noviny občanů
města Poličky a okolí
květen 2020, ročník 18 (94)
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Zdravotnické pracovnice poličské LDN používají ochranné štíty vyrobené na 3D tiskárně na Půdě poličské knihovny. Projekt
Tiskne celé Svitavsko spojuje 53 tiskařů a zdravotníkům v Pardubickém kraji rozdali už 2100 štítů. Poličská LDN jich dostala 30.

Štíty z Poličky

pomáhají v celém kraji
Kolem půlnoci je v Poličce ticho a klid.
Většina oken je zhasnuta, město se ukládá ke spánku. Od vypuknutí koronavirové
krize každou noc ale do noci září tři kulatá střešní okna poličské knihovny. Uvnitř
na Půdě panuje i v tuto hodinu každý den

čilý ruch. Uvnitř hučí tři tiskárny a čile zde
pobíhá několik lidí. Skládají a balí do krabic
ochranné štíty, které tisknou právě na na
vrčících 3D mašinách. Štíty se staly jedním
ze základních ochranných pomůcek proti
nákaze covid zejména pro lidi v první lini –

Vzpomínka na květen 1945
Blíží se 8. květen. Den, kdy si na Centrálním hřbitově v Poličce každý rok připomínáme osvobození naší vlasti a společně vzpomínáme na oběti 2. světové války. Letos ještě
ozvláštněno tím, že oslavujeme 75. výročí této historické události.
I v letošním roce uctí zástupci města Poličky v čele se starostou Jaroslavem Martinů
památku obětí 2. světové války na místech připomínajících válečné události a oběti – u Památníku obětem války ve Stříteži a Lezníku, u sochy Vdovy v parku a u sochy partyzána
u budovy státní policie. Slavnostní akt vyvrcholí v tradičním čase 13. 30 hod. uctěním památky padlých na Centrálním hřbitově v Poličce. Zde se pokloní památce obětí u Památníku
osvobození, u hrobu ruského vojáka a u Pomníku židovským obětem fašismu.
Věříme, že vzpomínka na utrpení a statečnost našich předků může být ve chvílích, které
prožíváme dnes, inspirující a povzbudivá.
Město Polička

tedy zdravotníky, pečovatele, ošetřovatele
a další pracovníky sociálních služeb. Jenže
štítů byl od počátku krize v Česku zoufalý
nedostatek. Parta nadšenců z Poličky se ale
rozhodla, že to změní. „Bylo jasné, že stát
není schopen včas pomoci a že budé nutné zapojit zlaté české ručičky. Řekli jsme
si, že zkusíme něco dělat rychle sami,“ říká
Jiří Hladík. A tak spatřily světlo světa první
štíty z Poličky. „Jejich tvar, velikost a další
parametry jsme konzultovali přímo s lékaři
a vyvíjeli tak vlastní model.“ Poptávka byla
a je obrovská. „Už jsme rozdali 2 100 štítů, ale poptávka je mnohem větší.“ Obsluhu tiskáren na polišské Půdě zvládá Hanka
Šandová, která zde kvůli tomu i přespává.
„Je nutné, aby tiskárny jely non stop, tak
jsme si sem s dcerou daly matrace,“ směje
se ředitelka Půdy.
Do Poličky ale začaly přicházet žádsti
o štíty z celého pardubického kraje a tak
poličští dobrvolníci oslovili majitele 3D tiskáren na celém Svitavsku. Společně založili
iniciativu Tiskne celé Svitavsko. „Už s námi
spolupracuje 53 tiskařů,“ říká Hladík. On
sám musí přes den zvládat vlastní práci
a ve volnu pak štíty rozváží.
pokračování na str. 2
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Usnesení
přijatá na 8. schůzi Rady
města dne 6. dubna

pokračování ze str. 1
„Aktuálně jsme pokryli potřeby v Poličce,
Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli,
České Třebové a něco v Ústí nad Orlicí. Zavážel jsem ale i domovy důchodců v Seči,
Ve Skutči, Sanatorium v Košumberku. Poslali jsme 120 kusů do Pardubické nemocnice, když měli totální nedostatek hned na
začátku epidemie,“ říká Hladík.
Štíty nyní pomáhají například v poličské
LDN nebo Charitě. „Většina lidí, o které se
staráme, jsou senioři. Musíme chránit je
i sebe, štíty jsou pro nás obrovskou pomocí,“ říká Štěpánka Dvořáková z Charity.

Štíty dostávají zdravotníci a ostatní
zdarma. Výrobní cena štítu je zhruba 50
korun. Pomoci může každý. Kilogramový
kotouč filamentu do 3D tiskárny, určený
pro projekt TISKNE CELÉ SVITAVSKO,
stojí 450 korun. Je možné z něj vytisknout
cca 30 ochraných štítů. „Materiál hromadně nakupuje Mětská knihovna Polička a pak filament rozvážíme zapojeným
tiskařům,“ doplňuje Hladík.
Více o poličském projektu na www.tisknecelesvitavsko.cz.
Markéta Kutilová

