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Noviny občanů města Poličky a okolí

Památky děkují! Cena
veřejnosti putuje do Poličky
V prvních říjnových dnech již tradičně oceňuje Národní památkový ústav příklady dobré praxe. Ceny
s názvem Patrimonium pro futuro byly v letošním
roce udíleny 2. října na severočeském zámku Lemberk. Vůbec poprvé míří jedna z nich do Pardubického kraje.
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Polička je
příkladem v péči
o památky

A jaký je příběh samotného sloupu?
Radní královského věnného města Poličky nechali na poličském náměstí postavit mariánský sloup
jako dík Panně Marii a svatým patronům za ochranu
před velkým morem, který ochromil v roce 1713 české království, ale městu se zázračně vyhnul. Sloup

Cena veřejnosti za opravu Mariánského morového sloupu je velkým úspěchem a oceněním
dobré práce našeho města v oblasti péče o památky. Restaurování Mariánského morového sloupu
v Poličce bylo oceněno odbornou porotou s velkou
podporou veřejnosti. Město Polička bylo zároveň
hodnoceno jako příklad dobré praxe v péči o historické památky v dlouhodobém horizontu. Zde
je na místě zmínit Ing. Martu Mastnou, která má
naprosto zásadní podíl na dlouhodobé koncepční
práci města při obnově historických památek v Poličce. Za to jí patří naše velké poděkování.
Za vedení města Poličky
Pavel Štefka, místostarosta

Divadelní spolek
Tyl slaví 200 let!
Letos slaví poličští ochotníci výročí 200 let od
založení jejich spolku a po celý rok mají připravený
zajímavý program. Za jeden z pomyslných vrcholů
oslav můžeme považovat výstavu v poličském muzeu. Ta mapuje rozmanitou historii ochotnického
spolku a divadelnictví v Poličce. Poznejte začátky
i současnost jejich činnosti, časy dobré i zlé na pozadí českých dějin.
„Na výstavě s názvem V HLAVNÍ ROLI DIVADLO
… aneb 200 let poličských ochotníků bude k vidění
Vybírání vítězů v jednotlivých kategoriích (obnova
památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky) je vyhrazeno odborné
porotě. Prostřednictvím internetového hlasování
však může veřejnost podpořit svého favorita, který
získá cenu Památky děkují. Největší počet hlasů v letošním roce obdržel Mariánský morový sloup v Poličce. Za restaurování této významné kulturní památky
byli nominováni restaurátoři Mgr. BcA. Petr Gláser a BcA. Renata Poláková Tauchmanová, starosta
města Poličky Jaroslav Martinů a vedoucí odboru
územního plánování, rozvoje a životního prostředí
MěÚ Polička Ing. Marta Mastná, která křišťálovou
plaketu za město Polička převzala.
Představitelé obce byli na ocenění navrženi za příkladný přístup k restaurování, jmenování odborné
komise a iniciování celkového interdisciplinárního
restaurátorského průzkumu, restaurátoři pak za
nadstandartní přístup, precizně a profesionálně odvedenou restaurátorskou práci.
Na ocenění byl mariánský sloup navržen ze strany NPÚ, ÚOP v Pardubicích. „Ocenění veřejnosti je
z našeho pohledu velice cenné také proto, že dokládá
kladný vztah místních obyvatel k jejich kulturnímu
dědictví. Fakt, že veřejnosti na vlastním kulturním
dědictví záleží, je prvním předpokladem k tomu, aby
se kulturní památky dařilo chránit.“ Uvedla tisková
mluvčí NPÚ, ÚOP v Pardubicích Jana Řehounková.

trojbokého půdorysu na náměstí postavil v letech
1727–1731 přední český sochař Jiří František Pacák
se svojí dílnou, kde vedle českých patronů sv. Václava, sv. Víta, manžela Panny Marie sv. Josefa a rodičů Panny Marie sv. Anny a sv. Jáchyma, osadil
i morové světce sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Karla
Boromejského a ochránce před požáry sv. Floriána.
Na třech stranách pilíře, který je završen sochou
Panny Marie – Immaculata, vysekal J. F. Pacák figurální reliéfy vztahující se k matce Boží – Zvěstování,
Nanebevzetí, Korunování. Obyvatelé města včetně
jeho představitelů byli hrdí na tento počin, a proto
nechali u rytce Michaela Jindřicha Rentze, který působil i na Kuksu, vyrýt a vytisknout velkou a menší
mědirytinu s tímto mariánským sloupem. Nádheru
sloupu v době jeho vzniku vystihuje vyjádření Michaela Jindřicha Rentze: „Poličskému sloupu se nemůže žádný vyrovnat, a to včetně trojičního sloupu
od M. B. Brauna v Teplicích.“
Použitý kámen na sochařskou výzdobu a na vlastní pilíř, kde jde spíše o opuku, ztrácel od doby postavení statue své vlastnosti, k čemuž výrazně přispěly
i v dobré víře používané prostředky, postupy a materiály v průběhu minulých oprav, které kameni spíše
uškodily.
Kolektiv restaurátorů přistupoval k zásahu komplexně, nebyly opomenuty žádné odborné postupy
ovlivňující restaurování, plně ak- (pokr. na str. 3)
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Divadelní hra Anežka (rok 1909)
původní opona, množství kulis, rekvizit, plakátů
i fotografií. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet
různé kostýmy, nechte své děti zahrát divadýlko
nebo si vyrobit prstovou loutku,“ (pokr. na str. 13)

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
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Z Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
města Poličky konané dne 23. září 2019
RM doporučuje ZM ke schválení realizaci investičního záměru „Stavební úpravy domu č. p. 68, Polička – Lezník pro účely sociálního bydlení“ a jeho
financování v roce 2020.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce
a Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce“ – společnost Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o., České Budějovice,
na akci „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce a Oprava části komunikace
a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce“.
RM schvaluje odstoupení z projektu „Chodník
u silnice II/363, ul. Hegerova v Poličce - ISPROFOND 5537510186“ a následné administrativní
ukončení žádosti o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na
rok 2019 - II. s Pardubickým krajem.
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Parkové úpravy v lokalitě
Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 Terénní úpravy“ ve složení důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p. č. 110
o výměře 24 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí
40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM schvaluje uzavření dohody o parcelaci, etapa
I. za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě na
Pasekách.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku p. č. 5947/2 v k.ú. Polička mezi městem
Poličkou jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha 3.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p. č. 5769/46 o výměře 380 m2 v k.ú. Polička.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje povodňový plán stavby „Stavební
úpravy lávky v parku v Poličce“.
RM schvaluje servisní smlouvu na provozování
a údržbu výtahu v domě č. p. 1181 na ul. J. Seiferta
v Poličce s firmou KONE, a. s., Praha 6 - Vokovice.
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady
města Poličky konané dne 7. října 2019
RM schvaluje složení stálé pracovní skupiny pro
realizaci „Programu regenerace Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi
městem Poličkou a společností T.E.S. s r.o., Polička.
RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Pavla Štefky a Ing. Naděždy Šauerové
do švýcarské Basileje v termínu 22.–25. 11. 2019.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené pojištění vozidla č. 50290966-14, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – Kolektivní pojištění odpovědnosti, č. 43830475-71, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha.
RM schvaluje platový výměr panu Petru Cuperovi, řediteli příspěvkové organizace Tylův dům, Polička s účinností od 1. 11. 2019.
RM schvaluje složení komise pro formulaci zadání architektonické soutěže pro výstavbu bytového
domu v lokalitě stávajícího dětského domova.
RM schvaluje nabídku účastníka Královské
lesy, s. r. o., Ždírec nad Doubravou, na zhotovení za-
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kázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy“,
jako nejvýhodnější.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Parkové
úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy“ s dodavatelem Královské lesy, s. r. o., Ždírec nad Doubravou.
RM schvaluje doplnění stožárů a svítidel veřejného osvětlení v části parku v Poličce.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 3 Územního plánu Polička s Urbanistickým střediskem BRNO, spol. s r. o., Brno, dle
důvodové zprávy.
RM souhlasí s navrhovanými podmínkami pro
vybudování nové optické sítě na území města Po-

ličky pro společnost T-Mobile Czech Republic, a. s.,
Praha.
RM schvaluje záměr směny pozemků v k. ú. Svojanov – p. č. 358/2 trvalý travní porost o výměře
6504 m2 za pozemkovou parcelu č. 344 trvalý travní porost o výměře 6794 m2. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 5.800 Kč bude předmětem
finančního vypořádání ve prospěch města Poličky.
RM schvaluje záměr prodeje odpovídajícího podílu na stavební parcele č. 3055 v k. ú. Polička, jejíž
součástí je bytový dům č. p. 934–937 na ulici Sídliště Hegerova vlastníkům bytové jednotky v domě
č. p. 934–937, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

Jak probíhají a co jsou
pozemkové úpravy
V této a následujících vydáních Jitřenky se pokusíme přinést vysvětlující texty, které by měly
představit a pokud možno srozumitelně popsat
institut pozemkových úprav, o kterých již někteří
přispěvatelé informovali v předešlých vydáních
v souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města
připravit se na možnost spuštění pozemkových
úprav v Poličce. Následující text čerpá z oficiálních
materiálů Státního pozemkového úřadu (SPÚ),
který celý proces řídí a koordinuje.
Pozemkové úpravy jsou procesem, který uspořádává vlastnické vztahy a vytváří novou digitální
mapu. Jsou důležitým nástrojem při řešení retence vody v krajině, protierozní a protipovodňové
ochrany a také v boji proti suchu.
Zahájení řízení – SPÚ zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské
půdy v dotčeném katastrálním území.
Proces zahrnuje několik fází prací:
1. přípravné práce – provádí se průzkum území,
analýzy území, geodetické zaměření skutečného
stavu terénu, stanovení obvodu pozemkových
úprav a soupis nároků jednotlivých vlastníků včetně ocenění pozemků.
2. navrhované práce – na základě zaměření
skutečného stavu území a provedených analýz se
navrhne tzv. plán společných zařízení, který tvoří
základní multifunkční kostru území (polní cesty,
protierozní, protipovodňová a ekologická opatření).
Do této kostry je umisťováno nové uspořádání pozemků, které je projednáno s vlastníky a dotčenými

orgány státní správy. Aby bylo možno rozhodnout
o schválení návrhu nového uspořádání pozemků,
musí být návrh odsouhlasen vlastníky alespoň
60 % výměry pozemků v obvodu pozemkové úpravy.
3. realizační práce – vytvořena je nová digitální katastrální mapa. Po dokončení pozemkové
úpravy má každý vlastník nárok na vytyčení nově
navržených pozemků. Finální činností spojenou
s pozemkovými úpravami jsou realizace prvků
a opatření navržených v plánu společných zařízení
(polní cesty, protierozní meze, vodní nádrže či výsadba zeleně atd.).
Pokud jde vše bez komplikací, trvá řízení o pozemkových úpravách zhruba 4 roky.
K některým pojmům:
Plán společných zařízení – stěžejní dokument
celé pozemkové úpravy. Lze jej rozdělit na: opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní, vodohospodářská a opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí.
Nové uspořádání pozemků – základem pro návrh nového uspořádání je zaměření skutečného
stavu a Plán společných zařízení. Do takto vymezené „kostry“ jsou vlastníkům pozemků navrhovány nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřenou cenou, výměrou,
vzdáleností a podle možnosti i druhem pozemku.
Tyto nové pozemky mohou mít jiné hranice, než
byly u původních pozemků, případně je možné
sloučit více pozemků jednoho vlastníka do menšího množství pozemků.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

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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Poděkování za ocenění a reakce na „Morový sloup
aneb takoví jsme byli“
V závěru loňského roku skončila naplánovaná
Zprávy o průběhu i dokončení oprav kolovaly v mé- škozené prvky, a z kterého je i čtveřice velkých soch
kompletní obnova mariánského morového sloupu
diích lokálního i celorepublikového charakteru. Aby
a další části sochařské výzdoby. To jen tak v krátkosna náměstí v Poličce. Náročné a nákladné restau- se mohla zapojit i širší veřejnost, pořádaly se besedy
ti. Problematika péče o památky je, jak rádi uvádíme,
rování trvalo téměř celé čtyři roky a zaměstnalo
a přednášky. V duchu tohoto otevřeného přístupu „mnohovrstevnatá“, nemá jednoduchá pravidla, není
celou řadu odborníků i řemeslníků mnoha profesí. bych nyní rád krátce reagoval i na poznámku pana
černobílá a mívá mnoho často protichůdných řešení.
Jedním z klíčových prvků provedené opravy byla
Petra Klusoně v devátém čísle poličské Jitřenky ze
Na nás pak je, abychom se snažili vybrat to nejlepší
náhrada čtyř nadživotních soch, které se nacházely
září 2019. Je to sice poznámka přinejmenším zvlášt- z nich.
v havarijním stavu, za kamenosochařské kopie v no- ní a pomýlená, ale i přesto nebo právě proto si reakci
Také mám svou představu o prožívané současvém přírodním kameni. Ostatně právě havarijní stav
zaslouží.
nosti, ale pokusím se vyhnout zbrklým soudům
sochařské výzdoby a symbolický pád knihy z ruky
Na vysvětlenou musím doplnit, že panem Kluso- a zobecňování. Nevím, jací jsme nebo jací jsme byli,
něm zmiňovaný kamenný blok byl ve špatném stavu
sochy sv. Víta upozornil na nevyhnutelnou potřebu
a už vůbec netuším, jak se mohl kolotoč v hlavě pana
a letopočty na něm musely být z velké části rekon- Klusoně zaseknout zrovna na jednom nahrazeném
odpovídajícího zásahu.
Náhrada originálu patří vždy mezi krajní řeše- struovány v umělém kameni podle dochovaných
bloku kamene s rekonstruovanou profilací a datací
zbytků a starší dokumentace. Z toho důvodu se na
ní a přichází v úvahu například v situacích, kdy je
provedené kompletní obnovy. Jistě ale vím, že se
zachování díla na původním místě nemožné či ris- tuto „volnou“ plochu nové záznamy už nepřidáva- nám společně povedlo zase na nějaký čas udržet děly. Nemělo by to velký smysl. Letopočty jsou samy
kantní. Zároveň je takové rozhodnutí nutné udělat
dictví našich předků a můžeme předat alespoň něco
o sobě zajímavé tím, že vypovídají o provedených
včas, aby bylo možné zachytit co nejvíce z původních
z jejich poselství dál.
opravách, ale ne zcela důsledně a správně, a obsahují
hodnot. Vždyť uvažujeme-li o teoretické životnosti
Koneckonců o tom, že to není jen můj pocit, vypovytěženého pískovce, mluvíme o 250–300 letech, mnoho chybných údajů. I v tom je možné spatřovat
vídá nevšední ohlas této opravy v odborných kruzích
a v Poličce stojí morový sloup od roku 1731, tedy bez „odrazy“ společnosti. V restaurování nepracujeme
mezi památkáři a restaurátory, který se zhmotnil
se „sebestřednou povýšeností“, ale s respektem a po- i do nominace na cenu Patrimonium pro futuro
mála 290 let! V případě soch z poličského morového
korou k rozpoznaným hodnotám památek. I z toho
sloupu je navíc skvělé, že sejmuté originály najdou
(Dědictví pro budoucnost), kterou každoročně podůvodu jsme nepřidávali vročení naší opravy k těm
brzy své místo v nových výstavních prostorách na
řádá generální ředitelství Národního památkového
hradě Svojanov. Návštěvníci tak budou moci obdivo- několika starším a místo toho využili plochu na lemu
ústavu. Velice mě těší, že morový sloup v Poličce si
vat autentická díla z dílny sochaře Jiřího Františka
nově doplněného kamene pod podstavcem. Má to
ze slavnostního předávání cen na zámku Lemberk
Pacáka z bezprostřední blízkosti.
i jiné důvody. Například, že nová datace je tak přímo
odnesl vítězství v kategorii Památky děkují, kam se
Restaurování takového monumentu je jistě ne- ztotožněna s konkrétním druhem pískovce, který byl
promítá veřejné mínění. Na závěr mi tedy dovolte,
všední a nemohlo uniknout pozornosti veřejnosti. na sloup při této opravě přidán, nahradil nejvíce po- abych vám i já poděkoval za případné hlasy, zájem
a podporu.
Morovému sloupu přeji, aby co nejdéle zůstal
v dobré kondici a i v budoucnu našel rozumné a odpovědné správce. Zaslouží si náš zájem i péči.
Petr Gláser,
hlavní restaurátor obnovy
(pokr. ze str. 1) ceptoval výsledky restaurátorské- a odborných pracovníků organizace státní památkové péče, o probíhajícím zásahu byla informována
ho průzkumu a používal v současné době všechny
dostupné metody a prostředky vhodné k restauro- i média. Některým radním a zastupitelům města byl
vání. Restaurátorské zásahy restaurátoři konzulto- při obnově sloupu přímo na lešení prezentován postup a vysvětlena problematika restaurování.
vali s odbornou komisí na pravidelných kontrolních
Restaurátorský průzkum a restaurování mariándnech, kdy se projednávaly a schvalovaly takové poského sloupu, bylo od samého počátku pojato jako
stupy, které nepoškozovaly a nezhoršovaly současný
modelový příklad restaurování takto hodnotných
stav statue v Poličce. Výsledkem je vysoká úroveň
a významných památek. Úkolem bylo rovněž výrazprovedeného restaurování mariánského sloupu
ně zpomalit další poškozování sloupu a jeho výzdoby,
v Poličce.
Město Polička jako vlastník projevil velkou ini- protože kámen za dobu svého vystavení na poličIntenzívní stavební práce probíhající na všech čásském náměstí je bohužel místy na hraně životnosti
ciativu nejen jmenováním odborné komise a jejího
tech Modřeckého rybníka se blíží ke svému závěru.
vedení, při shánění finančních prostředků (restau- (kopie soch čtyř světců). To se beze zbytku podařilo, V době vydání tohoto čísla Jitřenky by měla být již
rování bylo placeno z prostředků MK ČR – Program
ale v průběhu času bude nutné s největší pravděpo- průjezdná hráz rybníka a tím i silnice vedoucí do
regenerace MPR a MPZ, ale i z peněz KÚ Pardubic- dobností přistoupit k dalším náhradám originálů, Modřece.
kého kraje a z prostředků města), ale i při propagaci
aby nedošlo k úplnému zániku ikonograficky miCelkové náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč,
probíhajícího zásahu. V průběhu restaurátorského
mořádně propracovaného a jedinečně sochařsky
0,5 mil. jde z rozpočtu města Poličky, 2 mil. z dotace
průzkumu i při restaurování proběhlo několik před- a architektonicky ztvárněného mariánského sloupu
Ministerstva zemědělství, kterou město úspěšně zísnášek a besed pro veřejnost za účasti restaurátorů
v Poličce.
kalo. 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 je zpevněná
a opravená i hráz.
Stavební úpravy zlepší bezpečnost vodního díla
i silnice vedoucí po hrázi, dojde i ke zkvalitnění proTento rybník v krásném přírodním prostředí je ve
Pro naše sdružení se jedná o mimořádně těžký
tipovodňové ochrany údolí pod rybníkem. Neméně
vlastnictví rybářského sdružení Vysočina se sídlem
úkol, neboť na rozdíl od situace před 12 lety, kdy jsme
důležité je i zvýšení zadržení kapacity dešťové vody
v Poličce. Je to téměř k neuvěření, ale po krátkém
získali velkou dotaci, musíme opětovné odbahnění
období pouhých 12 let od odstranění nánosů, které
uhradit v celém rozsahu z rozpočtu sdružení. Nezby- o 5 tis. kubíků.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
v té době stálo 2,5 mil. Kč, jsme museli opětovně při- lo než vyhlásit dobrovolnou sbírku a požádat naše
stoupit k zásadnímu odbahnění. Za několik málo let
členy o finanční přispění. V tuto chvíli, kdy jsme již
se v rybníku usadilo tak velké množství půdy, která
získali první statisíce, musím napsat a především
sem byla splavena po prudkých deštích, že vrstva do- poděkovat za nečekanou podporu a pochopení, ktesahovala neuvěřitelného 1 metru.
ré tato sbírka vyvolala. Finanční dary se pohybují od
100 Kč až po 50 000 Kč, přispívají i nečlenové našeho sdružení. Dokonce přispělo i několik slovenských
přátel – rybářů, kteří se zúčastňují závodů v Poličce
a velice se jim u nás líbí.
Je přirozené, že naším velkým úkolem a snahou je
celé dílo provést v co nejúspornější podobě. Nicméně je jisté, že tato náročná akce bude stát nejméně
1 mil. Kč. Tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří
nám pomohou.
Velmi Vám všem děkuji.
Jaroslav Martinů, hospodář sdružení

Památky děkují!

