýmek
v Proseči, rozhledna Terezka, Hřebečské důlní
stezky nebo rozhledna na Kozlovském kopci. Za

zážitky se lze vydat také mimo region Českomoravského pomezí a nechat se cyklobusem zavézt
třeba na Dolní Moravu, do Čenkovic, na Šerlich,
do Žďárských vrchů nebo k Sečské přehradě.
Na linkách platí tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné,
síťové a časové jízdenky nebo slevy pro studenty
a seniory. Podrobné informace o provozu cyklobusů jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdními řády, mapkou a tipy
na výlet jsou k dispozici v informačních centrech
a na řadě dalších míst Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník,
marketingový manažer

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Téma: Závadná voda
Slovo starosty k mimořádné situaci s kvalitou
pitné vody v Poličce
Vážení spoluobčané,
událost ohledně nekvalitní pitné vody, která hýbala životem na přelomu července a srpna, byla
zcela jistě mimořádná. Jenom ve stručnosti chci
shrnout chronologii konkrétních kroků, které zainteresované subjekty učinily po zjištění závadnosti vody ve vrtech a u odběratelů. Provozovatel
VHOS, a. s. dne 3. 8. 2019 obdržel prvotní oznámení
o možné souvislosti mezi zvýšeným počtem zažívacích potíží u občanů Poličky (sídliště Hegerova), Pomezí a Květné a kvalitou pitné vody. Prvním krokem
provozovatele bylo zajištění zvýšeného chlórování
vody ve vodovodním řádu, preventivně byly od sítě
odstaveny vrty V7 (lokalita Hegerova) a V6 (lokalita
Mánesova) a byly odebrány vzorky jak z vrtů, tak na
vodovodní síti na mikrobiologický a po konzultaci
s Krajskou hygienickou stanicí i na virologický rozbor vody. V úterý 6. 8. 2019, bezprostředně po prvotní indikaci nárůstu bakterií u vrtu V7, bylo prvně
o této skutečnosti informováno město Polička a svazek obcí Vodovody Poličsko, jehož je město členem,
a které neprodleně vydaly oznámení o preventivních opatřeních v podobě převařování vody. Po nás
tak učinila i Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, která obdržela první informace od občanů
a lékařů až 5. 8. 2019. Až do této doby neměl žádný
z výše uvedených subjektů, včetně hygieniků, žádnou relevantní informaci o zvýšeném počtu zažívacích potíží občanů, potažmo ani informaci, která by
tyto potíže, byť teoreticky spojovala s kvalitou vody.
Rozbory vzorků prokázaly kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu a přítomnost norovirů,
které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. O sérii technických opatření na vodovodní síti v podobě průplachů, zvýšeného chlórování,
desinfekce sítě, vodojemů a výsledků (i průběžných)
rozborů vody jsme vás denně informovali prostřednictvím webových stránek města, průběžně místním rozhlasem a docházelo k výlepům důležitých
informací na plakátovací plochy a úřední desky pro
občany. V souvislosti s touto událostí byla v testovacím režimu spuštěna služba informací prostřednictvím sms. Po opakovaném vyhodnocení nezávadnosti odebraných vzorků bylo dne 14. 8. 2019
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje
odvoláno opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné s tím, že i nadále bude probíhat
monitorování mikrobiologických ukazatelů v roz-

sahu rozborů v četnosti každý druhý den. Dále pak
budou v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická
vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to
v lokalitách Polička, Pomezí a Květná, a to minimálně na 5 odběrných místech. K zjišťování příčin
znečištění mohu ke dni 19. 8., kdy je sepisován tento
článek, dodat, že je činěna řada konkrétních opatření, jak se dopátrat příčiny znečištění. Jedná se doslova o detektivní práci, které se účastní řada složek
a odborníků v daném oboru, zejména hydrogeologie.
O vyhodnocení těchto opatření Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek
města. Zároveň jsou již ze strany majitele vodovodní
sítě svazkem obcí Vodovody Poličsko ve spolupráci
s provozovatelem VHOS, a. s. připravena k realizaci
nová technická opatření k ještě většímu zabezpečení vodovodní sítě nad požadavky stanovené zákonnými vyhláškami. V oblasti Poličky a okolí musí po
této události dojít na úrovni provozovatele také k revizi provozních řádů a krizových plánů.
Bez souvislosti s událostí v Poličce se reviduje
oblast zabezpečení zdrojů vody pro celou ČR, neboť

na úrovni státu je již jasné, že současné požadavky
legislativy např. na kontrolu kvality vody apod. jsou
nedostatečné.
Co mnohé z obyvatel našeho města včetně mne
osobně na celé věci zaskočilo, bylo, že ačkoli se zpětně dozvídáme o tom, že zdravotní potíže obyvatel
z některých částí města byly opakované a dlouhodobé, neměly příslušné orgány, zejména hygiena, podle jejich opakovaného vyjádření, žádné informace
tohoto druhu. V této souvislosti musím samozřejmě
důrazně odmítnout jakékoli zprávy, že by takovými
informacemi disponovalo město či svazek obcí Vodovody Poličsko.
Vážení občané, závěrem chci dodat, že v době
rychlého vysychání ČR, kdy voda velmi rychle
ubývá a zároveň se zhoršuje i její kvalita, musí být
ochrana vodních zdrojů absolutně hlavní prioritou
a to nejen na úrovni našeho města, ale i celého státu.
Věřím, že naše město přes všechny problémy z této
nelehké situace vyjde posílené.
Jaroslav Martinů,
starosta města Poličky

Voda nevoda?
Nedávné události spojené s kontaminací pitné
vody v Poličce a okolí v plné nahotě ukázaly, jak je
na tom naše město s komunikací se svými občany.
Při krizové události je důležité především informovat rychle a všemi možnými komunikačními
kanály, které jsou možné. Mělo by být spíše výjimkou, že tak závažnou a oficiální informaci o doporučení nepoužívat pitnou vodu z důvodu možné
kontaminace se dozvíme od kolegů v práci, přes
Facebook nebo náhodou v obchodě, kde se kupující snaží zběsile nakoupit balenou vodu.
Mělo by být naprostou prioritou vedení města
hledat co nejvíce možných účinných komunikačních kanálů s občany, a to nejen pro účely krize, ale
i pro běžnou komunikaci s městem. Rozhlas a statické webové stránky by měly být pouhým základem, a nikoliv maximem, co město nabízí. Nehledejme za tím jenom složité komunikační nástroje
či mobilní aplikace. Ale i obyčejná tiskárna, papír
a místo, kam lze informaci po celém městě vylepit,
je tím, co selský rozum v této situaci nabízí.

Další důležitou částí je pak přesnost a pravidelnost podávání informací. Jak jsme se mohli osobně přesvědčit, za Osadní výbor Lezník, jehož jsem
členem, byli jsme pravděpodobně až na konci informačního řetězce. Dovolil bych si tvrdit, že jsme
se snažili maximálně zjišťovat a informovat i občany naší místní části. Bohužel, se nám dostávalo
z města nejasných informací.
O dalších (ne)vstřícných krocích, jako jsou například nepřistavené cisterny s pitnou vodou pro
občany města, které nebyly k dispozici, snad ani
nemá význam dlouze psát.
Dlouhodobě si vážím práce všech lidí ve vedení
města, práce úředníků úřadu. Vím, že to je těžká
a málokdy oceňovaná práce a jsem si vědom, že
kritizovat umí každý. I přesto mi však po všech
těch událostech zůstala taková nepříjemná pachuť
v ústech.
Martin Klepárník, občan a člen Osadního
výboru Lezník

Reakce na článek „Voda nevoda?“
Vážený pane Klepárníku,
velmi mě mrzí Váš kritický názor na způsob informování o události, která v minulých týdnech
postihla naše město, ale nedá mi to, abych se v této
souvislosti nepostavil za město a jeho pracovníky,
kteří s obrovským nasazením pracovali nejen na informovanosti občanů, ale také na tom, aby subjekty,
které mají v pravomoci situaci řešit, jednaly maximálně rychle a ve vzájemné koordinaci.
Chci upozornit, že v podstatě okamžitě poté, co
město dostalo informaci od provozovatele vodovodní sítě, spustilo všechny oficiální komunikační
kanály – webové stránky a městský rozhlas, a to dokonce ještě před tím, než byla informace publikována hygienou. Městský rozhlas byl použit opakovaně,
na webových stránkách jsme průběžně každý den
v maximální možné a také srozumitelné míře informovali občany města, a to za situace, kdy město bylo
po celou dobu vzhledem k povaze události zcela závislé na informacích třetích stran, které často nebylo jednoduché získávat a interpretovat, natož čekat
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na informace oficiální a potvrzené, např. protokoly
rozborů. V průběhu času jsme alespoň v testovacím
režimu spustili službu informací prostřednictvím
sms, průběžně docházelo k výlepům důležitých informací na plakátovací plochy a úřední desky pro
občany, kteří nespoléhají výlučně na svět digitálních technologií a internetu atd. Vůbec bych nerozváděl nesčetně telefonů a mailů, odpovědí na dotazy
občanů, na které jsme mnohdy prostě nemohli být
schopni uspokojivě odpovědět. Jestliže někdo zpětně kritizuje nebo upozorňuje, že se určitá varovná
informace, zejména hned na začátku událostí v úterý, nedostala ihned tam, kam měla nebo nebyla tak
srozumitelná jak být mohla, určitě je to možné (informování OV Lezník podle mne nelze zjednodušeně interpretovat tak, jak uvádíte), ale učinit jakýsi
paušální závěr o tom, že bylo všechno špatně a dělat
z lidí, kteří řešili v daný okamžik situaci, se kterou
nemá v podstatě nikdo praktickou zkušenost, hlupáky (byť možná jen v náznacích), mně přijde jemně
řečeno neadekvátní a smutné.

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

K otázce cisteren s pitnou vodou jsme se podle
mne srozumitelně a logicky vyjádřili na podle Vás
statickém webu již ve středu odpoledne. Na „mlčení
tiskáren“ jsem odpověděl výš.
Nechce se mi opakovat známé přísloví o bitvě a generálech. Situaci ohledně následného informování
občanů nepodceňuji. Pořád se učíme a i z této události pro nás plyne řada poučení. Mnohem důležitější
je však podle mne těmto věcem předcházet a maximálně zajistit, aby k nim do budoucna nedocházelo.
Na příkladu Poličky se ukázalo, že by v České republice měl být lépe zajištěn způsob přenášení informací o zdravotním stavu obyvatel na příslušné orgány
tak, aby bylo možné takové situace včas podchytit
a řešit – to je ta věc, která zejména postižené občany
trápí nejvíc a která po dobu těch několika kritických
týdnů nezafungovala. Mám obavu, že vzhledem k situaci s nedostatkem vody bude po celé republice takových událostí přibývat. Polička, i vzhledem k prožité zkušenosti, musí být připravena lépe než ostatní.
Jaroslav Martinů, starosta města

Fórum poličských zastupitelů a občanů
Najdi si svého úředníka
Inu, úředník, ten tvrdý chleba má. Stát se úředníkem rozhodně není žádná legrace a v žádném případě to není práce pro každého. Musíte vykazovat
určitou míru IQ, ochotu jednat s lidmi, neustále se
dovzdělávat a orientovat v zákonech, které se mění
často jako svatí na orloji.
Skoro by se zdálo, ze úředník je postava z filmu
Avengers, s nadpřirozenými schopnostmi. Ale
i úředník je jen člověk, se svými pocity, osobními
problémy, právem na 25 dní dovolené, a navíc ještě
každý den čelí pocitu zodpovědnosti za to, ze jeho
měsíční plat pochází z kapes daňových poplatníků.
Nicméně i mezi úředníky jsou propastné rozdíly. Pokud tápete, nabízím vám samozvaný lexikon
úředníků. Najděte si prosím svého oblíbeného.
1. Úředník “Ignorant”. Na tomto pracovníkovi je
patrné, že práce, za kterou dostává měsíční plat, ho
evidentně nebaví. Tento typ se ukrývá v hloubi své
kanceláře a zásadně nebere služební telefony. Pokud tento ouřada v něčem vyniká, je to schopnost
předávat práci a odpovědnost na jiné kolegy, případně úplně mimo úřad. Kdyby například městský
úřad zaměstnával pouze tento typ úředníků, docházelo by k patovým situacím, kdy občan, který
se vydá na úřad pro řešení nějakého problému, se
točí v kruhu, rámovaném dveřmi jednotlivých kanceláří, ze kterého ho může vysvobodit pouze vrátný,
ukazující na dveře vchodové.
2. Úředník “Píchačka”. Toto podezřelé označení
je zcela prozaicky odvozeno od zařízení, na kterém
zaměstnanec označuje, zda je, či není přítomen na

pracovišti. A tato činnost je patrně take hlavním
důvodem, proč úředník do práce přichází. Úředník
“píchačka” se snaží plnit si své povinnosti a nikterak na sebe neupozorňovat. Nevyniká ovšem ve
schopnosti kritického myšlení, proto pokud za ním
přijdete s netradičním dotazem, dostane se vám
nejspíš vyhýbavé odpovědi, že na tuto problematiku nebylo ještě školení, nebo že podobný případ tu
ještě nebyl. Tečka. Konec debaty.
3. Úředník “Kámoš”. Pokud potřebujete něco řešit s tímto pracovníkem, máte štěstí. Tento člověk
má zákony v paži a jeho znalosti často sahají i za
dveře jeho kanceláře. S tímto úředníkem se cítíte
na jedné lodi. Někdy vám dokonce se spikleneckým
mrknutím oka pořadí, ji si ušetřit práci s plněním
nejrůznějších administrativních úkonů. Semtam
třeba štípne propisku z eráru, ale jinak je to Mirek
Dušín.
4. Úředník “Srdcař”. Jednorožec mezi úředníky,
ale i takoví existují. Tohoto člověka vždycky rádi
potkáte, protože víte, že vám už 8× zachránil krk.
Vyniká vysokou mírou empatie, telefony bere i po
pracovní době, a když se v obci vyskytne krizová
situace, například, co já vím, voda kontaminovaná
fekáliemi, tento úředník na nic nečeká, kromě hlášení do místního rozhlasu třeba tiskne letáky a vyvěšuje na viditelných místech ve městě, a navíc ještě
se svým charismatem dokáže vyjednat pro občany
cisterny s pitnou vodou.
Tak co, vybrali jste si svého úředníka? Já už ano.
Aňa Hebronová

Lesopark v Liboháji je mrtvý
Tvrzení se bude zdát divné, ale pokusím se to vysvětlit. Lesopark je častým tématem na stránkách
Jitřenky. Veškeré proklamace se snahou prohlásit
tuto lokalitu za oázu klidu je pro poličské občany
nulová. Těžce se na to hledá odpověď:
• lze polemizovat, že s přibývající ztrátou paměti
se často objevuje věta “tenkrát to bylo hezčí“, ale
ve skutečnosti se změnila doba
• starší generace dnes 70-80letých si pamatuje, že
iniciátory „zkušebního testu zdraví“ v lesoparku
byli dobrovolníci Ing. Zámečník a Dr. Krejčí
• opustili jsme křesťanské hodnoty desatera “POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL“
• poklesla úroveň rodinného a společenského
soužití, vychovávat mladou generaci k lásce ke
sportu, turistice
• nebo jsme v morálním úpadku doby a je nám
úplně jedno, kam nás dnešní doba žene. Je nám
předkládána umělá inteligence, že bez robotizace G 5 končí civilizace? (příklad mladých i starších dnešní doby: při pronájmu Ski areálu první
dotaz zní: „máte přípoj na HI-FI a jak zní heslo?“
a už mobil nebo tablet nedají z ruky).
Ale trochu jinak. Do lokality lesoparku patří také
Ski areál. Jsme si toho vědomi a snažíme se neustále sjezdovku udržovat v civilizovaném stavu. Je
naší snahou po vzoru dávné historie (dle pamětníků
z rodu Jílků) tuto část oživit. Za první republiky se
tato část lesoparku nazvaná “Jílkovy Lázně“ stala
pro občany po procházce oddechovým a společenským setkáním při koncertu v (dnes již zdevastovaném) altánu.
Ski areál se měl stát oázou klidu pro rodiny
s možností občerstvení a zábavou jízdou po svahu
na tříkolkách. Náš příspěvek není komerční, ale byl
veden s dobrým úmyslem přispět k možnému rozšíření služeb a současně uspokojit aktivity poličských
občanů. Není to o ekonomice, spíše můžeme hovořit
o charitativní podpoře, protože proti jiným podobným areálům jsme cenově bez konkurence. Do pro-

pagace jsme investovali nemalé prostředky a k této
formě jsem získal negativní postoj. Je totiž bez výsledku: poštou do domácností, obeslány všechny
penziony a hotely v okolí do 30 km, Info centrum
Polička. Návratnost nulová!
Nemohu si odpustit uvést příklad z 11. 8. 2019, kdy
jsem měl službu. Od 13.00 do 16.00 hodin neprošel
cestičkou z Liboháje přes sjezdovku na Jelínek ani
jeden človíček, byla to náhoda? S neúspěšnou angažovaností nejsme sami. Téhož dne při pohledu na
místní koupaliště se obležeností nebylo čím chlubit
a pro nezájem skončilo i golfové hřiště u stadionu.
V současné době jsem již pochopil, že jsme snílci a náš záměr v jiném společenském uspořádání
v honbě za komercí, prospěchářstvím nebo osobního vyhoření (lidé jsou jako roboti bez baterií – únavou nemají čas na rodinný život) nemá šanci!
Ing Zdeněk Klanic CSc, jednatel LO