RM schvaluje mandátní smlouvu na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na
akci „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná
v Poličce“ se společností APOLO CZ s. r. o., Polička.
RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu části střechy na budově č. p. 42 v Poličce Stříteži s firmou Jan
Radiměřský, se sídlem Střítež, Polička.
RM schvaluje užití městského znaku na výroční
zprávy pro Laxus z. ú., se sídlem Nymburk.
RM schvaluje inovaci smlouvy o spořícím účtu č.
8337062/0800, ze dne 27. 8. 2019 s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, s účinností od 4.
5. 2020.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Úplné aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Polička“ se
společností EKOTOXA s. r. o., Brno.
RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem
prostor sloužících podnikání za měsíce duben, květen a červen 2020 těmto nájemcům dle důvodové
zprávy:
- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, se sídlem
Polička
- BARTOSH s. r. o., se sídlem Polička
- Ivana Bartůšková, se sídlem Lubná
- Daniela Dvořáková, se sídlem Sádek
- David Hesoun, tzv. Barborka, se sídlem Polička
- Oldřich Kopecký, se sídlem Střítež
- Pekárna Borová s. r. o., se sídlem Borová
- Renáta Škrabalová, se sídlem Polička
- Věra Charvátová, se sídlem Polička
- Olga Zezulová, se sídlem Polička
- Galerie Vysočina – Vraspírová Marcela, se sídlem
Sádek
- Ladislav Cacek CK Ko-Tour, se sídlem Polička
- Ladislav Cacek (IC Polička), se sídlem Polička,
- Petra Urbanová, se sídlem Lezník
- Oblastní charita Polička, se sídlem Polička
- Řeznictví Libra s. r. o., se sídlem Čelákovice
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného osvětlení se společností Maso Uzeniny Polička, a. s.
RM schvaluje dodavatele akce „Výměna svítidel
veřejného osvětlení v Poličce – 2. etapa“ společnost
O. S. V. O. comp, a. s., se sídlem Prešov, Slovensko, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na
akce v průběhu roku 2020 mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička a příspěvkovou
organizací ZUŠ B. Martinů.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na
akce „MIME FEST“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička, a spolkem Pontopolis z. s.
RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
zřízených městem Polička pro školní rok 2020/2021
ve dnech 2.–15. 5. 2020 dle určení ředitelek konkrétní mateřské školy, minimálně však v rozsahu dvou
pracovních dnů vždy od 8 do 16 hodin, dle důvodové
zprávy.

Zamyšlení, co dál…

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dovolte mi malé zamyšlení nad současnou
nelehkou situací způsobenou koronavirovou nákazou a hospodářským dopadem
nejen na naše město.
Současný rozsah koronavirové infekce
překvapil celý svět. Je velice správné, že
hlavní prioritou musí být ochrana zdraví
a minimalizace ztrát na lidských životech.
Přejme si, aby všechna odborná opatření
a rozhodnutí nebyla prováděna pouze z politické linie, ale především z úrovně špičkových odborníků.
Je ale nezbytné nezapomínat na fatální snížení hospodářského výkonu a s ním
spojené dopady v následném období, kdy
bude nutné omezit financování celé řady
běžných věcí, které jsme mnohdy brali jako
samozřejmost. Je jisté, že celkový účet bude
strašlivý a obnova ekonomických aktivit
bude trvat dlouhá léta. Česká republika má
relativně dobré postavení. Celkové státní
zadlužení
na úrovni pouhých 32 % ročního hospodářského výkonu nás řadí mezi nejméně
zadlužené státy západní Evropy. Za nízké
zadlužení můžeme ve srovnání s mnoha
západními státy považovat i úroveň dluhů
českých rodin. V mnoha státech, např. Švýcarku, Itálii a Velké Británii je zadlužení rodin násobně vyšší, a to až třikrát.
To vše dává naší zemi velkou naději, že
se nám podaří v několika letech obnovit
potenciál a výkon ekonomiky. Přejme si,
aby celkový nárůst zadlužení České republiky nepřekročil budoucí možnosti splácení,
a tak neúměrně nezatížil generace našich
dětí.
Jsem velice rád, že i celkové zadlužení
Poličky je velice malé. Je výsledkem uvážlivé
politiky zastupitelů našeho města.
Na současnou situaci musíme neprodleně reagovat. Náš městský rozpočet pro letošní rok počítal se 135 mil. Kč ze sdílených
daní, které jsme měli průběžně během roku
obdržet od Ministerstva financí ČR jako zákonný podíl.