Oprava objektů
Modřeckého
rybníka

Velké odbahnění a oprava rybníku Nový
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Slovo starosty
Zkáza českých lesů – situace v Poličce
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte, abych se s Vámi podělil o své názory na
jednu z největších přírodních katastrof, které jsme
v současné době svědky, a to usychání lesů. V České
republice jsou již dnes celá rozsáhlá území, kde nezbyl živý zelený smrk (např. v Městských lesích Dačice z téměř 1 000 ha lesa nezbyl smrk starší 15 let).
Tato pohroma stále nabývá na síle a velmi rychle
začíná zasahovat i náš kraj a naše městské lesy.
Myslím, že dnes již není člověka, který si to neuvědomuje a zároveň se možná ptá, co se to děje a jak
je to možné. Musím napsat, že ve svém dvouletém
působení v parlamentu jsem o tom mnohokrát hovořil na různých úrovních, a především v prvním roce
tomuto problému téměř nikdo nevěnoval pozornost.
Dnes se již situace velmi změnila a toto téma je diskutováno v mnoha rovinách včetně návrhu chránit
vodu dokonce Ústavou.
Dovolte mi můj pohled. Uvádí se, že v roce 1750
bylo v českých zemích 1   100 000 ha lesů a z toho
pouhých 11 % smrků. Dnes je již podle katastrálních
údajů 2 670 000 ha lesů a dále ještě od roku 1950
zarostlo dalších 418 000 ha nelesních pozemků.
V 50. letech po válce bylo v našich lesích „pouhých“
300 miliónů kubíků dřeva. Dnes je to již téměř 1 miliarda. Za posledních několik generací jsme zmeliorovali 1,5 mil. ha původně mokrých, převážně
travnatých pozemků. Zničili jsme většinu přírodně
meandrujících vodních toků, které udržovaly v údolních nivách vysokospodní vodu. Naše zemědělství
nabylo průmyslového charakteru a produkce vzrostla mnohonásobně a s tím i nároky na vodu. Česká
republika má podle dostupných údajů zoráno 71 %
zemědělské půdy z celkové výměry cca 4 mil. ha
(toto mi potvrdil i ministr zemědělství). Uvádí se, že
v Rakousku a Německu je zorané půdy kolem 50 %.
Při poslanecké návštěvě vědeckého zemědělského
pracoviště v Praze jsem na několik otázek dostal od
vědců tyto odpovědi. Hluboká orba přispívá nejrychlejším tempem k vysychání půdy, potažmo celé
krajiny. Dále jsem se dozvěděl, že korunami stromů
nepropadne až 40 % celoročních srážek, které se velmi rychle odpaří.
Vážení čtenáři, můžeme se divit, že krajina vysychá? Ne, dle mého názoru, nemůžeme. Od roku 2014
nebyl rok, ve kterém by napršelo 100 % dlouhodobého průměru srážek. Standardně u nás pršívalo
55 miliard m3 vody, tj. cca 1 000 Vírských přehrad.
Roky 2015 a 2018 byly extrémně suché, pouze po
40 miliardách m3 napršené vody. Roky 2014, 2016,
2017 a pravděpodobně i letošní byly a jsou na úrovni cca kolem 50 miliard m3. Za těchto 5–6 let nám
chybí objem srážek téměř na úrovni 1 roku. Uvádí
se, že na 1 m2 půdy chybí 250 l vody. Tento kritický
stav vody působí téměř na vše. Dramaticky ubývá
kvalitní podzemní vody pro účely vodárenství. Z objemu 1,5 miliardy m3 využitelné vody před 7 lety
je současný stav pouhých 700 miliónů. Mimo jiné
citelně zeslábla i vydatnost pramenů v Březové nad
Svitavou, odkud se již 100 let čerpá voda pro Brno.
Ještě loni tyto prameny dodávaly Brnu 93 % vody
z jeho celkové spotřeby 27 mil. kubíků. Letos je to již
pouhých 65 % a zbytek vody dodává Vírská přehrada,
kde během letošního léta ubývalo a stále ještě ubývá
1 mil. kubíků vody za týden. I naše Vysokomýtská
synklinála začíná vykazovat vážné poklesy.
Osobně považuji situaci již od roku 2015 za alarmující. Není pochyb, že stav lesů souvisí s úbytkem
vody a vysycháním krajiny. Smrkové lesy vyžadují
pro vitální růst 600–700 mm vody za rok. Náš republikový srážkový průměr je pouhých 680 mm,
a to jen tehdy, pokud prší 100%. Dnes již víme, že
se smrky mají sázet do oblastí nejméně 800 m nad
mořem, kde roční srážky dosahují 1 000 a více mm.
V minulých dvou stoletích jsme sázeli ohromné
množství smrkových lesů do oblastí, kde vůbec neměly být. Dokud byla krajina plná vody, tak se zdán-
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livě smrkům dařilo i v těchto polohách. Další zásadní
chybou bylo, že jsme sázeli doslova smrkové plantáže, které nemají s přírodním lesem nic společného.
Dnes je v našich lesích 500 miliónů kubíků smrků
a z toho je 80 % v mýtním stavu, tj. 80 a více let. Za
poslední dva roky se z důvodu kůrovce a následného
usychání již 50 miliónů kubíků vykácelo a odhaduje
se, že do 10 let bude většina smrků z důvodu kalamity vykácena.
Uvádí se, že z celkové lesní výměry tvoří smrk 52 %,
s borovicí a modřínem dokonce 70 %. V roce 1750
jsme měli pouhých 120 000 ha smrků a dnes je to
1,5 mil. ha, tj. více než desetinásobek. Má se za to, že
do 10 let veškeré smrky do 800 m uschnou (naše poličské lesy jsou ve výšce pouhých 500–600 m n. m.).
Za zásadní chybu považuji nedoceněné závěry
našeho významného vědce doc. Pokorného, který zjišťoval teploty vzduchu v horkém letním dni
a zjistil tyto hodnoty – nad vodou 26° C, nad živým
lesem 28–30° C, nad posekaným trávníkem 40° C,
nad polem bez porostu 50° C, nad asfaltovou plochou 50 a více stupňů a nad uschlým lesem dokonce
65° C. To jsou fatální nárůsty teplot, ke kterým došlo
za uplynulá desetiletí. Docent Pokorný zjistil a tvrdí, že dochází ke vzniku vzdušných proudů teplého
vzduchu, který rychle stoupá a vysává poslední zbytky vody v podobě vodní páry. Ve správě ministerstva
zemědělství o stavu vodního hospodářství v České
republice se uvádí, že se každoročně vypaří kolem
40 miliard m3, tj. 80 % veškeré naší vody. Dobře si
pamatuji na svá školní léta, kde nás učili, že voda,
která u nás naprší, se rozděluje do 3 zhruba stejných
částí – vsak do země, odpar a odtok z naší republiky.
To vše a další skutečnosti má zničující dopad na malý
vodní oběh a pravděpodobně i na velký, který má přinášet v severozápadním proudění většinu ročních
srážek, ale většina frontálního proudění se rozpadne
již nad Německem. Nemůže být pochyb, že tímto přispíváme ke změně klimatu a zásadnímu oteplování.
Při diskusi s technickým ředitelem Povodí Moravy
jsem se dozvěděl, že průměrný roční odtok z povodí
Moravy řekou Moravou do Dunaje činil 1,2 miliardy m3, loni pouhých 200 miliónů m3, tj. pouhá šestina běžného stavu. V našich řekách voda rok od roku
ubývá a v našich potocích a říčkách již neteče nic,
vodu ztrácíme výparem.
Vážení a milí spoluobčané, bohužel tyto skutečnosti, především kalamita lesů, má zásadní dopad
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i na naše město. V posledních dvou letech jsme velmi
citelně zasaženi propadem ceny dřeva. Běžně jsme
z našeho lesního hospodářství (2 150 ha lesa) dosahovali zisku 7–10 mil. Kč ročně. Pro příští rok se
v tuto chvíli počítá dokonce se ztrátou cca 9 mil. Kč.
Z původního zisku 7–10 mil. Kč ročně do ztráty
9 mil. Kč znamená ztrátu pro náš rozpočet na úrovni
18 mil. Kč. Jedná se o zásadní dopad.
Milí spoluobčané, nejsem pesimistický člověk,
nechci nikomu brát jeho názory ani vize. Nechci ani
vyvolat vášnivou polemiku.
Mým cílem je upozornit na velký problém nejen
České republiky, který má rozměr stovek miliard
korun, ale především na dopad pro naše město v podobě zásadního propadu tržeb z našeho poličského
lesního hospodaření do městského rozpočtu, jenž
si bude žádat velmi tvrdá finanční opatření a především úspory.
Milí čtenáři, děkuji za přečtení tohoto článku
a současně i za Vaše zamyšlení.
Jaroslav Martinů, , starosta města
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Pozvánky z měst
České inspirace

Zveme Vás do Kraje
Smetany a Martinů

Cheb
17. 11. 2019 – Slavnostní koncert ke 30. výročí 17. listopadu
v chebském divadle
Západočeský symfonický orchestr spolu s uskupením Marešová – Yasinski –
RAZAM zahraje největší rockové hity kapel Led
Zeppelin, Queen, Metallica, Blue Effect.
Hradec Králové
11. 11. 2019 – Martin na bílém koni pod Bílou věží
Bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze o půl páté Martina opět pod
Bílou věž na Velké náměstí. Každoroční vítání
Martina na bílém koni má i letos v podtextu slogan,
že zimou turistická sezóna v Hradci Králové a na
Hradecku nekončí. Důkazem toho budou mnohá
pozvání na akce a zajímavosti nejen v Hradci Králové a na Hradecku, ale i v Královských věnných
městech a městech České inspirace.
Jindřichův Hradec
30. 11. – 1. 12. 2019 – Jindřichohradecké Jinohrátky
Festival betlémů, výstavy, dílny pro děti – místo
konání Muzeum Jindřichohradecka a Dům gobelínů.
Kutná Hora
17. 11. 2019 – Oslava 17. listopadu v Kutné Hoře
16:00 – Lešek Semelka – koncert na Palackého
náměstí, 16:30–19:00 – Pojďte s námi! – připomínka událostí 17. listopadu 1989. Průvod městem
s programem: Palackého náměstí, Havlíčkovo náměstí, Barborská ulice, Vorlíčkovy sady u chrámu
sv. Barbory, chrám sv. Barbory
Litomyšl
1.–17. 11. 2019 – Slavíme 30 let svobody a demokracie – děkujeme, že můžeme!
různá místa ve městě: Výstavy, besedy, koncerty,
filmové projekce a happeningy.
Polička
Do 5. 1. 2020 – V HLAVNÍ ROLI DIVADLO…
aneb 200 let poličských ochotníků
Výstava v Centru Bohuslava Martinů
K vidění je původní opona, množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet různé kostýmy, nechte své děti
zahrát divadýlko nebo si vyrobit prstovou loutku.
Telč
5.–24. 11. 2019 – Sametová revoluce 1989–2019
Výstava k připomenutí 30 let sametové revoluce
ve vstupní síni radnice. Slavnostní vysazení lípy
a vernisáž výstavy 5. 11. od 14.30 hod.
Třeboň
17. 11. 2019 – Audience
Hra Václava Havla v podání Divadla Na tahu
k 30. výročí sametové revoluce v Divadle J. K. Tyla,
začátek v 17. hod.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Borová
3. 11. 2019 ve 14 hod. v sokolovně – beseda „Cestou necestou po Peru“ s Petrou Jelénkovou, která nás
seznámí s peruánským rytmem a způsobem života
pralesních lidí. Dozvíme se, jak si vedla sama v Jižní
Americe a že je nakonec všechno jinak, než si naplánujeme. Vstupné dobrovolné.
Bystré
7. 11. 2019 – Moje pacifická hřebenovka – přednáška Moniky Benešové, která se navzdory vážným
zdravotním problémům vydala na Pacifickou hřebenovku, 4 286 km dlouhou stezku vedoucí od hranic
USA s Mexikem do Britské Kolumbie na jihozápadu
Kanady. Sugestivní líčení humorných i méně humorných zážitků a zkušeností z cesty dokreslí promítání
fotografií. V 17 hodin, komunitní sál MFD. Vstupné
20 Kč.
17. 11. 2019 – O Nesvobodě – ZUŠ Bystré Vás zve
v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce na promítání záznamu představení O Nesvobodě. V neděli
17. listopadu v 17 hodin v bysterském kině.
29. 11. 2019 – Vánoční výstava betlémů. Zahájení v 17 hodin v MFD vystoupením žáků ZŠ Bystré.
Vstupné pro děti do 15 let zdarma, pro dospělé 20 Kč.
30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu. od
17 hodin před budovou Informačního centra. O doprovodný program se postará hudební dechový soubor a pěvecký sbor ZUŠ Bystré. Pro děti budou opět
připraveny v IC dílničky. Stánkový prodej začne v 16
hodin.
Dolní Újezd
8. 11. 2019 – Přednáška 30 let svobody – Den boje
za svobodu a demokracii od 17 hodin, sál hostince
U Koruny. Přednášející: Mgr. Radek Gális – novinář
a fotograf z Českých Budějovic, Jiří Kopřiva – předseda Konfederace politických vězňů ČR pobočky
Litomyšl
9. 11. 2019 – Martinská pouť s kavárničkou a divadlem od 17 hodin v sokolovně, těšit se můžete na
Svatomartinskou husičku, Svatomartinské vínko
a něco sladkého, od 20 hodin – divadlo Makov s komedií – Herkules a Augiášův chlív aneb Má ji jako
vidle. Vstupné předplatné s překvapením 100 Kč (
Drogerie čp. 14) na místě 120 Kč
24. 11. 2019 – Tradiční vánoční výstava 9:00–
16:00 v sokolovně, vystoupení dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ, tvořivá dílnička, občerstvení zajištěno
Jedlová
30. 11. 2019 – Tradiční vánoční inspirace v Jedlové, od 13 do 17 hodin v Sokolovně. Prodejní výstava
výrobků a vánočních dekorací. Přijďte si udělat radost, získat inspiraci nebo jen nasát předvánoční atmosféru. Občerstvení nebude chybět. Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou hlásit na tel.
605 432 433 nebo na e-mail IlonaRom@seznam.cz.
Litomyšl
2. 11. 2019, 11:00 – Hubertova jízda – Memoriál
Miloše Glänznera. Program: 11:00 průvod Smetanovým náměstím za doprovodu dechové hudby Dolnovanka, 13:00 soutěže vozatajů a jezdeckých koní, doprovodný program pro děti a dospělé (Suchý rybník),
19:00 večerní posezení, kde zahraje skupina Kdo má
čas v čele s Radkem Klusoňem (Lidový dům). Výtěžek z akce bude věnován Farní charitě.
15. a 16. 11.2019, 20:00, Bára Poláková. Vstupné:
320 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, Paseka Litomyšl
a www.smsticket.cz) a 380 Kč na místě
17. 11. 2019, 9:00–17:00, 10. Den medu, Zámecké
návrší (I. nádvoří, jízdárna, pivovar). Přednášky pro
včelaře, přednášky pro spotřebitele včelích produktů. Bohatý doprovodný program. Program na www.
vcelari-litomysl.cz
27. 11. – 2. 12. 2019, Advent pro Vás – výstava
denně 8:00–17:00 hod., Okrasné a ovocné školky
Litomyšl

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

Lubná
15. 11. 2019 – 18.00 hod. v kině v Lubné promítání
bratrů Tmejových na téma Aktivní dovolená. Můžete se těšit na mix outdorových aktivit od zimních Vysokých Tater, lezeckého výletu za teplem do Španělského El Chorra, cyklovýletu do rumunského Banátu
s českými vesničkami, nebo výstupy na alpské štíty
nad hranicí 4 000 m n. m.
24. 11. 2019 – 15.00 hod. v kině v Lubné – divadelní představení Postel pro anděla uvede divadelní
spolek Vojnarka Trstěnice
30. 11. 2019 – rozsvícení vánočního stromu –
17.00 hod. před obecním úřadem v Lubné
30. 11. 2019 – koncert skupiny Parkoviště pro velbloudy – 18.30 hod. v kině v Lubné
Oldřiš
3. 11. 2019 – Dýňová párty. Přijďte se pochlubit
svými vlastními výrobky z dýní (moučníky, pokrmy
slané i kyselé, nebo třeba i nápoje z dýní). Proběhne
i malá výstava podzimních dekorací a výstava různých výpěstků z vašich zahrádek, sadů či políček.
Vaše produkty k výstavě budeme přijímat v neděli
v 9–10 hodin dopoledne. Občerstvení zajištěno, tak
se přijďte třeba jen podívat, ochutnat a načerpat inspiraci. Od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Oldřiši.
Sebranice
8.–9. 11. 2019 – Kurz řezbářství pro začátečníky
i mírně pokročilé, Sebranice, Světnice č. p. 8, pátek 14–19, so 9–14, vede František Malý ml., naučíte se vyřezávat relief, misku, lžíci. Přihlášky na
604 590 474
17. 11. 2019 – Sametová kavárna – od 16.00 hod.
na sále kulturního domu připomínka 30. výročí Sametové revoluce. Zpívat bude Miroslava Trávníčková.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
29. 11. 2019 – Herkules a Augiášův chlív aneb Má
ji jako vidle – divadelní představení odehraje na sále
kulturního domu Ochotnický soubor z Makova. Začátek v 19.30 hod. Vstupné dobrovolné.