Morový sloup
aneb takoví
jsme byli
Poličské náměstí, morový sloup, kamenná deska
na straně směrem k parku. V její horní polovině
jsou vyryty letopočty dosavadních oprav, pod ní
volná plocha k dalším záznamům, přinejmenším
pro další dvě století. Na spodním okraji desky září
podivný pískovcový implantát a na něm sotva čitelně 2015-2018. V hlavě se mi roztáčí kolotoč ze slůvek
cože a proč, doplněný otazníky s vykřičníky. Pak
přichází úleva. Vše je tak, jak má být. Dívám se na
malý odraz naší současnosti, ve kterém se zrcadlí
sebestředná povýšenost a vykořenění z přirozeného
řádu věcí. Důsledky toho vidíme všude kolem sebe.
Ano, takoví jsme, takoví jsme byli.
Petr Klusoň
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Zachraňme
Liboháj
V srpnové Jitřence se o zamýšleném úmyslu navážet výkopovou zeminu na vrchol Šibeničního vrchu
napsalo poměrně hodně. V reakci města byla řada
prvků na obranu projektu, ovšem v usnesení rady či
zastupitelstva jsem žádný záznam o tomto v Jitřence v minulosti nenašel. Ohledně umístění místa šibenice z prvního vojenského mapování z 18. století
bych rád podotkl, že ho nelze brát s takovou důslednou přesností jako dnešní mapy.
Domníváme se, že úprava příjezdových komunikací na Šibeňák bude i do budoucna znamenat
zpřístupnění pro motorová vozidla a riziko černých
skládek v tomto areálu. Dále se obáváme, že holoseč
na vrcholu kopce a následné zasypání mnoha metrů vysokou vrstvou převážně jílovité půdy a opuky
bude mít negativní dopad na zadržování vody v této
lokalitě a může způsobit i problémy po rekultivaci.
Navážka má být na vrcholu kopce a může zde vzniknout problém se suchem a následným zalesněním.
K anketě ohledně Liboháje
V souvislosti s Libohájem a jeho budoucím využitím město vytvořilo anketu, ale není zde žádná
otázka na Šibeniční vrch a skládku – je zde ovšem
možné vyjádřit se ke skládce vlastními slovy – využijte toho. Anketu je možné vyplnit pouze elektronicky přes internet. Lidé o anketě nevědí, na novém
webu už se dostala pryč z úvodní stránky a musí se
obtížně hledat. Navrhujeme udělat anketu i formou
letáčku, možnosti vystřižení z Jitřenky nebo vyzvednutí letáčku ankety v IC, na měst. úřadě apod.
A také není patrné, kdy dojde k uzavření ankety.
Rekreační vyžití v severní části města
Při jednáních o této kauze vzniklo i několik dalších témat k jednání. Výkopová zemina by mohla
posloužit k protipovodňovým opatřením, k vzniku
poldrů, remízků v krajině. Další velké téma jsou
možnosti využití severní části města Poličky pro
rekreaci. Např. do lesa směrem k letišti je velmi obtížný přístup přes pole či přes rušnou nepřehlednou
silnici a obrovské lány až k obzoru směrem k Vysokému lesu by si rovněž zasloužily zpestření roztroušenou zelení, částečným zalesněním a lepší využití
pro napojení na úžasné území Vysokého lesa, který
je jinak z Poličky nedostupný. Přístup k lesu pod letištěm by se dal řešit zřejmě snadno – může se zde
využít i výkopová zemina pro částečné srovnání terénu, dokonce i na pozemcích měst.
Lokální pohled ke globálnímu
článku pana Brabce
K pěknému globálnímu vyjádření pana Brabce
v minulé Jitřence – jeden z principů ochrany přírody je „mysli globálně, jednej lokálně“. Ochrana
Liboháje a Šibeňáku je sice hodně lokální záležitost, ale zejména děti si zde utvářejí vztah k přírodě – a to všechny děti z Poličky. Chodí sem na školní
výlet i s rodiči. To vše pomáhá k tomu, aby lidé měli
pěkný vztah k přírodě a aby mohli reagovat na řadu
lidských pochybení, o kterých píšete. Děti (i sebe)
bychom neměli jen strašit, a pokud se budeme chtít
podívat do přírody, tak bychom se k ní neměli dostat
jen tak, že odjedeme pryč z Poličky.
René Habrman – A21 Polička
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Charita má
nového ředitele

Bidlová: Chceme cyklostezky a obchvat

Od prvního července má Oblastní
charita Polička v čele nového ředitele. Je jím Mgr. Martin Dvořák z Bystrého. Zkušený matador s šestadvacetiletou praxí v sociální práci a ve
vedení lidí přichází z Domova na
zámku v Bystrém.
Jak se stane, že otec šesti dětí v pětačtyřiceti letech dostane chuť ke změně a přibrat si odpovědnost ještě za dalších 60 lidí? „Výběrové řízení na ředitele poličské Charity bylo pro mě výzvou, novým
startem a příležitostí uplatnit všechno, co jsem se

dosud naučil. Vyznávám hodnoty, které Charita
reprezentuje a snaží se je praktikovat. Poznal jsem
ji už dříve prostřednictvím mé manželky, která
před lety pracovala v Charitní ošetřovatelské službě, a také jsem se na společných akcích potkával
s pracovníky a klienty AC dílen a Denního stacionáře,“ prozradil nový ředitel.
Připouští, že na uvolněné místo vstupuje s určitou mírou pokory. „Nepřicházím zdejší Charitu
přestavovat, ale udržet ji a rozvíjet. Moje práce
nyní zahrnuje osm sociálních a jednu zdravotní
službu, přičemž s řadou z nich zatím nemám žádnou pracovní zkušenost. Mým úkolem bude je co
nejrychleji poznat.“ Jako svůj první úkol si uložil
poznat a seznámit se se všemi pracovníky a aspoň
zevrubně nahlédnout do chodu jednotlivých středisek. Už teď, druhý den po svém „ostrém startu“,
vypozoroval určité odlišnosti oproti předchozímu
pracovišti. Pestrost sociálních služeb i klientely je
zde větší, což ovlivňuje styl vedení. „Líbí se mi, že
každé středisko má velkou autonomii. Vedoucí
dostane kompetence a úkoly, za něž je zodpovědný a středisko si řídí hodně samostatně. Řediteli
pak skládá ze své práce účty,“ hodnotí první dojmy
Dvořák.
A jaký manažerský přístup zvolí? Sám sebe charakterizuje jako člověka, jenž umí naslouchat druhým a vnímat jejich potřeby. Zároveň ví, že dokáže
prosadit vizi, o jejíž správnosti se přesvědčil. Při
vstupu do Charity ocenil, že zde narazil na spoustu
vstřícných lidí, kteří chtějí nejen vykonávat práci,
ale hlavně pomáhat lidem. Rozhodně se nepovažuje
za autokrata. Lidský akcent, ať směrem ke klientům,
nebo k zaměstnancům, bude pro něho zřejmě stěžení. Což je pro charitního ředitele rozhodně dobrý
výchozí bod.
Štěpánka Dvořáková
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Léto se pomalu nachýlilo ke konci a žlutá tráva
nás každoročně vede k zamyšlení jak je to s tou
vodou a suchem. Letošní léto bylo, narozdíl od
vyprahlého loňského, vcelku deštivé, periodicky
nás osvěžovaly deštíky i pořádné bouřkové lijáky.
Přesto jsme se ze zpráv průběžně dozvídali o suchu – tu na 40 procentech území ČR, tu zas na
60 i po propršeném týdnu. Také jste si říkali, jak
je to možné? To musí být asi problém širých lánů
Polabí nebo vyprahlé jižní Moravy, nás se to přece
netýká. Nenechme se však mýlit, totéž můžeme
pozorovat i v okolí Poličky. Verdikt je jednoznačný – půda nedokáže zadržet vodu.
Udusané stovky hektarů polí po celém severním
pásu Poličky, od masokombinátu až za Pomezí je
nepřerušovaná jednolitá plocha polí vystavená
půdní erozi s minimální schopností vodu zadržet.
Zadržet tak, aby zůstala v zeleni, aby se zasáknula do spodní vody a nasytila studny a prameny.
Plocha polí nedokáže zamezit splachování ornice
a i nevelký Bílý Potok zažívá své bleskové povodně.
Možná naše situace není na rozdíl od jižní Moravy kritická, výhoda kopců na střeše Evropy, co zadrží mraky, tu je a také sníh se nám tu bělá častěji.
Jenže je to také jediná voda, kterou tady máme –
voda z nebes, nic jiného k nám nepřiteče.
Dost však planého moralizování a opakování
známých faktů, je načase tuto nepříznivou situaci
změnit. A následující řádky ukáží jak.
Je vcelku zřejmé, že do holé krajiny je nutno
opět dostat různorodé dělící prvky, které rozčlení
zemědělskou plochu. Začneme cestami s alejemi,
které nám umožní vůbec krajinu navštívit, včleníme mokřady, remízky, vybudujme rybníčky i podmáčené plochy. Pásy lesa, průlehy pro zpomalení
odtoku vody a mnoho dalšího. Ale jak to udělat?
Když se podíváte na katastrální mapu okolí
Poličky, uvidíte většinou stovky dlouhatánských
proužků pozemků s tisíci vlastníky. Mnozí z Vás
jistě takovými vlastníky jste. A jak zaznívají hlasy
i zde na zastupitelstvu, to je přece zablokovaná situace na tisíc let. S tolika vlastníky se přece nelze
domluvit.
Sama jsem také zavilý obhájce nedotknutelnosti
soukromého vlastnictví a obhájce svobody jednotlivce a proto jsem velmi ráda, že již od roku 2002
existuje v naší zemi možnost, jak složitý rébus
vlastnických vztahů úspěšně vyřešit. Jmenuje se
Pozemkové úpravy a právě toto nevábně znějící

sousloví představuje klíč k funkční a produktivní
krajině. O co se tedy jedná?
Hned na úvod musím zdůraznit, že se nejedná
o žádné vyvlastňování (nikomu nikdo žádný pozemek nevezme) a že pozemkové úpravy se vztahují
jen na volnou krajinu (tedy ne na zastavěné území
města).
Po splnění několika zákonných podmínek
vyvolá Státní pozemkový úřad na své náklady
zpracování Pozemkových úprav pro daný katastr.
Začátek zpracování zní dost divoce – no považte – nejprve se smažou všechny hranice pozemků
a máme čistou mapu s Poličkou uprostřed. Všechny ty kilometrové nudličky s tisíci vlastníků jsou
smazány a jen se přesně zaměří a zapíšou vlastnické poměry. Například: Jan Novák vlastní 827 m2
orné půdy určité kvality.
Poté se do mapy zakreslí všechny nadřazené
a prioritní stavby jako silniční obchvat Poličky,
zaznačí se cyklostezky, protipovodňová opatření, pásy biokoridorů, remízky, mokřady, rybníky
a mnoho dalšího. Na tyto stavby a plochy se použijí pozemky města a státu. No a poté začínají
mnohaměsíční jednání mezi zpracovateli a všemi
vlastníky tak, aby všichni nakonec byli se zakreslením svých pozemků do mapy spokojeni. Aby panu
Novákovi vytyčili rozumný obdélník jeho půdy,
byť sto metrů od původního proužku. Zato s přístupovou cestou a může se rozhodnout, co s hodnotnějším pozemkem udělá. Zda ho opět dlouhodobě pronajme anebo třeba začne hospodařit sám.
Anebo si řekne, že si vysadí kousek remízku či na
půlce ponechá mokřad. A právě tehdy nám krajina
může vodu zadržet, přibude ptactvo, hmyz i stín
stromů podél polních cest. Abychom vůbec mohli
do krajiny jít.
Sama nejsem na toto téma kovaný odborník
a proto bych Vás ráda pozvala na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 5. září, kde nám Pozemkové
úpravy představí Ing. Miloš Šimek, ředitel pobočky Státního pozemkového úřadu ve Svitavách
(nebo sledujte přenos na FB). Doufáme, že Vás
také o důležitosti úprav přesvědčí a zároveň přesvědčí i vedení města, aby podpořilo naši iniciativu a zadalo zpracování pozemkových úprav v co
nejbližší době.
S přáním krajiny kypící životem
Jitka Bidlová,
zastupitelka

Kam za korunovačními
klenoty? Na Svojanov!
Svojanov – Na závěr sezóny je pro návštěvníky
oblíbeného hradu připravený bonbónek. Od 5. září
budou na hradě k vidění české korunovační klenoty, symboly vlády a moci českých králů.
Výletníci nebudou muset jezdit až do Prahy a mistrovské repliky z dílny světoznámého šperkaře
Jiřího Urbana si budou moci zblízka prohlédnout
na Svojanově, a to bez dlouhého čekání ve frontách. Výstava „České korunovační klenoty na do-
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sah“ bude doplněná zajímavostmi z mnohasetleté
historie českého pokladu. Projekt připomene také
našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV.
Období středověku doplní kopie zbraní, repliky
oděvů a obuvi, mince, miniatury a 3D modely.
Unikátní výstava bude v nově zrekonstruovaných výstavních sálech svojanovského předhradí
k vidění do 3. listopadu 2019. Expozice bude přístupná pro širokou veřejnost. Pro větší skupiny
zájemců o prohlídku klenotů doporučuje správa
hradu předem se objednat. Školy, školky, domovy
seniorů, ale samozřejmě i další organizace a skupiny získají bližší informace o výstavě šperkařských skvostů na info@svojanov.cz, kde si mohou
prohlídku také objednat.
Na září jsou pro návštěvníky nachystané také
podzimní slavnosti. Jejich program je prozatím
překvapením. V plánu jsou na víkend 21. a 22. září.
Konkrétní program bude zveřejněný na webových
stránkách a facebooku hradu s dostatečným předstihem.
Hrad má v září brány dokořán od pondělí do neděle, vždy od 9 do 17 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Kalendář akcí
září 2019

Tylův dům pořádá
Pondělí 2. září od 17.00 hodin
Den otevřených dveří
Prezentace kroužků Cvičení pro zdraví
a krásu (17.00 hod.) a Zdravotní cvičení pro
každého (18.30 hod.).
Pondělí 2. září v 18.00 hod. Kino Tylův dům
Hodinářův učeň
Pohádka/rodinný, ČR, 102 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví.
Úterý 3. září od 10.00 hodin
Den otevřených dveří
Zdarma si můžete vyzkoušet pohybovou
aktivitu v připravovaných kroužcích Cvičení rodičů s dětmi (10.00 hod.) a Fit jógy
(17.00 hod.).
Středa 4. září v 19.30 hodin Kino Tylův dům
Stoletá Manka z Vysočiny
Dokumentární, ČR, 53 min, přístupný,
vstupné zdarma. Dokumentární film z cyklu „Narozeni 1918“. Vyprávění o životě Marie Žertové, která se narodila v Plzni v roce
1918 za Rakouska-Uherska. Později se s rodiči přestěhovala do Poličky, která se stala
jejím domovem.
Čtvrtek 5. září v 16.30 hodin
Zasedání Městského zastupitelstva
Pátek 6. září v 19.00 hod.
Ondřej Havelka & Melody Makers
Slavnostní koncert ke 100. výročí Gymnázia v Poličce a 90 let Tylova domu.
Vstupné: 400 Kč
Středa 11. září v 19.00 hod. Kino Tylův dům
Přes prsty
Komedie, ČR, 101 min, přístupný od 12 let,
vstupné 130 Kč
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice
udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde
od života nová šance.

Vernisáž výstavy
Cesty duše
Ve středu 18. září se ve Svitavách v přízemí
MC Fabrika uskuteční vernisáž výstavy „Cesty
duše“.
Výtvarné artefakty vytvořili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém oddělení Svitavské nemocnice.
Vernisáž výstavy doprovodí hudební Kontrabásnění Tomáše Jirečka a Jakuba Klejcha.
Následně proběhne beseda „Moje jméno není
diagnóza“. Jedná se o autentické sdílení životních
zkušenosti lidí s duševní nemocí i s jejich osobními cestami k zotavení.
Beseda se také dotýká tématu stigmatizace,
která pro lidi s duševním onemocněním či jejich
blízké často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat
potřebnou pomoc a hájit svá práva. I proto se na
tento problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace.

Neděle 15. září v 16.00 hod. Kino Tylův dům
Angry Birds ve filmu 2 / 2D
Animovaný/dobrodružný, USA, 97 min, dabing, přístupný, vstupné 100, 120 Kč
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení
vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku.
Neděle 15. září v 18.00 hod. Kino Tylův dům
Angry Birds ve filmu 2 / 3D
3D animovaný/dobrodružný, USA, 97 min,
dabing, přístupný, vstupné 130, 140 Kč
Animovaní vzteklí ptáci se tentokrát vrací
ve druhém pokračování ve 3D projekci.
Pondělí 16. září v 19.00 hod. Kino Tylův dům
Nabarvené ptáče
Drama, ČR/SK/Ukrajina, 169 min, přístupný od 15 let, vstupné 120 Kč
Nadčasové poselství o putování a útrapách
malého židovského chlapce za druhé světové války.
18.–21. září
Mime Fest 2019
Neděle 22. září v 19.00 hod. Kino Tylův dům
Román pro pokročilé
Komedie/romantický, ČR, 95 min, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí?
Středa 25. září v 19.00 hod. Kino Tylův dům
Ad Astra
Sci-fi/thriller, USA, 124 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční
soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý
život na Zemi.
Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a naše místo ve
vesmíru.
Pátek 27. září v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy 2019
„Zadejte se, prosím“ bude opět po roce znít
z velkého sálu Tylova domu.
Nepřístupno veřejnosti.
Sobota 28. září v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy 2019
Nepřístupno veřejnosti

Abonentní
cyklus KPH
Předplatitelská skupina Kruhu přátel hudby při
Tylově domě má po divadelním abonentním cyklu
nejdelší tradici v našem divadle.
Poličský Kruh přátel hudby nabízí v sezóně
5 koncertů a 1 bonusový. Z toho je několik ryze komorních s nabídkou českých sólistů či komorních
orchestrů. Vedle renomovaných mistrů vybíráme
z prestižní Listiny mladých umělců, kterou každoročně doplňuje Nadace ČHF o nové talenty, jejichž
kvality jsou prověřeny ve významných mezinárodních interpretačních soutěžích.
Stávajícím i novým členům KPH sdělujeme,
že abonentní vstupenky se vyměňují od 2. 9. do
12. 9. 2019 v kanceláři Tylova domu v Poličce. Cena
abonentní vstupenky je 450 Kč /senioři 350 Kč.
Příjemné zážitky na koncertech Kruhu přátel
hudby Vám přeje Tylův dům.
• Z českých a světových operních árií
(8. 10. 2019), Liana Sass – soprán, Martin Peschík – klavír
• Dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové (5. 11. 2019)
• Janáček a jeho múzy (3. 12. 2019), Doležalovo
kvarteto, host Valérie Zawadská
• Sopránový recitál (11. 2. 2020), Tereza Hořejšová – soprán
• Magické housle s J. Přeučilem a V. Návratem
(10. 3. 2020), Jan Přeučil – umělecký přednes,
Václav Návrat – barokní a klasicistní housle
• Zahajovací koncert Martinů fest 2020
(3. 5. 2020), bonusový koncert pro členy KPH
Změna programu vyhrazena

PŘIJĎTE SI VYBRAT A VYZKOUŠET AKTIVITU,
KTERÁ BY VÁS ZAJÍMALA
2. a 3. září 2019
do Tylova domu v Poličce,
kde pro vás bude připravena prezentace zájmové
činnosti pro nový školní rok 2019 / 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
TYLOVA DOMU
Budete si moci zdarma vyzkoušet pohybovou
aktivitu v jednotlivých zájmových kroužcích.
Začátky jednotlivých ukázkových hodin:
pondělí 2. září 2019
17.00 hod. Cvičení pro zdraví a krásu – lektorka:
Dagmar Melšová
18.30 hod. Zdravotní cvičení pro každého – lektorka: Jana Suchá

Neděle 29. září ve 14.30 hod.
Den seniorů / DOLNOVANKA
Dechová hudba z Dolního Újezdu, která
hraje k poslechu i tanci.
Vstupné 70 Kč (k prodeji pouze balkón)

úterý 3. září 2019
10.00 hod. Cvičení rodičů s dětmi – lektorka:
MgA. Hana Malíková
17.00 hod. Fit jóga – lektorka: Jana Divoká

Pondělí 30. září v 19.00 hod.
Ray Cooney: Prachy? Prachy!
Brilantní komedie, kde není těžké uhodnout, o čem vlastně bude.
Představení je zařazeno do podzimní sezóny abonentního divadelního cyklu.
Zbylé vstupenky: 260, 230, 200 Kč

Všechny ukázkové hodiny budou trvat cca 60 min.
a budou koncipovány tak, abyste si mohli
vyzkoušet, jestli daná aktivita odpovídá vašim
představám a vašim tělesným a pohybovým
možnostem. Lektoři jednotlivých kroužků vám
po ukázkové hodině budou k dispozici pro vaše
případné dotazy. Na cvičení si s sebou vezměte
cvičební úbor, karimatku a boty na přezutí.