V tuto chvíli je jisté, že vše bude jinak.
Bohužel jsme nuceni odložit původně plánované akce v rozsahu min. 25 mil. Kč. Je
dokonce možné, že tento objem pozastavených akcí nemusí stačit a v letních měsících
bude nutné hledat další úspory. Chtěl bych
opětovně ocenit hospodárné chování radních a zastupitelů včetně finančního výboru
v minulých letech, kdy se v Poličce podařilo
mnohé vybudovat, případně opravit. Je velice pravděpodobné, že pro nejbližší období
několika let může být vše jinak. V tuto chvíli
není vyloučené, že budeme rádi za ufinancování holého provozu na stávající úrovni.
Dle mého názoru nebude v našich silách
překonat současnou krizi pouze dalším
zadlužováním. Bude nezbytná i solidarita
silnějších a finančně úspěšnějších, a to na
všech úrovních. Jednoduše napsáno, bude
nutné se o finanční náklady za zvládnutí
krize podělit. Nelze vyloučit ani rozumné
a přiměřené snižování některých platů.
Situace je o to horší, že neuvěřitelných 80
% veškeré české výroby vyvážíme, což z nás
dělá jednu z největších proexportních ekonomik v Evropě. Všichni vidíme, jak těžce jsou
zasaženy státy, kam nejvíce vyvážíme (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, apod.).
Velmi mě znepokojuje i souběh dalších vážných aspektů současné doby, jako např. rozpad a usychání českých lesů, což má nemalý
dopad na rozpočty státu i měst včetně Poličky, rovněž i dalších soukromých vlastníků.
S velkými obavami vyhlížíme i velmi
pravděpodobné pokračování sucha, které
může mít za následek snížení zemědělské
produkce a následné zdražení potravin. Polsku hrozí riziko největšího sucha v dějinách
této země. Průtok ve veletoku řeky Visla již

v dubnu činil místo obvyklých 250 cm pouhých 70 cm. U nás v Česku je situace na
mnoha místech velmi obdobná.
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři, situace není jednoduchá. O to více je zapotřebí národní jednoty. Je nezbytné po našich
představitelích vyžadovat moudrá a státnická rozhodování včetně zohlednění hlasu
opozice. Držme spolu, je a bude to zapotřebí více, než kdy v minulosti.
Děkuji za přečtení a malé zamyšlení.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta města

Ptejte se
starosty
Obracím se na Vás s dotazem, zda město
chystá nebo má k dispozici nějaké stavební pozemky. Popřípadě, zda byste mi řekl
koho kontaktovat v této věci. S pozdravem
Lapáček.
Odpověď:
V současné době naše město již žádné
stavební pozemky k prodeji nemá. Poslední
velká lokalita Bezručova, kde je celkem 84
parcel, byla rozprodaná nečekaně rychle,
cca za 4 roky (původní odhady byly až 20
let). Na základě této skutečnosti a v souladu s Územním plánem města Poličky diskutujeme, ale především zjišťujeme u vlastníků pozemků, zda se nám podaří vykoupit
a připravit další lokalitu pro bydlení. Osobně mám za to, že jsou min. 2 – 3 vhodná
místa, kde bychom mohli další stavební
parcely připravit. Zdůrazňuji, že vše bude
záležet na úspěšném výkupu pozemků od
současných vlastníků i na potencionálním
zájmu dalších odvážných stavitelů rodinných domků.
Jaroslav Martinů, starosta města

Roušky pro všechny
Ve středu 22. dubna se na Palackého
náměstí v Poličce objevily 2 Rouškovníky.
Dva stromy si vybrala Oblastní charita
Polička a její zaměstnanci sem pověsili
roušky pro potřeby
poličských
obyvatel. Roušky poskytla
OCHP a řada dobrovolníků. Děkujeme!
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Stavební ruch v Poličce
Dokončení opravy chodníku
podél silnice I/34
Plánované stavební práce v Poličce nebyly zastaveny ani během mimořádných opatření. V březnu a dubnu pokračovala po zimní přestávce rekonstrukce chodníku podél
silnice I/34. Stavba probíhala od kruhového
objezdu po pravé straně silnice kolem parku
a navázala na již opravenou část. Stávající asfalt nahradila nová betonová zámková
dlažba.
Rekonstrukce chodníku u parku je součástí akce zahájené v minulém roce (stavební úpravy části chodníků u I/34, ul.
ČSLA a nábř. Svobody). Vznikly i dva nové
ostrůvky na přechodech pro chodce ke

gymnáziu a k penzionu, zároveň došlo k výměně zábradlí na chodníku a opravě lávky
na mostě u výše zmíněné hlavní silnice. Celkové náklady realizace činí 2,9 mil. Kč.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Uzavření hlavního mostu v parku
Od úterý 14. dubna 2020 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřen hlavní most
v poličském parku. Uzávěra mostu se předpokládá do konce října tohoto roku. Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 7,5 mil. Kč.
Ocelový nýtovaný most z roku 1901
vykazuje již delší dobu statické narušení
a jeho oprava byla více než nutná. Právě
z důvodu celkové rekonstrukce bylo nezbytné úplné uzavření mostu. Průchody v jeho
okolí do centra města a také cesty v par-