Migrace do Evropy
Očima novinářky Markéty Kutilové a politologa
Radovana Dluhého–Smithe. Kdo, kam, proč, jak
a za kolik?
13. 11. 2019 v Divadelním klubu
Vstupné dobrovolné
Kdo je uprchlík, kdo migrant? Proč se stěhujeme
a jaké to má důsledky?  Barvité vyprávění Markéty
Kutilové a Radovana Dluhého-Smithe nás zavede
do světa lidí putujících za lepší budoucností. Po
pevnině i po moři, skrze konkrétní příběhy budeme názorně provedeni dvěma hlavními migračními trasami /balkánská a libyjská/ na cestě
do Evropy. Co se to vlastně děje, jak na to reaguje
společnost?
Akce je podpořena Charitou Česká republika

Program RC MaTami
Naším cílem je umožnit rodinám trávit volný čas v příjemném
prostředí, poskytnout maminkám
a tatínkům (nejen) na rodičovské
dovolené spektrum zajímavých témat k rozvoji i ke sdílení. Nabízíme odborné poradny
pro širokou veřejnost, kreativní dílničky, příměstské
tábory, bazárek dětských věcí a mnoho dalšího. Stačí
mezi nás přijít a u čaje a kávy můžeme všechno probrat.
Těší se na Vás tým MaTami
Pravidelný program
• Klubík (věkově neomezeno): každé pondělí
9.00–12.00 h. Přijďte si s Vašimi dětmi do
Klubíku něco malého vyrobit.
• Drobínci s Jitkou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 h.
• Co-working: každou středu 12.30–
15.30 h. V našem centru jsou každé středeční
odpoledne otevřeny dveře co-workingu.
Nabízíme prostor našeho rodinného centra
pro každého, kdo by ho chtěl využít jako klidné
místo pro práci, či pracovní schůzky. Pro děti
je k dispozici vedlejší herna s možností hlídání,
pro rodiče internetové připojení. Chceme tak
umožnit rodičům potřebný klid a zázemí pro
práci, podnikání či studium s možností mít své
děti nablízku. Možnost hlídání dětí: Kontakt pro
objednání služby a více informací na telefonu
724 921 384. Cena 45 Kč / dítě / hodina.
• Drobečci s Lídou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 h.
• Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 h.

• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
4. 11. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
18. 11. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Speciálně-pedagogická poradna (Mgr. Romana
Jurečková): 14. 11. 2019 (čtvrtek) 16.00–18.00 h

Šátkování
12. 11. 2019 (úterý) od 10.30 do 12.00 h. V rámci
Drobínků nám paní Zuzana Rozsívalová popovídá
o svých dlouholetých zkušenostech s nošením dětí
a představí druhy šátků a nosítek. Vyzkoušíte si různé úvazy, ve kterých děti zdravě nosit. Cena jako za
pravidelnou aktivitu – 50 Kč, člen s permanentkou
35 Kč.

Cvičení s Danou
Probíhá každou středu a neděli od 17:00 hod.
Více informací a změnu ceníku najdete na stránkách www.facebook.com/instruktorkaDM/ nebo
danamatejskova.webnode.cz/aktuality/.
Odborné poradny:
Odborné poradny jsou pro Vás zdarma a bez objednání.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 23. 11. (sobota)
13.00–15.00 h

První říjnové sobotní odpoledne se Divadelní
klub proměnil v pohádkový svět. Lilo jako z konve, ale to vůbec neubralo na dobré náladě, která
v klubu panovala. Všelijaké bytosti ze světa pohádek plnily přichystané úkoly, aby za jejich splnění

První pomoc
Beseda s MUDr. Danielou Juklovou 7. 11. 2019
(čtvrtek) 10.30–11.30 h. MUDr. Daniela Juklová
se v rámci dopoledních Drobečků rozpovídá o první pomoci při onemocnění či úrazech dětí. Prostor
bude i na vlastní dotazy. Děti mohou využít hernu,
zatímco vy budete nasávat cenné informace.
Zastavení u tvoření – pro
dospěláky – Temari Ball
11. 11. 2019 (pondělí) 16.00–19.00 h
Temari jsou vysoce ceněné dárky, které symbolizují hluboké přátelství. Tradiční japonské koule s barevnými geometrickými vzory. Přijďte se je naučit
vyrábět. Veškerý materiál v ceně. Nutné se přihlásit
na prihlasse@matami.cz. Povede: Lenka Brennan.
Cena: 80 Kč

Hlídáček:
• každou středu 8.00–12.00 h. (kapacita max.
6 dětí). Cena: 45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku.
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv
den). Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h za každého
druhého sourozence
• Hlídání zajistí: Lída Macků (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.

Karneval v DK

získaly tajné zaklínadlo. To pak všichni společně
použili k vysvobození pohádkové víly. S úsměvem
na tvářích si tak mohly všechny bytosti užít řádění
na tanečním parketě.
Příští rok na podzim to opět rozjedeme. Těší se
organizátoři ze spolku Na jedné lodi.

Potravinové alergie
Svépomocná skupina 20. 11. 2019 (středa) od
15.30 do 17.00 h. Potravinové alergie postihují tolik
dětí kolem nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout
prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra
Svépomocná skupina 21. 11. 2019 (čtvrtek) od
16.00 do 18.00 h. Zveme rodiče dětí s PAS k nám do
centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností
a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou
měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.
Zastavení u tvoření – pro
dospěláky – Adventní věnce
27. 11. 2019 (středa) 13.00–17.00 h. Přijďte si
s námi vytvořit originální věnec na stůl či na dveře. Dílna otevřena 13–17 h. Výroba věnce cca 1–1,5
h. Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz. Povede:
Lída Macků, Cena: 80 Kč
Nástup dítěte do MŠ
Beseda s Mgr. Zdeňkou Drábkovou 28. 11. 2019
(čtvrtek) 10.30–12.00 h. Nástup dítěte do Mateřské
školy je prvním velkým životním mezníkem dítěte.
Změna je náročná na psychiku, ale i fyzickou stránku dítěte a je dobré děti na ni pomalu připravit. Kaž
dé dítě reaguje na odloučení od rodiny, především
matky, zcela jinak – pláčem, steskem, nepozorností,
rušením harmonogramu školky, agresí atd. Přijďte
si poslechnout, případně se poradit, jak lze dítě na
změnu připravit. Beseda proběhne v rámci dopolední aktivity.

Kapela REVOLUCE
koncert + křest CD
Srdečně Vás všechny zveme na koncert a křest
nového CD poličské rockové kapely REVOLUCE.
Hostující kapely: Tros strycos a Paní věší prádlo
Občerstvení zajištěno.
Kde: Divadelní klub Polička
Kdy: 6. 12. 2019
Začátek večera: 20:00
Vstup: 130 Kč, 100 Kč

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak): Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro členy
s permanentkou 35 Kč). Členství 150 Kč/půl roku,
300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM.
Více informací o nás, našich aktivitách, členství
najdete na webových stránkách www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Advent na Svojanově – s Mikulášem a sváteční hostinou
Předvánoční atmosféra opanuje oblíbenou památku od 30. listopadu. Nebude chybět sváteční
výzdoba, voňavé pečivo a vyprávění o vánočních
zvycích. Letos kromě čertů s Mikulášem dorazí
také kuchtičky.
Ti, kdo se přijedou na Svojanov vánočně naladit,
nepřijdou o adventní prohlídky hradu. Dozvědí se,
jak vypadaly Vánoce v minulosti a jaké se k nim
váží zvyklosti. Čerstvě napečené sváteční pečivo,
vánočky a perníčky provoní celý hrad.
Nebude chybět ani tradiční vánoční výzdoba,
stromeček a dárky pod ním. Speciální prohlídky
hradu jsou naplánované o víkendech do 15. prosince. K tomu je připravený také další program.
Mikuláš s anděly a čerty se na hradě zastaví
poslední listopadovou sobotu. Na co se mohou děti

Debata o vzdělání
Stěží bychom našli činnost, kterou více utváříme
budoucnost našeho města, země a světa, než je výchova našich dětí. V dnešní době se ale může jednoduše stát, že jsme zmateni a nejsme si jistí, za jaký
konec tento svůj životní úkol uchopit. Pojďte s námi
nad výchovou dětí přemýšlet, naslouchat a diskutovat do Divadelního klubu 19. 11. 2019. Přednášet
bude Mgr. Hana Imlaufová z Prahy na téma správných rodičovských postojů. Akci pořádá římskokatolická farnost Polička ve spolupráci s divadelním
spolkem Tyl a zváni jsou všichni, zvláště rodiče.
Tomáš Enderle

i dospělí těšit, už vědí z minulých let. Kluci a holky
budou podle zásluh odměněni. Pokud návštěvníci budou chtít svým ratolestem prostřednictvím
hradního Mikuláše nadělit, stačí, když nadílku
pro své dítě řádně označí a včas předají v pokladně hradu. Mohou také připsat, jaké zásluhy jejich
dítko má, nebo jakých prohřešků se dopustilo. Jak
už to bývá, pekelný doprovod určitě nebude daleko
a s malými hříšníky si poradí.
Vrcholem letošní hradní sezóny bude sváteční
hostina v průřezu staletí. Perchty von Bladen si to
v hradní kuchyni už odzkoušely, a tak se tentokrát
pustí do přípravy jídel, která na svátečním stole
nesměla chybět v dobách minulých. Které tradiční
vánoční dobroty to byly a které „přežily“ do dnešních dob, se dozvíte o víkendu 14. a 15. prosince.
Přijeďte na hrad Svojanov nasát sváteční atmosféru, nabrat trochu inspirace či si jen v předvánočním shonu odpočinout. Brány budou dokořán
o sobotách a nedělích do 15. prosince, vždy od
10 do 17 hodin.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Tradiční vánoční
inspirace
v Jedlové
30. listopadu 2019 od 13 do 17 hodin
Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu
výrobků a vánočních dekorací do Sokolovny v obci
Jedlová. Přijďte si udělat radost, získat inspiraci  
nebo jen nasát předvánoční atmosféru. Občerstvení nebude chybět.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se
mohou hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.
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Městská knihovna
Od 13. 11. bude ve vestibulu k vidění výstava fotografií
Tomáše Hartmana
Úterý 5. listopadu – na
půdě knihovny od 14.00 do
16.00 hod.
Vílí kouzla – pohádková dílna pro děti
Pohádkové odpoledne s novou knihou spisovatelky a copywriterky Aleny Vorlíčkové nabídne
malým knihomolům společné čtení méně známých pohádkových příběhů o vílách, zvířátkách
a kouzlech, dále tvoření, pohádkové hry a úkoly.
Vstup zdarma
Úterý 5. listopadu – na půdě knihovny od
17.30 hod.
Trestat služebníky se nevyplácí – historická
přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Prokletím polské dynastie Piastovců byla její
plodnost. V dobách, kdy se moc a majetek převážně dědily, to nebyla zrovna velká výhra. A když se
k závisti hordy bratranců přidal i český král, koledoval si Jindřich Vratislavský o násilnou smrt
z rukou zlotřilého sluhy…
Středa 6. listopadu – na půdě knihovny od
17:00 hod.
Atomy a molekuly – Základní tvary
ve světě molekul
V novém vzdělávacím programu vás pravidelně zavedeme do světa atomů a molekul. Přijďte
si vyzkoušet roli digitálních chemických badatelů a podívat se na známé látky tak trochu jinak!
Pohled do světa atomů a molekul je dnes možný díky obrovskému množství volně dostupných
digitálních 3D modelů. Takové modely může využívat každý a stačí k tomu běžný počítač/tablet/
mobil.
Díky digitálním 3D modelům látek můžeme
látky nejen zobrazovat, ale také využívat řadu
nástrojů k jejich studiu. Vaším průvodcem bude
Tomáš Feltl.
Úterý 12. listopadu – na půdě knihovny od
17.30 hod.
Patron zpovědního tajemství a mostů – historická přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Český král Václav IV. asi neměl mnoho přátel.
O jednom však víme. Jejich cesty se však poměrně záhy rozešly, na vině byla moc. Když se nepo-

Minerály Vysočiny
hodne král se svým arcibiskupem, většinou padají hlavy, samozřejmě těch nevinných…
Čtvrtek 14. listopadu – na půdě od 17:00 hod.
Podvečer s mikroskopem
Přijďte s námi zkoumat věci pod mikroskopem.
Badatelsky zaměřené setkání je určeno všem,
koho mikrosvět a mikroskopy zajímají, nebo si
to chtějí jenom vyzkoušet. Těší se na vás bioložka a zkušená mikroskopistka Marcela Feltlová.
Vstup volný.

Ve středu 6. 11. v Divadelním
klubu v Poličce se bude konat
přednáška Minerály Vysočiny, která bude o pegmatitech
a křemen-ametystových žilách
Vysočiny vedena Mgr. Ondřejem
Stískalem populárně naučným
stylem pro odbornou veřejnost i laiky. Pokud vás
zajímá, jak a proč vznikaly na Vysočině krystaly

Úterý 26. listopadu – na půdě knihovny od
17.30 hod.
Za krále Holce – historická přednáška
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Byl vnukem velkého císaře, narodil se po smrti
svého otce a matku ztratil jako dvouleté batole.
V dětství byl hříčkou mocenských her svých opatrovníků.
Na prahu dospělosti předvedl svému okolí, co
skrývá za jasnou usměvavou tváří. Jeho náhlá
smrt byla považována za vraždu. Ovšem někdy se
mýlí i očití svědkové…
Úterý 26. listopadu – Divadelní klub od
20.00 hod.
LiStOVáNí – Losos v kaluži
Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda, dvě
herečky a autorka! Listování vyveze na turné Lososa v kaluži, humorně laděné čtivo o jedné holce
v krizi a její nanebevzaté babičce, ale i autorku
Markétu Lukáškovu.
Koncem října jí vychází třetí kniha InTyMně
a bude stejně jako Losos nebo Panda (v nesnázích) úspěšná. Bude spoluúčinkovat v představení, podepisovat a prodávat knihy.
Hrát s ní bude Věra Hollá a Pavla Dostálová, v alternaci Bára Jánová. Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50 Kč/ 100 Kč
Středa 27. listopadu – na půdě knihovny od
18:00 hod.
VAROVÁNÍ: Až budu stará ženská, budu chodit
v purpuru – křest knihy
Novou knížku knihovního nakladatelství od
britské autorky Jenny Joseph představí její překladatel a redaktor Jan Edlman. Lepší dárek na
vánoce nenajdete!
Čtvrtek 28. listopadu – na půdě knihovny od
17:00 hod.
Podvečer s mikroskopem
Další mikroskopické setkání pro každého

různých minerálů a kde je dnes můžete zkusit najít, určitě přijďte. Bude se povídat, promítat fotky
z terénu, k vidění budou i „živé“ ukázky. Přednáška s diskuzí bude zaměřena na lokalitu bývalé
hlubinné těžby živce v Dolních Borech na Žďársku,
kde se dodnes nachází záhnědy, černé turmalíny,
andaluzit, granáty a další pegmatitové minerály.
Povíme si o dalších podobných lokalitách na Žďársku a Novoměstsku. Další typovou lokalitou budou
Bochovice u Velkého Meziříčí, lokalita zonálních
hydrotermálních křemen-ametystových žil. Přednáška se mimo geologie a mineralogie bude věnovat také udržitelnému využívání nerostných surovin a hospodaření s přírodními zdroji.
Mgr. Ondřej Stískal (41) žije v Pardubicích, je
geolog a hydrogeolog společnosti EKORA s r. o.,
zabývá se odstraňováním ekologických škod na
podzemních vodách inovativními technologiemi,
průzkumy znečištění, vodními zdroji a geotechnickým průzkumem. Pro geologicko-mineralogický kroužek Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy připravuje víkendové výlety a letní geologické
expedice (ČR, Slovensko, Island).
V okolí Pardubic vysazuje extenzivní ovocné
sady v režimu ekologického zemědělství.
Vstupné 80 Kč.
Srdečně zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Akce Ekocentra Skřítek do konce roku:
Neděle 1. prosince
9. 11. Urinoterapie (seminář) – Jiřina Vepřeková
Zahájení adventu na _Půdě
Provoníme půdu medovníčky, které vykrájíme – více info v říjnové Jitřence
11. 12. Z temnoty duše... světlo – promítání filmu
vykrajovátky podle vlastního návrhu, vytištěnými na 3D tiskárně (žádné předchozí znalosti ne- s následnou besedou s režisérem Viliamem Poltikovičem
jsou nutné).
Každé úterý – na půdě knihovny od 9.30 hod.
Knihomolík – čtenářský klubík pro rodiny
s dětmi. Čtenářský klubík, hravé dopoledne mezi
knihami, pohádkami a kouzelnými pohádkovými
bytostmi. Pro děti od 3 let.
Otevírací doba na půdě v listopadu:
Pondělí 13:30–19:00
Čtvrtek 13:30–19:00
Neděle 14:00–19:00
Přijďte si s námi programovat roboty, hrát si
s mikročipy, bastlit vlastní projekty. Na celý listopad nás navštíví modulární robot Fable – nepropásněte příležitost se s ním potkat. Těší se na vás
Hanka s Honzou.
Všechno najdete na:
puda.knihovna.policka.org
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
30 let od Sametové
revoluce
– výstava z muzejních sbírek
o přelomových událostech našich dějin v Poličce
17. 11.–30. 12. 2019, přednáškový sál centra
Navštivte výstavu dobových plakátů, letáků a fotografií o významných událostech listopadu 1989
v Poličce. Vernisáž se koná v neděli 17. listopadu 2019 od 13.00 hod. v přednáškovém
sále muzea. Úvodní slovo pronese tehdejší
ředitel muzea David Junek. Na vernisáž
naváže beseda se zakladateli Občanského
fóra v Poličce. Vstup na besedu volný.
Vánoce a tradiční pokrmy
– výstava o nejpříjemnějších věcech každého
roku – o Vánocích a o jídle.
23. listopadu 2019 – 12. ledna 2020, třída
B. Martinů
Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového
hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je proto spojena se štědrou hostinou.
Tak jako v jiných oblastech Čech, i v Poličce
a okolí se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“.
Co mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka (1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad.
A tak se pekla například „nadivajna“ s houbami,
vařil se hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. atd. Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře nakonec dostal dobytek, drůbež
a stromy i duchové zemřelých.
Na výstavě ve třídě B. Martinů uvidíte prostřené
stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co
dnes. Poznáte dobové mlsy – křížaly, které děti
dostávaly často v podobě panáčků z mikulášských
trhů. Seznámíte se se zvykoslovnými předměty
„svět“ nebo „třesolka“, které se stavěly z jablek, sušených švestek, krušpánku, nabobtnalého hrachu,
pečiva apod.
Vánoční a novoroční období bylo pro naše předky časem zklidnění a návštěv. Prožití poklidného
adventu i následných svátků přejeme i vám!
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
23. listopadu ve 14.00 hod. ve třídě B. Martinů. Hlavním bodem programu budou právě tradiční štědrovečerní pokrmy. Ochutnáte jich „devatero“ anebo ještě víc, a to
v různých obměnách. Okusíte houbového
kubu i mastnou vánočku, obyčejné luštěniny i sladkou ovocnou kaši „muziku“. Podělit se můžete o své recepty a navázat na
rodinné tradice.
Otevírací doba na přelomu roku
2019/2020
23.–26. 12. 2019 – zavřeno
27. 12. 2019 – 10.00–16.00 hod. – otevřeno
28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – zavřeno
Výstavy:
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
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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. Zapojuje svou
představivost, vnímá tóny barev i světla, atmosféru chvíle, zvuky… Zaznamenává její fragmenty a ve vzpomínkách je pak přetváří do výtvarné
i barevné zkratky. Ve svých obrazech pak toto
vše zpracovává do promyšlených kompozic také
i s hudební tématikou. Takto vzniká konečná podoba obrazu, většinou olejomalba, někdy podpořena strukturální vrstvou. V poslední době objevuje pro svůj výtvarný projev moderní techniku
kombinovaného digitálního zpracování obrazu.
Vycházeje z vlastních kreseb, upravuje obraz dle
svých představ do konečné podoby na obrazovce
počítače.
Své obrazy a kresby vystavoval v pardubických
výstavních síních, obrazy a užitou grafiku ve výstavní síni knihovny v Poličce v roce 1985 a letos
také na zámku v Nasavrkách v rámci 49. Nasavrcké palety. Svá díla prezentuje také v Galerii Vysočina v Poličce, je zastoupen v mnoha soukromých
sbírkách.
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.
Oba umělci nezaznamenávají popisně určité
části krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní či energii
pohybu těla v daném okamžiku na určitém místě.
Intuitivně využívají krajinných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak
silná autentická díla.
V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků
12. 10. 2019 – 5. 1. 2020, výstavní sály centra
V roce 2019 slaví poličští ochotníci výročí
200 let od založení jejich spolku a po celý rok mají
připravený zajímavý program. Vrcholem oslav
může být pro někoho gymnaziální „Pepíček“, kočovná divadla, říjnový Švanda či prosincoví Starci na chmelu. Další ale za onen pomyslný vrchol
mohou považovat podzimní výstavu. Ta mapuje
rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce.
Poznejte začátky i současnost jejich činnosti,
časy dobré i zlé na pozadí českých dějin. K vidění bude původní opona z roku 1869 zachycující
podobu Poličky před velkým požárem roku 1845,
množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Prohlédnete si zdobné kostýmy ze slavné hry Anežka
či pestrobarevné ze Snu noci svatojánské.
A nebude to samozřejmě jen o koukání! Vyzkoušíte si různé divadelní kostýmy, zahrajete loutkové
divadlo, předvedete svůj talent ve stínovém divadle nebo si vyrobíte prstovou loutku.
Oslavte společně s ochotníky 200leté výročí jejich působení!