Změna programu vyhrazena.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

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

Informace také na www.tyluvdum.cz.
Těšíme se na vás.
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Tylův dům v Poličce otevírá

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
s možností pokračování v následném Kurzu tance
pro pokročilé
Oba kurzy jsou určeny pro páry, které se chtějí
v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě
sebejistě. Do zdokonalovacího kurzu se mohou
přihlásit začátečníci i ti, kteří si chtějí taneční
kroky tzv. „osvěžit“.
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích
od 3. do 24. října 2019 vždy ve čtvrtek
od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy – Blanka
a Jiří Jedličkovi.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po domluvě možnost platby přes účet od 2. do 12. 9. 2019
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Tylův dům v Poličce pořádá

KURZ TANCE
PRO POKROČILÉ
tento kurz je určen pro absolventy Základního
kurzu tance a společenské výchovy a absolventy
Zdokonalovacího kurzu tance jeho obsahem
bude prohloubení získaných dovedností
a rozšíření o nové taneční figury
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích
od 14. 11. do 5. 12. 2019 vždy ve čtvrtek
od 19.00 do 22.00 hod. ve velkém sále
Tylova domu v Poličce.
Cena: 900 Kč za jednotlivce.
Vyučuje – Taneční škola Knířovi, Česká Třebová –
Jaroslava a Petr Knířovi.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po domluvě možnost platby přes účet od 2. září 2019, přihlášky se
přijímají pouze v páru
Otevření kurzu je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Zájmové kroužky a kurzy v TD
Chcete smysluplně využít svůj volný čas? Přijďte do Tylova domu v Poličce, který otevírá od října pro nový školní rok 2019–2020 tyto zájmové
kroužky a jazykové kurzy:
Zájmové kroužky:
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci –
1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení: Lektorka
MgA. Hana Malíková, den bude upřesněn –
9.00–10.00 hod., začátek – říjen 2019, 14 lekcí á 1 hodina / 700 Kč / podzimní kurz – do
ledna 2020
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení: Lektorka
MgA. Hana Malíková, den bude upřesněn –
10.00–11.00 hod., začátek – říjen 2019, 14 lekcí á 1 hodina / 700 Kč / podzimní kurz – do
ledna 2020. Kroužky Cvičení rodičů s dětmi
jsou zaměřeny na pohybové hry, na říkadla
a písničky, obsahují posilovací a relaxační
část, která je vedena formou her. Kroužek pro
pokročilé je určen dětem, které již chodily, ale
samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
• Cvičení pro zdraví a krásu: pro ženy a dívky
od 16 let. Lektorka Dagmar Melšová, úterý
17.30–18.30 hod., začátek 1. října 2019, 15 lekcí á 1 hodina / 750 Kč / podzimní kurz – do
konce ledna 2020, středa 17.30–18.30 hod.,
začátek 2. října 2019, 15 lekcí á 1 hodina
/ 750 Kč / podzimní kurz – do konce ledna 2020. Kroužek je určen dívkám a ženám,
které budou využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
i muže – od 16 let: Lektorka Jana Suchá, středa 18.45–19.45 hod., začátek 2. října 2019,
15 lekcí á 1 hodina / 750 Kč / podzimní kurz –
do konce ledna 2020. Cvičení je zaměřeno na
správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií,
zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, zklidnění a odstranění stresu a únavy.
• Fit Jóga – pro ženy i muže – od 16 let: Lektorka Jana Divoká, pondělí 17.30–19.00 hod.,
začátek 30. září 2019, 14 lekcí á 1,5 hodiny
/ 1.050 Kč / podzimní kurz – do konce ledna 2020. Cvičení Fit jógy je zaměřeno na protažení a posílení svalů celého těla.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.

Jazykové kurzy:
• Německý jazyk: lektorka Mgr. Petra Vinařová, vyučovací den a hodina bude upřesněna /
začátek od října 2019
• Francouzský jazyk: lektorka Mgr. Lenka
Machová, vyučovací den: středa / začátek od
října 2019, hodina bude upřesněna
• Italský jazyk: lektorka PharmDr. Danuše
Horáčková, vyučovací den a hodina bude
upřesněna / začátek od října 2019
• Ruský jazyk: lektorka Mgr. Romana Jelínková, vyučovací den a hodina bude upřesněna /
začátek od října 2019
• Anglický jazyk: lektorka Bc. Radka Kozáčková, vyučovací den a hodina bude upřesněna /
začátek od října 2019
Nabízíme:
• výuku v malých studijních skupinách za výhodných finančních podmínek
• možnost výuky v tzv. dvoutřídce (tzn. výuka
dvou úrovní v jednom kurzu)
• tzv. “osvěžení“ jazyka, který jste dlouho nepoužívali
• výuku od 2 účastníků
Počet lekcí a délka vyučující hodiny se vzhledem
k nabízeným malým studijním skupinám domlouvá s účastníky kurzu na úvodní schůzce.
Cena kurzu se určuje podle počtu lekcí, délky
vyučující hodiny a počtu účastníků. Výuka bude
probíhat od října 2019 do dubna 2020 v odpoledních / večerních hodinách.
Podmínky pro přihlášení do zájmových kroužků a jazykových kurzů:
• Přihláška – platbou nevratné zálohy 200 Kč
nebo celého kurzovného v hotovosti v Tylově
domě,
• po zaslání platebních údajů možno uhradit
kurzovné převodem na účet (netýká se zálohy)
• od 2. do 12. září 2019
Pondělí a středa: 8.00–17.00 hod.
Úterý a čtvrtek: 8.00–15.30 hod.
Polední přestávka: 11.30–12.00 hod.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Knihovna spouští zkušebně PŮDU
V neděli 1. září se v nově zrekonstruovaných
prostorách
pod střechou knihovny otevírá
Centrum technického vzdělávání PŮDA. Naším cílem bylo
nabídnout Poličce moderní
veřejnou učebnu, vybavenou pro rozvoj polytechnického a informatického myšlení, vhodnou pro výuku
jazyků a komunitní vzdělávání všeho druhu.
Celý záměr knihovna realizovala za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní
rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním
programu podpory infrastruktury ve vzdělávání.
V současné době probíhá ukončování realizační
fáze projektu, také z tohoto důvodu jsme se rozhodli
PŮDU otevřít v září ve zkušebním režimu. Slavnostnější chvilky pak nastanou začátkem října, kdy
v Poličce spojíme dvě tradiční oborové akce – Týden
knihoven a CodeWeek. A co vlastně zkušební režim
znamená? Že vás v září zveme na PŮDU na návštěvu,
povídat si, objevovat, experimentovat, hrát si a poznávat se navzájem.
Těšíme se na vás.
Hanka Šandová, vedoucí PŮDY
Jan Jukl, ředitel knihovny
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Návštěvní dny na půdě v září:
Každé pondělí
13:00–19:00 (kromě 2. 9.)
Každá středa
13:00–16:00
Každý čtvrtek
13:00–19:00
Každá neděle
14:00–18:00
• Ne 1. 9. 10:00–18:00 – DAY 1 – zahájení
provozu PŮDY
• Čt 5. 9. 15:00–16:00 – Workshop Bee-bot,
Ozobot (robotika pro předškoláky)
• Po 9. 9. 16:00–17:00 – Workshop Lego WeDo,
Ozobot (robotika pro 1. st. ZŠ)
• Ne 15. 9. 15:00–16:00 – Workshop Ozobot
(Ozoboti pro každého)
• St 18. 9. 14:00–15:00 – Workshop mBot,
micro:bit (robotika pro 2. st. ZŠ)
• Čt 19. 9. 10:00–12:00 – Roboti pro robátka
(a jejich rodiče)
• Ne 22. 9. 17:00–18:00 – Otevřená robotika
(OttoDIY, Fretka, Arduino)
• St 25. 9. 19:00–21:00 – Jonášovo DIAshow –
Irsko
• Čt 26. 9. 10:00–12:00 – Roboti pro robátka
(a jejich rodiče)
Všechny informace najdete na knihovnickém FB
a http://puda.knihovna.policka.org

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ:
Výstava
tvorby
bývalých absolventů gymnázia
a představení fotografického projektu
„Tváře gymnázia“
6.–22. září 2019, výstavní
sály Městského muzea Polička
Výstava prezentuje více než dvě desítky autorů,
kteří mají společný začátek své cesty. Je jím Gymnázium Polička, oslavující letos své 100. výročí. Na
gymnázium docházelo množství studentů, kteří se
posléze vydali na dráhu poznání a umělecké tvorby.
Na jejich společné výstavě jsou k vidění práce grafické, designové, architektonické, restaurátorské,
ale samozřejmě také malba a mnoho dalších odvětví umění. Některé tvůrčí osobnosti jsou na počátku
své umělecké cesty, jiné vytvářejí své vlastní firemní značky a dalším byl život vyměřen na čas, který
již uplynul.
V rámci oslav vznikl fotografický projekt „Tváře
gymnázia“. Cílem autora Jaroslava Mareše bylo vytvoření velkoformátového obrazu složeného z portrétů bývalých a současných studentů gymnázia.
Každý maturitní ročník je symbolicky zastoupen
jednou tváří.
Vernisáž se uskuteční 6. 9. 2019
v 17.00 hod. ve výstavních sálech centra.
Jste srdečně zváni. Těšit se můžete i na vystoupení poličské kapely Hlehlen.
72. Umělecký Salon v Poličce
ZA HRANICÍ OKAMŽIKU
14. 9. – 5. 11. 2019, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
V letošním roce na návštěvníky již tradičního
salonu zde v Poličce čekají na stěnách radniční galerie malby čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Markéty Kolářové. Ta velkou
část svých raných studentských let strávila právě
v našem městě, a to v ZŠ T. G. Masaryka a v ZUŠ
B. Martinů. Druhým vystavujícím je vedoucí ateliéru Design a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín, poličský
rodák Martin Šmíd, který na této výstavě představí
své kresby a světelné objekty.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
14. září 2019 ve 14.00 hod. v prostoru radnice s úvodním slovem autorů.
Miroslav Stárek – OBRAZY
4. 10. – 3. 11. 2019, přednáškový sál centra
Vystavovat do Poličky se Miroslav Stárek
vrací po dlouhých 34 letech a předkládá
vám průřez své malířské tvorby od starších
prací až po současnost.
Malíř a grafik Miroslav Stárek se narodil v roce
1950 v Praze. V letech 1966–1970 vystudoval tehdy prestižní Umělecko-průmyslovou školu v Brně.
Poté pracoval jako výtvarník–grafik v obchodním
podniku. Po roce 1989 se věnuje volné tvorbě i užité
grafice. Žije a pracuje v Pardubicích.
Mládí prožil v Pomezí a později přímo v Poličce.
Kraj kopečků, alejí a cest, polí i políček, stromů,
tvořících remízky či solitérní dominantu prostoru,
na něho stále bytostně působí, avšak inspiruje ho
jakákoliv příroda. Nejedná se ale o pouhý popis
viděného. Procházeje krajinou, nechává na sebe
působit její překvapivé až fascinující podoby, jindy
obyčejné kouzlo okamžiku.

Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. října
2019 v 16.00 hod. v přednáškovém sále centra s úvodním slovem historičky umění Mgr.
Petry Pavlíčkové a s hudebním doprovodem
Pavla a Vojtěcha Špryncových.
AKCE:
KLAVÍRNÍ RECITÁL
ANTONA MÉSZÁROSE
neděle 8. září 2019 v 17.00 hod., hudební
sál Centra Bohuslava Martinů
Nedělní odpoledne 8. září 2019 bude od
17.00 hod. věnováno klasické hudbě a jazzovým
melodiím v podání dlouholetého pedagoga brněnské Konzervatoře Antona Mészárose. V rámci
vystoupení tento nevidomý umělec a držitel ceny
města Brna přednese a slovem okomentuje skladby
ze své vlastní tvorby. Vstupné dobrovolné. Akce se
koná ve spolupráci s Gymnáziem Polička v rámci
oslav stého výročí jeho založení. O Antonu Mészárosovi – Anton Mészáros (60) je dlouholetý nevidomý pedagog Konzervatoře Brno. V posledních
letech se věnuje pouze hře na klavír. Skládá hudbu
různých stylů.
SPOLEK NÁS MARTINŮ:
KONCERT PRO HOUSLE
A KLAVÍR s uvedením „stoleté sonáty“ B. Martinů
housle – Petr Maceček
klavír – Pavel Voráček
Koncert se koná ve čtvrtek 26. září 2019
od 18.00 hodin v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné 90 Kč. Pořádá
Spolek NÁŠ MARTINŮ.

MIME Fest 2019
(pokr. ze str. 1) představí přední polský soubor
Warsaw Mime Center Company.
Speciálním hostem festivalu bude japonská
umělkyně Sumako Koseki, která se ve své tvorbě
i v pedagogické činnosti zabývá tancem Butó. Kromě svého vystoupení nabídne účastníkům festivalu také dvoudenní workshop. Další zajímavý
workshop povede chilský herec Carlos Diaz Leon,
specialista na expresi neutrální masky.
Českou tvorbu zastupují Losers Cirque Company a mim Radim Vizváry, kteří vystoupí společně
v čerstvé novince Heroes, v níž slibují nevšední
propojení pantomimy a nového cirkusu. Představení vypráví o hrdinech, bojujících za záchranu
člověka, který se po autonehodě ocitl v kómatu.
Součástí programu jsou i představení pro mateřinky, základní školy, studenty středních škol i rodiny s dětmi. Pro ně zahraje brazilsko-francouzské
duo Lavo Ta Novo propojující pantomimu s kouzly,
a také slovenské Teater Komika se svým představením Klaun hudebníkem.
Nebude chybět ani tradiční Mime Evening –
slavnostní setkání a prezentace předních umělců
z jednotlivých zemí zastoupených na festivalu.
V jediném večeru představí to nejlepší ze své tvorby ve formě krátkých výstupů.
Mime Fest je od roku 2015 držitelem prestižního ocenění nejlepších evropských festivalů značky EFFE. Pořadateli festivalu jsou Mime Prague
z.s. a Pontopolis z.s. Uměleckým šéfem a dramaturgem programu je přední český mim Radim Vizváry, držitel ceny Thálie za rok 2016 a výroční medaile ITI (International Theatre Institute – World
Organization for the Performing Arts).
Festival finančně podporují Ministerstvo kultury, Město Polička, Visegrad Fund a Pardubický kraj.
Více informací na: www.mimefest.cz
Předprodej vstupenek bude zahájen začátkem
září v IC Polička.