ku jsou otevřené. Prosíme občany, aby byli
pozorní a dbali bezpečnosti. Z důvodu prací se v parku pohybují auta firmy Chládek
a Tintěra Pardubice a. s., která rekonstrukci
provádí.
V prosinci loňského roku byla v parku za
pomoci těžké techniky umístěna nová lávka
přes Bílý potok v hodnotě 2 mil. Kč. Nová
bezpečná lávka má nahradit dočasně velký
most a je spojnicí v této části města.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Dům pro sociální bydlení
Město Polička realizuje rekonstrukci dalšího domu za účelem sociálního bydlení na ulici
Hegerova. Vznikne zde 6 bytových jednotek. Stavba probíhá od začátku dubna a předpoklad dokončení je listopad tohoto roku. Celkové náklady jsou ve výši cca 7, 5 mil. Kč, z toho 6
mil. Kč je hrazeno díky dotaci z IROP, kterou město Polička na tento projekt úspěšně získalo.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Začala rekonstrukce
ulic Pálená, Fortna
a Štěpničná
V týdnu od 14. dubna odstartovala očekávaná rekonstrukce ulic v centru města
Poličky – Pálená, Fortna a Štěpničná. Opravy ulic jsou naplánovány ve 3 etapách, které předpokládáme v těchto termínech:
první etapa – polovina dubna – polovina
července – část ulice Pálená (od Šaffovy po
Tylovu)
druhá etapa – polovina července – polovina října – část ulice Pálená (od Tylovy
ulice po Tyršovu) včetně části Fortny (od
Pálené po Parkány včetně ulice Štěpničná)
třetí etapa – od poloviny října do konce
roku 2020 - dokončení ulice Fortna (od Eimovy po Parkány).
Rekonstrukce uvedených ulic včetně
opravy kanalizace a výměny veřejného
osvětlení je v hodnotě cca 15,5 mil. Kč a jde
z rozpočtu města. Zhotovitelem díla je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., která má již
velké zkušenosti z rekonstrukce dalších ulic
v historickém centru města Poličky. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizuje
výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.
Z důvodu rekonstrukce uvedených ulic
dochází samozřejmě k nutným změnám
a omezením v dopravě. Kvůli uzavírkám
části ulic je nastavena přechodná změna
dopravního značení, některé jednosměrné
ulice jsou z tohoto důvodu obousměrné,
některé slepé. Postup prací po etapách je
zvolen tak, aby co nejméně zatížil dopravní
situaci v ulicích. Rezidenti dotčených úseků
budou vždy včas informováni zhotovitelem
o dopravních změnách a omezeních.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poličské fórum
Zamyšlení ředitele poličského gymnázia:
Boží hod velikonoční, zákon o zadávání veřejných zakázek a smartphone pana faráře
Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých! Pokud by Českou republiku, a vlastně
celou řadu dalších zemí, nesevřela pandemie
koronaviru Covid-19, nesly by se o letošní Velikonoční neděli křesťanskými kostely po celém
světě právě takové (a v různých jazykových
modifikacích pozměněné) vzájemné pozdravy
věřících, kteří by tímto způsobem vyznávali
radost ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro ty,
kteří rozměr Velikonoc spatřují až v pondělním slovanském a roztomilém zvyku chození
po koledě, by to byla poslední příležitost pustit se do pletení metly, pomlázky, karabáče či
tataru. Pro skupinu najatých dělníků z Ostravska, kterým byl dodavatelem díla svěřen dílčí
úkol stavby lešení, aby hned po Velikonocích
mohla na poličském gymnáziu pokračovat rekonstrukce střechy, se stala letošní nezvykle
tichá slavnost Zmrtvýchvstání Páně příležitostí k tomu, aby v obě nechali projevit to, co
dříme v každém z nás – onen věčný souboj
dobra a zla.
Od počátku března probíhá na poličském
gymnáziu dlouho plánovaná rekonstrukce, jejímž předmětem je kompletní výměna střešních krytin na všech budovách školy s výjimkou střechy na altánu, či chcete-li, na kopuli
středové části historické budovy. Tak, jak je to
obvyklé, zvítězila ve výběrovém řízení firma,
která podala „nejvýhodnější“ nabídku. V případě této veřejné zakázky byly posuzovanými
kritérii cena a doba zhotovení díla. Dle harmonogramu se firma pustila do díla. Nejprve do
Poličky doputovalo lešení z kraje černouhelných dolů, vysokých pecí a hutních závodů. Na
střeše se pomalu začaly ozývat hlasy dělníků,
jejichž domovina kdysi hraničila s východní
hranicí bývalého Československa. Klempířské

práce nezajistily místní osvědčené firmy, ale
vykonali je za ně jejich zdatní kolegové z podhůří Jeseníků. Je to tak zkrátka dle platného
zákona o zadávání veřejných zakázek pro nás
všechny „nejvýhodnější“.
Prodej měděného plechu sice již zdaleka
není tak lukrativním příjmem, jak tomu bývalo,
ale ukazuje se, že je to stále dostatečné pokušení k tomu, aby stavební dělník zapomněl na
svůj svěřený úkol stavět a začal namísto toho
demontovat – nebezpečným výškám a blízkému sousedství Policie ČR navzdory! Velikonoční příběh se tak vrací zpět do událostí Velkého
pátku, kdy ukřižovaného Krista obklopují po
obou stranách zločinci. Zatímco jedním z nich,
jak se zdá, ukřižování Syna člověka přece jen
otřese, ten druhý svou příležitost k naději
a proměně sebe sama odmítne. A tak když
nevinný Kristus o dva dny později dle evangelií vstává z mrtvých, po jeho boku ukřižovaný
a nepoučitelný lapka i na Velikonoční neděli
zůstává lapkou, nic mu nezůstává svaté, ba co
víc, odhodlá se k drzosti nejvyšší – ke krádeži
měděné krytiny za bílého dne, na samý Boží
hod velikonoční.
Každý může podrobit úvahám, zda by k něčemu takovému došlo, pokud by práce vykonávaly klempířské a pokrývačské firmy z regionu,
které disponují vlastními zaměstnanci (a které
odvádějí daně do našeho společného státního
rozpočtu), které mají dostačující a především
své vlastní vybavení (včetně lešení) a které
svůj um a sounáležitost s městem a školou
projevily mimo jiné při řešení havárie podzimní
vichřicí poškozené střechy sportovní haly.
Jenže Boží mlýny melou – sice pomalu, ale
jistě! A když je to opravdu třeba, umí i o něco
zrychlit. A tak se lapkové přepočítali. Na Boží