stavě V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků.
Vstupné/osoba: 50 Kč. Cena zahrnuje materiál na výrobu loutky a návštěvu divadelní výstavy.
Básník z Vysočiny Miloslav Bureš
28. 9. – 29. 12. 2019, výstavní sály centra
Miloslav Bureš je vedle Bohuslava Martinů
další významnou osobností, pocházející z Poličky.
Ostatně, společného mají oba umělci více: krom
stejného místa narození i místa posledního odpočinku, oba umělci nade vše milovali Vysočinu.
Básníka z Vysočiny Miloslava Bureše jako člověka,
umělce i spolupracovníka B. Martinů blíže představí tato výstava.
Akce:
Představení knihy Historický atlas
měst – Polička
28. listopadu 2019 v 16.30 hod., třída
B. Martinů
Historický ústav Akademie věd ČR od roku
1996 vydává edici Historický atlas měst České
republiky – a nyní vyšel 30. svazek – Polička.
Přináší reprodukce starých map, plánů a vyobrazení, opatřené komentáři a historickým úvodem.
Atlas představí vedoucí autorského kolektivu Robert Šimůnek. Při této příležitosti
bude atlas v prodeji za 300 Kč.
Vstup volný.
Spolek Náš Martinů
Koncert „Bohuslav Martinů a jeho žáci“
Československé komorní
duo
Pavel Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír
Československé komorní duo se vrací do Poličky
po pěti letech. Zatímco tehdejší prosincový koncert v sálku CBM byl věnován nejvýznamnějším
jubilantům Roku české hudby 2014, letos přijedou
oba umělci, aby vzdali poctu Bohuslavu Martinů
a jeho žákům.
Netřeba zřejmě připomínat, že jedinými českými, lépe řečeno moravskými žáky slavného
poličského rodáka byli skladatelka a dirigentka
Vítězslava Kaprálová (Paříž 1938–1940) a skladatel Jan Novák (New York 1947–1948). Z bohatého
programu složeného z tvorby všech tří komponistů si zvláštní pozornost zaslouží uvedení Elegie
pro housle a klavír, kterou Martinů napsal ještě
za svého studia na pražské konzervatoři v roce
1909.
Uvedené dílo, které autor opatřil tajuplným
podtitulem „Zlo se vrací“, patří k nejranějším
skladbám Martinů vůbec (v Halbreichově chronologickém katalogu skladeb mu patří třetí příčka).
Koncert se koná ve čtvrtek 28. listopadu od 18.00 hodin v hudebním sále centra.
Vstupné: 90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Připravujeme:
Lidové zvykoslovné předměty a dekorace
sobota 14. prosince 2019 – od 13.00 do
15.00 hod., přednáškový sál centra
Ve výtvarné dílně si budete moci vyrobit tradiční zvykoslovný předmět – dekoraci, hračku, dárek
či zdroj mlsání v jednom.
K tvorbě použijete převážně jedlé drobnosti –
jablka, křížaly, rozinky, drobné pečivo, ořechy,
makovice, hrách. Pomocí špejlí můžete sestavit
„zahrádku“, „svět“ či „třesolku“, dozdobit zelenými
Výtvarná dílna pro děti – Loutka „na tělo“ lístky a barevnými látkami. Možná i vám přinesou
Sobota 9. 11. 2019, od 14.00 do 16.00 hod.
domů zdraví, lásku, úrodu a štěstí.
Nevíte, co dělat v nevlídných podzimních
Cena „stavbiček“ (10–60 Kč) bude záviset na
dnech? Co takhle popustit uzdu své kreativitě
množství použitého materiálu. V ceně dílny je veša fantazii! Přijďte si do muzea vyrobit loutku na
kerý materiál, pomůcky a návštěva výstavy Vánotělo, velkou jako vy sami! Inspiraci získáte na vý- ce a tradiční pokrmy.

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

Kulturní
kam dnes? kalendář
v poličce… listopad 2019

#

Čas Název akce – popis
1. 11. 17.00 Virus – První úniková hra v Poličce!!!
4. 11. 16.00 Logopedická poradna – Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
|
18.00 Addamsova rodina – Máte pocit, že vaše rodina je divná?
Nový animovaný film pro celou rodinu.
5. 11. 14.00 Vílí kouzla – pohádková dílna pro děti
|
17.30 Trestat služebníky se nevyplácí – historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
|
19.00 Dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové
6. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
|
19.00 Minerály Vysočiny – Vznik krystalů minerálů Vysočiny a kde je můžete
zkusit najít – Mgr. Ondřej Stískal
|
19.00 Abstinent – Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit?
7. 11. 10.30 První pomoc – Beseda s MUDr. Danielou Juklovou
|
18.00 Snow Film Fest 2019 – filmový festival zimních sportů
|
19.00 Zamilovaný sukničkář – Komedie Divadla Háta – v rámci abonmá podzim 2019
8. 11. 17.00 10957 dnů svobody: Beseda s Danielem Kroupou – Beseda s filosofem a politikem
Danielem Kroupou na téma svoboda a svobodná společnost.
9. 11. 9.00 Plstěný ozdobný šátek – Pro dospělé a studenty
|
14.00 Výtvarná dílna pro děti – Loutka „na tělo“
|
17.00 Pavel Helan – benefiční koncert Oblastní charity Polička
10. 11. 16.30 Broučkování – Tradiční podvečerní procházka parkem s lampionky.
11. 11. 15.00 Fotokalendář – Výroba kalendáře z vlastních fotografií formou scrapbookingu.
|
16.00 Temari Ball – Zastavení u tvoření – pro dospěláky
12. 11. 10.30 Šátkování – Jak zdravě nosit děti v šátku a nosítkách
|
13.30 Šikovné ručičky
|
17.30 Patron zpovědního tajemství a mostů – historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
13. 11. 		 Migrace do Evropy očima novinářky Markéty Kutilové a politologa
Radovana Dluhého–Smithe. Kdo, kam, proč, jak a za kolik? Vstupné dobrovolné.
9.00 Keramika vánoční dekorace – Keramická dílna pro dospělé. Výroba vánočních dekorací.
|
10.00 Společné muzicírování
|
15.00 Eva Henychová – koncert – Zpěvačka, kytaristka, skladatelka a textařka.
14. 11. 16.00 Adventní kalendář – Keramická dílna pro děti od 1.–6. třídy.
|
16.00 Speciálně – pedagogická poradna s Mgr. Romanou Jurečkovou
15. 11. 19.00 Prodloužená / Taneční 2018 – První veřejná akce pro rodiče
16. 11. 10.00 Mandala na plátně – Výtvarná dílna pro každého bez omezení věku.
|
14.00 Zase ti tupitelé – divadelní spolek Blaženy Poříčí, veselohra
17. 11. 10.00 30 let od sametové revoluce
|
10.00 10 957 dnů svobody: Připomenutí obětí komunismu na Poličsku
|
10.00 10 957 dnů svobody: Pavel Vácha – Devítkové vzpomínání – Výstava známého
českého fotografa Pavla Váchy
|
10.00 10 957 dnů svobody: Výstava Občasníků Občanského fóra Polička – Úvahy, zamyšlení
a fakta uveřejněná v občasníku Občanského fóra v Poličce.
|
10.30 10 957 dnů svobody: Postava k podpírání, ČSSR, 1963, 38 min.
|
11.30 10 957 dnů svobody: Smuteční slavnost, ČSSR, 1969, 70 min.
|
13.00 Vernisáž: 30 let od Sametové revoluce – výstava z muzejních sbírek o přelomových
událostech našich dějin v Poličce
|
14.15 10 957 dnů svobody: Něžná revoluce, ČSSR, 1989, 70 min.
|
15.30 10 957 dnů svobody: Scénické čtení dobových textů
|
16.30 10 957 dnů svobody: Farářův konec, ČSSR, 1968, 96 min.

Místo konání
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)

Pořadatel akce
SVČ Mozaika Polička
MaTami

Kino Tylův dům
Městská knihovna
Městská knihovna
Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Tylův dům

Ekocentrum Skřítek
Tylův dům
MaTami
Políčko, z.s.
Tylův dům

Centrum Pontopolis
SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kostel sv. Michaela
Park u hradeb
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
DPS Polička
Městská knihovna

Pontopolis
$www.pontopolis.cz, gymnázium polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Oblastní charita Polička
$asistent@pol.hk.caritas.cz
SVČ Mozaika Polička
$www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
$matami@matami.cz
MaTami
matami@matami.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org

Divadelní Klub
SVČ Mozaika
DPS Polička
DPS Polička
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička
Tylův dům
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Pontopolis

Tylův dům

Pontopolis

www.pontopolis.cz

Tylův dům
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům

Pontopolis
Pontopolis
Pontopolis

www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům

CBM (Muzeum)
Pontopolis
Pontopolis
Pontopolis

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

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz$
matami@matami.cz
$www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.knihovna.policka.org
$www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.ekocentrumskritek.cz
$www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
Políčko, z.s. (Zdena Prchlíková)
$www.tyluvdum.cz

www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
$www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
$matami@matami.cz
$www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
$www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.pontopolis.cz

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

Kulturní
kam dnes? kalendář
v poličce… listopad 2019

Čas
16.00
19.00
13.30
14.00
15.30
19.00
8.30
16.00
14.00
16.00

23. 11. 9.00
|
13.00
|

14.00

|

15.00

25. 11. 9.00
|

19.00

26. 11. 17.30
|
27. 11.
|
|
28. 11.
|
|
|
29. 11.

20.00
13.00
14.00
19.00
10.30
14.00
16.30
18.00
8.00

Název akce – popis
Místo konání
Logopedický seminář – Logopedický seminář s Mgr. Hanou Dalíkovou
MaTami (CBM)
Ženská na vrcholu – Nová česká zimní romantická komedie
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Cestovatelské odpoledne – Nepál očima Miloše Sobela.
DPS Polička
Potravinové alergie – svépomocná skupina – Setkání rodičů dětí s potravinovou alergií MaTami (CBM)
Bitva u Midway – Hvězdné obsazení, atrakativní bitevní scény a pyrotechnická kouzla... Kino Tylův dům
Pedigový košík – dílna pro seniory – Dílna pletení z pedigu
SVČ Mozaika
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina – Setkání rodičů dětí s PAS
MaTami (CBM)
Angličtina s dětmi z jazykové školy
DPS Polička
Mandala tea bag – Relaxační tvoření mandal z čajových přebalů. Hra s barvami
a různými skládanými tvary. Kreativní dílna pro děti i dospělé
SVČ Mozaika
Hormonální jóga – Naučíte se celou sestavu 21 cviků = vše, co potřebujete.
SVČ Mozaika
Poradna psychomotorického vývoje – Poradna psychomotorického vývoje
s Mgr. Bc. Ivou Sedláčkovou
MaTami (CBM)
Vernisáž: Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech
každého roku – o Vánocích a o jídle.
Městské muzeum a galerie (CBM)
Mikulášský karneval – Srdečně zveme všechny děti i doprovod na mikulášský
maškarní karneval.
Tylův dům
Anděl – Keramická dílna pro Svaz důchodců ČR v Poličce a okolí.
Dekorování keramického odlitku.
SVČ Mozaika
To Kapitola 2 – Pokračování úspěšného hororu, zlo se vrací a členové
Klubu smolařů spojují své síly.
Kino Tylův dům
Za krále Holce – historická přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové
– Přednáška o životě našich předků.
Městská knihovna
LiStOVáNí – Losos v kaluži – O jedné holce v krizi a její nanebevzaté babičce.
Divadelní Klub
Adventní věnce – Zastavení u tvoření – pro dospěláky – Adventní věnce
MaTami (CBM)
Brambory v dějinách a umění – kavárnička
DPS Polička
Amnestie – Emotivní thriller o vězení v ČSSR, který odráží změny po revoluci v r. 1989. Kino Tylův dům
Nástup dítěte do MŠ – Beseda s Mgr. Zdeňkou Drábkovou
MaTami (CBM)
Narozeninové zpívání
DPS Polička
Představení knihy Historický atlas měst – Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Koncert Československého komorního dua – Bohuslav Martinů a jeho žáci
Městské muzeum a galerie (CBM)
Adventní výstava S vůní vanilky – Betlém, dům chleba – Originální způsob
představení vánočního příběhu připravily AC dílny a Denní stacionář poličské Charity Charitní dům I. (Vrchlického 22)

Název akce – popis
14. 9. – 5. 11. Výstava: 72. Umělecký Salon v Poličce Za hranicí okamžiku
28. 9. – 30. 12. Básník z Vysočiny Miloslav Bureš
4. 10. – 3. 11. Výstava: Miroslav Stárek – Obrazy
12. 10. – 31. 12. V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků – Oslavte společně
s ochotníky 200leté výročí jejich působení!
12. 11. – 21. 11. Výstava fotografií Petra Kleina – „... fotil jsem pro stávkový výbor“
17. 11. – 30. 12. „30 let od Sametové revoluce – výstava z muzejních sbírek o přelomových
událostech našich dějin v Poličce“
23. 11. – 12. 1. Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech každého
roku – o Vánocích a o jídle

Pořadatel akce
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
MaTami
DPS Penzion Polička

Kontakt, informace, rezervace
matami@matami.cz
$www.tyluvdum.cz
$www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
$www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
$matami@matami.cz
www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

$www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

MaTami
CBM (Muzeum)
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

matami@matami.cz
muzeum@muzeum.policka.org
$www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
$www.tyluvdum.cz

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna Polička
$www.knihovna.policka.org
MaTami
matami@matami.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
$www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Spolek NÁŠ MARTINŮ $www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
Oblastní charita Polička

$acd.ds@pol.hk.caritas.cz

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

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

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
Tylův dům

CBM (Muzeum)
Tylův dům

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

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

#

18. 11.
|
19. 11.
20. 11.
|
|
21. 11.
|
22. 11.
|

Divadelní klub

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Pátek 1. 11. ve 20.00
Jazzové setkání
Mimořádné setkání tří osobností – kalifornský bluesrockový kytarista Jesse Ballard, legendární český rockový houslista Jan Hrubý
a berlínský jazzový saxofonista Joe Kučera
v projektu „Společné světy / Tour 2019“.
Vstupné 150 Kč/100 Kč
Sobota 2. 11. v 19.30
Listohraní 2019
Učinkují: Melda a spol. (polovina kapely Třetí zuby z Boskovic v akustické verzi), Návštěva mladé dámy – divadelní vystoupení, hrají
poličští ochotníci Vojtěch Skoumal a Ondřej
Cihlář, Apetitt – poličská folkrocková kapela.
Vstupné 80 Kč
Středa 6. 11. v 19.00
Minerály Vysočiny
Vznik krystalů minerálů Vysočiny a kde je
můžete zkusit najít. Populárně naučným stylem pro odbornou veřejnost i laiky přednášku povede Mgr. Ondřej Stískal.
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 7. 11. v 18.00
Snow Film Fest 2019
Vstupné 80 Kč/60 KčSD
Pátek 8. 11. ve 20.00
Večer legend
Henych666, Tonus, Anopheles
Vstupné 150 Kč
Sobota 9. 11. v 16.00 a 23.00
P. Aplim: Kdo zabil Pepíčka?
Lehkovážný detektivní příběh z poličského
gymnázia se zpěvy. Odpolední a noční představení.
Vstupné 100 Kč/50 KčSD
Pondělí 11. 11. v 18.00
„Může škola skutečně připravit mladou
generaci na budoucí požadavky trhu?“
Co s sebou přináší průmysl 4.0 a jaký vliv
mají v našem světě technologie? Dokážeme
s nimi držet krok a využít jejich potenciálu ve
výuce? Co očekává trh práce od škol? Mají se
žáci stále „biflovat“ kvanta informací o tom,
jaký svět byl, a nebo je máme učit předvídat
a připravit na to, jaký svět pravděpodobně
teprve bude? Klepou nám roboti opravdu na
dveře? Jak na to reagují vzdělávací instituce?
A co si o tom myslí studenti, kteří se do světa
technologií narodili a vyrůstají v něm?
Středa 13. 11. v 19.00
Současná migrace do Evropy očima
novinářky a politologa
aneb Kdo, kam, kudy, jak, za kolik a proč?
Na toto téma přjdou besedovat novinářka
Markéta Kutilová a profesor Olomoucké univerzity Radovan Dlouhý-Smith. Po pevnině
i po moři, skrze konkrétní příběhy budete
provedeni hlavními migračními trasami na
cestě do Evropy.
Čtvrtek 14. 11. v 15.00
Vypravěč ve škole
Příběhy ve výchově a vzdělání
Ukázka a reflexe vypravěčského výkonu.
Vysvětlení účinnosti spojení mezi živým vyprávěním příběhů a rozvojem čtenářské gramotnosti. Výklad a vyzkoušení vybraných
technik vypravěčského řemesla. Diskuse
o tom, co s živým vyprávěním příběhů ve