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

Za archivářkou
paní Bohumilou
Půžovou
V pátek 19. července jsme se v poličském kostele sv. Michaela naposledy rozloučili s naší
bývalou kolegyní paní Bohumilou Půžovou. Zesnulá se narodila 17. prosince 1924 v Polné pod
dívčím jménem Vítková. Po absolvování místní
obecné a měšťanské školy studovala ve školním
roce 1939–1940 na obchodní škole v Havlíčkově

Brodě, v letech 1940–1944 na Odborné škole pro
ženská povolání v Jihlavě. V únoru 1944 byla
totálně nasazena jako technická kreslička ve firmě Bayerische Motoren Werke v Mnichově. Po
jednom z mnoha spojeneckých náletů na město v srpnu 1944 z Mnichova uprchla a do konce druhé světové války se ukrývala s podporou
rodinných příslušníků před nacistickými bezpečnostními složkami. Po roce 1945 zastávala
administrativní profese, mimo jiné na Místním
národním výboru v Polné.
Do nynějšího Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli nastoupila v roce 1960
(zprvu na poloviční pracovní úvazek, o nějž se
dělila se svým manželem, profesorem poličského gymnázia Bedřichem Půžou) a zajišťovala
provoz odloučeného pracoviště archivu v Poličce. Vedle provádění běžných administrativních
prací se podílela na pořádání a inventarizaci archivních souborů, mj. archivů měst a obcí, depozit farních úřadů, na katalogizaci prezidiálních
spisů fondu Okresní úřad Polička a plnila úkoly
související s činností vedoucí poličského pracoviště do jeho zániku v roce 1978. Samostatná
archivářka Bohumila Půžová pracovala v okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli až do
odchodu do důchodu v roce 1984. Biografické
údaje o zesnulé byly zveřejněny v Biografickém
slovníku archivářů českých zemí autorek Jaroslavy Hoffmannové a Jany Pražákové (Praha
2000, s. 256) a v Biografickém slovníku archivářů svitavského okresu zpracovaném Oldřichem
Pakostou (Litomyšl 2002, s. 53). Živý zájem
o archivní a regionálně historickou problematiku se projevil v její drobné publikační činnosti
a při vedení diplomových a dalších, zejména studentských prací.
Odpovědný přístup k plnění pracovních povinností, přátelský postoj ke svým kolegyním
a kolegům a stálý životní optimismus charakterizovaly samostatnou archivářku paní Bohumilu Půžovou po celou dobu jejího působení
v litomyšlském archivu. Z pravidelných setkání
jeho současných a bývalých zaměstnanců před
vánočními svátky či při významných životních
výročích bylo zjevné, že přátelský vztah ke kolegyním a kolegům a optimistický pohled na dění
kolem sebe zůstávaly zesnulé vlastními. Paní
Bohumila Půžová zemřela v sobotu 13. července 2019 v nedožitých devadesáti pěti letech. Buď
čest její památce.
Za litomyšlské archiváře
Mgr. Oldřich Pakosta
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Pozvánky z měst
České inspirace

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Hradec Králové
6.–7. 9. 2019 – Slavnosti královny Elišky
Centrum Hradce Králové
Město již tradičně ve svých
zdech přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž
počest propukne velkolepá podívaná. Historické
centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a zábavy, rej kome
diantů, kejklířů a jiných kumštýřů.
Cheb
28. 9. 2019 – Boryš umí po skalinách / Z. Bartoš, I. Dukić
tanečně pohybově činoherní show o českých
dějinách za posledních 100 let. Západočeské divadlo v Chebu
Jindřichův Hradec
28. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti
náměstí Míru – jarmark, koncerty, vinaři
Kutná Hora
28. 9. 2019 – Svatováclavské slavnosti
Lidová veselice, folková, country a moderní
hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín.
Litomyšl
6.–8. 9. 2019 – Národní zahájení Dnů evropského dědictví
Dny otevřených dveří památek, Litomyšlské
dvorky, Italská slavnost při příležitosti 20. výročí
zápisu zámeckého areálu na Seznam UNESCO.
Polička
17.–22. 9. 2019 – Mime Fest – 8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po sedmé
vrací do Poličky. Divadelní představení, mimové
v ulicích města, workshopy.
Telč
6.–7. 9. 2019 – Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. Přijďte
navštívit památky, poslechnout si koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. Charitativní cyklojízda.
Třeboň
15. 9. 2019 – Zavírání plavecké sezony
Slavnost pruhovaných plavek na pláži rybníka
Svět.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Borová
15. 9. – Formanský den
15. 9. – Časovka na Lucký vrch
Memoriál Libora Šafáře, prezentace od 8 do 9.30 hod. na Luckém
vrchu, start v 10 hod. z Lačnova, startovné 200 Kč
Bystré
14. 9. – Dětský den – v sobotu od 13:30 v areálu
hasičské zahrady. Pro děti je připravena spousta soutěží. Občerstvení zajištěno.
21. 9. – Jak si postavit auto – divadelní technická pohádka „Jak si postavit auto“. Vystoupí s ní DS
Eduarda Vojana Brněnec v 17 hod. v Sokolovně Bystré. Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě 70 Kč.
Do 15. 9. 2019 – je v Informačním centru k vidění
výstava fotografií Fotoklubu Vysočina na téma Krajinou Vysočiny.
Dolní Újezd
8. 9. – Jízda zručnosti a Kuličkyáda od 13:30 hodin v parku na Rovince. Těšit se můžete na ukázku
výcviku policejního psa, dílničku pro děti.
7. 9. – Tradiční Vinobraní
Areál SDH, hraje Melodie Trpín. Vstupné 60 Kč,
občerstvení zajištěno
Litomyšl
6.–8. 9. – Litomyšlské dvorky. Čtvrtý ročník Litomyšlských dvorků. V průběhu těchto tří dnů ožijí
některé dvory a dvorky v historickém jádru města
Litomyšl.
6. 9., 20:00 – Timudej + CircusProblem. Music
Club Kotelna, Litomyšl. Koncert, afterpárty. Vstupné: 220 Kč v předprodeji od 12. 8. (IC Litomyšl a Paseka) a na místě 270 Kč. Pořádá Music Club Kotelna
7. 9., 12:00 – 14. FishFest, Sportovní areál za Sokolovnou, Litomyšl. Oblíbené rybí hody a hudební
festival.

Lubná
21. 9. – Lubenská šťopička od 14.00 hodin – Skalka, vystoupí dechová hudba Bludověnka, populární
bavič a imitátor Vladimír Hron, ocenění nejlepších
destilátů, večer taneční zábava se skupinou Arzekt
a další. Bohaté občerstvení.
Polička
17.–22. 9. – Mime Fest 2019, www.mimefest.cz
28.–29. 9. – Svatováclavské slavnosti na Svojanově, www.svojanov.cz
Sebranice
8. 9. – Rozloučení s prázdninami – od 14 hodin na
Pohoře „u Tří kocourů“. Budou připraveny hry, soutěže, zábava a malé občerstvení
11. 9. – Kurz: Výroba postaviček z kukuřičného
šustí, Světnice č. p. 8, 15-19 hodin, pořádá SAN, přihlášky na 604 590 474
18. 9. – Kurz: Výroba ozdob ze slámy, Světnice č. p. 8, 15-19 hodin, pořádá SAN, přihlášky na
604 590 474
28. 9. – Živý obraz u kolejí na Kněžství mezi Sebranicemi a Lubnou, začátek ve 14 hodin, zváni jsou
všichni, zvláště v dobovém oblečení I. republiky, pořádá SAN
Svojanov
7. 9. – Závišova škorně – turistický pochod zajímavou trasou za historií i krásami Svojanova a okolí.
Další informace na www.mestyssvojanov.cz

Pozvánka do Českomoravského pomezí
Polička
MIME FEST – mezinárodní festival pantomimy
8. ročník. 17.–22. 9. www.mimefest.cz
Vysoké Mýto
Kujebike 2019 1. 9. – Vinice, http://sk.donocykl.cz.
Cyklistické závody.
Městské slavnosti, Gymjam, Městský kujebácký
jarmark, Dny evropského kulturního dědictví
6.–8. 9. – náměstí Přemysla Otakara II., www.
vysoke-myto.cz. Slavnosti města, studentský festival, koncerty, výstavy, jarmark, otevřené památky,
a další…
Mezinárodní soutěž učňů Řemeslo/Skill 2019
9. ročník, 17.–19. 9. – náměstí Přemysla Otakara II.,
www.erudiocz.cz, www.stavebniskola.cz. Akce je
unikátní v ČR svou koncepcí, časovým záběrem i náročností soutěžních zadání. Jednotlivá pracoviště se
proměňují ve skutečné staveniště, kde dvoučlenné
týmy musí řešit úkoly a vzniklé problémy jako na
reálné stavbě. Zadání některých oborů na sebe totiž
navazují a jednotlivé týmy z různých oborů a států
spolu musí spolupracovat, což je velmi atraktivní
podívaná pro návštěvníky.
Moravská Třebová
21. 9., 8:00 hod., Moravskotřebovské víceboje,
největší víceboje v ČR, atletický stadion Moravská
Třebová, http://www.mtviceboje.cz/
21. 9., 8:00 hod., Modelářské mistrovství ČR, letiště Staré Město, více informací na www.lkmk.com/
23. 9., 19:00, Láďa Hron – ONEMANSHOW, zábavný pořad, dvorana muzea, vstupné 80 Kč.
Do 31. 10. 2019 Unikátní výstava historických
kočárků – zámecká výstavní síň otevřena 10:00–
16:00 hod.
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19. 9., 16:00 – Květinová show, Klášterní zahrady,
Litomyšl, 17. ročník, vstupné dobrovolné. Za nepříznivého počasí se koná na zámku.
19.–22. 9. – Mladá Smetanova Litomyšl
Různá místa v Litomyšli. 46. ročník festivalu klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum.
www.hudebnimladez.cz

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

Litomyšl
6.–8. 9. Národní zahájení Dnů evropského dědictví spojené s Italskou slavností, Zámecké návrší. Při
příležitosti oslav 20. výročí zápisu zámeckého areálu
na Seznam UNESCO.
6.–8. 9. Litomyšlské dvorky, různá místa v Litomyšli. Během těchto tří dnů ožijí některé dvory
a dvorky v historickém jádru Litomyšle uměním.
Svitavy
1. 9. – Ne – 9:00–19:00 – náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí
Řemeslný jarmark, dobové stánky, prodej výrobků, ukázky řemesel, občerstvení (9:00–18:00)
Historický program s jarmarkem a dobovým koloritem věnovaný životu ve Svitavách v 16. století.
(9:00–19:00). Cimbálová muzika Aleše Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem (10:00, 12:05,
14:00). Plzeňský MLS – Malý lidový soubor (11:20,
13:00, 15:00)
1. 9. – Ne (9:30, 19:00) – kostel sv. Jiljí, 9:30 –
Poutní mše svatá, 19:00 – Slavnostní koncert, Nela
Skarková – soprán, Vojtěch Poštulka – baryton.
Vstupné dobrovolné
27. 9. – Pá – 19:00 – kino Vesmír
Richard Pogoda a Miroslav Švihálek
Večer s písněmi divadla Semafor. Po skončení koncertu bude následovat krátká přestávka a poté projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové „Jiří
Suchý – Lehce s životem se prát“. Vstup na koncert
zdarma, vstupné na projekci filmu: 120 Kč.
28. 9. – So – 14:00 – náměstí Míru (horní část)
Svatováclavský vinný košt. Slavnost vína a dobré
nálady. Zahrají a zazpívají: Cimbálová muzika Veltlínek (Znojmo), Točkolotoč, Bardolino, Petr Lüftner
a kapela, The Dozing Brothers.

Kulturní
kam dnes? kalendář
v poličce…

2. 9.
|
3. 9.
4. 9.
|

Čas
17.00
18.00
10.00
17.30
19.30

6. 9.

17.00

|

19.00

8. 9.
11. 9.
|
12. 9.
14. 9.
15. 9.
|
16. 9.
|
18. 9.
|
|
19. 9.
20. 9.
|
21. 9.
22. 9.
|
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
|
27. 9.
|
|
28. 9.
|
29. 9.
30. 9.

17.00
15.00
19.00
13.30
14.00
16.00
18.00
13.30
19.00
9.00
13.30
17.30
8.00
8.30
18.00
13.00
14.00
19.00
16.00
19.00
14.00
18.00
16.00
19.00
20.00
19.00
20.00
14.30
19.00

6. 9.–22. 9.
11. 9.–15. 10.

#

14. 9.–5. 11.
16. 9.–22. 9.
28. 9.–30. 12.

Název akce – popis
Den otevřených dveří Tylova domu – Prezentace zájmové činnosti pro nový školní rok
Hodinářův učeň – Nová česká pohádka.
Den otevřených dveří Tylova domu – Prezentace zájmové činnosti pro nový školní rok
Pozor na březnové idy – historická přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Stoletá Manka z Vysočiny – Dokumentární film z cyklu „Narozeni 1918“.
Vyprávění o životě Marie Žertové.
Vernisáž: Výstava tvorby bývalých absolventů gymnázia a představení
fotografického projektu „Tváře gymnázia“
Ondřej Havelka & Melody Makers – Slavnostní koncert ke 100. výročí Gymnázia
v Poličce a 90 let Tylova domu.
Klavírní recitál Antona Mészárose
Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků Mateřské školy Čtyřlístek
Přes prsty – Nová česká komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí.
Šikovné ručičky
Vernisáž: 72. Umělecký Salon v Poličce Za hranicí okamžiku
Angry Birds ve filmu 2 – Animovaný film pro děti ve 2D projekci.
Angry Birds ve filmu 2 / 3D – Animovaný film pro děti ve 3D projekci.
Šikovné ručičky
Nabarvené ptáče – Film podle světového bestselleru Jerzy Kosińského
Bazárek – Komisní prodej dětského oblečení.
Jiřinkový bál – Zájemci se nahlásí ne recepci DPS Penzion
Smrt tyrana – historická přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Bazárek – Komisní prodej dětského oblečení.
Pedigový košík – Dílna pro dospělé a studenty
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
Poradna psychomotorického vývoje
Táta frčí na draka – Zábavné podzimní odpoledne s draky pro malé i velké.
Román pro pokročilé – Česká komedie
Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
Knihomolík – čtenářský klubík pro děti – Čtenářský klubík zahájíme v úterý 24. září.
Ad Astra – Sci-fi thriller s Bradem Pittem v titulní roli.
Narozeninové zpívání
Koncert pro housle a klavír – Petr Maceček – housle, Pavel Voráček – klavír
Kurz vitráže tiffany – Víkendový kurz pro dospělé
Kurz tance a společenské výchovy – Nepřístupno veřejnosti.
Jazzové setkání – „Ataky Jany Koubkové“
Kurz tance a společenské výchovy – Nepřístupno veřejnosti.
Už jsme doma + Corpulent provocateur – Křest CD Kry
Den seniorů / koncert dechovky Dolnovanka
Prachy? Prachy! – Divadelní představení Divadla Šumperk – v rámci abonmá podzim

Název akce – popis
Výstava tvorby bývalých absolventů gymnázia a představení fotografického
projektu „Tváře gymnázia“
Výstava výtvarných prací žáků MŠ Čtyřlístek – Výstava výtvarných prací žáků
u příležitosti 55. výročí založení Mateřské školy Čtyřlístek
Výstava: 72. Umělecký Salon v Poličce Za hranicí okamžiku
MIME FEST – mezinárodní festival pantomimy
Básník z Vysočiny Miloslav Bureš

září 2019

Místo konání
Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

Kino Tylův dům

Tylův dům

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům
DPS Polička
Radnice
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička
Kino Tylův dům
Dům Jordán
DPS Polička
Městská knihovna
Dům Jordán
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
Poličské letiště
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Městská knihovna
Kino Tylův dům
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Kino Tylův dům
Tylův dům

Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
CBM (Muzeum)
$muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
$www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
$muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org
MaTami
$matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
$matami@matami.cz
MaTami
$matami@matami.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
MaTami
$matami@matami.cz
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek Náš Martinů www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
$www.divadelniklub.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz

Místo konání

Pořadatel akce

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Městská knihovna
Radnice
Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

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

$www.tyluvdum.cz
muzeum@muzeum.policka.org

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

Nový obraz
B. Martinů

MartiNoviny – Přátelství
z rodného města

Město Polička vlastní nový portrét Bohuslava
Martinů, a to jeho karikaturu. Autorem je světově
uznávaný výtvarník a karikaturista Josefa Blecha.
Jeho osobité portréty nejen jazzových hudebníků

jsme měli možnost vidět v rámci letošního festivalu Polička Jazz. Mezi světovými hudebními osobnostmi byl i náš Bohuslav Martinů. Josef Blecha
poté vytvořil pro město Poličku speciální karikaturu našeho rodáka, která propojuje jeho život
poličský a francouzský, symbolická věž poličského
kostela a Eiffelova věž v Paříži. Přijďte se podívat!
Obraz je umístěn v prvním patře Městského úřadu
v Poličce.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

„Stoletá sonáta“
Koncert pro housle a klavír
s uvedením „stoleté sonáty“ B. Martinů
housle – Petr Maceček
klavír – Pavel Voráček
Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček provedli v Poličce 8. listopadu loňského roku
slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti vyslovil pořadatel
koncertu přání, zda by umělci nemohli v příštím
roce přispět k oslavě dalšího stého výročí, tentokrát mnohem méně významného, ale nepochybně atraktivního pro posluchače, kteří se zajímají
nejen o vrcholnou tvorbu Bohuslava Martinů, ale
také o skladby stojící na prahu jeho uměleckého
vývoje. Počátkem roku 1919 totiž mladý Martinů
napsal Sonátu C dur pro housle a klavír, kterou
podle jedné ze svých kreseb „vysypal z rukávu“,
a na jejímž urychleném provedení trval, i kdyby
se měl Stanislav Novák (houslista, jemuž byla
spolu s klavíristou Karlem Šolcem věnována)
„rozkrájet na malé kousky“. I když se Novák nakonec nerozkrájel a Martinů se premiéry skladby
ani nedožil, sonáta neupadla v zapomnění a po
mnoha letech se dočkala hudební nahrávky i koncertních provedení. Není to ještě známý Martinů
z pozdějších let, ale možná i proto lze poslech této
poměrně rozsáhlé skladby pojmout jako dobrodružnou cestu, během níž se můžeme setkat
(slovy prof. Mihuleho) s virtuózním pojetím obou
nástrojů, invenčním bohatstvím, rozmáchlými
melodickými myšlenkami, dramatickými gesty
i písňovou lyrikou, jež ve výsledku symbolizují
především „svěží citovost mládí“. Díky vstřícnosti umělců nyní zazní sonáta v rodném městě
autora, a to spolu s jeho Českou rapsodií z roku
1945, která připomene osobitý hudební rukopis
již světově proslulého skladatele. Program koncertu doplní Sonáta pro housle a klavír č. 7 C moll
Ludwiga van Beethovena.
Koncert se koná ve čtvrtek 26. září 2019
od 18.00 hodin v hudebním sále Centra
Bohuslava Martinů. Vstupné 90 Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
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„Kteří to jsou Burešovi, znáte je?“, ptal se Bohuslav Martinů v dopise svých sourozenců. Bylo to na
počátku července roku 1955, těsně poté, co obdržel
od Miloslava Bureše jeho Píseň o studánce rubínce, kterou mu nabídl ke zhudebnění. Skladatel se
na básníka nepamatoval, i když se z Poličky, kde
se oba narodili, osobně znali a potkávali. Bylo to
na přelomu 20. a 30. let, tehdy žil Martinů už trvale v Paříži a do rodného města se vracíval jen
na prázdninové návštěvy. Miloslav Bureš byl v té
době dvacetiletý mladík, čerstvý maturant s velkými básnickými ambicemi. Sám později vzpomínal,
že se s Bohuslavem Martinů stýkal ve společnosti
dalších mladých lidí, lačných informací o životě
a umění v cizině. A jak sám podotýkal, „ten styk
byl plachý“, mladý básník se zřejmě neodvažoval
skladatele oslovovat a pravděpodobně se jejich setkávání odehrávalo v anonymitě větší skupiny. To
vysvětluje fakt, že si skladatel na Bureše v 50. letech jmenovitě nevzpomenul a ptal se na něj své
rodiny. Pozapomněl zřejmě i na to, že mu mladý
básník v roce 1930 věnoval výtisk své druhé vydané sbírky nazvané Nevěsta. A neuvědomil si zřejmě
ani to, že před čtvrtstoletím doporučil tohoto mladíka redaktoru nakladatelství Aventinum, básníku
Vilému Závadovi. Do Poličky se tehdy Martinů
zmínil: „Zapoměl jsem Vám napsat abyste řekli sl.
Burešové, že jsem to v Praze zařídil pro bratříčka,
aby se ohlásil některé dopoledne s mým doporučením v Aventinu u p. Závady.“
V každém případě, když Martinů na začátku července 1955 ve francouzském Nice obdržel zaslané
verše od poličského rodáka, byl jimi hluboce dojat.
Reagoval obratem: „Vaše báseň o Studánce se mne
hluboce dotkla nejen pro to, že máte rád Vysočinu,
ale i proto že je krásná. Mnoho vzpomínek vyvolala a drahých. Ovšem že na ni napíšu hudbu, tak
krásný text se nenajde každý den.“ A ještě v tom
měsíci na zaslané verše, které dle svého cítění
drobně upravil, zkomponoval své vrcholné dílo,
kantátu Otvírání studánek. Započala tak pětiletá
spolupráce, z níž se zrodily celkem čtyři hudební
opusy (vedle Otvírání studánek Legenda z dýmu
bramborové nati, Romance z pampelišek a Mikeš
z hor). Mimoto oba autoři věřili, že společně vytvoří další díla. Martinů snil o nové opeře. Dotazoval
se Bureše, zda by neměl zájem psát pro divadlo:
„Rád bych našel něco pro českou operu, něco co bychom mohli nazvat nová Prodaná. Nemyslím, že