Znovu oživ město!
Situace, která nás všechny zahnala do
izolace svých domovů, je opravdu hodně
zvláštní a má samozřejmě spoustu negativ,
ale také pozitiv. O tom se tu nebudu rozepisovat. Na sociálních sítích jsem však zachytila jednu výzvu, která se týká lokálních
obchůdků a restaurací a která nechci aby
zapadla. Majitelé těchto živností totiž patří,
i přes poněkud zmatenou státní podporu,
k nejohroženějším skupinám, nikoliv co se
týče zdraví, ale materiálního zabezpečení.
Zatímco někteří z nás tyto „nedobrovolné
prázdniny“ mohli využít k meditaci a zdokonalování se v on-line dovednostech, tito
živnostníci se sevřenými hýžděmi očekávali
každé další vládní nařízení.

Je evidentní, že odvážlivci, kteří svou živnost zcela nezrušili, budou potřebovat naši
pomoc hned v prvním měsíci po znovuotevření svých provozoven.
Máme tak ideální příležitost ovlivnit, jestli
naše centrum znovu ožije, nebo jestli se z něj
definitivně stane mrtvé město, kde se sem
tam prožene chuchvalec máčky ladní, jak to
známe z filmů o Divokém západě.
Výzva tedy nespočívá v ničem menším, než
v podpoře obchůdků a hospůdek v našem
městě ihned, jak jen to bude možné. A to prosím pěkně hned v prvních týdnech.
Pokud jste tzv. shopaholik, neměl by to pro
vás být větší problém, dejte volný průběh své
zálibě v nakupování. Pokud jsou pro vás tak

hod sice kostely zůstaly zavřené, ale velikonoční příběh o zmrtvýchvstání, o naději a o vítězství pravdy a lásky došel naplnění. Stejně jako
před mnoha stoletími poslal Bůh k Marii a Marii Magdaléně anděla, poslal i v roce 2020 na
Boží hod duchovního správce poličské evangelické farnosti, kterému se nepozdával pohled
na dělníky nakládající v pravé poledne ukradenou měď do nákladního vozidla, a na svůj
smartphone zachytil snímek s názvem „corpus
delicti“. Spadla klec. Pro následné vyšetřování
policie snadná práce a pro Boží mlýny zase na
chvíli pohov. A jak to bude dál?
Kristus zůstane i po letošních Velikonocích
vzkříšen – coronaviru Covid-19 navzdory. Nepoučitelní lapkové si trestným činem spáchaným v průběhu nouzového stavu pravděpodobně řekli o pobyt ve vězení s delším trváním,
než by tomu bylo v případě, kdyby nás žádná
virová pandemie nezasáhla. Setrvají tam za
peníze daňových poplatníků, tedy za peníze
nás všech, holt o něco déle. Otázek vystupuje
na povrch hned několik. Jsou vinni opravdu jen
ti, kteří loupili a nebo svůj podíl neseme i my,
kteří takovou společnost tolerujeme či spoluutváříme? Jak vlastně rozumíme velkopátečnímu dramatu na kříži a událostem následující
neděle? Opravdu prostupují tyto dva momenty naší kulturou natolik, že je označujeme za
pilíře naší společnosti, a přesto nám není ani
krádež v nejsvětější svátek svatá? A co když
další otázkou zůstává i to, jak se ke spravedlnosti nejen v záležitostech zákona o zadávání
veřejných zakázek postavíme my všichni, především pak ti v moci postavení, aby to pro nás
všechny bylo i do budoucna alespoň o trochu
více „nejvýhodnější“ než doposud?!
Josef Dvořák