škole. V rámci projektu MAP II_vzdělávání
na Poličsku _pořadatel MAS POLIČSKO z.s.
Neděle 17. 11. v 18.00
10 957 dnů svobody
Tros stricos, Fotrs Blues a Paní věší prádlo +
scénické čtení hry Henrika Ibsena Nepřítel
lidu v podání P. Erbese a spol.
Vstupné zdarma
Úterý 19. 11. v 19.00
„Dovolit či zakázat – jak se učit správným
rodičovským postojům“
Přednášející: Mgr. Hana Imlaufová, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna,
Praha
Středa 20. 11. v 19.00
Konopná doktorka
Čtvrtek 21. 11. v 18.00
Severský filmový podzim – Muž ze
sněhové jeskyně
Norsko 2010, dokum. 80 min.
Muž ze sněžné jeskyně žije už 20 let ve sněžných jeskyních, vysoko v ledových norských
horách. S párem dřevěných lyží se stěhuje
z jeskyně do jeskyně., kde vynalezl spoustu důvtipných řešení, díky kterým dokázal
přežít i velmi drsné podmínky. Jako Nietzscheho Zarathustra si vytvořil svůj vlastní
morální kodex a kousavý smysl pro humor.
Jeho život je na hony vzdálený buržoaznímu
materialistickému životu v nových skandinávských sociálních státech. Svým způsobem to je opravdový ekolog, žijící v drsném
prostředí vysoko v norských horách. Vtipný,
filosofický a hluboký film o absolutní svobodě, ve kterém hlavní hrdina nastavuje zrcadlo současné společnosti.
Vstupné 50 Kč
Pátek 22. 11. ve 21.00
Debustrol 33
Kristova léta kapely Debustrol, support
D.O.P.
Vstupné 280 Kč, předprodej 200 Kč
Sobota 23. 11. v 18.00
Severský filmový podzim – Let me fall
Drama 136 min., Island 2018
Trýznivý portrét závislosti, který vychází ze
skutečných příběhů a rozhovorů s rodinami
závislých, sleduje Stellu a Magneu. V průběhu deseti let nejisté období dospívání přechází do nebezpečného období dospělosti.
Když se patnáctiletá Magnea setká se Stellou, všechno se změní. Stellin nespoutaný
životní styl vtáhne obě do světa drog, což
přináší vážné důsledky pro každou z nich
i pro jejich vzájemný vztah. O dvanáct let
později se jejich cesty znovu protnou a vzájemnému zúčtování se už nedá vyhnout.
Vstupné 50 Kč
Neděle 24. 11. v 18.00
30denní cyklo přejezd Severní Ameriky
Na povídání s projekcí o přejezdu z Anchorage do Los Angeles 7047 km srdečně zve
Petr Mazal.
Vstupné 50
Úterý 26. 11. ve 20.00
LiStOVáNí – Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se ráno
probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na
první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kteInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

rou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí
podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když
jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale
zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno
začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská
jízda, dvě herečky a autorka! Listování vyveze na turné Lososa v kaluži, humorně laděné
čtivo o jedné holce v krizi a její nanebevzaté
babičce, ale i autorku Markétu Lukáškovu.
Koncem října jí vychází třetí kniha, InTyMně a bude stejně jako Losos nebo Panda
(v nesnázích) úspěšná. Bude spoluúčinkovat
v představení, podepisovat a prodávat knihy.
Do té doby ji sledujte třeba na sítích @pandikralovna. Hrát s ní bude Věra Hollá a Pavla
Dostálová, v alternaci Bára Jánová. Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 50 Kč/100 Kč
Středa 27. 11. v 19.00
Petra Boštíková a Bitter Mood
Zpěvačka a klavíristka vystoupí se svou
kapelou Bitter Mood. Uslyšíte písně autorské i převzaté na pokraji jazzu, blues, soulu
a šansonu. Vstupné 80

Divadelní spolek
Tyl slaví 200 let!
(pokr. ze str. 1) zve na výstavu její kurátorka Mgr.
Simona Valachová. „Výstava je věnována dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce, neboť
v sále, kde se instalace nachází, se divadlo skutečně
hrálo a dokonce malý Bohuslav Martinů sem chodil se svým otcem na divadelní zkoušky a představení. Vernisáž proběhne v sobotu 12. října 2019 od
14.00 hod. v režii divadelních ochotníků. Určitě se
máte na co těšit! Doporučený dress code je vytahaný svetr,“ s úsměvem dodává.
„Vůbec první divadlo bylo v Poličce sehráno roku
1819 divadelními nadšenci, kterým se i přes odpor
tehdejšího rakousko-uherského establishmentu podařilo získat svolení na chrudimském hejtmanství.
Roku 1834 byl založen Divadelní spolek ochotníků
Tyl, který od té doby nepřetržitě existuje, byť třeba
jako součást Jednotného klubu pracujících v dobách budování socialismu. Divadlo se hrálo v domě
na náměstí a následně v dnešním muzeu. Poté naši
předchůdci, za pomoci města, vystavěli Tylův dům,
který jim byl v padesátých letech odebrán, kterýžto
stav trvá doposud. Poslední cesta spolku vedla do
propadliště Tylova domu, kde se podařilo v roce
2005 vlastními silami a prostředky a s pomocí města Poličky vystavět Divadelní klub,“ uvádí Petr Erbes,
předseda Divadelního spolku Tyl Polička.
Výstava potrvá od 12. 10. 2019 do 5. 1. 2020.

Vzpomínáme
Dne 1. 11. 2019 uplyne 10
let ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, sestra a babička paní Slavomíra Stříteská.
S láskou vzpomínají manžel
Jiří, syn Petr a dcera Lucie
s rodinami.

13

MartiNoviny
Přátelství z rodného
města II
I v době, kdy již žil trvale
v Paříži, udržoval Bohuslav
Martinů v rodné Poličce řadu
přátelství. Jedním z nich bylo
přátelství se stavitelem Bohuslavem Šmídem, který byl jednou z předních
osobností regionu ve svém oboru. V Poličce
provozoval úspěšnou stavební firmu a jako
architekt vtiskl ve 30. letech nesmazatelnou
stopu rozvíjejícímu se městu. Je autorem řady
ceněných funkcionalistických staveb, např. Masarykovy školy, chirurgického pavilonu místní
nemocnice, nárožního domu z roku 1930 (naproti Tylovu domu), či vlastní vily, zvané Šmídova
(dnes památkově chráněný objekt).
Na sklonku léta 1932 podnikl Martinů s manželkou, sestrou Marií a právě rodinou Bohuslava
Šmída výlet do Orlických hor, konkrétně na Masarykovu chatu, nacházející se v těsné blízkosti
hranice.
Návštěva byla zřejmě cílená: autorem architektonického návrhu chaty byl totiž proslulý
funkcionalistický stavitel Bohuslav Fuchs a je
tedy téměř jisté, že zvolený cíl výletu byl zcela
úmyslnou volbou a jeho účelem bylo zhlédnutí
a navštívení architektonicky výjimečné stavby.
Masarykova chata totiž vzbuzovala již v době
svého vzniku velký zájem.
Základní kámen byl položen 14. června 1924 za přítomnosti předsedy Klubu československých turistů Jiřího Gutha-Jarkovského,
stavba pak byla realizována v letech 1924–1925
Klubem československých turistů z Hradce Králové. Pro veřejnost byla otevřena 14. 9. 1925 na
slavnostním ceremoniálu za přítomnosti Aloise
Jiráska. Martinů s přáteli strávili v blízkosti Masarykovy chaty příjemný den, jak dokumentuje
série dochovaných fotografií, na nichž jsou přátelé zachyceni před chatou, u hraničního kamene, či při odpočinku na louce v trávě.
Je pravděpodobné, že stavitel Šmíd, jenž sám
vyznával nejnovější trendy v oblasti architektury, měl blízko i k jiným odvětvím soudobého
umění, hudbu nevyjímaje. S Martinů dlouhodobě udržoval přátelské vztahy, zajímal se o jeho
tvorbu: v září 1933 byl přítomen premiéře baletu
Špalíček v pražském Národním divadle, na premiéru vezl vlastním vozem z Poličky i maminku
skladatele a sestru Marii. Odkoupil také jeho
klavír, když se Bohuslav Martinů odstěhoval do
Paříže. Spolu s klavírem získaly Šmídovy děti
od skladatele darem drobné klavírní dílko nazvané Dětské skladby s věnováním „Božánkovi
a Soničce Šmídovým v upomínku na prázdniny“
a s vtipným dovětkem v závěru „A až to dovedete
zahrát, tak vám oběma napíšu něco těžšího“.
Tento text budiž vzpomínkou na „Božánka“
(tedy Ing. Bohuslava Šmída ml., syna architekta Šmída), který zemřel v Praze 11. října ve věku
95 let.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM

Soutěž o lístky na
Snow film fest
Vážení čtenáři, v listopadu vám Jitřenka přináší
možnost vyhrát 2 lístky na festival Snow film fest.
Soutěžní otázka: Na jakém místě v Poličce se festival koná?
Správné odpovědi prosím zasílejte do 10. listopadu na jitrenkapolicka@seznam.cz
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e‑mail: mozaika@mozaika‑policka.cz
www.mozaika‑policka.cz
Plstěný ozdobný šátek
Pro dospělé a studenty. Vytvoříme
si originální šátek technikou mokrého plstění. Šátek poslouží v zimním
období, zahřeje, nebo udělá radost
jako vánoční dárek.
Termín: sobota 9. 11. 2019
Čas:
od 9.00–14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
650 Kč
Keramika
Keramická dílna pro dospělé. Výroba vánočních dekorací.
Termín: středa 13., 20., 27. 11. 2019
Čas:
9.00–11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
210 Kč
Přihlášky: do 8. 11. 2019
Adventní kalendář
Keramická dílna (1.–6. třída)
Termín: čtvrtek 14., 21., 28. 11. 2019
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 5. 11. 2019
Mandala na plátně
Výtvarná dílna pro každého bez
omezení věku. Příjemné relaxování
s výtvarnou technikou malování
tečkami. Vytvoříte si obraz kulatého
formátu o průměru 20 cm.
Termín: sobota 16. 11. 2019
Čas:
10.00–14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
350 Kč
S sebou: přezůvky, svačinka, zástěra
Přihlášky: do 25. 11. 2019
Pedigový košík iii
Dílna pletení z pedigu
Termín: čtvrtek 21. 11. 2019
Čas:
8:30–12:00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 15. 11. 2019
Mandala tea bag
Relaxační tvoření mandal z čajových přebalů. Hra s barvami a různými skládanými tvary. Kreativní
dílna pro děti i dospělé.

Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
S sebou:

pátek 22. 11. 2019
16:00–20:00 hodin
SVČ Mozaika
150 Kč
kružítko (pokud ho vlastníte), čajové
papírové přebaly
Přihlášky: 18. 11. 2019

Hormonální jóga
Potíže způsobené nízkou hladinou
hormonů, premenstruační syndrom,
symptomy přechodu, návaly, nespavost, emocionální nestabilita…Naučíte
se celou sestavu 21 cviků = vše, co
potřebujete.
Termín: sobota 23. 11. 2019
Čas:
9.00–14.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
S sebou: Podložku-karimatku, deku na přikrytí
pro relaxaci a dobrou náladu.
Info:
mobil: 605 261 011, e-mail: bukackovaj@
tiscali.cz
Anděl

Termín:
Čas:
Cena:

Keramická dílna pro Svaz důchodců ČR
v Poličce a okolí. Dekorování keramického odlitku.
pondělí 25. 11. 2019
9.00–11.00 hod.
290 Kč

Dřevěné tvoření
Dílna pro děti od 1. třídy. Vyrobíme pro
mamku dřevěnou zimní dekoraci. Zjisti
si od maminky jakou má ráda barvu.
Termín: úterý 3. 12. 2019
Čas:
15.00–17.30 hod.
Cena:
120 Kč
Přihlášky: do 21. 11. 2019
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Mikuláš, pekelné dovádění
Podvečerní dovádění pro děti a rodiče
s čerty, kteří si ověří vaše sliby a vypíší
nové smlouvy s peklem. V 18:00 hod.
průvod čertovské družiny ulicí Riegrova
na náměstí Palackého.
Termín: čtvrtek 5. 12. 2019
Čas:
17.00–19.00 hod.
Místo:
Palackého náměstí
Program: 17.00 – soutěže pro děti na Palackém
náměstí. 18.00–18.15 hod. průvod
čertovské družiny

Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, tel.:
461 725 352. Akce se koná za podpory města Poličky a Spolku přátel při
SVČ Mozaika Polička. Občerstvení
zajištěno. Z důvodu bezpečnosti
budou uzavřeny tyto ulice: Reigrova,
Tyršova a Václavská v době od
17.00–19.00 hod. Děkujeme za
pochopení.
Laser Labyrinth Brno a aquapark
Hra, u které se pěkně zapotíte a protáhnete. Vhodná od 6 let do 99 let.
Cílem hry je se proplést místností,
která je hustě zasíťovaná laserovými paprsky. Hru doprovází speciální
hudba. Po této hře navštívíme
Aquapark Kohoutovice Brno.
Termín: sobota 7. 12. 2019
Odjezd: 8.00 hod. autobusové nádr. Polička
Příjezd: cca 19.00 hod. autobusové nádraží
Polička
Místo:
Laser Labyrinth Brno
Cena:
650 Kč, možnost doplatit hru Laser
game 80 Kč/os.
S sebou: přezůvky, svačina na celý den, plavky, ručník, drobné na útratu
Přihlášky: do 25. 11. 2019
Svítící sněhulák
Tvořivá dílna pro děti od 2. třídy.
Vyrobíme si dřevěnou, vánoční,
svítící dekoraci.
Termín: čtvrtek 12. 12. 2019
Čas:
16.00–18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 5. 12. 2019
Připravujeme
Vánoce v Mozaice
Termín: neděle 15. 12. 2019
Dopolední výukové programy
pro MŠ
Čertík Bertík a cvičení na míčích
Termín: pondělí 11., 18. 11. 2019
Vánoční snář
Keramická dílna pro děti z MŠ.
Termín: pondělí 26. 11. 2019

Jitřenka/Jitřenec
Vážení občané a čtenáři Jitřenky,
v říjnu začal vycházet nový měsíčník pro Poličku
a okolí. Svým názvem, grafikou i obsahem nápadně připomíná Jitřenku.
Jitřenec však není náhradou Jitřenky, nemá s ní
žádnou spojitost, a jeho vydavatelem není město
Polička. Jde o soukromou iniciativu Tiskárny Polička. Jitřenka, jakožto noviny občanů města Poličky, zůstává a bude vycházet i nadále. Zatím ve
stávající podobě.
Od nového roku bude mít Jitřenka novou grafickou podobu a upravený obsah. Jedná se o změny,
které schválila Rada města Polička již v měsíci
květnu letošního roku.
Markéta Kutilová,
šéfredaktorka
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Adventní
a vánoční akce
na Poličsku

Poličské čertování

Betlemáři Poličska vás srdečně zvou na následující adventní a vánoční akce a výstavy betlémů na
Poličsku a okolí.
• Bystré u Poličky – Multifunkční dům – vernisáž v pátek 29. listopadu 2019 v 17 hod. – do neděle 5. ledna 2020. Viz: www.bystre.cz, telefon:
468 008 161 mobil: 775 721 241

„Velké rohy, oheň a dým. Ulicí se ozývá řinčení
řetězů, z kotle se linou plameny…“
čtvrtek 5. prosince 2019, od 17:15 hodin
I v letošním roce se můžete těšit na druhý ročník
úspěšné akce – Poličské čertování. Průvod bude
jedinečnou podívanou a neobvyklým zážitkem, na
který budou malí i velcí dlouho vzpomínat. Připomeňte si s námi tradici Mikuláše, čerta a anděla
a připojte se k pekelné jízdě Poličkou. Čekají vás

• Banín u Svitav – MO KDU – ČSL Banín ve
spolupráci s Betlemáři Poličska a Obecním
úřadem v Baníně u Svitav Vás všechny srdečně
zvou na XV. výstavu betlémů v sále Kulturního
domu v Baníně, zahájení v sobotu 30. listopadu ve 14 hod., potrvá do 29. prosince 2019. Otevřeno: každou sobotu, neděli a o svátcích vždy
14–17 hod. Pro školy, školky a jiná zařízení je
možno výstavu zhlédnout i mimo otvírací dobu
po telefonické domluvě na čísle: 731 872 567. Při
zahájení výstavy předvedou svoji dovednost
(vyřezávání) Betlemáři Poličska. Vstupné dobrovolné.
• Kamenec u Poličky – společenský sál obecního úřadu, tradiční XVI. předvánoční
výstava, zahájení v sobotu 30. listopadu 2019 ve 14 hod., potrvá do 8. prosince 2019
www.obeckamenec.cz
• Korouhev – kulturní dům, podzimní výstava
23. a 24. listopadu 2019, sobota a neděle od 14
do 18 hod.
• Jedlová u Poličky – sokolovna, podzimní výstava v sobotu 30. listopadu 2019, 13–17 hodin.
• Svitavy – Městské muzeum, malované betlémy z Ústí nad Orlicí a jiné, vernisáž v neděli 1. prosince 2019 v 15 hod., do neděle
12. ledna 2020. www.muzeumsvitavy.cz,
tel.: 461 532 704, 777 247 437

Aby nebyl
nikdo sám
Podzim už platí listím
svou útratu.
Je konec láskám, konec nenávistím,
podzim už platí listím
a není návratu.
Tolik klasik a melancholie podzimních měsíců,
k nimž listopad ještě patří. Dne stále ještě ubývá – o 1 hodinu a 19 minut a zkrátí se až na 8 hodin
a 26 minut. Ubývá i tepla a pranostika praví: „Zima
na Kateřinu, přilož o peřinu.“
Poličští senioři a důchodci dají přednost před peřinou posezení u vínka, a to 14. 11. 2019 od 14 hodin
v Kamenci. Čilí jedinci (tzn. všichni) mohou dát i taneček. Zajišťuje Věra Fialová s našimi členy z Kamence. Za vstřícnost vedení obce děkujeme.
„Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.“
A opět Věra Fialová (tel. 734 721 735) v tento den
19. 11. 2019 zve na koupání do Velkých Losin. Odjezd v 8 hodin od Stratílka.
Na závěr opět něco z pranostik: „Ozdobí-li listopad květem štěpy, budou mřít starci i děti.“ Dost
morbidní, tak raději: „Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.“
Pohodu a zdravíčko seniorům i jejich příznivcům
přeje za SČR Polička Petr Lajžner.
P. S.: Vítáme nápady co dělat v r. 2020
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netradiční masky čertů – někteří se povezou na
voze, jiní jej doprovodí pěšky, peklo i pekelná váha.
Ale maminky, nebojte se, čerti jsou hodní. A kdo
bude chtít, může se s nimi, s andělem či Mikulášem vyfotit na památku.
Průvod začíná v 17:15 hod. na poličském kruhovém objezdu, pokračovat bude přes náměstí
a zakončen bude v parku u hradeb. Občerstvení na
místě zajištěno. Pořádá Tomáš Jandl s přáteli.

