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Sázení stromů na výročí 
sto let republiky

K výročí 100 let naší republiky se všude chystala 
spousta akcí. Poličská organizace Českého svazu 
ochránců přírody se rozhodla připojit k oslavám 
záslužným činem. Datum bylo krásné, avšak v na-
šem případě bylo vybráno především proto, že 
členové neměli jindy čas. Plán byl jasný: vysadit 
30 ovocných stromků starých krajových odrůd ve 
dvou alejích v oblasti Dědek v blízkosti Luckého 
vrchu.

Počasí nám nepřálo, což jsme však v paralele 
s výročím sto let republiky mohli očekávat. Práce 
to tedy byla těžká, vnější vlivy snad i předurčovaly 
k neúspěchu. Odhodlání však účastníkům nechy-
bělo.

Po polovině sázených stromů jsme se naobědva-
li v nedaleké stodole ve společnosti místních krav, 
díky nimž nám alespoň na chvíli bylo trochu teplo. 
Poté jsme se opět jali pokračovat v započaté práci, 
s jasnou představou, že tuhle brigádu stoprocent-
ně odstonáme všichni.

Však stejně jako v historii České republiky se 
v poslední fázi naší práce i nebe uklidnilo, déšť 
ustal a silnější jedinci i odložili třetí bundu. Na-
konec vše dobře dopadlo, stromy stojí a my máme 
zážitek na celý život.

Děkujeme tímto všem dobrovolníkům za dobře 
vykonanou práci. Zvláště pak Vítkovi Cachovi za 
výběr silných sazenic jabloní, hrušní, třešní a sli-
voní ve školkách v Bojkovicích. Kůly pro ně oškra-
bal a odborný zahradnický dozor prováděl Petr 
Jílek zvaný Diego. Pan Topinka zajistil vláhu pro 
stromy na jejich novém stanovišti. O zpěv národ-
ní hymny se postaral Šrekův smíšený dětský sbor. 
Projekt byl finančně podpořen Českým svazem 
ochránců přírody v rámci programu „Ochrana 
biodiverzity“.

Vloni jsme sázeli na Babce, letos na Dědku a pří-
ští rok přibyde alej zase na nějakém dalším kopci.

Za účastníky sepsala prvosazečka
Anita Stanislavová.

Ohlédnutí za Zákrejsovou Poličkou
Ochotnické soubory z Poličky, Chrudimi, Luže, 

České Třebové a Bystrého naplnily ve dnech 6. až 
28. října Tylův dům, kde se v letošním roce účast-
nily již 8. ročníku nesoutěžní přehlídky Zákrej-
sova Polička.

Jako první se publiku představil domácí Diva-
delní spolek Tyl, který nastudoval hru Alejandra 
Casona – Stromy umírají vstoje. Jednalo se o ly-

rické komediální drama úspěšného španělské-
ho autora o střetu světa snů s nelehkou životní 
realitou. Režie se ujal Ladislav Vrabec. Další 
sobota patřila Divadelnímu spolku J. N. Štěpán-
ka z Chrudimi. Herci se předvedli v komedii Boj 
o lucernu, která vznikla na motivy slavné báchor-
ky spisovatele Aloise Jiráska. Diváci se v před-
stavení setkali se všemi postavami tradičního 
dramatu – mlynářem, Haničkou, učitelským 

mládencem, vodníky i paní kněžnou. Ale tento-
krát bylo všechno jinak, než jak jsme zvyklí.

Festival Zákrejsova Polička pokračoval v so-
botu 20. října opět komedií Poprask na laguně 
autora Carla Goldoniho. Jeviště Tylova domu 
patřilo Jednotě divadelních ochotníků Jaroslav 
z Luže. Přítomní diváci viděli jedinečnou kome-
dii lidských charakterů. Zatímco nad lagunou 

přešel jediný den, diváci prožili s hrdiny životní 
kolotoč plný smíchu, vášní, smiřování i vztek-
lých šarvátek. Celý festival vyvrcholil poslední 
říjnový víkend. S detektivní komedií Normana 
Robinse Do hrobky tanečním krokem zavítal do 
Poličky Divadelní soubor Hýbl z České Třebové. 
Děj celé divadelní hry byl situován do mlhavé-
ho podzimního večera v tajemném sídle rodiny 
Tombových nazvaném Monument House. Tam 
se na pozvání právníka a jeho sekretářky sje-
li členové rodiny, aby řešili dědické záležitosti. 
V domě se v průběhu jejich setkání odehrála 
řada záhadných věcí, a postupně začali přítomní 
členové rodiny umírat.