hudba by byla lepší, ale rozhodně text by byl lepší“.
I když úvahy o libretu nabíraly konkrétní podobu
a Bureš po řadě úvah sepsal libreto k opeře Veselohra, nakonec žádné společné jevištní dílo realizováno nebylo.
Pracovní přátelství obou umělců se rozvinulo
v 50. letech 20. století, v době totalitního režimu,
kdy jen písemný styk se zahraničím byl dosti problematický. Martinů byl pro tehdejší Československo „persona non grata“ a tušil, že je jeho korespondence hlídaná cenzurou. Dopisu nebylo možno
svěřit všechny myšlenky, proto podpořil ideu, že
jej Miloslav Bureš osobně navštíví v zahraničí, aby
si mohli nerušeně pohovořit. Básníkovi se po řadě
měsíců opravdu podařilo získat povolení k vycestování a skladatele navštívil v květnu 1957 v Římě.
Oba umělci tak měli možnost se trochu lépe seznámit, byť několikadenní setkání k zásadnějšímu
osobnostnímu poznání nestačilo. Svědčí o tom
skladatelův dopis přátelům, jimž referoval, že mu
účel Burešovy návštěvy nebyl zcela jasný. V dopise stručně podotkl: „a snažil se velmi přimět mě
k cestě do Prahy, v čemž neuspěl.“ Ve světle nově
publikovaných archívních dokumentů se zdá, že
existoval záměr Ministerstva vnitra pokusit se přimět skladatele k návratu do Československa. Hledaly se nejrůznější cesty, jak se ke skladateli dostat.
K tomu posloužila pravděpodobně i Burešova cesta
za skladatelem, Martinů se však zlákat nenechal.
Na štěstí. Není totiž jisté, zda by jej nečekal obdobný osud jako ruského skladatele Sergeje Prokofjeva.
Ten vyslyšel vábení tehdejšího stalinského režimu
a do rodného Ruska se po osmnácti letech vrátil:
vycestovat zpět do Evropy pak již nikdy nesměl.
Miloslav Bureš se s Bohuslavem Martinů sešel
ještě jednou: navštívil vážně nemocného skladatele měsíc před jeho skonem na Schönenbergu ve
Švýcarsku. Na poslední setkání si uchoval živou
vzpomínku, kterou zapsal do útlé knížečky Bohuslav Martinů a Vysočina. Zde také vyjádřil niterné pocity z Martinů tvorby: „V jeho hudbě je vůně
z horských luk, zaslechneš v ní hovor vesničanů,
šumění našich stromů i úzkostlivě tlukoucí srdce.
Jeho myšlenky a melodie dodnes bloudí v okolí
Medlova a Sykovce. Ale tu pravou píseň o domově
našel teprve v cizině. Tam zní nejnaléhavěji, tam je
jí nejvíce zapotřebí, nemá-li se člověk ztratit sám
sobě i svému národu.“
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Výstava Básník z Vysočiny
Miloslav Bureš
Miloslav Bureš je vedle Bohuslava Martinů
další významnou osobností, pocházející z Poličky. Ostatně, společného mají oba umělci
více: v Poličce se oba narodili, větší část života
žili mimo rodné město, nakonec se sem ale oba
dva vrátili po svém skonu a jsou zde pohřbeni.
A u obou si v jednoletém odstupu připomínáme
kulatá výročí narození i úmrtí.
Zatímco u Bohuslava Martinů je to letos rovných 60 let od jeho smrti a příští rok to bude
130 let od narození, u Miloslava Bureše to bylo
vloni rovných 50 let od úmrtí a letos si připomeneme 110 let od jeho narození. A pro oba umělce
je především příznačná pětiletá spolupráce, díky
níž vznikla čtveřice tzv. Vysočinských kantát:
Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové
nati, Romance z pampelišek a Mikeš z hor.
Miloslava Bureše jako osobnost si klade za cíl
představit chystaná výstava v CBM. Od 28. 9. do
29. 12. 2019 budou mít zájemci možnost seznámit se s jeho životními osudy, básnickým i prozaickým dílem a konečně podrobněji proniknout
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i do uměleckého partnerství s Bohuslavem Martinů.
Vernisáž výstavy se bude konat 28. 9. 2019. ve
14 hodin v CBM: krom krátkého přiblížení osobnosti Miloslava Bureše budou mít návštěvníci příležitost zhlédnout filmovou adaptaci společného
díla Bureše a Martinů Otvírání studánek z roku
1957, která byla natáčena v autentickém prostředí
okolí vysočinských obcí v okolí Tří Studní.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
k nalezení. Je punkově divoká, naléhavá,
zároveň kompozičně náročná, do detailu
propracovaná s nadčasovými texty. Typický je zvuk trubky, sbory, neuvěřitelné
tempo a živá vystoupení, která oplývají silnou energií. Snad i proto jejich publikum
s nimi nestárne.
CORPULENT_PROVOCATEUR je mladou
formací, která vznikla nedávno v Pardubicích. Opírá se o muziku z devadesátých let,
takže při jejich vystoupeních velmi často
můžete narazit na klasický Seattle sound.
Kromě toho, už kvůli zkušenostem z dalších velmi žánrově rozličných kapel, kluci
zcela přirozeně přimíchávají do skladeb
další styly, jako třeba syrový funky. Jedná se tedy o žánrově celkem nezařaditelnou kapelu, což je přesně to, co je na tom
všechny baví.
Předprodej:
Divadelní klub, Trafika U Kubátů na Palackém náměstí.
Vstupné 150 Kč v předprodeji,
220 Kč na místě.

16.–22. 9.
MIME FEST
Program festivalu najdete na str. 14 a další
informace na mimefest.cz
Čtvrtek 26. 9. v 19.00 hod.
Mozek, emoce a proč dokážeme cokoliv
Jak funguje náš mozek? Co je realita a co
pouhá představa? Chůze po střepech
a ohýbání lžiček. Vede Ing. Ivo Janeček.
Vstupné 80 Kč
Pátek 27. 9. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
„Ataky Jany Koubkové“
Jana Koubková – zpěv, Ondřej Kabrna –
varhany, Roman Hampacher – kytary,
zpěv, Jan Červenka – bicí.
Vstupné: 150 Kč/100 Kč SD
Sobota 28. 9. ve 20.00 hod.
Už jsme doma + Corpulent provocateur
UJD: Jak v České republice, tak v zahraničí není podobná hudba, jakou UJD hraje,

Program RC MaTami
Vážení příznivci našeho rodinného centra, děkujeme za krásné
a tvořivé „prázdniny“.
Tento měsíc si nenechte ujít BAZÁREK – 18. 9. a 19. 9. na Jordáně. Tým MaTami
Pravidelný program
• Klubík: každé pondělí 9.00–12.00 hod. Přijďte
si s Vašimi dětmi do Klubíku něco malého
vyrobit.
• Drobínci s Jitkou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 hod.
• Co-working: každou středu 12.30–15.30 hod.
• Drobečci s Lídou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
• Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 hod.

den). Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h 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.
Cvičení s Danou
Každou středu a neděli od 17:00 hod. Více informací najdete na stránkách www.facebook.com/instruktorkaDM/ nebo danamatejskova.webnode.cz/
aktuality/

Hlídáček:
• kapacita max. 6 dětí, každou středu 8.00–12.00
h hod. Cena: 45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku:
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv

Soutěž pro
čtenáře Jitřenky
Vážení čtenáři, restaurace Střelnice věnovala pět
poukázek na polední menu. Chcete-li poukázku získat, pošlete nám odpověď na otázku: V jakém roce
se v Poličce konal první ročník festivalu Mime fest?
Odpovědi prosím zasílejte do 10. září na
jitrenkapolicka@seznam.cz nebo 773 606 718.

Odborné poradny:
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 21. 9. (sobota)
13.00–15.00 hod.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
23. 9. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
Tvořivý večer pro ženy –
arteterapeutický večer
20. 9. 2019 (pátek) od 18.00 do 20.00 hod.
Přijďte si odpočinout od každodenních povinností
a starostí. Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě dozvíte i něco
nového. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka a studentka arteterapie
Cena: 140 Kč
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 18. 9. (středa, 9.00–17.00 hod.)
a 19. 9. (čtvrtek, 8.00–13.00 hod.). Opět se můžete
těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období podzim/zima, hraček a oblečení pro těhotné. Příjem věcí: 16. 9. 2019 (pondělí) od 9.00 do 17.00 hod. (Jordán). Výdej věcí:
20. 9. 2019 (pátek) od 9.00 do 16.00 hod. (Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.

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

Zákrejsova
Polička 2019
Opět po roce se budeme v Tylově domě s některými z Vás setkávat o říjnových víkendech při
9. ročníku nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů. V letošním roce přislíbily účast
ochotnické soubory a spolky z Korouhve, Víru, Holic a Poličky.
sobota 5. 10. – Divadelní ochotnický
soubor Prut z Korouhve
P. Mach: BAHNO BUDE aneb z hotelu lázně bez
hany a bázně
Děj se odehrává v hotýlku se svérázným personálem a paní majitelkou, která pod tíhou finančních problémů chce hotel výhodně zpeněžit.
sobota 12. 10. – Ochotnický soubor Vířina
K. Lupinec: UPOKOJENKYNĚ
Černá komedie z domova seniorů. S lehkostí
a dávkou černého humoru seznamuje diváka s palčivým problémem současnosti – stářím a všemi
jeho strastmi.
sobota 19. 10. – Divadelní soubor mladých
KD Holice
P. Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ
Hra o lásce s prvky komedie. Původem z Velké
Británie už zažila na českých prknech několik výborných premiér. Nabízí náhled do reálného, posmrtného, uspěchaného světa, a hlavně do světa
citů.
sobota 26. 10. – Divadelní spolek Tyl Polička
P. Aplim: ŠVANDA
Variace na Tylovu hru Strakonický dudák se
zpěvy a tanci.
Změna programu vyhrazena. Podrobnější informace o jednotlivých hrách naleznete na webu
Tylova domu www.tyluvdum.cz
Předprodej zahájen v IC Polička, cena vstupenky
na jednotlivá představení je 60 Kč, v prodeji jsou
i abonentní vstupenky v hodnotě 200 Kč/dospělí a 100 Kč/senior, které Vám zaručí stálé místo
v sále a slevu na každém představení.

Zprávy z farnosti
Dvě připomínky poličského vzbouření
Členové římskokatolické farnosti a evangelického sboru se letos už podruhé setkají u kříže
na Šibeničním vrchu, aby se u příležitosti výročí
poličského vzbouření lidu modlili za všechny nespravedlivě pronásledované po celém světě. Jedná
se o připomínku toho, jak před 70 lety poličští občané ubránili pana děkana Jaroslava Daňka před
nespravedlivým zatčením a mnozí kvůli tomu také
trpěli. Je to pro nás povzbuzení v tom, že každý
člověk má možnost postavit se bezpráví. Modlitby
se může zúčastnit každý, koho se jakýmkoli způsobem dotýká tato událost nebo komu leží na srdci
nespravedlivě pronásledovaní z jakéhokoli důvodu.
Koná se v neděli 22. září od 17:00 hod.
Od 22. září bude v předsíni kostela sv. Michaela umístěn dočasný panel s několika informacemi a dobovými fotografiemi o této události, jejíž
70. výročí si dnes připomínáme.
Setkání zájemců o svátosti
Pokud by měl některý z poličských občanů zájem
o vstup do církve, svátost křtu nebo udělení jiných
svátostí, pak je nyní ten správný čas, protože se zájemci mohou dostavit na první informační schůzku
v pátek 13. září od 19:00 na římskokatolické faře
(náměstí Bohuslava Martinů č. 1), kdy se dohodneme na formě přípravy. Těším se na Vás.
P. Tomáš Enderle
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Po stopách
Zpěváckého
spolku Kollár

Zakládáme Mužský pěvecký sbor
Bohuslava Martinů města Poličky
Jak jsme již informovali v minulém čísle Jitřenky, několik hudebních nadšenců se rozhodlo,
že k významným výročím našeho velkého rodáka, hudebního skladatele světového jména Bohuslava Martinů (2019 – 60 let od úmrtí, 2020 –
130 let od narození), založí mužský pěvecký
sbor, který ponese jméno tohoto slavného „Poličáka“. Hlavním organizátorem této myšlenky
je Mgr. Oldřich Růžička, který žije v Poličce a je
sbormistrem MPS Vocatus Ecumenicus Městyse
Jimramov.
Myšlenka nového mužského sboru se zdárně
šíří a jsou evidovány již více jak dvě desítky zájemců. Po úvodním projednání s vedením našeho města byl navržen název Mužský pěvecký
sbor (MPS) Bohuslava Martinů města Poličky.
Noví zájemci se stále hlásí, utváří se budoucí
obraz sboru a také repertoár, který bude složen hlavně z děl našich velikánů, L. Janáčka,
A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů a dalších.

V roce 1861 byl založen zpěvácký spolek Kollár,
který v našem městě fungoval dlouhých 100 let.
Podnět k založení zpěváckého spolku vyšel od učitele poličské podreálné školy p. Františka Jedličky,
který sestavil i návrh stanov. Dne 13. října 1861 se
přihlásilo 50 účinkujících a 73 přispívajících.
Poté 3. listopadu 1861 byl zvolen první výbor.
Předsedou se stal p. Václav Neustupa, ředitelem
a sbormistrem p. Florián Findeis, tajemníkem
p. Fr. Jedlička, archivář p. Fr. Berger, pokladníkem p. Leopold Günseizen.
Z účinkujících byli zvoleni do výboru p. Jan
Bouzar a páter Dominik Faltus, místní kaplan.
Z přispívajících p. Josef Smola a p. Fr. Bartošovský.
První vystoupení na sebe nedalo dlouho čekat.
31. 12. 1861 se uskutečnilo veřejné vystoupení
v sále hostince na Střelnici s bohatým repertoárem písní: Večerní hymna, Čechoslovan, Slovan,
Pochod (od Frimla), Svorný duch (od Bendla), Pivo
jako olej, Ale dnes to jde a Student na výletu (od
kaplana Dominika Faltuse).
V únoru r. 1862 se spolek účastnil pohřbu p. Ferdinanda Hrušky, c. k. okresního soudce v Litomyšli a zemského poslance za Litomyšl a Poličku. Za
účast a zpěvy poděkovala litomyšlská městská
8. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
rada.
_8th annual international mime festival
V únoru téhož roku ještě Kollár obohatil svými
zpěvy střelecký ples.
Út_Tu 17. 9.
Stalo se zvykem, že každý spolek musel mít pra• 21:00 – JANNIS EGGELSMANN (D):
por, který se při velké slavnosti světil.
Dr. TILL – Don’t Escape. Divadelní klub_TheKollár uspořádal slavnost svěcení praporu
ater Club, vstupné_admission: 120/100 Kč
23. 8. 1863, kde byl v kostele sv. Michaela (sv. JaSt_Wed 18. 9.
• 8:30 a 10:00 – TEÁTER KOMIKA (SK):
kub nebyl ještě dostavěn) hlavním řečníkem kapKLAUN HUDEBNÍKEM_CLOWN MUSICIAN
lan Dominik Faltus, který zakončil svoje kázání
(Představení pro mateřinky_Performance for
památnou větou: „Pějtež tedy stateční pěvcové,
kindergartens). Divadelní klub_Theater Club,
ale pějte dobře a bůh zamiluje sobě Vás“.
vstupné_admission: 60 Kč
Zpěvácký spolek Kollár fungoval jako mužský
sbor do roku 1871. Na valné hromadě 27. 12. 1871
na návrh ředitele J. F. Primuse byl jednomyslně
přijat návrh, aby se Kollár změnil ve spolek smíšený, do té doby, než se zřídí samostatný spolek
ženský. Novému výboru bylo uloženo postarat se
o potřebnou změnu stanov.
Konec pěveckého sboru Kollár nastal posledním
vystoupením na slavnostním koncertu ke stému
výročí založení spolku dne 14. prosince 1961. Slavnostní projev přednesl Jaromír Metyš z Litomyšle.
Zpěvy řídil sbormistr J. Maděra, který se později
odstěhoval do Moravské Třebové, kde se stal ředitelem Lidové školy umění. Nový sbormistr se
nenašel a sbor tak ukončil svoji činnost.
Veškeré výše uvedené informace poskytlo Mu
zeum města Poličky.
• 19:30 – RADIM VIZVÁRY & LOSERS CIRQUE
V současné době se p. Růžička, sbormistr
COMPANY (CZ): HRDINOVÉ_HEROES. TyMPS Vocatus Ecumenicus z Jimramova, rozhodl
lův dům_Tyl Theatre, vstupné_admission:
navázat na tradici mužského Zpěváckého spolku
300/250 Kč
založením nového mužského pěveckého sboru,
• 21:00 – BENOIT TURJMAN (F): SOUSED_
který ponese název Mužský pěvecký sbor BohuslaTHE NEIGHBOR. Divadelní klub_Theater
va Martinů města Poličky. A proto každý, komu to
Club, vstupné_admission: 150/120 Kč. Jedjen trochu zpívá, je vítán.
notné vstupné na obě večerní představeIng. Jan Matouš st.
ní_Admission for both evening performances:
400/300 Kč
Čt_Thu 19. 9.
• 10:00 – BENOIT TURJMAN (F): SOUSED_
THE NEIGHBOR (Představení pro střední
školy_Performance for high schools) Divadelní
klub_Theater Club, vstupné_admission: 60 Kč
• 19:30 – WARSAW MIME CENTER COMPANY
(PL): MARCEL, Tylův dům_Tyl Theatre, vstupné_admission: 150/120 Kč
• 21:00 – KALLO COLLEKTIVE (FIN): RECEPČNÍ_RECEPTIONIST, Divadelní klub_
Theater Club, vstupné_admission: 150/120 Kč.
Jednotné vstupné na obě večerní představení_Admission for both evening performances:
250/200 Kč