Zprávy z Charity
Pořádně perný říjen v Charitě
Pouhé dva roky jsme v Oblastní
charitě Polička užívali jakési prostorové stability ve čtyřech charitních
domech, když do relativního klidu
opět zasáhl velký třesk v podobě
dalšího stěhování. Do konce roku musíme opustit
Charitní dům IV. (rohová budova na Vrchlického
ulici), neboť ho budeme rekonstruovat.
Od listopadu služby, jež v něm dosud sídlily, najdete rozeseté po celé Poličce. Otevřené dveře se
po osmi letech vracejí do Tylovy ulice 248, dvě AC
dílny – rukodělná a výtvarná – driftují do laskavého náručí Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Polička na ulici Čs. armády
485. Z charitního domu II. pak z provozně praktických důvodů odchází do Tylovy ulice 247 také
Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba.
„Informaci o získání prostředků z evropských
fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního
operačního programu na Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
jsme obdrželi v polovině srpna. To rozjelo celý
kolotoč aktivit, které jsme museli uskutečnit, abychom k 1. lednu 2020 mohli předat staveniště
stavebníkům,“ vysvětluje ředitel Charity Martin
Dvořák.
V prvé řadě bylo třeba najít náhradní prostory pro fungování služeb a zahájit práce na výběrovém řízení na dodavatele stavby, dále získat
úvěr na předfinancování díla a splnit celou řadu
legislativních náležitostí, jež změna místa poskytování služby vyžadují. V neposlední řadě změny
celkem zásadně zasáhnou do samotného provozu
středisek. V tomto stavu by Oblastní charita Polička měla vydržet cca dva roky, konkrétně do srpna 2022, kdy převezme hotové dílo do užívání.
A že je na co se těšit. Výsledkem rekonstrukce
s přesným názvem: „Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička č. p. 10 na ul.
Vrchlického v Poličce“ bude značně omlazený starý dům zejména ve svém interiéru. Součástí projektu je totiž půdní vestavba Denního stacionáře
do podkroví, bezbariérové řešení pohybu mezi
patry instalováním výtahu a plošiny, dále vznik
odpovídajících hygienických zázemí (šaten, WC,
umývárny…). Samozřejmostí je srovnání všech
podlahových nerovností, jimiž starý dům hojně
oplývá. Co zůstane nedotčeno je nově zrekonstruovaná cvičná kuchyň, největší místnost v přízemí
a tři místnosti v jihozápadní části domu. Vše ostatní dozná významné kvalitativní změny.
Akce rekonstrukce je pro poličskou Charitu
velmi náročná provozně, organizačně i finančně.
Veškeré neuznatelné náklady, včetně povinného
pětiprocentního spolupodílu, jdou k její tíži. To samozřejmě znamená, při skoro desetimiliónovém
rozpočtu a neziskovosti organizace, velkou sumu.
Proto se budeme u vás, občanů, ucházet o dárcovskou podporu. V předvánočním období chystáme

veřejnou sbírku, v polovině příštího roku druhou
Nebeskou aukci a do fondu na rekonstrukci budeme směrovat i významnou část tříkrálových sbírek
a dalších beneficí. O finanční pomoc bychom chtěli
požádat také naše město, na zvelebení jehož tváře
se podílíme.
Na konci celého řetězce událostí očekáváme výrazně pozitivní výsledek. Zaprvé, zachráníme jeden starý dům, nyní trochu i ostudu ulice, který by
bez radikálního zásahu stejně dlouho svému účelu
sloužit nemohl. Za druhé, logicky scelíme sociální
služby tak, aby to bylo klientům pohodlné. AC dílny zůstanou pohromadě v Charitním domě I. a ti
nejtíže postižení lidé z Denního stacionáře dostanou nové, bezbariérové a moderně vybavené prostory. Pokud se za dva roky nic nezmění, do prvního patra se navrátí Otevřené dveře a nově Osobní
asistence s Charitní pečovatelskou službou.
Na toto období se těšíme, protože služba klientům je naší prioritou, radostí a vášní, již ani adrenalin budování nezastíní.
K cíli nás však čeká ještě dlouhá cesta. Pomůžete nám na ní…? Budeme Vám vděčni!!!
Benefiční koncert
Vlídný písničkář Pavel Helan vystoupí na benefičním koncertu Oblastní charity Polička 9. listopadu v 17 hodin v kostele sv. Michaela v Poličce.
Vstupenky v ceně 200 Kč (pro důchodce a děti za
polovic) bude možné zakoupit hodinu před koncertem přímo v kostele. Spolu se sponzorskými
dary firem přispějí na výměnu nevyhovující schodišťové plošiny. Ta zajišťuje bezbariérový přístup
do prvního patra Charitního domu I., kde je provozován Denní stacionář pro lidi se středním až
těžkým mentálním postižením a spojuje přízemí
s prvním patrem. Pro fungování služby je plošina
nezbytná.
Adventní výstava
AC dílny a Denní stacionář Oblastní charity
Polička připravují další adventní výstavu „S vůní
vanilky“ na téma „Betlém, město chleba“. Výstava
proběhne v pátek 29. listopadu 2019 v 8–17 hodin
v Charitním domě I. (Vrchlického 22, Polička).
Pracovníci s klienty na adventní prodej vyrobili spoustu zajímavého dárkového i užitného zboží,
včetně adventních věnců. V programu nebudou
chybět ani oblíbení medaři s medovými věcičkami
a ukázky řemeslných dovedností. Pan Krejčí z Borovské pekárny prozradí něco ze svého pekařského umění, výrobu ošatek z obilné slámy předvede
paní Kmošková ze Sebranic a pletení košíků ukáže
pan Žák. Kněží mají připraveno vyprávění o Betlému i o tom, co k životu potřebuje tělo a co třeba
duše. Výstavou se opět prolíná nápaditá výzdoba
stylizovaná do tématu obilí a věcí s ním spojené.
Na obě akce Vás srdečně zveme.
Štěpánka Dvořáková

Galerie Kabinet
Chaos
výstavní prostor CHAOSBOX
do 8. 11. 2019 výstava:
Jana Babincová – Interwoven
– Martin Karvay
Umělci představují svou individuální práci v side
specific instalaci vytvořené přímo pro prostor galerie. Jana Babincová je známá pro svou malířskou
tvorbu, ve které se zabývá abstraktními kompozicemi. Martin Karvay na sebe upoutavá pozornost
svými čenobílými kresbami, které sdílí v prostředí
společenských sítí, jako je Facebook a Instagram.
Jana s Martinem tvoří pár a jejich dynamické spojení přináší nové kreativní možnosti.
Jakub Nepraš (*1981 v Praze)
Pro Nepraše je typický široký záběr zpracovávaných témat. Jedním z jeho počinů je věž, umístěná
nedaleko Prahy, v lese, v korunách stromů. Zde také
tvoří a nejenom on. Jakub ji začal stavět v jedenácti
letech a dodnes ji využívá nejen jako svůj kompenzátor vyrovnávající přetlak moderní civilizace. Přichází zde na jiné myšlenky, získává odstup a nadhled a relaxuje zde. V areálu věže pořádá soukromé
večírky a workshopy. Jako zlomový lze v tvorbě Jakuba Nepraše vnímat projekt Babylon plant z roku
2006. Zatímco technické principy video koláže zůstávají ve svém jádru podobné jako v předcházející
tvorbě, jejich obsah nabývá na organičnosti. Povaha
systému, pro jehož fungování je specifické organické větvení, mutace, růst a energetická výměna mezi
jeho částmi, které nápaditě připomínají přírodní
společenství – svět, který je v mnoha ohledech opozicí světa mechanického, ale současně jeho poupraveným předobrazem.
Je držitel několika mezinárodních uznání. Vystavoval například ve Florencii, Šanghaji, Lisabonu, Paříži, New Yorku, nebo v Portu. Babylonská rostlina
získala druhé místo v Essl Award 2007. Více na www.
jakubnepras.com.
Těšíme se na setkání s Vámi v alternativním prostoru CHAOSBOX, pořádající Spolek Planeta Chaos z.s. Za podporu našeho celoročního výstavního
programu děkujeme MKČR, městu Polička, Agosto
Foundation a soukromým sponzorům. Děkujeme
všem dobrovolníkům a především vystavujícím
umělcům. Najdete nás na adrese Střítež 68, Polička,
57201. Jsme 4 km od Poličky a 14 km od Litomyšle. Otevřeno v den vernisáží, v neděli 13–18 h, nebo
po domluvě. Kontakt 602 315 215, verbrom@gmail.
com. Aktuální program sledujte na FB na stránkách
Galerie Kabinet Chaos, nebo na Artmapě, či našem
webu: http..//www.planeta-chaos.cz.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 11.
9.–10. 11.
16.–17. 11.
23.–24. 11.
30. 11.
1. 12.

MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126
MUDr. Burešová Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Karolína Janoušková,
Polička, Smetanova 55, tel.
731 262 633
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435

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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Adaptační výlety
se ZŠ Na Lukách

Zprávy z Masarykovy ZŠ

Adaptační výlet 6. tříd ZŠ Na Lukách
Ve čtvrtek 3. října se všechny tři 6. třídy vydaly,
společně se svými třídními učitelkami, na adaptační
výlet na hrad Svojanov, kde zhlédly výstavu českých
korunovačních klenotů a jeden okruh sklepení s mučírnou a domem zbrojnošů.
Se školou jsme jeli na hrad Svojanov. Jeli jsme autobusem, který zastavil pod kopcem a nahoru jsme
šli pěšky. Nejprve jsme navštívili domek, kde se nacházely repliky korunovačních klenotů. Pan průvodce nám pověděl o králi Karlu IV., o jeho manželkách
a stavbách, které vznikly za jeho vlády. Když jsme si
vše prohlédli, šli jsme do sklepení hradu. Pan průvodce nám pověděl o tom, jaké šlechtické rody panovaly tomuto hradu, pověděl nám pět pověstí a ukázal
nám mučírnu. Ve sklepení spal netopýr. Na konci
prohlídky jsme navštívili zbrojnici. Před odjezdem
jsme si dali svačinu a potom nás autobus odvezl zpátky do školy. Cestou se nás paní učitelky ptaly, jestli se
nám výlet líbil. Mně se líbil moc.
Filip Halamka, 6. C
Dne 3. 10. jsme jeli na hrad Svojanov. Jeli jsme autobusem a seděli jsme po dvojicích. Když jsme tam
dojeli, museli jsem jít kousek pěšky. Byla to strašná
štreka a ještě do kopce.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina se
šla podívat na korunovační klenoty, kde pan průvodce mluvil slovensky. Druhá skupina šla na prohlídku. Při čekání na průvodce jsme jsme si krátili čas
díváním se na zvířátka. Byla zde spousta zvířat, jako
třeba pávi, pávice, husy a houser, slepice a kohout
a dravec. Pak už přišel pan průvodce a šli jsme do
sklepení, kde byly nízké stropy. Nejdříve jsme byli
v kamenné místnosti, kde bylo prázdno až na čtyři
erby, které patřily minulým majitelům hradu. Viděli
jsme dokonce malého netopýra. Další částí byla mučírna. Tam se mi líbilo nejvíc. Byly tam různé mučící
nástroje, například palečnice, železná panna, pranýř
a pichlavá židle pro čarodějnice.
Nakonec jsem šli do domu zbrojnošů, který měl
dvě patra. V prvním patře byly lavice, dlouhý stůl,
pult a výstava poličských dveří. Nahoře byl větší stůl,
židle, ručně malované karty a šachy, které byly prý
vymožeností té doby. Také tam byla dřevěná vyřezávaná divadélka.
Když skončila prohlídka, tak jsem se šli nasvačit
do restaurace, kde jsem si mohli koupit hranolky. Po
svačině jsme jeli zpátky do školy. Výlet jsem si moc
užila a už se těším na další.
Martina Findejsová, 6. B
Adaptační den pro prvňáčky
Prvňáčci třídy Začít spolu ze Základní školy Na
Lukách prožili ve čtvrtek 19. září zábavný adaptační
den. Lektoři ze společnosti Spofesta se od rána postarali o všestranný zajímavý program.
Aktivity byly zaměřeny na stmelení třídního kolektivu a k vzájemné spolupráci žáků. Adaptační den
je skvělou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou
stmelit nový třídní kolektiv. Žáci si tento celodenní
program velmi užili.

Atletický čtyřboj
Se začátkem školního roku
se dostala ke slovu královna
sportu – atletika. Naše škola se
zúčastňuje dvou velkých akcí
v tomto odvětví – Atletický
čtyřboj a Pohár rozhlasu. Letos se našim mladým atletům
zadařilo, když se do okresního kola čtyřboje
probojovala hned tři družstva z naší školy. Ze
svitavského atletického stadionu si mladší žáci
odvezli bramborové medaile a mladší žákyně
a starší žáci shodně dosáhli na bronzový kov.
Minifotbal III. a IV. kategorie
Výběr našich žáků z druhého stupně mohl
porovnat své síly s ostatními školami z obvodu
při turnajích v malé kopané, které se konaly na
sportovním hřišti ZŠ Na Lukách. Naši svěřenci
6.–7. ročníků v konkurenci čtyř škol vybojovali
prvenství a dařilo se i našim fotbalistům z řad
8.–9. tříd, když vybojovali bronzový kov. Tyto
turnaje bereme jako malou přípravu před nadcházející školskou futsalovou ligu, která se již
brzy rozehraje a těší se velké oblibě mezi mladými fotbalisty. Doufáme, že se jim podaří přiblížit
k úspěchu našich absolventů, kteří se dvakrát
dostali až do republikového finále!
Není zoubek jako zoubek
V pondělí 7. 10 třídu 3. C navštívila paní zubařka MUDr. Markéta Adamcová, která si pro děti
připravila velmi zajímavé povídání s mnoha názornými ukázkami. Vedla projektový den, jehož
cílem bylo naučit děti správné technice čištění
chrupu a seznámit je s obecnou péčí o dutinu ústní. Projektový den byl zaměřen nejen na prevenci
zubního kazu, ale i ochranu a podporu zdraví vůbec. Také děti motivovala k návštěvě stomatologické ordinace beze strachu.
Čtvrťáci a abeceda peněz II.
Započatý projekt Abeceda peněz pokračuje. Každá čtvrtá třída si pojmenovala svoji firmu a navrhla logo. Jsme teď Čtvrťáci – parťáci,
Kotvičky z Poličky a Šikovné ručičky z červené
školičky. Cílem našeho podnikání je vydělat si
prostřednicvím prodeje vlastních výrobků na
předvánočním jarmarku peníze, které potom
použijeme na svůj podnikatelský záměr. Ve firmách pracuje reklamní, obchodní, ekonomické
a výrobní oddělení. Všechny skupiny spolupracují a hlavní rozhodovací slovo má ředitel firmy
s jednatelem a pokladníkem. Oslovili jsme také
sponzory. Nyní sháníme materiál a připravujeme výrobky na jarmark. Nápadů máme spoustu
a těšíme se, až vám naše výrobky předvedeme.
První jarmark upořádají Čtvrťáci – parťáci ve
středu odpoledne 20. listopadu 2019 na náměs-

Pozvánka na soutež
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ve spolupráci s Tylovým domem Vás
srdečně zve na soutěž odborných dovedností
v oborech Kadeřník a Kosmetické služby na téma
„Párty“ a na prohlídku školy 13. listopadu 2019 od
9:00 hodin ve Velkém sále Tylova domu v Poličce.
Je pro Vás připraven bohatý program, workshopy pro žáky v Tylově domě i ve škole, ukázky práce
žáků našich oborů.
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tí před Českou spořitelnou. Výtěžek věnují malé
Natálce, která trpí mozkovou obrnou.
Projekt Edison
V letošním školním roce, v týdnu 6.–13. 10. se
uskutečnil mezinárodní projekt AIESEC Edison
a my jsme mohli uvítat šest zahraničních studentů z různých zemí. Každý ze stážistů se nám
pomocí přednášek, diskuze a interaktivní tabule
snažil představit svoji zemi a kulturu.

První odpoledne projektu začalo vřelým přivítáním místostarostou města Pavlem Štefkou
a pokračovalo prohlídkou Poličky. Druhý den
jsme se ve sborovně školy sešli na odpolední povídání o Malajsii. Středa patřila návštěvě hradu
Svojanov. Ve čtvrtek jsme se snažili naše zahraniční kolegy porazit v bowlingu a v pátek se konal
projektový den Global Village v hale naší školy.
Celý týden školou zněla pouze angličtina. Zajímavý byl sám kontakt se zahraničím, porovnání
s Českou republikou a multikulturní žánry. S některými stážisty se zpívalo i tancovalo. Máme
nové kamarády.
Odborná setkání s rodiči
Během měsíce září se uskutečnily dvě besedy.
Rodiče prvňáčků přišla navštívit MUDr. Jana
Šíchová, která pohovořila na téma Jak zvládnout
1. třídu. Rodiče sedmáků a osmáků absolvovali
zasvěcení do drogové problematiky a trestního
práva.
Pasování prvňáčků
V pátek 11. 10. byli žáci 1. A a 1. B slavnostně
pasováni na prvňáčky. V rámci vrstevnického
programu 1. a 9. tříd došlo nejdříve k seznámení jednotlivých ročníků, které si na slavnostní
pasování připravili program. Poté byli, za přítomnosti tříd I. stupně, mateřských škol, rodičů
a prarodičů, pasováni královnou – ředitelkou
naší školy. Spolupráce bude pokračovat po celý
školní rok.
har

100 let gymnázia – uplakané oslavy?
Koncem srpna dcera začala dobrovolně cosi trénovat na příčnou
flétnu. Prý bude hrát na úvodním
vystoupení u příležitosti oslav sto
let gymnázia v Poličce. Vyhledala
jsem na netu program a také jsem
se začala těšit. Sice patřím mezi absolventy gymnázia jiného města, ale to mi nezabránilo užít si
právě chystající se oslavy místní.
V pátek k večeru jsme se celá rodina vydali na
vernisáž tvorby absolventů poličského gymnázia do Centra Bohuslava Martinů. Kochala jsem
se krásou vystavených děl, ale také přemýšlela
o tom, kdo všechno stál na pozadí vší té poctivé práce. Kdo asi inspiroval tyto mladé umělce?
Očima jsem je hledala na fotografickém projektu
„Tváře gymnázia“, umístěném v zadní části jedné
z místností, kde probíhala výstava. Kolik úsilí
a píle bylo potřeba k tomu, aby mohly vzniknout

mistrné kousky? (krásné šperky, obrazy, kožené
výrobky…)
Nepokazilo ráz oslav uplakané počasí? Trochu
jsem se toho bála. Když jsem ale s dojetím sledovala průvod absolventů, ubírající se směrem k náměstí, zahlédla jsem na nábřeží sanitku. Její posádka se o kohosi starala. Napadlo mne, že pokud
by počasí bylo v očích mnohých z nás atraktivnější, jistě by stejných sanitek muselo přijet více.
Poté, co jsem se zastavila v kavárně gymnázia, podle počtu návštěvníků jsem usoudila, že deštivé
počasí oslavám vlastně pomohlo. Soustředilo totiž návštěvníky uvnitř budov a ti mohli nad kávou
a jinými dobrotami strávit příjemný čas a třeba se
při té příležitosti i navzájem lépe poznat.
Neodolala jsem pořídit si maličkosti, které by
mi na tento den pomohly nezapomenout – propisku do diáře, malý vak na procházky a samozřejmě
slušivé tričko se sloganem oslav.