jako pro mě nákupy spíš nutným zlem, zkuste
se přemoct a taky „pustit chlup“. Pokud raději
introvertně utrácíte na internetu, vězte, že je
čas vyrazit do kamenných prodejen, e-shopy
se teď nejspíš měly docela dobře. Pokud sami
patříte do ohrožené skupiny, tak tahle výzva
není pro vás, můžete v klidu dál pokračovat
v listování Jitřenkou.
Je jasné, že například kadeřnictví budou
mít až do Vánoc o zákazníky postaráno,
protože půlka Poličky vypadá jako z časů
Beatles. Nezapomínejme však na ostatní
obchody, kam třeba vyrážíme jen výjimečně,
ale přesto je tu chceme mít a vážíme si, že
tu mají své provozovny. Můžeme třeba předstírat, že je listopad a pomalu se připravovat
na Vánoce, v poličských obchůdcích nás jistě
rádi uvidí.
Aňa Hebronová
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Vyhláška k volnému pohybu psů
na veřejných prostranstvích
Jaro je jedno z nejkrásnějších ročních období, ale toto letošní je jiné nejen z důvodu,
že si všichni musíme chránit své zdraví před
nebezpečným virem, ale je to i období, kdy
si i jinak musíme chránit své zdraví.
Proč to říkáme?
Jaro a krásné počasí láká do přírody nejen
nás, naše děti, ale i naše domácí mazlíčky.
A právě k nim míří naše dnešní pozornost.
Komise k projednávání přestupků Města Poličky, kterou jako zvláštní orgán
obce jmenuje starosta, nemá ve svých
povinnostech jen sankcionovat, ale velký
význam je dáván i preventivnímu působení formou domluvy a napomenutí, což
mnohdy někteří spoluobčané pociťují i od
strážců veřejného pořádku v rámci města,
tj. městské policie, ale i od Policie České
republiky. Proto v rámci města a spádových obcí platí Obecně závazná vyhláška
č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství.
V tomto měsíčníku již vyšla krátce po svém
schválení. Opakování je matkou moudrosti, a protože v průběhu posledních let
dochází k mnohdy opakovanému postihu
některých spoluobčanů za porušování této
vyhlášky, je naší povinností její znění opět
připomenout. Co je však důležité, je její
příloha, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství. I na
těchto místech však je nutno respektovat
i další pravidla jako fena – pes, malý pes
– velký pes, krátké vodítko – stahovací vodítko, jízda na kole – pěší, a šlo by jmenovat i více dalších kritérií, jako právě v současnosti dodržování vzdálenosti mezi lidmi
nejméně 2 m. Mnohdy rozhoduje i povaha

psů nebo chování se ve smečce, i takové
známe případy z našich řešení.
Není smyslem uvádět konkrétní kauzy,
ale je třeba myslet na následky, zejména na
zdraví člověka, dítěte, ale i na zdraví našich
mazlíčků. Proto doporučujeme, aby každý
majitel, i když je jeho pes očipovaný, využil
práva si toho svého nechat pojistit nejen
kvůli škodě – následku, ale i kvůli ošetření
zvířete samotného, zejména napadeného
a dalších nákladů s tím spojených. Zde je
nutno upozornit, že se jedná mnohdy o vysoké částky léčebné, ale i s vysokou škodou, jako třeba při napadení ovcí apod.
Vedle této vyhlášky, která má platnost
pro město Poličku a části Modřec, Lezník a Střítež, musí každý, kdo cestuje, zejména do rekreačních oblastí, pamatovat
na to, že hlavně v malých obcích, které
nemají příslušnou vyhlášku, platí zákon
na ochranu zvířat proti týrání. Obě tyto
normy mají dost vysoké sankce a proto
musí mít každý majitel psa tuto skutečnost na paměti a chovat se i na vyčleněných veřejných prostranstvích tak, aby se
nedostal do rozporu s některou z těchto
právních norem.
Proto pro oživení dáváme k seznámení
i tu základní Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007, včetně přílohy /http://www.
policka.org/detail/1786/mestsky-urad/
vyhlasky-mesta/OZV-1_2007,-kterouse-stanovuji--pravidla-pro-pohyb-psu-na-ver-prostranstvi/, s tím, že ve vztahu
k naší vyhlášce byl novelizován v roce 2016
zákon o přestupcích, včetně sankcí.
Komise k projednávání přestupků
města Poličky

Co dělat, když naleznu uhynulé zvíře, nebo zvíře toulavé?
Pokud naleznete toulavé zvíře, kontaktujte nás – viz níže
Pokud na území obce naleznete kadáver (uhynulé zvíře) je obec,
popřípadě vlastník pozemku, odpovědný za neškodné odstranění
a hradí vzniklé náklady.
Nálezce uhynulého zvířete chovaného v zájmového chovu tuto skutečnost oznámí
dané obci, v Poličce a jejích integrovaných
obcích LEZNÍKU, MODŘECI, STŘÍTEŽI,
může přímo kontaktovat službu na níže
uvedených kontaktech
Nevíte-li si rady, kontaktujte Odchyt zvířat
– poradíme – pomůžeme:

tel: +420 731 441 416
email:odchyt-zvirat@email.cz
https://odchyt-zvirat-cz.webnode.cz
facebook:
Odchyt Opuštěných a Toulavých Zvířat

INZERCE

řádková

• 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.
• Prodej rodinného domu 5+1 v Poličce,
Ladova ulice, garáž, balkon, dobrý stav,
k okamžitému nastěhování. Další informace na tel. 777 112 174.
• Koupím nebo si dlouhodobě pronajmu
zahradu v Poličce. tel: 607 989 174
• Koupím nebo pronajmu garáž v Poličce,
tel.: 777 596 862
• Pronájem bytu 2+1 (50 m2) nájem 10
tis.+ 3 tis. energie. Ul. Riegrova 48.
Tel.: 608 609 801

TÉMA – koronavirová epidemie v Poličce
Koronavirus – rekapitulace
prvního měsíce v Poličce