Festival Zákrejsova Polička uzavřela v neděli 
28. října Základní umělecká škola Bystré před-
stavením O (NE)SVOBODĚ. Tento projekt vznikl 
ke 100. výročí založení Československa. Jednalo 
se o taneční vystoupení nahlížející na to, jakým 
způsobem prožíval náš národ právě v uplynulém 
století svobodu a nesvobodu. Autorkou tohoto 
projektu byla Hana Malíková ve spolupráci s Mi-
chalem Moravcem, který se podílel na tvorbě ná-
rodního leporela s dokumentárními záběry, jež 
jsou důležitými mezníky novodobých dějin.

Stanislav Sáňka

Aby nebyl 
nikdo sám

Rok 2018 již končí a nám nezbývá než se ohlédnout 
za bohatou činností našeho spolku. Přestože celkové 
hodnocení naší činnosti proběhne na členské schůzi 
v měsíci lednu 2019, stojí za to si některé oblasti čin-
nosti připomenout.

100. výročí vzniku Československé republiky, ke 
kterému jsme směřovali my, i mnohé akce naší or-
ganizace. Tyto akce se týkaly především kulturních 
pořadů, turistických vycházek, sportovních zápolení 
v různých sportech, rovněž i účasti na celostátních 
hrách v Praze. Mnoho zájezdů s různými náměty – 
poznávání historie, za zdravím, přírodou aj. Několik 
odborných přednášek k problematice bezpečnosti 
chodců, nové předpisy v dopravě, historie města 
a některé další.

V průběhu roku se uskutečnilo několik jednání 
s vedením našeho města k otázkám týkajících se 
starších občanů, dění ve městě a různých oblastí 
veřejného života. Byli bychom rádi, kdyby se některé 
naše náměty podařilo postupně naplňovat. Navázá-
ní nových kontaktů s odbornou školou, spolupráce 
s kulturními zařízeními města přináší velmi dobré 
výsledky v uspokojování potřeb a zájmů našich čle-
nů. Nadále se budeme obracet na další organizace 
a instituce o případnou pomoc v různých formách 
pro podporu naší činnosti.

V měsíci září se uskutečnilo v Poličce setkání dele-
gací organizací Seniorů Pardubického kraje, což bylo 
velmi kladně hodnoceno. Při jednání krajské rady 
naši zástupci prosazují požadavky starších občanů 
z různých oblastí, týkají se zdraví, bydlení, dopravy 
a dalších. Podporujeme petici za snížení nebo úplné 
vyjmutí placení poplatků za rozhlas a televizi pro dů-
chodce starší 65. let. Děkujeme našim občanům, kte-
ří tuto petici podpořili. Co nás čeká v nejbližší době? 
Již začátkem prosince připravíme program činnosti 
na rok 2019, bude schválen na členské schůzi v lednu. 
Proběhne turnaj ve stolním tenise, organizuje Jiří 
Krejsa, u kterého se mohou zájemci přihlásit. V úte-
rý 11. 12. se sejdeme ve 14 hodin v prostorách OPP 
Polička, kde se uskuteční zábavné odpoledne, orga-
nizuje Věra Fialová. 14. 12. od 14 hodin proběhne 
v Tylově domě společenské odpoledne s hudbou, ob-
čerstvení s sebou. Organizuje kulturní komise, oče-
káváme plný sál a dobrou zábavu. 19. 12. se uskuteční 
v SVČ Mozaika od 9 do 11 hodin vánoční aranžování, 
zájemci ať se přihlásí u Ivy Červené, poplatek činí 
90 Kč na materiál. V prosinci se zúčastníme i dalších 
kulturně společenských akcí ve městě.

Chceme i nadále připravovat zajímavé akce pro 
starší občany a za pomoci ostatních spolupracu-
jících složek věřím, že i nadále se nám bude dařit. 
Chtěl bych jménem výboru našeho spolku poděko-
vat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
naší činnosti, popřát pevné zdraví a úspěšný vstup 
do roku 2019.

Jaroslav Koráb, 
předseda MO Seniorů ČR Polička

Českou Třebovou zastupoval
soubor Hýbl.

Představila se také Základní umělecká 
škola Bystré.

Na přehlídce nechyběli 
ani domácí ochotníci.