Maličko mě zamrzelo, že se nemohly konat avizované lety nad městem. Přesto jsem se s dětmi
vydala na letiště. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Štrumfovi z aeroklubu Polička a jeho
synům za nezapomenutelné povídání a „praktický výcvik“, který nám věnovali místo letu. Odcházeli jsme nabití informacemi, spokojení a s příslibem, že až bude pěkné počasí, uskutečníme
náhradní let.
Odpoledne jsem v divadelním klubu sledovala
dokument o paní Marii Žertové. Její nezapomenutelný medailonek o životě dlouhém více než
sto let, nechal málokteré oko suché. Pozitivní
přístup k životu, který se jako červená nit vinul
celým snímkem, byl mírně řečeno, nakažlivý. Použiji slova babičky Boženy Němcové – „Šťastná to
žena“.
Velké poděkování za nelehkou práci, vynaloženou k tomu, abychom se my, obyčejní příchozí,
mohli pokochat krásami oslav, patří jistě všem
pedagogům, současným studentům zdejšího
gymnázia i všem jejím absolventům. Také bych
ráda vyzdvihla práci a úsilí, kterou za sebou zanechává současný pan ředitel Josef Dvořák. Stopy
jeho nejen pedagogické činnosti je již více než rok
radost sledovat.
Za celé oslavy jsme mohli poděkovat Nejvyššímu při ekumenické bohoslužbě, která se konala
v sobotu v evangelickém kostele. Za její uskutečnění vděčíme evangelickým i katolickým duchovním, ale také pěveckému sboru z řad absolventů
gymnázia, jehož hudební výkon provázel celou
slavnostní bohoslužbu. Písní Bože, chválíme
tebe, jsem spolu s velkým množstvím účastníků, zakončila sobotní den. Ne, že by tím oslavy
končily, ale uvnitř mě už zkrátka nebylo pro nové
zážitky místo. Moje dušička si přišla na své. Byla
nasycená. Prožité jsem potřebovala v klidu zpracovat.
Pokud byste se o mých slovech chtěli přesvědčit,
podobnou příležitost budete moci zažít snad dříve,
než zase za sto let.
Jana Klimešová

Když koně
přináší radost
Občanské sdružení Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením pracuje při Speciální MŠ a ZŠ v Poličce. Hlavním snažením je pomoc
rodičům našich dětí a žáků v oblasti legislativy
a prostřednictvím finančních příspěvků a darů
zprostředkovat takové zážitky, které pomohou
zkvalitnit a zpříjemnit život dětí s různým typem
postižení.
Od května do října se díky finančnímu daru
30 000 Kč, který poskytl Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví při MÚ v Poličce, mohla uskutečnit hipoterapie v nedalekém Stašově. V průběhu
deseti setkání se vystřídalo průběžně asi 30 dětí
jak z mateřské školy, tak ze základní školy.
Koně nepřináší jen radost a potěšení, ale působí
ve velké míře terapeuticky a rehabilitačně. Každá
lekce začínala česáním a hlazením koní, následovalo nasedání na ně, samotná jízda, sesednutí a odměna. Je prokázáno, že pohyb koňského
hřbetu, jeho tělesná teplota, výška koně a pohyb
v otevřeném prostoru pozitivně ovlivňují celkové
držení těla, smyslové orgány, svalové napětí nebo
cílení a plánování pohybů. Rádi bychom prostřednictvím Jitřenky poděkovali paní Martě Pletichové, která se s láskou a empatií nestarala jen o koně,
ale i o nás. Bylo zapotřebí hodně povzbuzování, trpělivosti a vůle, aby si každý malý či větší účastník
užil setkání v co největší míře.
Za všechny nové „koňáky“
Ivana Vondrová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Motocyklové
závody

Z činnosti DPS Penzion

V letošní motocyklové sezóně sprinterských
závodů se poličský jezdec Jaroslav Špaček, jezdící na motocyklu Suzuki GSX-R 1000 R, zúčastnil
nejen českých závodů, ale i mezinárodního mistrovství ČR, které se konalo v ČR, na Slovensku
a v Maďarsku.
V mezinárodním mistrovství ČR Jarda startoval celkem na 9 závodech, na kterých se 7x
umístil na stupních vítězů, konkrétně čtyřikrát
1. místo a třikrát 2. místo. V jednom z těchto závodů se Jardovi podařilo zajet dokonce osobní
rekord 9,608 s. na 1/4 míle. Až na posledním
závodě šampionátu se rozhodovalo o celkovém
prvenství, bojovalo se až do posledního metru
a rozhodovaly tisíciny sekundy.
Díky velice dobrému reakčnímu času na startu a dobře připravenému motocyklu, se Jardovi
podařilo ve finálové jízdě zvítězit, a tím získat
i titul mistra AMS ČR.
Do příštích závodních sezón mu budeme přát
i nadále hodně úspěchů.
K. Jílková

Blahopřejeme
Dne 7. listopadu oslaví 60. narozeniny paní
Stanislava Baizová.
Zároveň s manželem Antonínem oslaví 40 let společného života. Za lásku a obětavost děkuje
manžel, Martin, Emilie,
Pavel, Michal, Daniel a Aleš.

Dne 14. 11. 2019 oslaví Josef a Jarmila Ehrenbergerovi
výročí úžasných 60 let společného manželství. Hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let přeje
celá
rodina.
Dne 17. 11. 2019 oslaví
naše maminka paní Marie
Kadidlová významné jubileum 90 let.
Do dalších let přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a pohody.
Koláčkovi a Peňázovi
Dne 18. 11. 2019 oslaví
85. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní
Emilie Grűnerová. Do dalších let přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti.
Dcera Drahomíra a syn
Vladimír s rodinami
Dne 25. 10. 2019 oslavila
své 85. narozeniny naše maminka, babička a prababička
Drahomíra Hájková. Všechno nejlepší přejí
Josef a Zdeněk s rodinami.
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Podzim je v DPS Penzion již několik let spojen
s oslavou svátku seniorů, prevencí kriminality
a zakončením grilovací sezóny. Ale pěkně popořádku. Vše začalo úplně novou akcí a to Jiřinkovým bálem. Šikovné ručičky vyráběly papírové

důležitých informací o dopravě, bezpečnosti na
ulici o podvodných telefonátech a pouštění si cizích lidí do domácností. A prevencí kriminality
jsem pokračovali i divadlem: herci divadla VeTři,
představili na tato témata scénky z reálného ži-

jiřiny do vlasů a také malovaly podzimní růže
neboli jiřiny. Na výzdobu jídelny se nám sešly
živé jiřiny z Jedlové, Poličky a ze Sádku a tak
bál mohl začít. Pěvecký soubor Poupata zazpíval
písničky o květinách a taneční část byla otevřena Jiřinkovou polkou od B. Smetany. K poslechu
i tanci hrál pan Hladík a pan Hegr, zpívala paní
Andrlíková. Bál byl přesně ve správný čas, protože druhý den jiřiny na zahrádkách pomrzly.
Proběhl 12. ročník Seniorské stopy Pod názvem Prostě spolu. Spolu jsme se prošli, spolu
jsme si zazpívali a hlavně jsme si spolu povídali.
S preventivním programem přijeli mezi seniory
zástupci Policie ČR. Senioři si vyslechli mnoho

vota, které zástupce Policie ČR doplnil o případy,
s nimiž se v našem kraji setkávají.
Při muzice, zpěvu a dobrém občerstvení senioři ukončili grilovací sezónu a v kavárničce
si zavzpomínali nad fotografiemi z kronik DPS
Penzion.
Posluchači Poličské univerzity třetího věku
vyrazili na výlet. Navštívili hrad Sovinec a město Šternberk. Město Svitavy pořádalo 1. ročník
olympiády pro seniory. Za DPS Penzion Polička se zúčastnily paní Sobelová, Pospíšilová
a Hloušová. V soutěživé atmosféře proběhlo šest
disciplín, které naše zástupkyně zvládly se ctí.
Děkujeme za reprezentaci DPS „Penzion“.

Pozvánka DPS Penzion listopad
6. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 hod.
v jídelně Penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci,
vybíráme; 30 Kč na občerstvení.
12. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
13. 11. Společné muzicírování s dětmi ze Speciální školy od 10.00 hod. ve společenské místnosti.
13. 11. Koncert – Eva Henychová. Zpěvačka,
kytaristka, skladatelka a textařka, která vystupuje po celé republice i v zahraničí a která vydala celkem čtyři alba autorských písní. Začínáme
v 15.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“.
16. 11. Zveme Vás na divadlo! Divadelní spolek
Blaženy Horní Poříčí nás navštíví s upravenou veselohrou Petra Tomšů – Zase ti tupitelé. Začínáme

ve 14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“. Vstupné
dobrovolné.
19. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
20. 11. Cestovatelské odpoledne – zveme Vás na
cestovatelskou besedu s panem Milošem Sobelem,
který nám představí Nepál od 14.00 hod. v jídelně.
22. 11. Angličtina s dětmi z jazykové školy –
přijďte si poslechnout, jak mluví děti anglicky
a třeba si i zkusit nějaké to slovíčko. Začínáme od
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
27. 11. Brambory v dějinách a umění. Kavárnička od 14.00 hod. v jídelně.
28. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.

Klub zdraví zve
Jakmile léto skončí a nastane chladnější období roku, začnou se plnit čekárny ordinací obvodních lékařů a v lékárnách se tvoří fronty. Lidé
pokašlávají, posmrkávají, viry poletují vzduchem a šíří se, období viróz a chřipek s neúprosnou pravidelností postihne většinu populace. Co
dělat, abyste se účinně vyhnuli a ubránili těmto
atakům? Prevence je to správné řešení.
Zdravotní sestra Gabriela Slezáková si připravila pro všechny, kteří nechtějí pasivně čekat,
až je nemoc uvězní na lůžku, tématickou přednášku „Posílení imunity“, na kterou vás zveme
13. listopadu 2019 od 18 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika. Dostane se vám zajímavých rad
a návodů, jak jednoduše a především příjemně
a účinně posilovat v podzimních měsících imunitu a obranyschopnost svého organizmu. Inspirujte se těmito radami a udělejte tak něco pro
své zdraví. Jako vždy bude připravena ochutInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

návka s recepty a voňavý šálek čaje pro zahřátí
a pohodu.
A něco moudrých rad na závěr:
„Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.“ – Aristoteles, klasický řecký filozof.
„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“ –
Hippokratés, starověký řecký lékař.
„Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.“ – Voltaire, francouzský spisovatel a filozof.
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat rovněž na internetových stránkách
http://policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na
tel.: 737 820 318. Těšíme se na všechny, kteří se
zúčastní přednášky a přejeme i všem ostatním,
abyste se dokázali dobře rozhodnout a byli v životě šťastní a zdraví.
Za Klub zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Úspěšná atletická sezóna 2019
Evropské hry mládeže se konaly 9.–11. září v Brně,
kde Eliška Červená měla startovat ve sprintu na
60 m a na 100 m překážek. Po kvalitní letní přípravě
to měl být poslední test před nadcházejícím Mistrovstvím České republiky jednotlivců v Kolíně, které se
mělo konat 20.–22. 9. Hned v rozběhu na 60 m došlo
ke zranění, kdy si Eliška natáhla sval. Proto jsme odjeli domů a navštívili pana Jukla, který se o zraněný
sval postaral. Bohužel to byla komplikace v přípravě
na blížící se mistrovství republiky.
Plni optimismu jsme odjížděli do Kolína, kde
Elišku čekal opravdu náročný program. Hned první den byl na programu rozběh na 100 m překážek
a kvalifikace ve skoku do dálky. Jakožto olympijská
vítězka a držitelka nejlepšího letošního výkonu na
100 m překážek nastupovala do rozběhu jako favoritka. Bohužel hned o první překážku zavadila a z posledního místa musela vynaložit veškeré úsilí, aby si
zajistila účast v semifinále. To se naštěstí podařilo
a Eliška ukázala, že je velká bojovnice a pro někoho
ztracený rozběh dotáhla na třetí místo. Po krátkém
odpočinku začala kvalifikace dálky, kde limit do finále byl 560 cm. S výkonem 537 cm postoupila do
finále dálky ze 4. místa. Ale bylo jasné, že tréninkový
výpadek bude znát. Druhý den v 10 hodin dopoledne začalo finále dálky. Ale hned od prvních pokusů
bylo vidět, že se Elišce nedaří. Výkonem 538 cm
brala páté místo, což bylo pro Elišku velké zklamání. Vždyť její nejlepší letošní výkon je 579 cm, který
ji řadí na první místo letošních žákovských tabulek.

Hodinu po finále dálky se musela Eliška psychicky připravit na semifinále běhu na 100 m překážek.
Svoje semifinále jasně vyhrála, a tím si zajistila
postup do finále. Ve finále čekala odveta stříbrné
medailistky z Olympiády dětí a mládeže Nely Vaníčkové z AC Turnov. Hned od začátku bylo vidět,
že obě závodnice touží po zlaté medaili. Šťastnější
byla Nela Vaníčková, která Elišce vrátila porážku z Olympijského finále. Po zklamání z dálky tak
přišla stříbrná náplast v podobě druhého místa na
100 m překážek.
Po předání medailí navštívil Elišku reprezentační
trenér U16 a oznámil jí, že za svoje letošní výkony je
nominována do reprezentace ČR U16 na Mezistátní
utkání do slovinské Ptuje. A i zde na mezinárodní
scéně nezklamala. V běhu na 100 m překážek v čase
14,48 získala stříbrnou medaili. O pouhou setinu
sekundy prohrála se závodnicí ze Slovenska. Bronz
brala závodnice z Maďarska.
Sezóna 2019 byla pro studentku svitavského gymnázia Elišku Červenou velmi úspěšná. Vždyť do
svého oddílu TJ Svitavy přivezla dvě zlaté medaile
z Olympiády dětí a mládeže, dvě zlaté z republikových vícebojů (halových, venkovních), tři stříbrné
medaile z republiky jednotlivců a stříbrnou medaili
z MU U16 Slovinsko.
Velkou zásluhu na medailových úspěších má
trenér M. Bouček a Karel Petržela. Uvidíme, jak si
Eliška povede příští rok v kategorii dorost. Přejeme
jí hodně štěstí.

SK8 děkuje
Tak Vám tedy pěkně děkujeme,
samozřejmě ve vší slušnosti. Sice není SK8ová
slalomová sezóna 2019 ještě úplně u konce, ale
tady v Poličce to tak je. Jak je většina místních
obyvatel zvyklá, tak se už každou chvíli začne
z nebe sypat sníh a naši závodníci vymění sk8y
za prkna a lyže. Jen ty kuželky budou na svahu
chybět. Ještě se nám však rýsují jedny závody
v Praze a to opět v kryté hale. Pokud vše půjde
dobře a pořadatel závodů se dohodne s vlastníkem haly, tak na přelomu listopadu a prosince
si ještě zazávodíme. Jak bude v tu chvíli venku
nám je úplně jedno.
Díky Vám,
sponzorům, jsme tuto sezónu opět přestáli se
vztyčenou hlavou a klidným průběhem. V první
řadě patří poděkování městu Polička, které nás
již dlouhodobě podporuje jak po stránce finanční, tak po stránce organizační. Dále bychom
chtěli poděkovat Pardubickému kraji za finanční
podporu naší celoroční sportovní činnosti zaměřené především na mladší a starší žáky. Díky
patří také všem podporovatelům z řad firemních sponzorů, kteří nám přispívají jak finančně tak materiálně. Díky Vám všem jsme letos
získali spoustu skvělých umístění a podívali se
na mnoho českých i zahraničních závodů. Mezi
některé patří i závody na Malorce a v USA. Ty
poslední a největší, v USA, nás ještě čekají a jsou
velkým finále letošní sezóny. Nejen pro to, že

Díky Rebels Polička
Chtěli bychom poděkovat týmu za jejich vstřícný krok, když odmítli kabinu, kde jsou naše děti.
Popravdě, myslíme si, že toto byl jen krok vedení
zimního stadionu, abychom my rodiče cítili vůči
Rebels nenávist. Ale opak je pravdou a mají náš
obdiv. Děkujeme
Martina Švejdová Štaudová

se jedná o mistrovství světa, ale také, že tam
Poličku bude reprezentovat náš nelepší jezdec
letošní sezóny. Závodník za kategorii profesionálů, který je průběžně na třetím místě ve světě,

Vzpomínáme
Dne 15. 11. 2019 uplyne
7 let od doby, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Jan
Karlík.
S láskou vzpomínají manželka
Marie, děti Monika,
Marcel a Jan s rodinami.
Dne 22. 11. uplyne smutných sedm let od náhlého
odchodu p. Václava Mlynáře.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka, dcery
s rodinami a vnoučata
Dne 23. 11. si připomeneme
smutné výročí úmrtí maminky Marie Kučerové. Vzpomínají
syn Jiří, dcera Zdena,
vnoučata a pravnoučata.
Dne 25. 11. uplyne pět let
ode dne kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček pan Emil Vobejda.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Dne 26. 11. uplyne 14 let od
doby, kdy zemřel pan František Kincl. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.
30. listopadu uplyne 5 let
ode dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan František Jelínek.
S láskou vzpomínají
manželka Hedvika, dcery
Ilona a Magda, vnoučata
a pravnoučata.

Petr Matouš. Petrovi chybí pouhých 18 bodů na
první místo. Polička je prostě světová… ale to my
všichni víme.
Díky Vám,
divákům, kteří věnujete svůj čas na povzbuzování našich, ale i cizích závodníků a vytváříte
atmosféru, která má ve světě již svůj zvuk. Závodníci si napříč zeměmi vypráví, jaká skvělá
atmosféra tady v Poličce panuje a velmi rádi se
sem vracejí. Odměnou jsou Vám za to napínavé
závody těch nejlepších jezdců této planety. Nepolevujte, my také vytrváme.
Díky Vám,
milí organizační týme za veškerý čas a energii, který věnujete tomuto sportu. Vytváříte společně komunitu, jež přispívá k udržení a růstu
tohoto sportu jak v Poličce, tak i všude, kde se
naše kolečka projedou. Vždy po závodech jsme
všichni nabytí energií z výsledku našeho společného úsilí a veškerá poděkování z celého světa za
odjeté závody nám budiž útěchou, že to děláme
FAKT dobře.
Světovým městem SK8u je Polička.

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

Volejbalové zprávy

21. 9. se konalo Mistrovství republiky v kategorii babytenis v Rakovníku. Mezi 40 chlapci
a 40 děvčaty startovala také naše hráčka Štěpánka
Vodehnalová. V elitní společnosti sice na vítězství
nedosáhla, ale ve třech dnech zažila spoustu zajímavého a nasála atmosféru vrcholné soutěže a posbírala cenné zkušenosti.
28. 9. proběhl turnaj starších žákyň nejvyšší
kategorie A v Chrudimi. Simča Válková vyrazila
na svoji poslední akci v této kategorii. Od prosince přestupuje mezi dorostenky. Ve dvouhře se jí
podařilo vyhrát dva zápasy a ve čtyřhře obsadila
skvělé 1. místo, a tak zakončila vítězným zápasem
kategorii starších žákyň. Blahopřejeme.
Tímto turnajem skončila tenisová sezóna
2019. Všem našim hráčům a hráčkám děkujeme
za reprezentaci oddílu a města a přejeme do sezóny příští radost ze hry, velkou snahu při trénincích
a hodně vyhraných zápasů.
ČTS vydal žebříčky všech kategorií za rok
2019. Umístění našich:
• Mladší žáci – Šafář Samuel 1085, Slezák Patrik 1380, Kolečkář Adam 1429, Mach František 1647, Mořkovský Ivan 1725, Pospíšil Daniel 1725 a Štěpánek Patrik 1824
• Mladší žákyně – Uhlířová Veronika 290, Navrátilová Žaneta 609, Dostálová Šárka 659,
Benčíková Kristýna 706 a Slavíková Bára 926
• Starší žáci – Zahradníček Dušan 607 a Šafář
Samuel 958
• Starší žákyně – Válková Simona 36 a Uhlířová
Veronika 370
• Dorostenci – Fučík Daniel 667
• Dorostenky – Válková Simona 146, Uhlířová
Šárka 394 a Kotvová Kateřina 717
Upozorňujeme zájemce o hraní v nafukovací
hale, že ještě jsou volné hrací hodiny.
Bližší informace na tel 604 155 378 nebo na tenisových stránkách.