Je to více než měsíc od doby, kdy byla v rámci nouzového stavu přijata plošná omezující
opatření pro občany naší země. Ve zkratce přinášíme rekapitulaci toho, jak na tato opatření
reagovalo naše město, kraj a stát, a to zejména ve vztahu k velmi diskutovanému zásobování ochrannými pomůckami.
Zejména v prvních dnech po nařízení plošného nošení roušek se stejně jako ve zbytku
naší země projevil nedostatek této ochranné
pomůcky. Již od této chvíle musíme ocenit iniciativu, šikovnost a ochotu jednotlivců a skupinek lidí, kteří spontánně začali šít a bezplatně
nabízet roušky. Město pak ze svého krizového fondu obstaralo v tu chvíli nedostatkové
množství dezinfekce na ruce a další várku
roušek. Těmito spojenými silami se podařilo
vykrýt první kritické dny, kdy panovala také zároveň největší nejistota a obavy z šíření nákazy. Zásoby byly distribuovány dle konkrétních
potřeb sociálním a zdravotnickým zařízením
(nemocnice, ordinace privátních lékařů, lékárny, Dům s pečovatelskou službou) fungujícím
městským organizacím včetně školek, část zásob byla poskytnuta také soukromým provozům s větším počtem pracovníků a starostům
menších obcí v našem správním obvodu.
V rámci krizového štábu města byla za účasti pracovníků Oblastní charity Polička iniciována informační kampaň pomocí telefonní linky
městského úřadu a letáků určených seniorům
a hendikepovaným spoluobčanům. Zde kromě

pracovníků charity patří díky i dobrovolníkům
z řad studentů gymnázia, kteří při výpadku
služeb České pošty zajistili roznos letáků. Služba objednávky a rozvozu nákupů se osvědčila
a postupně se rozšiřuje dle potřeby i na další
služby včetně donášky léků, roušek, přepravy
k lékaři apod. V rámci těchto aktivit začala být
realizována i služba cíleného oslovování nejstarších spoluobčanů v našem městě v místě
jejich bydliště s nabídkou pomoci.
Teprve 22. března bylo spuštěno zásobování ochrannými pomůckami od státu. Jak tato
distribuce probíhá? „Tento materiál je distribuován prostřednictvím Pardubického kraje
do centrálního skladu v Chrudimi a odtud
je převážen do skladu v Litomyšli pro 5 obcí
s rozšířenou působností, kam patří i Polička.
Odtud odvážíme prostředky k nám do výdejního místa na MěÚ Polička. Zde nás čeká třídění
a balíčkování přijatých roušek (jednorázové),
respirátorů (tzv. „dvojkové respirátory“), dezinfekce a dalších prostředků podle předem
stanoveného rozpisu, který zohledňuje osoby
zajišťující péči. Materiál poté rozdáváme lékařům, charitě, pečovatelské službě, penzionu,
domovu důchodců a dalším, např. lokálním
poskytovatelům hromadné přepravy. Pro plynulé předávání materiálu jsme museli zároveň
vypracovat i plán distribuce ochranných prostředků pro jednotlivé obce našeho regionu.
Velmi bych chtěl touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům z Modřece, Lezníka, Stří-

teže a Poličky a městské policii za jejich práci
a pomoc,“ komentuje vedoucí krizového řízení
města Ing. Vladimír Bartoš.
Kromě těchto prostředků jsou po další linii
dodávány v nepravidelných intervalech roušky
a dezinfekce pro další využití v rámci ORP. Tyto
prostředky jsou kromě určitého počtu „železných zásob“ distribuovány jednotlivým obcím,
živnostníkům v našem městě, kteří nebyli nuceni zavřít a statečně se snaží udržet svoje služby
v chodu, a samozřejmě veřejnosti. To se děje
prostřednictvím obchodů a zejména lékáren,
kam jsou směřovány roušky ušité našimi spoluobčany, které po celou dobu trvání nouzového
stavu přijímá podatelna MěÚ a městská policie.
V tuto chvíli je patrné, že z hlediska pokrytí obyvatelstva základními ochrannými prostředky se
situace oproti prvním dnům výrazně zlepšila.
„Touto cestou velmi děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šijí roušky a dodávají je našemu městu. Roušky šijí také poličské organizace, které mají z důvodu pandemie zavřeno.
Dodávají je městu ve stovkách kusů. Děkujeme pracovnicím Mozaiky, městského muzea,
městského úřadu, charity, ale i soukromým
osobám, například vietnamským obchodníkům,“ vyjadřuje poděkování místostarosta Pavel Štefka. Roušky se shromažďují v podatelně
městského úřadu a také na služebně městské
policie. Odtud jsou distribuovány tam, kde
jsou nejvíce potřeba. Kromě zdravotnických
a sociálních zařízení jsou to hlavně obchody,
kde jsou roušky tolik potřebné pro prodavačky
a pokladní, které odváděly a odvádí úžasnou
práci! Roušky jsme zajistili i poličskému dětskému domovu.
V tuto chvíli trvá akutní potřeba ochranného materiálu zejména ve zdravotnických
zařízeních a sociálních službách, které pečují
o seniory. Do portfolia poskytnutých zásob
přibyly ochranné obleky, brýle a zpočátku nepokračování na str. 8
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TÉMA – koronavirová epidemie v Poličce
pokračování ze str. 7
dostatkové rukavice. Co se týče ochranných
štítů aktivně se v rámci iniciativy „Tiskne celé
Svitavsko“ zapojila Městská knihovna a Gymnázium Polička se svými 3D tiskárnami. Jako
akutní se neustále jeví nedostatek, resp. úplná
absence tzv. „trojkových respirátorů“ pro lékaře a zubaře, kteří jsou v případě určitých typů
zákroků vystaveni nejvyššímu riziku.
K 13. 4. 2020 se prostřednictvím oficiálního
systému distribuce podařilo předat prostřednictvím MěÚ Polička, více než 1270 l dezinfekce (z toho po naředění 13000 l na povrchy), více než 5800 respirátorů FFP2, více než
23800 jednorázových roušek, téměř 17600
párů rukavic, více než 370 ochranných brýlí,
40 ochranných obleků, více než 470 ochranných štítů a 1300 návleků na obuv.
Nad rámec aktivit, které se týkají zásobování
ochrannými pomůckami, je však stejně nutné
myslet na budoucnost, která bude následovat
po zmírnění vládních opatření a vytouženém