Jako vhodná zkušební místnost pro pravidelná
setkávání je vybrán sál restaurace Střelnice, kde
se v pondělí 16. září v 19:30 sejdeme na první
zakládající schůzi nového mužského pěveckého
spolku.
Zveme tedy touto cestou muže každého věku
z Poličky a okolí ke společnému zpívání, k pravidelnému setkávání a udržování spolkových
tradic formou mužného zpěvu. Pokusíme se tak
navázat na tradici jediného mužského pěveckého sboru Kollár, který působil v našem městě v druhé polovině 19. století (viz článek pana
Ing. Matouše st. Po stopách Zpěváckého sboru
Kollár).
Zájemci o členství v nově vznikajícím mužském sboru B. Martinů volejte na tel. 775 729 600
nebo pište na e-mail oldaruzicka@seznam.cz.
Mgr. Oldřich Růžička

MIME FEST Polička 17.–21. září 2019
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Pá_Fri 20. 9.
• 10:00 – LAVO TA NOVO (FR_BR) (Představení pro základní školy_Performance for primary schools) Tylův dům_Tyl Theatre, vstupné_admission: 60 Kč
• 19:30 – BODECKER & NEANDER (D_F):
SVĚTLA MĚSTA_CITY LIGHTS, Tylův dům_
Tyl Theatre, vstupné_admission: 150/120 Kč
• 21:00 – SUMAKO KOSEKI (JAP): POTKALA JSEM SVÉ JÁ_I MET MYSELF, Divadelní klub_Theater Club, vstupné_admission:
150/120 Kč. Jednotné vstupné na obě večerní
představení_Admission for both evening performances: 200/250 Kč
So_Sa 21. 9.
• 15:00 – LAVO TA NOVO (F_BR) (Rodinné
představení_Performance for the entire family) Divadelní klub_Theater Club, vstupné_admission: 60 Kč
• 19:30 – MIME EVENING (Slavnostní finále
festivalu_Grand finale of the festival), Tylův dům_Tyl Theatre, vstupné_admission:
250/200 Kč
Permanentka na všechna představení_Festival
pass for all performances: 999/799 Kč *
*plná cena / snížená cena
* full price / discounted price
Předprodej vstupenek: Tylův dům a IC Polička

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e‑mail: mozaika@mozaika‑policka.cz
www.mozaika‑policka.cz
Táta frčí na draka
Zábavné podzimní odpoledne
s draky pro malé i velké. Soutěže
o drobné ceny, výstava RC modelů
letadel a názorná ukázka letu. Akce
ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika, Aeroclub Polička,
Modeláři SVČ Mozaika.
Termín: neděle 22. 9. 2019
Čas:
14.00–17.00 hod.
Místo:
Poličské letiště
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352.
Akce se koná i za bezvětří, v případě deště se akce ruší.
Aktuální info: www.mozaika-policka.cz nebo
na tel: 739 510 295.
Pedigový košík
Dílna pro dospělé a studenty
Termín: pátek 20. 9. 2019
Čas:
od 8.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Kurz vitráže tiffany
Víkendový kurz pro dospělé. Vyrobíte si zrcadlo technikou tiffany.
Z kousků skla Vám pod rukou
vznikne kouzelný obrázek. V ceně
je veškerý materiál a nářadí.
Termín: 27.–29. 9.
Čas:
pátek 27. 9. 16.00–20.00 hod.
sobota 28. 9. 9.00–18.00 hod.
neděle 29. 9. 9.00–17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
3 500 Kč
Závazná záloha: 500 Kč
Lektorka: Bc. Lenka Kinzlová
Přihlášky: 30. 8. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Hurá na kolo
Pro děti od 3. třídy
Termín: sobota 12. 10.
neděle 13. 10.
Odjezd: 9:00 hod. u SVČ Mozaika Polička
S sebou: spacák, karimatka, hygienické
potřeby, sportovní oblečení, láhev
s pitím, cyklo–helmu, cyklo–rukavice, vhodná obuv na kolo
Cena:
500 Kč (v ceně je ubytování, strava,
pedagogický dozor)
Příjezd: 13. 10. v cca 17:00 hod. SVČ Mozaika Polička
Lektorka: Alena Hejduková, Dis
Přihlášky: do 4. 10. 2019
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Kurz malby
Pro dospělé a studenty. Probuzení
a rozvoj tvořivosti. Poznávání
kreativních technik kresby, malby
a kombinovaných technik. S sebou
akrylové barvy, suché pastely
a pastelky.
Termín: od 14. 9. 2019 / 10 lekcí
Čas:
soboty po 14 dnech 14.00–
17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 700 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352

Kurz černého drátování
Pro dospělé a studenty.
Po absolvování kurzu si odnesete
jednak vlastní výrobky, ale i hezké
vzpomínky na pobyt ve skupině,
kde vládl duch radostné spolupráce.
Termín: od 3. 10. 2019 / 10 lekcí
Čas:
čtvrtek 17.00–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 000 Kč
Lektor:
Ivan Šouta
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Aby matika, fyzika a chemie byly
také zábavou
Pro žáky 5.–9. třídy. Kroužek
bude koncipován jako doučování.
Zábavnou formou budou dětem
vysvětlovány a probírány základní
matematické operace např. se
zlomky a rovnicemi, tak jak děti
potřebují doplnit to, co snad plně
nepochytily ve škole.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100 Kč/ lekce
Lektor:
Vladislav Hančil
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla
Individuální kurz pro dospělé
a studenty. Zkušený brašnář vás
zasvětí do tajů práce se surovou
hovězí kůží, kterou si ozdobíte
pomocí raznic.
Termín: od října 5 lekcí
Místo:
Reigrova 25, Polička
Cena:
3 000 Kč
Lektor:
Jan Frkáň
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Ŕezbářský kurz – betlém
Pro dospělé a studenty. Kurz je
určen pro všechny, které baví práce
se dřevem a pro ty, kteří se chtějí
naučit základy tradičního českého
řemesla – loutkářství.
Termín: od 4. 11. 2019 / 6 lekcí
Čas:
pondělí 17.00–20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2 400 Kč
Lektor:
Vojta Hurych
Info:
Faltýnková Blanka, tel.: 461 725 352
Kroužky na školní rok 2019–2020 můžete
vybírat na www.mozaika-policka.cz
V nejbližších dnech se na vás také těšíme na
oslavách 100 let Gymnázia Polička a na Formanském dnu v Borové.

Nevyhazujte –
zužitkujeme!
• Staré rifle, které již nenosíte a chcete je vyhodit.
• Papírové sáčky od jednotlivě balených čajů.
• Budeme moc rádi. Využijeme je na tvoření
s dětmi.
• Předem moc všem děkujeme za ochotu.

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

Divadelní abonmá
Vážení divadelní přátelé,
program divadelního předplatného pro podzimní
sezónu 2019 je na světě!
Prodej pro předplatitele z minulé sezóny bude zahájen 2. 9. a potrvá do 12. 9. 2019 v kanceláři Tylova
domu. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení
svého místa v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali na jaře tohoto roku. Současně bude probíhat
prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla
v minulé sezoně obsazena. Noví zájemci o divadelní
abonentní cyklus budou mít i možnost si od 16. 9. do
19. 9. 2019 zakoupit neobsazená místa. Poté už se
permanentky prodávat nebudou! Proto, prosíme,
dodržte termíny. Divadelní podzim 2019 v abonmá
Tylova domu obsahuje tato představení:
Ray Cooney: PRACHY? PRACHY! – 30. 9. 2019
Divadlo Šumperk
Hrají: Lucie Šmejkalová, Kryštof Grygar, Olga
Kaštická, Ladislava Jančíková, Jan Kroneisl, Martin
Zahálka, Jan Hönig, Pavel Samson, j. h.
Obyčejný úředník najde cestou z práce kufr plný
peněz. Mohl by to považovat za životní štěstí. Jenže kufr má původního majitele. A ten se po něm
samozřejmě shání. Možná se i pěkně zlobí. Co teď?
Nechat si peníze a emigrovat do Barcelony? Nepůjde
to hned, protože šťastný nálezce má ten den narozeniny a jsou pozvaní hosté. Jenže…
Michael Parker: ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
7. 11. 2019
Divadelní společnost Háta
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Nečas,
Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová / Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková
/ Betka Stanková, Veronika Jeníková / Olga „Háta“
Želenská, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková.
Vypněte mozek a dopřejte si trochu divadelní oddychovky v této bláznivé komedii. Záletný velvyslanec Harry (Lukáš Vaculík) potřebuje vypakovat svou
drahou ženušku, aby mohl v prázdném domě dovádět se svojí milenkou. Jeho Debbie zase chce využít
prázdný dům na rande se svou tajnou láskou Joeym.
Do toho zmatený kapitán South z ambasády vyhlásí
poplach a přijde do už tak plného domu spolu se sekretářkou, aby tam zřídil krizový štáb. A komorník
Perkins musí být naprosto diskrétní…
David Hare: SKLENĚNÝ STROP – 12. 12. 2019
Divadlo Ungelt
Hrají: Jiří Langmajer, Vincent Navrátil / Vladimír
Pokorný, Tatiana Vilhelmová
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde
zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které
se nedokáží přestat milovat, ač je vše proti.
Změna programu vyhrazena.
Výhody předplatného:
• Máte zajištěné stálé místo v hledišti divadla na
vybrané inscenace uvedené v dané sezóně
• Žádné starosti a úspora času při nákupu vstupenek
• Abonentní vstupenka je přenosná, můžete ji zapůjčit jiné osobě
• O případném zrušení / přeložení představení
budete ihned informováni sms zprávou. (V případě změny tel. čísla prosíme o nahlášení nových
údajů).
Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo
810 Kč (1. –6. řada)
II. cenové pásmo 720 Kč (7. –11. řada)
III. cenové pásmo 630 Kč (12. a 13. řada
		
+ čelní balkón)
Abonentní legitimace budou pro abonenty z jarní
sezóny v prodeji od 2. září do 12. září 2019 v kanceláři Tylova domu. Noví zájemci si mohou abonentky
zakoupit od 16. do 19. září v kanceláři TD.
Pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin;
úterý a čtvrtek 8.00–11.30 a 12.30–15.30 hodin
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Klub zdraví zve v září

Galerie Kabinet
Chaos – Střítež
Výstava: Štěpánka Šimlová_
Kouřové signály.
Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze, studovala na Rijks
Akademie von Beldendeen Kunsten v Amsterdamu a na Trent University v britském Nottinghamu,
5 let vedla ateliér Digitální média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, v současné době
vede Katedru fotografie na pražské FAMU i Ateliér Intermédií. Pracuje s novými médii, videem
a fotografickými cykly, i s malbou. Ve svých dílech
napadá tržní ikony, hesla a reklamy a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým
sdělením či produktům jisté existenciální náhledy,
tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi. Témata,
jsou ryze osobní i politická, sociální či genderová.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé kultuních,
vzdělávacích a ekologicky orientovaných aktivit ze
Spolku Planeta Chaos z. s.
Adresa Střítež 68, Polička, 57201, kontakt: verbrom@gmail.com, 602 315 215, web: www.planeta-chaos.cz, artmap.cz, FB: Galerie Kabinet Chaos.
Celoroční výstavní a společensko-kulturní program je podpořen granty na kulturu města Polička
a MKČR. Děkujeme!

Září je měsícem návratů – zpátky do lavic školních
na vlastní oči vidět a uši slyšet v zasvěceném výklatříd a také do klubových setkávání o zdravém život- du průvodce. A pokud z nějakého důvodu nejedete
ním stylu. Pro někoho je to tradice, pro někoho zcela
s námi, naplánujte si cestu sami, stojí to za to.
nový zážitek. Určitě je to ale i předěl mezi končícím
O dědictví Bible píše Komenský ve své Závěti
létem a začínajícím podzimem, i když počasí může
toto: „A protože náš Pán nařídil, aby se studovala
ještě slíbit teplé dny plné hřejivého sluníčka.
Písma svatá, odkazuji ti za dědictví Boží knihu, BibV červnu Klub zdraví tradičně pořádá výlet kolem
li svatou… Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá
Poličky, v září je to výlet do vzdálenějších míst naší
vlasti, a užívej toho k Boží slávě a k budování sebe
vlasti. Tentokrát budeme putovat po stopách histo- v dobrém.“
rie. Ti, kteří se zavčas přihlásili, odjedou v neděli
V říjnu již setkání bude na obvyklém místě: Stře15. září 2019 na společnou cestu „Po stopách Kralic- disko volného času Mozaika, nám. B. Martinů 85,
ké bible“ do Ivančic, Kralic a Náměště nad Oslavou. Polička, začátek v 18:00 hod. Aktuální program
Tento nadčasový překladatelský záměr o zpřístup- Klubu zdraví si můžete vyhledat rovněž na internění Knihy knih ve srozumitelném jazyce, češtině, netových stránkách http://policka.casd.cz/co-nasza využití knihtisku, vedl k rozšíření této knihy -ceka nebo na telefonním čísle: 737 820 318, kde si
a ovlivnil tak i dramatickou historii našeho národa. můžete ověřit i podrobnosti k odjezdu.
To všechno se můžete nejen dočíst na internetu, ale
Za tým Klubu zdraví Polička Hanka Ščigelová

Mateřská škola
Čtyřlístek Polička
Naše mateřská škola v letošním roce slaví 55. výročí svého založení. Při této příležitosti jsme se rozhodli představit vám život za našimi dveřmi výstavou v nově otevřené Městské knihovně v Poličce. Ve
dnech 11. září až 15. října 2019 vás srdečně zveme na
výstavu dětských prací a fotografií z doby současné
i dřívější. Zahajujeme ji vernisáží s kulturním vystoupením dětí ve středu 11. září od 15 hodin.
Srdečně vás zvou zaměstnanci MŠ

Správce sportovní haly
Nabízíme volné pracovní místo na pozici správce
sportovní haly při gymnáziu v Poličce.
Bližší informace na www.gympolicka.cz nebo na
tel. 605 376 662. Nástup možný od září 2019.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ
od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy,
časová flexibilita. Tel. 777 112 174
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Sto let
Nebyla to moje aprobace, ale bylo mi přisouzeno
učit občanskou nauku. To bylo v osmdesátých letech
na Obchodní akademii, tehdy Střední ekonomické
škole ve Svitavách. Do hodiny mi přišel mladý soudruh inspektor – měl jsem téma osmatřicátý rok.
Při hodnocení mi sdělil, že z hlediska ideologického jsem studenty ovlivňoval nesprávným směrem,
když jsem trvale používal spojení „naše republika“.
Byla to republika buržoazní, poučil mne. Řekl jsem
mu, že pro mne to byla naše republika, pamatuji se
i na květnovou mobilizaci, kdy kolem našeho domu
jezdila auta s československými vojáky a jak je naši
občané povzbuzovali. Jaksi navíc jsem mu řekl: „Vy
o tom víte jen to, co jste si přečetl ve skriptech, když
jste se připravoval na zkoušku.“ V očích jsem měl
zřejmě smrt. To, co se v literatuře používá jako alegorický obraz, jsem uviděl poprvé v životě na jeho obličeji. Poklesla mu brada a zalapal po dechu. Pohovor
ukončil a nevyhotovil o inspekci žádnou zprávu.
Vzpomněl jsem si na tuto příhodu po letech, když
se vzpomínalo stého výročí československé republiky. Vracel jsem se k ní s otázkou: jakého Československa to výročí bylo?
V duchu jsem si promítal některé příhody v běhu
let. Zatčení mého strýce a jeho kolegů za protektorátu gestapem za tištění letáků. Nebo deportace židovských spoluobčanů do Terezína. Nikdy jsem se
nesetkal s jediným tehdy protektorátním četníkem,
který by uveřejnil vzpomínky na to, jak při těchto
deportacích asistoval, stejně tak českých úředníků,
sestavující jejich seznamy pro cesty, jež neměly návrat. Z poličských Židů nepřežil žádný. Všichni byli
zavražděni. Poličská munička, za války Skoda Werke
zaměstnávala stovky totálně nasazených Čechů, pro
které byly postaveny dřevěné ubytovny v prostorách
nynějšího hokejového stadionu. Někteří sabotovali
práci pro Němce pod heslem PP – pracuj pomalu
a několik jich bylo zatčeno a vězněno v Terezíně. Také
můj budoucí švagr Petr. Osvobození Poličky Rudou
armádou a její vítání bylo nadšené a nikdy nevymizí
z paměti nás, co jsme to zažili.
První poválečné nadšení lze doložit například
spontánní pomocí Skautů při žních v nyní znovu
československém Baníně. Zajistili sklizeň obilí a dodnes o tom vypovídá děkovný diplom Ministerstva
zemědělství. Než jsme se nadáli, postihnul nás Vítězný únor, kterému naši občané i díky všeobecné
propagandě svým dílem přispěli. Ale zanedlouho
si paradoxně znovu připomínali období válečné,
kdy poslouchali Londýn, Hlas Ameriky či Moskvu a vyprávěli si stovky anekdot, zmírňujících tu
těžkou dobu. A zase se ladil Hlas Ameriky a teď už
Svobodná Evropa a opět se vyprávěly stovky anekdot. Zatímco za války byl národ sjednocen, nyní
začal žít dvojím životem: oficiálním a soukromým.
Tvrdost doby jsme pociťovali v mnoha směrech, ať
už šlo o znárodňování či vynucovanou kolektivizaci
zemědělství. Naplno poličáci poznali zvůli režimu
23. září 1949. Ve večerních hodinách přijeli příslušníci pardubické StB zatknout děkana Jaroslava
Daňka. Dění kolem děkanství zpozorovali lidé, jdoucí právě z kina (byl jsem náhodou také mezi nimi)
a členové chrámového sboru, kteří zkoušeli právě
v kostele. Prostranství před děkanstvím bylo brzy
zaplněno lidmi, kteří zatčení pana děkana bránili –
bylo to kolem 150–200 osob. Na poplach vyzváněly
i kostelní zvony. Lidé výzvy k rozejití neuposlechli,
obestoupili automobil StB a ten musel odjet s nepořízenou. Někteří účastníci této události skončili ve vězení, například náš soused a fotograf Oldřich Janele.
Padesátá léta se podepsala i u vykonstruovaného
soudního monstrprocesu s uzenářem panem K. Kurzem, zinscenovaného v poličské sokolovně… Lidé se
uzavírali do svého soukromí, otevíraného jen pro
souznějící duše. Proto ty útěky na budované chaty
a obnovované vesnické chalupy.
Vznikla neoficiální kultura, akceptovaná a podporovaná především mladými lidmi. V odlehčenějších šedesátých letech vznikaly malé divadelní
formy. I v Poličce jsme sehráli několik představení.
V režii profesora Slávka Tameleho to byly dvě aktov-