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.
•
Koupím byt v Poličce. Peníze ihned k dispozici. Nejsem RK. Tel 777664852, JANA.SILHAVA@GMAIL.com
•
Prodej rodinného domu 5+1 v Poličce, Ladova ulice, garáž, balkon, dobrý stav, k okamžitému
nastěhování. Další informace na tel. 777 112 174.
•
Koupím byt v Poličce, 1+1, může být i větší,
nevadí mi původní stav, lze i družstevní. Děkuji za
nabídku, tel: 728 741 473
•
Hledám domek či chalupu v okolí Poličky
tak do 30 km, nejlépe se zahradou, min 400 m2
a více. Děkuji. Tel 774 765 437
•
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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Kadetky 1. liga
Spanilou jízdou plují naše kadetky v premiérové
1. lize. Ukázalo se, že na úvod soutěže jsme měly
nejnebezpečnější týmy ze Sokola Brno a České
Třebové. Čtyři odehrané tiebreaky a zisk 5 bodů
byl velmi slibný. Ještě o krůček lepší byly zápasy
s KP Brnem a Boskovicemi, kdy naše děvčata brala všechny body. Předvádíme perfektní volejbal

odehrály v Bílovci. První kolo hostíme právě my,
přivítáme Vyškov, Olomouc, Zlín, Havlíčkův Brod,
Svitavy, Českou Třebovou a Rychnov nad Kněžnou.
Mladší žákyně
I tato soutěž pro nás znamená výzvu k medailovému umístění. Zatím naše děvčata nedokázala
udržet finálovou čtyřku, ale pravidelně se do ní
vrací.
Trojky D1
Tuto soutěž hrají děvčata ročníku 2007, které
zároveň hrají mladší žákyně. I v této soutěži by
nám mohla zacinkat medaile. Marťa, Lucka, Aneta a Zuzky zatím tuto soutěž vedou.
Trojky D2
Mladší děvčata hrají kdysi pravidelnou soutěž přípravek. Zde nás reprezentují družstva dvě.
A tým neopustil nejlepší skupinu a B tým bude
v příštím kole bojovat ve skupině B.
Trojky CH
Naši kluci také okupují přední místa. Hrají stejně jako děvčata ve skupině A. Na posledním turnaji obsadili dokonce druhé místo.

a hlavně velmi zodpovědně plníme taktické pokyny trenérů. Polovinu soutěže budeme mít za sebou
začátkem listopadu. Držíme ve skupině překvapivě druhé místo a máme jen krůček k udržení této
soutěže pro příští rok.

Starší žáci
Soutěž Pardubického kraje společně s Královéhradeckým krajem svede boje 13 družstev. Polička má za sebou dva turnaje, kvalifikaci a 1. kolo.
Především v prvním kole svedli naši kluci velkou
bitvu s Pardubicemi a Letohradem.

Starší žákyně
V této soutěži máme hned dvě družstva. Po
těžké kvalifikaci, po prvním kole s Pardubicemi,
Lanškrounem a Vysokým Mýtem, po výhrách nad
Žichlínkem a Svitavami je naše Áčko ve finálové
skupině a předpokládáme, že budeme bojovat
o medailové umístění. B tým hraje C skupinu a balancuje na prahu postupu do výkonnostně lepší
skupiny. Starší žákyně mají za sebou též kvalifikaci Českého poháru. Kvalifikaci jsme tradičně

Muži
Muži hrají Krajský přebor II. třídy, po polovině soutěže jsou na druhém místě. Mají 7 výher
a 5 proher a na první Svitavy ztrácejí 4 body.
har

Zprávy oddílu ledního hokeje
V prvním přátelském utkání „A“ mužstva hraném v neděli 22. 9. 2019 došlo k velké brankové
přestřelce mezi domácím Spartakem a Bystřicí
nad Pernštejnem, ze které nakonec vyšel vítězně soupeř poměrem 8:10. V odvetném utkání ve
čtvrtek 26. 9. 2019 Spartak v Bystřici na domácím ledě Zubrů opět podlehl poměrem 6:3.
So 28. 9. 2019 – HC Spartak Polička:
HC Zastávka U Brna 6:5 (1:1, 4:3, 1:1)
Branky: Poul O. 2, Hejtmánek, Lidmila, Martinů, Štěrba
As.: Kyncl 2, Martinů 2, Hejtmánek
Start do soutěže se v předehrávaném utkáním
21. kola Spartaku povedl. Ve 4. minutě první třetiny se ujal vedení, ale soupeř ještě do přestávky
vyrovnal. Ve druhé části, kde padlo dohromady
7 branek to byla přetahovaná o vedení, ze kterého po 40 minutách vyšel vítězně domácí Spartak
(5:4), když ještě 2 minuty před koncem prohrával
3:4. V závěrečné části se hra přitvrdila a přibývalo vyloučení. V 50. minutě uklidnil všechny diváky Štěrba, když zvýšil na 6:4. Soupeř pak ještě
skóre upravil 5. brankou, ale víc toho již nestihl.
So 5. 10. 2019 – HC Náměšť
nad Oslavou:HC Spartak
Polička 6:4 (3:3, 0:1, 3:0)
Branky: Vondra, Nunvář, Martinů, Štefka M.
As.: Štefka M., Martinů
Spartak začal dobře. Nejdříve vedl 0:2 a 1:3,
ale domácí tým stihl do konce první třetiny vyrovnat. Po druhé dvacetiminutovce Náměšť měla
stále co dotahovat, protože prohrávala 3:4. Jenže
nečistá hra Spartaku v závěrečné třetině zname-

nala vyrovnání soupeře a ve výsledku pak i prohru 6:4.
So 12. 10. 2019 – HC Spartak Polička :
HHK Velké Meziříčí „B“ 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Branky domácí: Hejtmánek L. 2, Štefka M.,
Boštík F., Poul O., Martinů J.
Branky hosté: Hubl J., Vrána J.
vyloučení 4:8, diváků 125
Před začátkem utkání byla v den státního
smutku uctěna minutou ticha památka našeho
nejpopulárnějšího zpěváka Karla Gotta. Hned po
úvodním vhazování bylo vidět, že soupeř nebude
chtít dát nic zadarmo. Naše hráče o tom přesvědčil v 8. minutě, když ve vlastním oslabení využil
chybu v rozehrávce a po sólovém úniku se ujal
vedení. Odpověď přišla v 16. minutě, když Boštík
překonal jinak výborně chytajícího brankáře hostí. Ve druhé části Spartak skóroval třikrát, z toho
dvakrát v přesilových hrách. Ovšem soupeř měl
několik vyložených šancí, které zlikvidoval též
dobře chytající Dostál v brance Poličky. Ve třetí
třetině Štefka v 5. minutě zvyšoval již na 5:1, ale
soupeř o tři minuty později snížil na 5:2. Necelé
4 minuty před koncem střelou po vhazování stanovil J. Martinů konečné skóre 6:2. I když to tak
nevypadalo a ačkoliv měl soupeř 8 vyloučených,
hrál velice čistě a některé prohřešky byly posuzovány až moc přísně. Nás konečný výsledek samozřejmě těšil, ale všichni „vysekli“ poklonu soupeři za předvedenou hru. Obzvláště pak brankáři
Velkého Meziříčí, který, jak už bylo řečeno, chytal
výborně a jehož závěrečné gesto, když přijel před
domácí fanoušky a zatleskal jim, se jen tak nevidí.

Výbor oddílu LH
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Plavecký bazén
1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
5. úterý
6. středa
7. čtvrtek
8. pátek
9. sobota
10. neděle
11. pondělí
12. úterý
13. středa
14. čtvrtek
15. pátek
16. sobota
17. neděle
18. pondělí
19. úterý
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
24. neděle
25. pondělí
26. úterý
27. středa
28. čtvrtek
29. pátek
30. sobota

Turisté zvou
Plavecké kurzy
Pondělí: vede instruktor/ka
• 14.00–15.00 hod. plavání kojenců a batolat,
Jitka Kmošková
• 16.00–17.00 hod. přípravka ORKA, Zdeněk
Jandík
• 16.00–17.00 hod. delfínek 6–9 let, Zdena
Šemberová
• 16.00–17.00 děti kapříci od 4–7 let velký
b. Jolana Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek 6–9 let Jolana
Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek zdokonalovací
kurz 6–9 let Zdena Šemberová
• 17.00–18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00–16.45 hod. rodiče s dětmi velký bazén – 3–4 roky Jana Divoká
• 16.00–17.00 hod. kosatky – zdokonalovací od
6–9 let Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 hod. kosatky – zdokonalovací
od 8–12 let Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 hod. kapříci – 4–7 let Jana Divoká
Středa:
• 16.00–17.30 hod. plavecký oddíl Orka (2 dráhy) Zděněk Jandík
• 16.15–17.15 hod. INDIVIDUÁLNÍ PLAVÁNÍ
(2 dráhy) Jana Nyklová
• 17.30–18.30 hod. AQUAFITNESS Jana Nyklová

12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
18.00–20.00, 18.00–19.00 (3 dráhy)
6.00–7.30, 12.00–13.00,
14.30–16.00 (2 dráhy), 18.00–20.00
6.00–7.30, 14.30–16.00,
18.45–20.00 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
18.00–20.00
6.00–7.30, 12.00–13.00,
14.30–16.00 (2 dráhy), 18.00–20.00
6.00–7.30, 14.30–16.00,
18.45–20.00 kondiční plavání
6.00–7.30, 12.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
18.00–20.00, 18.00–19.00 (3 dráhy)
6.00–7.30, 12.00–13.00,
14.30–16.00 (2 dráhy), 18.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00,
18.45–20.00 kondiční plavání
6.00–7.30, 12.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
18.00–20.00
6.00–7.30, 14.30–16.00 (2 dráhy),
18.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00,
18.45–20.00 kondiční plavání
6.00–7.30, 12.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00

O prázdninách se kurzy nekonají. Aktuální
změny provozu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na webových
stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt: Mgr. Andrea Zachová 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz,
Zdena
Mihulková:
461 725 631, plbazen@tespolicka.cz, Jolana Kozlová 731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.

Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org. a facebook: Plavecký bazén Polička.
Kurzívou vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době.
Tobogán a vířivku zavíráme 10 min. před koncem provozní doby. V době kondičního plavání
bude tobogán uzavřen.
Rozpis kurzů
• 4. 11. pondělí 14.00–15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku, 16.00–
18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 5. 11. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 6. 11. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
• 11. 11. pondělí 14.00–15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku,
16.00–18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 12. 11. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 13. 11. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
• 18. 11. pondělí 14.00–15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku,
16.00–18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 19. 11. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 20. 11. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
• 25. 11. pondělí 14.00–15.00 kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 1 roku,
16.00–18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 26. 11. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 27. 11. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness

Provozní doba sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00
ženy – čtvrtek
16.00–20.00
ženy – sobota
14.30–16.55
společná – sobota
17.00–20.00
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
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Ceník a foto najdete na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org. Kontakt na ubytování: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Provoz zimního stadionu
Bruslení pro veřejnost:
sobota, neděle, svátky 14.00–15.30
čtvrtek
17.30–18.30
Nový ceník vstupného bruslení
pro veřejnost na ZS:
• sobota, neděle, svátky děti 25 Kč/1,5 hod., dospělí 40 Kč/1,5h.
• čtvrtek děti 20 Kč/hod., dospělí 30 Kč/hod.
• Půjčovné za brusle je 30 Kč.
Rozpisy ledové plochy a bruslení s hokejkou
jsou na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

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

sobota 9. listopadu – Listopadová vycházka
Linkovým
autobusem
z
Poličky,
aut.
nádraží,
v 8:45 hod., z Hegerovy ul.
v 8:47 hod., do Rohozné. Odtud
po neznačené cestě a silnici přes Manovu Lhotu
a Svojanov do Předměstí. Z Předměstí po neznačené cestě do Hlásnice, dále po modré značce
a neznačených cestách přes Kamence do Bystrého.
Celkem 17 km. Vycházku připravil a vede Karel
Müller.
středa 13. listopadu – Poslední podzimní vycházka
Linkovým autobusem do Pusté Rybné s odjezdem v 10.35 hod z aut. nádraží, od divadla
10.37 hod. Odtud pěšky po červené tur. značce
přes Lucký vrch do Oldříše do “Kuželny u klokana“, kde posedíme a zahrajeme si kuželky. Návrat
do Poličky vlakem. Trasa asi 6 km. Na vycházku
zve Jiří Andrle.
sobota 16. listopadu – Výlet na Jabkancovou
pouť
Odjezd vlakem v 6.30 hod do České Třebové. Pěšky Česká Třebová – Skuhrov – údolím
Skuhrovského potoka přes Srnov do České Třebové. Délka trasy asi 18 km. Návrat vlakem z České
Třebové v odpoledních hodinách.
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.

Kardiaci zvou
Zhodnocení zářijových akcí:
V září jsme uspořádali výlet na Baťův kanál. Nástupním místem bylo město Strážnice, odkud se
uskutečnila plavba lodí po Baťově kanále do Petrova. Plavba trvala hodinu a byla doplněna o poutavý
výklad kapitánky lodě. Poté následoval přejezd autobusem do Bzence. Zde výlet pokračoval návštěvou slavností vína. Spokojenost účastníků zájezdu
byla vyjádřena přáním na zopakování obdobné
akce v příštím roce.
Plánované akce na listopad:
V listopadu se vypravíme tentokrát v neděli
3. 11. 2019 na Hrad Svojanov, kde navštívíme výstavu korunovačních klenotů. Po zhlédnutí výstavy bude návrat do Poličky (není plánován oběd).
Odjezd autobusu bude v 8:30 hod z Poličky z autobusového nádraží. Cena zájezdu 50 Kč včetně
vstupného na výstavu. Zájemci ať se hlásí u paní
E. Navrátilové.
Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel
předseda
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10 957 dnů svobody – akce k výročí 17. listopadu
8. listopadu
• 17:00 – Centrum Pontopolis, Riegrova ul.
Beseda s Danielem Kroupou, politikem a signatářem Charty 77 na téma svoboda a svobodná společnost (dopoledne proběhne beseda pro
studenty poličského gymnázia)

až prosinec 1989 pro Studentský stávkový výbor
v Hradci Králové.
17. listopadu
• 10:00–19:00 – Tylův dům. Výstavy: Občasníky Občanského fóra Polička. Úvahy, zamyšlení a fakta uveřejněná v občasníku Občanského

•

•

•

12. listopadu
18:00 – Tylův dům. Vernisáž výstavy fotografií Petra Kleina „… fotil jsem pro stávkový výbor“
Reportážní fotografie pořízené v období listopad

fóra v Poličce. Fotografie Pavla Váchy Devítkové vzpomínání. Výstava známého českého fotografa Pavla Váchy zachycuje průběh sametové
revoluce i vykročení ke svobodě roku 1990. Fo-

•

•

•
•

•
•

•

tografie Petra Kleina „… fotil jsem pro stávkový
výbor.”
10:00 – Tylův dům (velký sál). Připomenutí obětí komunismu na Poličsku. V rámci poličského
regionu byly v období komunismu zatčeny, vyhnány ze svých domovů a jinak pronásledovány
desítky osob. V rámci oslav pádu komunismu si
chceme připomenout jejich jména i osudy.
10:30 – Tylův dům – bytové kino – aneb kino
Tylova domu v úpravě, v jaké jste jej ještě nezažili. Postava k podpírání, ČSSR, 1963, 38 min.
Kafkovské zobrazení absurdních situací, souvisejících s obdobím kultu, jehož zvrhlost jsme
si nedokázali uvědomovat. Režie Pavel Juráček.
11:30 – Tylův dům (velký sál) – bytové kino.
Smuteční slavnost, ČSSR, 1969, 70 min. Trezorový film režiséra Zdenka Sirového líčí vystěhování odbojného sedláka i jeho pohřeb
o několik let později ve vesnici, kam se nikdy
nesměl vrátit – ani po smrti.
13:00 – Muzeum CBM. Vernisáž výstavy 30 let
od sametové revoluce a beseda s členy Občanského fóra Polička. Výstava z muzejních sbírek
o přelomových událostech našich dějin v Poličce – k vidění do 22. 12. 2019
14:15 – Tylův dům (velký sál) – bytové kino.
Něžná revoluce, ČSSR, 1989, 70 min. Sběr a sestřih dokumentárních materiálů z roku 1989
a zejména z období po 17. listopadu.
15:30 – Tylův dům (velký sál). Scénické čtení
dobových textů v podání studentů divadelní
školy při Divadelním spolku Tyl.
16:30 – Tylův dům (velký sál) – bytové kino.
Farářův konec, ČSSR, 1968, 96 min. Film režiséra Evalda Schorma podle předlohy Josefa
Škvoreckého vypráví příběh o falešném knězi,
který jakoby vdechoval nový život figurkám
vesničanů a rozdmýchával groteskní obrázek
vesnické idyly.
18:00 – Evangelický kostel. Bohoslužba a průvod k soše Tomáše G. Masaryka
18:00 – Divadelní klub. Raut, koncerty, setkání… Tros stricos, Fotrs Blues a Paní věší prádlo
+ scénické čtení hry Henrika Ibsena Nepřítel
lidu v podání Petra Erbese a spol.
19:30 – Pietní procházka z divadelního klubu
k pomníku obětem druhého a třetího odboje.

Vstupné na všechny akce zdarma.
Akci pořádá Centrum Bohuslava Martinů, Divadelní spolek Tyl, evangelická farnost, Gymnázium
Polička, město Polička, OF Polička, spolek Pontopolis a Tylův dům za finanční podpory města Poličky a Pardubického kraje.

Večer vděčnosti
17. listopadu
Státní svátek 17. listopadu připomíná přechod
naší společnosti do svobody. Letošní výročí nabídne jistě mnoho ohlédnutí za změnami, kterými
jsme prošli. I přes četné potíže a nezdary uplynulých let jsme vděčni za čas, kdy v naší zemi žijeme
bez dozoru diktátorské strany a spolu s našimi
dětmi můžeme svobodně rozvíjet své schopnosti.
Poněvadž svoboda není záležitostí pouze politickou, nýbrž i duchovní, budeme se jí věnovat při děkovné bohoslužbě v evangelickém kostele. Všechny, kdo chtějí s námi vděčnost za 30 svobodných
let sdílet, zveme v neděli 17. 11. od 18 hodin k večeru vděčnosti za svobodu.
Jiří Tengler, farář
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.
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