ky Slavomíra Mrožka, jako divadelní kroužek jsme
uspořádali večer Jaroslava Haška, pásmo veršů
Jiřího Voskovce Klobouk ve křoví a Staropražské
písničky. Gramoklub, neformální sdružení kolem
PhDr. O. A. Kukly diskutovalo o moderní hudbě,
o nových směrech výtvarného umění a pořádalo zájezdy, třeba ke hrobu Františka Halase. V uvolněné
atmosféře roku 1968 se začala nacvičovat poličská
hra Anežka. Než se dočkala premiéry, bylo vše jinak.
Po 21. srpnu projížděla městem okupační vojska
polské lidové armády. Občané v budově Městského
národního výboru podepisovali petici o vyhlášení
neutrality Československa a to bylo tak vše, co bylo
možno dělat.
Přece jen nějaké dědictví obrodného procesu zůstalo. Skauti v roce 1970 uspořádali v zátoce Svratky na Křižánkách tábor a přes příkaz ho zrušit, jej
dokončili. Smutnější dohru měl ve výroční den okupace vojsky varšavské smlouvy průvod skupiny demonstrantů, vedených Janem Edelmanem, Aloisem
Mrňákem, Petrem Doležalem – asi patnácti odvážných. Šli kolem našeho domu v Husovce, ale jen jsem
se díval… Účastníci tohoto protestu pak byli různým
způsobem novou normalizační garniturou postiženi.
Lidé se dál věnovali zálibám, kultuře, sportu, chatám, zahrádkám a cestování do zahraničí dovolených
destinací. Dostal-li někdo devizový příslib na cestu
do Jugoslavie, měl štěstí. Ale i v tomto období byly
inscenovány hry tehdejšího divadelního souboru,
které by kvalitou provedení obstály i dnes. Nemohu
nevzpomenout na mnohokrát reprizovanou Anežku,
která v prvních letech normalizace byla pro svůj děj
vnímána jako protest proti utahujícímu se šroubu
občanské svobody. Také vzpomínám na Molièrova
Tartuffa, Jiráskovu Lucernu či Čapkova Loupežníka.
Ve městě největší společenskou organizací byl Automotoklub Svazarmu. Pořádal motokrosové závody
Pod kopcem, v dobách největší slávy navštěvované
několika tisíci diváky a organizované jako mistrovství republiky. Závody automobilů do vrchu, známé
jako Borovnické serpentiny, kde startovalo přes sto
závodníků z celé Československé republiky, byly
atrakcí pro široké okolí. Závody na ledové ploché
dráze na Synském rybníku neunikly pozornosti Československé televize. Poličský Automotoklub jako
pořadatel dokázal splnit náročná kritéria, která si
televize stanovila pro uskutečnění přenosu.
Žili jsme si po svém, poslouchali Music USA Willise Conovera, Radio Luxemburg a brali jako součást
našeho žití oprýskané omítky, po odjezdu autobusů se zaměstnanci státních podniků vyprázdněné
poličské náměstí a poloprázdné kino při produkci
nejapných filmů spřátelených zemí. Dokázali jsme
však rozpoznávat – při promítání sovětského filmu
Pokání nebo Hořící sníh se Šukšinem bylo kino zaplněno. Stejně tak jsme si vybírali z produkce Klubu
čtenářů či edice Máj.
Výtvarník Zbyšek Sion vystavoval svá díla v roce
1967 na Světovém bienale v Paříži, v italském Luganu
či v Kolíně n. Rýnem na Expozici surrealismus v Evropě, ale v Československu se prezentovat nemohl.
Ne všemu jsme jen trpně přihlíželi. Ředitelka Lidové
školy umění paní Ellen Slavíková usilovala o přidělení názvu Lidová umělecká škola Bohuslava Martinů.
Po několikaletém úsilí a s váhavým souhlasem předsedy tehdejšího Městského Národního výboru nám
Ministerstvo školství tento název přece jen povolilo.
V sedmdesátém devátém roce byly do Poličky slavnostně převezeny ostatky Bohuslava Martinů a byla
založena společnost Bohuslava Martinů.
A tak, jak čas plynul, režim sám se zasloužil o dvojí život v socialismu. Od osmdesátých let poličská
omladina nevynechala žádnou příležitost navštívit
a spát pod širákem při Svojšickém slunovratu či zaplnit do posledního místa hlediště na zahradě U mlýna
při koncertu Brontosaurů. Nový sport skateboarding našel své obdivovatele v části mladých a Polička
se vbrzku stala vyhlášenou Mekkou tohoto odvětví.
Skejtisti, to je takové sympatické sdružení lidí, kteří
přes svá prkýnka přenášejí od počátku osmdesátých
let pohodu na své diváky a kteří jsou známí pořá-
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dáním světových soutěží v rozličných disciplínách
tohoto sportu dodnes. Návštěvy lidové veselice pod
hlavičkou Oslavy Československo Sovětského přátelství s vidinou nákupu nedostatkových banánů či
pomerančů byly jen dodatkovou veselicí s možností
uvidět též nějakého televizně populárního zpěváka.
Pro úplnost dodávám, že v Poličce vystoupil Pražský
výběr. Na jejich koncert si prý na vyšších místech
stěžovali místními ochránci ideové čistoty. Zanedlouho byl Pražský výběr zakázán. Před přeplněným
hledištěm zde účinkoval Semafor s Kyticí. Jak vidno,
byly zde dvě kultury žití, jimž už nebyl stávající režim schopen účinně se postavit. Listopad 1989 byl
spontánní, změna vládnoucí garnitury i v Poličce
proběhla rychle a plynule. Byly obnovovány zrušené společenské organizace jako Skauting, Sokol se
snažil o oživení své činnosti a vznikly nové politické
strany. Právně byl obnoven Divadelní spolek Tyl –
ten letos slaví 200 let své existence; byl vždy pilířem
poličské kultury. Také poličští skauti oslavili 100 let.
Po 40 letech uniformity žijeme v prostředí různorodých názorů, mnohdy protichůdných a jak se
ukazuje, návrat do dávných dob snášenlivosti, tolerance a pochopení k odlišnostem v myšlení nám
ještě není vlastní. Svět od konce dvacátého století je
světem nových uspořádání, světem digitální techniky, počítačové logiky i nových pohledů ideologických,
náboženských. To se odráží v rozkolísání ustálených
společenských norem. V záplavě informací a někdy
jejich komercionalizace se nesnadno orientujeme
a stáváme se konzumenty majitelů pravd, majících
v ruce jejich mediální šiřitelnost. Stále se ještě učíme
zacházet se svobodou. Otevřenost světa však dává lidem možnost rozšiřovat své vzdělání i praktické zkušenosti. Stačí kliknout. Nebo udělat selfíčko a poslat
několika spřízněným duším. Což tímto činím. Pohled do Jitřenky nám říká, kolik studentů poličských
škol se zúčastňuje různých vědomostních a praktických soutěží, kolik jich je zapojeno do mezinárodních projektů jako Erasmus a dalších. Vedou si dobře.
Vracím se na začátek své úvahy. Mluvil jsem o naší
republice a je historickou smutností, že v průběhu
sta let byla několikrát zbavena tohoto přívlastku –
v době protektorátu dokonce úplně, pak s přívlastkem republika socialistická. A dnes? Je to má tahleta
republika.
A. Klein

Z deníku
staromilce
23. září roku 1949 se rozezněl nad Poličkou kostelní zvon – burcoval proti zásahu Státní bezpečnosti, která hodlala zatknout milovaného (lidmi)
a nenáviděného (stranou a vládou) děkana Jaroslava Daňka. Letos si připomínáme sedmdesáté výročí události, která ovlivnila, vesměs tragicky, životy
mnoha lidí v několika příštích generacích. Podrobnosti popisuje v knize „Vzbouření a veřejné násilí
v Poličce 23. září 1949“ historik Mgr. Stanislav
Konečný. Současný správce poličské farnosti, P. Tomáš Enderle, dovedl vloni poprvé hrstku poutníků
ke kříži na Šibeničním vrchu, aby uctili památku
nespravedlivě pronásledovaných. Sedmdesát let…
Jak málo proti věčnosti, jak moc v lidském životě.
Kolik zmařených nadějí, snů… Cituji ze zmíněné
knihy: J. Z. byl (krom jiného) odsouzen ke ztrátě
živnostenského oprávnění navždy a ke ztrátě čestných práv občanských na dobu pěti let…
Nikoliv na okraj: prezident Klement Gottwald byl
čestným občanem Poličky až do června roku 2019!
Věděli jste to? Děkuji zastupitelům, kteří rozhodli
o ukončení této nehoráznosti. Dějiny mají nebezpečnou vlastnost – rády se opakují. Nedopusťme,
aby zvony nad Poličkou burcovaly proti bezpráví,
hlouposti a zlé moci.
-kaz-
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Vzpomínka na
F. Krincvaje

Zprávy z Masarykovy ZŠ

Pan František Krincvaj byl ředitelem Masarykovy ZŠ. Patřil mezi ředitele vstřícné a spolehlivé.
Jednal vždy přímo, věcně a velkoryse. Měli jsme
ho rádi.
Byl to krásný muž. Oduševnělý, vysoký, štíhlé
postavy, fešák. Krásně zpíval. Převelice se paním
učitelkám líbil. Učitelský sbor čítal 49 učitelek
a pár mužů, na jedné ruce bys je spočítal. Nedal
nikdy najevo sebemenší sympatie.
Osudový zlom nastal v roce 1979. Velmi vážně
onemocněl. Celý sbor oslavil 50. výročí narozenin
pana ředitele. Byl smutný. Jeho zdravotní stav se
postupně zhoršoval, byl léčen v poličské nemocnici. Zemřel v srpnu 1979.
Pan ředitel Krincvaj byl nejen schopný a oblíbený pedagog, ale i dobrý a spolehlivý spolupracovník a přítel. Proto na něj budou vždy vzpomínat jeho žáci a kolegové. Svou osobností přispěl
k dobré pověsti červené krasavice, Masarykovy
základní školy.
p. Friedlová

Aby nebyl
nikdo sám
Zdravím seniory. Školní prázdniny pryč i s hlídáním potomstva a přicházející září nám opět
o něco zkrátí den – o 1 hodinu a 47 minut, tedy na
11 hodin a 40 minut. Tvrdá připomínka vánočních
nákupů a podzimní nostalgie.
Říká se „Když je vlhko v září, v lesích houbám
se daří“, což bychom jako národ houbařů přivítali, ale ne na naše akce začínající 5. 9. sportovním
dnem na tenisových kurtech. Tenis, šipky, minigolf apod. Začátek v 10.00 hod. Zajišťuje Marie
Macková, Jaromír Faiman, Petr Lajžner.
Poznávací zájezd – Havlíčkův Brod, Humpolec,
Pelhřimov absolvujeme 12. 9. – odjezd v 7.00 hod.
od Stratílka – organizuje Slávek Vaněk.
Další z poutavých přednášek od PaeDr. Trnky si
vyslechneme 18. 9. od 14.00 hod. v DPS Penzion.
24. 9. navštívíme Jindřichův Hradec, Slavonice – odjezd 6.30 hod. od Stratílka – zajišťuje Slávek Vaněk.
Přestože prý září jezdí na strakaté kobyle, my
pojedeme hlavně na kolách, a to 26. 9. v 11.00 hod.
od mlýna, cíl Lačnov u Střílků s dobrou krmí, pitím, hudbou i zpěvem.
Přeji všem pěkné září. Za výbor SČR Polička
Petr Lajžner

V novém školním roce otevřeme 27 tříd s průměrnou naplněností 25 žáků, šest oddělení družiny a školní klub.
Díky zavedené nové metodě
financování školství můžeme
přijmout nové učitele. Tím vzniká možnost vytvořit menší pracovní skupiny pro
žáky v mnoha vyučovacích předmětech.
Vznikne větší prostor pro komunikaci mezi
žákem a učitelem i žáky navzájem, k řešení praktických úkolů a k aktivnímu využívání získaných
vědomostí a dovedností.
Budeme moci více využívat moderních metod
a forem činnostního učení, které dávají žákům
prostor ke konkrétním činnostem, samostatným
úvahám a tvorbě vlastních otázek, aby nebyli pasivními příjemci informací, ale projevili vlastní

iniciativu – pracovali, přemýšleli, tvořili a o práci
hovořili. Základním principem činnostního vyučování je probouzení zájmu (motivace) a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním za pomoci vhodných učebních
materiálů a pomůcek. Činnostní učení je založeno
na metodě objevování.
Během letních prázdnin došlo na pavilonu k rekonstrukci vodovodu a kanalizace souběžně s instalací vzduchotechniky. Nejmladší žáky tak přivítáme v novém prostředí. Obě rozsáhlé zakázky
provedla firma Kurštejn stavební a obchodní firma, s. r. o. Pardubice.
Prostory hlavní budovy školy sloužily týden
14. příměstskému táboru s Američany a od 20. července světovému campu Bothmery gymnastiky.
har

Chůze po střepech
Letošní podzim otvíráme ve čtvrtek 26. září
v 19 hodin v Divadelním klubu přednáškou Mozek, emoce a proč dokážeme cokoliv. Přednášet
bude Ing. Ivo Janeček, který se danému oboru
věnuje již více než 20 let. Pořádá semináře pro
jednotlivce i firmy v oblasti osobnostního rozvoje. Již více než 10 000 lidí s ním přešlo přes
žhavé uhlí. Mnoho lidí využilo i osobní konzultace či své problémy řešili s Ing. Ivem Janečkem
pomocí regresní terapie.
Co bude obsahem přednášky? Povídání o tom,
jak funguje náš mozek, jak náš život ovlivňují
emoce, co to je kvantová fyzika a jak můžeme
znalosti o ní využít v náš prospěch. Ukážeme
si, jak vnímáme realitu a co je pouhá představa.
Jak naše smysly ovlivňují vnímání okolního světa si ukážeme na několika příkladech. Přednáška bude doprovázena multimediální prezentací.
A praktické využití toho, co se dozvíte, můžete
vyzkoušet po prezentaci na svých nohách. Kdo
bude chtít, přejde si bosou nohou po střepech
a zkusí si ohnout lžičku. Jak to vše souvisí s environmentální oblastí? Jak říkají klasici: „Vše
souvisí se vším.“ Z čehož plyne, že každý člověk

má moc ovlivnit své životní prostředí kolem
sebe, ale i na druhém konci planety. Jak říká Ivo:
„Věřím, že pokud se naučíme důvěřovat svým
snům a přáním, dokážeme si je vyplnit. To, co
považujme za pravděpodobné, není vždy to, co
je doopravdy možné. Ve skutečnosti dokážeme
mnohem více, než si myslíme.“
www.nejsem.guru, www.firewalking.cz
Vstupné 80 Kč.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

31. 8. – 1. 9. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
7.–8. 9.
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
14.–15. 9.
MDDr. Novák Peter, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236
21.–22. 9.
MUDr. Nováková Lenka, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236
28.–29. 9. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614

Kardiaci zvou
Zhodnocení červencových akcí:
V sobotu 13. 7. 2019 jsme se vypravili vlakem
na výlet do Květné u Poličky. V Květné nám paní
Kacálková představila tanec v rytmu hudby se
psem, dále jsme zavítali k nízkoenergetickým
rodinným domům. Následovala procházka na
hasičskou zahradu, kde nás přivítal starosta
obce Květná pan Petr Škvařil, který nám řekl několik zajímavostí k historii Květné a doprovodil
nás na prohlídku kostela. Vycházky se zúčastnilo 54 našich členů a akce byla z jejich strany
hodnocena velmi kladně.
Plánované akce na září:
V sobotu 21. 9. 2019 pořádáme výlet na Baťův
kanál. Cena výletu včetně oběda je 150 Kč pro
členy, ostatní 200 Kč. Od 12:00 do 13:00 hod je
zajištěna plavba lodí z Bzence do Petrovic a autobusem zpět do Bzence, kde je zajištěn oběd. Po
obědě bude následovat rozchod v místě konání
vinařských slavností.
Odjezd autobusem z Poličky v 7:00 hod, ze
Svitav v 7:30 hod.
Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Akce Ekocentra Skřítek do konce roku:
• 16. 10. – Stromy – naši přátelé a pomocníci
(přednáška) – Lara Kucher
• 24. a 25. 10. – Den stromů 2019 – zábavně-vzdělávací akce pro MŠ a ZŠ
• 6. 11. – O kamenech (přednáška) – Ondřej
Stískal
• 9. 11. – Urinoterapie (seminář) – Jiřina
Vepřeková
• 11. 12. – Z temnoty duše… světlo – promítání
filmu s následnou besedou s režisérem Viliamem Poltikovičem
•… a možná přijede i Konopná doktorka (přednáška v jednání)
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková

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

Skautský westernový tábor
Jako každý rok, patřilo i letos 3. a 4. týden v červenci tábořiště Nedvědička našemu skautskému
táboru. Tento rok se z nás stali osadníci kolonizující
Divoký západ. Každá družina si založila město. Do
něj si pak kupovala stavby za peníze z bojovek. Stavěli jsme železnice a mosty, hnali jsme svá stáda, hledali poklad, nebo jsme bojovali s bandity. Dva večery
jsme si mohli zahrát v saloonu třeba poker či ruletu.
Nechyběl ani průzkum krajiny v podobě výprav do
okolí. Jeden večer pak patřil třem světluškám, čtyřem skautům a jedné skautce, kteří složili slib. Celých 14 dní nám počasí přálo a díky skvělému programu našich roverů jsme si tábor plně užili.
Anežka Vargová – Pampeliška

DPS Penzion zve
12. 9. – Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
16. 9. – Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
18. 9. – Jiřinkový bál od 14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion,
vybíráme 50 Kč na občerstvení. Účastníci obdrží při
vstupu malý dárek, společně s Poupaty si zazpíváme
květinové písničky a na úvod si zatančíme na skladbu od Bedřicha Smetany – Jiřinková polka.
26. 9. – Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.

Oznámení o zahájení sběru
ovoce na 50% destilát
Letos je málo ovoce a proto si pospěšte,
výkup bude letos krátký. Zahájení v sobotu
7. září 2019 v 9:00–11:00. Provozní doba:
středa 15:00–17:00, sobota 9:00–11:00.
Jiný termín po dohodě.
Tel. 728 838 385 nebo 737 940 432.
Sběrné místo: Polička – U Liboháje 64
(nad fotbalovým hřištěm).

Z činnosti
DPS Penzion
Letní měsíce všichni rádi trávíme venku v přírodě. Jinak tomu není ani v DPS Penzion. Senioři se
opět sešli v atriu tentokrát na trampském odpoledni.
Trampování je vůbec taková česká specialita a tak
jsme při našem setkání nevynechali povídání o his-

torii i současnosti toho fenoménu. V naší trampské
osadě bylo veselo. Na kytary hráli pan Růžička a pan
Mužík, všichni si společně s nimi zazpívali a grilované klobásy s pivem taky velmi chutnaly. I když správný tramp chodí do přírody ať prší, chumelí, nebo
svítí sluníčko, byli jsme rádi, že nás doprovázelo sluníčko a pršet začalo až večer. Spaní pod širákem jsme
pro tentokrát vynechali. Šikovné ručičky batikovaly
plátěné tašky. Batikování je vždy takové kouzlení
s barvami a nápady. Tašky jsou nádherné. Můžete si
je prohlédnout ve výstavním koutku vestibulu DPS
Penzion. Ani v těchto parných dnech jsme nezapomněli na oslavence, kterým přišel zazpívat Pěvecký
soubor Poupata a na hudební nástroj je doprovázel
pan Hladík.

Počítačový kurz
pro seniory
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením na ovládání počítačů v každodenní praxi.
Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatele.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 26. 9. do
28. 11. 2019, vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do
12.00 hod. Na výuce jsou vždy dva zájemci, které
vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí
celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený,
proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet uchazečů pro zahájení
kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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XX. výročí volejbalového soustředění

Turisté zvou
středa 4. září – K prameni
Chrudimky
Odjezd linkovým autobusem
v 8.10 hod na zastávku Krouna-Oldříš. Ze zastávky po neznačené cestě k červené TZ do Dědové. Po žluté TZ do Filipova a po
zelené TZ k prameni Chrudimky. Odtud po zelené
TZ půjdeme přes Svratouch na autobus do Svratky.
Trasa asi 11 km. Vycházku vede Jiří Andrle.

Tradiční letní volejbalové soustředění se letos
díky výročí neslo v netradičním duchu. Sedmdesátka děvčat a sedm chlapců si to dozajista užili.
Naše animátorka Naďa připravila řadu aktivit
především pro naše prcky. A tak se slavil Mikuláš,
adventní neděle, Štědrý den. Ten byl obzvlášť povedený, neboť starosta Čestic nám rozsvítil velký
vánoční stromek a městysem se linula vánoční

Zbyla i chvilka na koupání v rychnovském bazénu i v Orlici.
Kuchyň letos vzaly kobylky doslova útokem.
O snídani, večeři a svačinky se tradičně starala
Eliška s Lenkou a měly plné ruce práce. Nezbyla
ani rohová buchtička, ani rohlík, ani kousek chleba. Všem velmi chutnalo. No a na Nový rok jsme
byli doma.
har

12.–15. září – Brdy
Jako každoročně se vydáme společně s turisty
z Moravské Třebové a Svitav do oblasti Brd. Projdeme nově značené turistické trasy.
středa 18. září – Moravský kras
Navštívíme Sloupsko-šošůvskou jeskni. Pojedeme vlakem v 7.30 hod do Blanska, poté autobusem
do Sloupu k jeskyni. Prohlídka jeskyně. Pěšky
přes Šošůvku a Ostrov do Vilémovic. Autobusem
do Blanska. Pěšky asi 12 km. Výlet připravil Jiří
Andrle.
neděle 29. září – Přes Karlštejn
Odjezd vlakem v 8.31 hod do Čachnova. Odtud
po modré tur. značce přes Karlštejn a po červené
značce kolem Malých Perniček do Pusté Rybné.
Zpět linkovým autobusem do Poličky. Trasa asi
11 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

V Poličce zvítězil
Novozélanďan
V pátek 2. srpna byla Polička po sedmé etapovým
městem. Na start 2. etapy 23. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2019 se v poledne na Palackého náměstí postavilo po absolvování novoměstské 1. etapy 123 cyklistů.
Etapa měřila 134,3 km. Cyklisté absolvovali trať přes
Kamenec, Sádek, Lačnov a Borovnici do Javorku, kde
absolvovali 9 okruhů vedoucí přes Jimramovské Paseky, Líšnou, Vříšť, Sněžné a Daňkovice do Javorku.
Po absolvování těchto náročných okruhů se peloton
vrátil zpět do Poličky, kde za vynikající divácké kulisy na Palackého náměstí zvítězil Novozélanďan Batt
z holandského týmu Willebrord v čase 3:09:12 hodin.
Druhé místo obsadil Haller z německého národního
týmu, třetí byl Zahálka z týmu Elkov – Author v čase
vítěze. Se ztrátou 8 sekund peloton dovedl další
člen týmu Elkov – Author Neuman, 5. místo obsadil Petruš z Topforexu Lampierre. Cyklisté za etapu
nastoupali 2 501 výškových metrů, přesto vítěz trať
absolvoval průměrnou rychlostí 42,5 km/h. Po této
etapě se stal vedoucím závodníkem v průběžném pořadí Holanďan Van Del Doll.
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hudba a zpívaly se vánoční koledy. Každý, kdo přivezl dáreček, byl také obdarován. Sportovní areál
byl vyzdoben svítícími stromky, baňkami a ratolestmi. O květinovou výzdobu se postarala firma
Šlosr a syn. Poté se slavil Štěpán a Silvestr, kdy si
každá skupinka připravila program. Ať už zněly
písně, taneční kreace či básničky, vše se náramně
líbilo. Do pomyslné půlnoci zazpíval pár songů
trenér Petr a za světla prskavek jsme zakončili den
ohňostrojem.
Den starších žákyň, kadetek a juniorek začínal
tradičním výběhem a crosem v lese. Nabírala se fyzička. Pak tvrdá dřina na kurtech. Podvečerní čas
byl vyhrazen turnájkům. Kadetky a juniorky absolvovaly společné tréninky, na starší žákyně čekaly
atletické disciplíny, sportovní kvízy a tabata.

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

Sportovní tábor
Sportovní tábor uzavíral nabídku příměstských
táborů Mozaiky. Byl vystavěn na sportovních aktivitách. Letos se zapojily oddíly ledního hokeje,
volejbalu, tenisu, hokejbalu, gymnastiky, atletiky,
turistů a vodácký Neptun. Pondělí začalo disciplínami na hřišti Na Lukách, pokračovalo tenisem
a míčovými hrami. Pestré bylo úterý, kdy skupina dětí předváděla své umění na kajaku, raftech
a loďkách na koupališti. Ve čtvrtek si vyzkoušely
jumping, gymnastiku a atletické disciplíny. Děvčata zaujal hokejbal. Středa a pátek byly ve znamení výletů. Za finanční pomoci sportovní komise
města jsme mohli navštívit brněnský Jungle park.
Pěší výlet v pátek nás zavedl na hřebečské stezky
har

Polička je světovou metropolí SK8áků
Je to tak, už ne do Říma, ani do jakéhokoli ji- dený závod. Vše jste bezvadně zajistili, zatímco
my jsme si sobecky a bezstarostně užívali každou
ného města na světě, ale jen a jen do Poličky. Dne
sekundu bez jakéhokoli úsilí přidat ruku k dílu.
11. srpna skončily na nábřeží Svobody závody ve
Možná to již bylo řečeno v minulosti, ale rád
SK8 slalomu a pozitivní příspěvky na sebe nenebych potvrdil, že Polička je opravdu světovou
chaly dlouho čekat.
Jednalo se o závody s nízkým statusem „Prime“, metropolí ve skate slalomu. Kalifornie i Colorádo
jsou minulostí. Není to už ani Paříž, ani žádné jiné
ale i tak si do Poličky přijelo zazávodit více jak
město. Je to právě zde ve středu České republiky –
60 jezdců. Závodům ještě předcházel čtyřdenní
je to Polička.
Camp v Novém Městě na Moravě, kde si závodníci
Poprvé jsem zde závodil v roce 1989 a po celých
mohli zajezdit přímo ve Vysočina Aréně a připra30 let jste drželi krok. Petře, Ty jsi v té době nebyl
vit se tak na víkendové závody. Celá tato týdenní
ještě ani na světě. Za posledních 5 let jsi to ale Ty,
paráda nejvíce ohromila prezidenta mezinárodní
skate slalomové asociace (ISSA) Janiho Soder- kdo řídí tuto show a kdo ji dotáhl na vyšší úrohalla, který Poličce a SK8 vysekl velkou poklonu. veň. Tento rok to byl pouze takzvaný Prime závod,
ale ignorujme význam slova Prime u ISSA (průPosuďte sami.
„Myslím, že obrázek (společná fotografie po zá- měrná úroveň) a pojďme použít přídavné jméno
vodech, pozn.) mluví sám za sebe, ale i přesto si “Prime” jako kvalitní, důležitý, skvělý atd. Protože
nemohu odpustit napsat pár slov a vyslovit vděč- takové to opravdu bylo.
Jménem všech závodníků bych rád vyslovil obnost organizačnímu týmu v Poličce vedenému Perovské DĚKUJI, Tobě Petře a celému Tvému orgatrem Matoušem. Minulý víkend jste opět odvedli
vynikající práci. Postarali jste se o nás jak v kem- nizačnímu týmu.“
Příští článek již bude přímo o závodech a umíspu, tak i při samotných závodech. Úžasně jsme si
tění našich poličských jezdců. Všichni nám udělali
to užili. Obstarali jste vše potřebné od ramp přes
dráhy až po párty. Byl to velice profesionálně ve- velkou radost, a tak se těšte na výsledky.

Hokejista Jílek bodoval ve veslování
Minule jsem informoval čtenáře Jitřenky
o kvalitním rekordu veslaře Ondřeje Junga.
Uběhlo pár týdnů a na světě je další skvělý zápis.
Postaral se o něj opět mladík, teprve 19letý Jiří
Jílek.
Jirka začínal v soutěži pěkným výkonem
227 opakování. Potom rok v práci popotahoval
20 až 50kg těžké cihly, což byl pro něj současně
i velmi kvalitní trénink. Hlavně díky němu se
bývalý dorostenecký extraligový hokejista tak
výrazně zlepšil ve veslařské soutěži.
Nový rekord Jiřího Jílka má hodnotu 505 opakování se 40kg závažím, což znamená posun ze
77. místa až do TOP 20 na 18. místo v žebříčku
veslařů.
Šestnáct let hokeje, tři roky posilování a fyzická práce, to je účinná kombinace, díky které
Jirka tak výrazně zabodoval v silné konkurenci
372 mužů.
Vysoký, šlachovitý borec tímto rekordem navíc získal i hodnocení výkonnosti – železná kondice. Pěkná práce, gratuluji!
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

V sobotu 20. 7. se na pískových hřištích ve sportovním
areálu v Sebranicích uskutečnil
XIX. ročník Poličského bagru.
Letos hrály smíšené páry, kterých
bylo sice méně než v předchozích
ročnících, ale v bojovnosti si s nimi nezadaly.
Z celkového počtu sedmi dvojic vyhrálo družstvo
Děvčátko z pralesa následováno týmem Hrábě. Třetí
skončili Obříci a čtvrtí Švejžužu.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel. Jsou to MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. reklama, Kovoslužba Bulva, Chr. Hansen, Tiskárna Polička a především tajemný pan Mára (ten machr přes
hlavy). Naše poděkování patří také obci Sebranice za
prvotřídní technické zabezpečení celé akce.
J. K. Dvořák, TJ Spartak, RS – Volejbal
policskybagr.nastrankach.cz

Blahopřejeme
Dne 8. srpna 2019 oslavila
80. narozeniny paní Marie
Havelková. Do dalších let
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohodu.
Rodina

Vzpomínáme
Dne 1. září vzpomínáme
3. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn,
tatínek, bratr, dědeček, pan
Bohumír Zrůst.
S láskou stále vzpomíná
maminka, bratr, syn
a dcera s rodinami.
Dne 2. 9. uplyne pět let
od úmrtí pana Zdeňka Jílka.
S láskou vzpomíná
manželka Květa s rodinou
a přátelé.

Úspěch Ondřeje Švandy na ME v šachu
Velmi dobrého výsledku dosáhl poličský hráč
Ondřej Švanda na Mistrovství Evropy mládeže
v šachu. Turnaj se konal v prostorách výsta
viště Incheba Expo Bratislava od 1. do 11. srpna.
Na turnaji startovalo přes 1300 účastníků ze
49 zemí. Hráči a hráčky se utkali v celkem dvanácti kategoriích rozdělených dle věku a pohlaví.

Poličský bagr

Nejvíce účastníků přicestovalo z Ruska, Slovenska a České republiky. Všechny turnaje se hrály
na 9 kol tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut na dohrání s bonifikací 30 vteřin za každý
odehraný tah. Pořadatelé zajistili online přenos
z více než 400 šachovnic, takže internetový divák si určitě vybral. K dispozici byl také video
přenos s komentářem.
Ondřej vstupoval do své kategorie chlapců do
16 let jako 39. nasazený hráč z celkového počtu
139 hráčů v této kategorii. Ondřej uhrál nadprůměrných 6 bodů z 9 možných a skončil na velmi
pěkném 19. místě. Při troše štěstí v pomocném
hodnocení mohl skončit do 10. místa.
Tento kvalitní výsledek mu zajistil nominaci na šachovou olympiádu mládeže družstev
do 16 let v tureckém městě Corum v termínu
28. 10.–6. 11. 2019.
Chtěl bych poděkovat městu Polička za finanční podporu Ondřeje v účasti na tomto turnaji.
Radek Švanda

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

V letošním roce 26. září
vzpomínáme na 80. výročí
narození naší maminky Věry
Schauerové.
Bohužel dne 13. 9. uplynou již tři roky ode dne, kdy
nás navždy opustila.
Děkujeme všem, kteří na ni,
spolu s námi, vzpomenou.
Děti s rodinami
„Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.“
Dne 14. září uplynou pro
nás dva smutné roky ode dne,
kdy utichlo srdce našeho milovaného manžela, tatínka,
syna, bratra, dĕdečka a kamaráda, Václava Valenty.
S láskou vzpomínají
manželka, dĕti, rodiče,
vnouček a sestra s rodinou
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý
4. středa
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí
10. úterý
11. středa
12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí
17. úterý
18. středa
19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý

ZAVŘENO
SANITÁRNÍ DEN - ZAVŘENO
6.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-20.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-20.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
12.00-20.00, 16.00-18.00 (3 dráhy
ORKA)
6.00-7.30, 14.30-20.00
6.00-7.30, 14.30-19.00, 16.00-17.30
(2 dráhy ORKA), 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.30-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
12.00-20.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00

25. středa

6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.30-20.00
kondiční plavání
26. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
27. pátek
12.00-20.00
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle 13.00-19.00
30. pondělí 13.30-16.00, 18.00-20.00
Sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org.
a facebook.
Rozpis kurzů – ZÁŘÍ
• 9. 9. pondělí 16–18 kurzy, ORKA (3 dráhy)
• 11. 9. středa 16–17.30 ORKA (2 dráhy)
• 16. 9. pondělí 16–18 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 17. 9. úterý 16–18 kurzy
• 18. 9. středa 16–17.30 ORKA (2 dráhy), 16.00–
17.00 relaxační plavání (2 dráhy), 17.15–18.15
aquafitness
• 23. 9. pondělí 16–18 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 24. 9. úterý 16–18 kurzy
• 25. 9. středa 16–17.30 ORKA (2 dráhy), 16.00–
17.00 relaxační plavání (2 dráhy), 17.15–18.15
aquafitness
• 30. 9. pondělí 16–18 kurzy, ORKA (2 dráhy)
Milí rodiče, oznamujeme vám, že vaše děti můžete přihlásit do kurzů na mailové adrese plaveckaskola@tespolicka.cz. Z technických důvodů nebudou pokračovat kurzy plavání kojenců a batolat
a plavání rodičů s dětmi od 1 roku do 3 roku.

Zahájení plaveckého oddílu
ORKA od 9. září 2019
Zahájení kurzů plavecké školy od 16. září 2018
Pondělí:
• 16–17 hod. přípravka ORKA, Zdeněk Jandík
• 16–17 hod. delfínek 6–9 let, Zdena Šemberová
• 16–17 hod. děti kapříci od 4–7 let velký b., Jolana Kozlová
• 17–18 hod. delfínek 6–9 let, Jolana Kozlová
• 17–18 hod. delfínek zdokonalovací kurz 6–9 let,
Zdena Šemberová
• 17–18 hod. plavecký oddíl A+B ORKA, Zdeněk
Jandík
Úterý:
• 16:00–16:45 hod. rodiče s dětmi velký bazén –
3–4 roky, Jana Divoká
• 16–17 hod. kosatky – zdokonalovací od 6-9 let,
Lenka Vejdělková
• 17–18 hod. kosatky – zdokonalovací od 8-12 let,
Lenka Vejdělková
• 17–18 hod. kapříci – 4–7 let, Jana Divoká
Středa:
• 16:00–17:30 hod. plavecký oddíl Orka, (2 dráhy),
Zděněk Jandík
• 16–17 hod. relaxační plavání, (2 dráhy), Jana
Nyklová
• 17:15–18:15 hod. AQUAFITNESS, Jana Nyklová
KURZY jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Kapříci 4–7 let, Delfínci 6–9 let, kosatky 6–12 let
zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký oddíl ORKA,
Relaxační plavání, Aquafitness.
Přihlášky obdržíte v průběhu měsíce září na plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
KOUPALIŠTĚ září 2019
Koupaliště bude v září otevřeno od neděle 1. 9. do
pátku 6. 9. denně od 12:00 hod. do 19:00 hod. dle
počasí.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu jsou zveřejněny
na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org. Facebook: Plavecký bazén Polička
Sauna bude v měsíci září uzavřena.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu
Po, st, pá
10.00-12.00 a 14.00-20.00
Út, čt
14.00-20.00
So
17.00-19.00
Provoz zimního stadionu-září
Provoz zimního stadionu bude upřesněn v průběhu září na www.tespolicka.cz a vývěsní tabuli
u vstupu do zimního stadionu.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Jitřenka – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného 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, e-mail: 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, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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