návratu do běžného života. Rada města schválila odpuštění nájmu na tři měsíce podnikajícím
subjektům, které sídlí v prostorách patřících
městu. Jedná se zároveň o symbolickou výzvu
všem majitelům nemovitostí v našem městě,
kteří pronajímají nebytové prostory živnostníkům a podnikatelům, zdali by v rámci svých
možností (mohou být postiženi obdobně jako
nájemci) nezvážili obdobně vstřícné kroky.
Zároveň připomínáme spojení na informační
linku města zřízenou pro živnostníky a podnikatel, která by jim měla pomoci při orientaci
v možnostech využití různých podpor a ze
strany státu - tel. číslo: 731 615 269, email:
pomocpodnikatelum@policka.org – v pracovní dny od 8 do 12 h.
Je nepochybné, že stávající krize se promítne
do celé ekonomiky, včetně plánovaných příjmů
měst a obcí. „Výdaje města Poličky byly již
před vypuknutím pandemie plánovány úsporně tak, že odrážely předpokládaný pokles příjmů v souvislosti s tragickou situací v našich

lesích. Naše město funguje úsporně a nehospodaří s dluhem. Pro letošní rok jsme počítali
s rezervou téměř 15 milionů Kč. Na ekonomický pokles, který nutně přijde, jsme připraveni
lépe něž leckteré jiné obce. Přesto v těchto
dnech pracujeme na plánu škrtů provozních
výdajů a investičních akcí pro případ černých
scénářů, které se mohou velmi reálně naplnit,“
dodává starosta města Jaroslav Martinů.
Závěrem je třeba znovu poděkovat všem
místním občanům, institucím a firmám, kteří
v posledních týdnech aktivně a bez známek
paniky pomáhali zvládnout situaci, se kterou
se nikdo z nás doposud nesetkal. Stejně tak
musíme ocenit velkou kázeň a klid, se kterým
většina obyvatel našeho města tyto těžké dny
zvládá. Snad i díky tomu a dodejme i velké
dávce štěstí není situace v našem městě dramatická. V těchto dnech se více než kdy jindy
projevila sounáležitost, která by měla přirozeně fungovat v pořadí rodina, obec, stát. Nicméně nejsme u konce.

PROŽÍVÁNÍ COVIDU–19 V POLIČCE
Příchod nového typu koronaviru se promítá na většinu naší populace. Pro určité vrstvy
obyvatel však znamená příkoří, které se fatálním způsobem projevuje v různých rovinách jejich života. Oslovili jsme proto několik zástupců
skupin postižených dopady nouzového stavu,
aby nám sdělili, jakým způsobem se nyní odvíjí
jejich život zde, v Poličce a blízkém okolí.
SENIOŘI
Zlatuše Kašparová a Marie Fritschová se
rozhodly promluvit za DPS „Penzion“ v Poličce. Situaci seniorů nelze podle paní Zlatuše
paušalizovat. Důchodci žijící v zařízeních
pro seniory prožívají karanténu jinak, než ti,
kteří jsou v domácnosti s rodinou. Do chodu DPS se nyní promítnul soubor opatření,
který mimo jiného zahrnuje i zásadní omezení vstupu návštěv a volného pobytu klientů.
Mnoho z nich tak přišlo o možnost fyzického
kontaktu s blízkými a o společné aktivity, jako
např. dopolední cvičení. „Někteří říkají, že zapomenou nejen chodit, ale i mluvit,“ svěřuje
se paní Fritschová. V souladu s Marií hovoří
i paní Zlatuše: „Já osobně se držím hesla ‚není
čas na hrdinství‘. Snažím se přežít s pokorou
a se ctí. Ztráta svobody je však pro mě asi
největší problém.“
„V podstatě jsme odkázáni na sdělovací
prostředky a hojnost informací, které vesměs
klidu nepřidají. Podobně je na tom pravděpodobně většina seniorů ve městě,“ poukazuje
Marie. „Psychologická pomoc je útěchou,
nemusí ale obsahovat řešení,“ dodává. Podle Zlatuše též není příjemné žít s pocitem, že
jste „ohrožený druh“. „Jako každá krize, i tato

odhaluje slabá a silná místa člověka. Někdo
špatně nese odloučení, jinému chybí volnost
pohybu. Nutně nastupuje pocit nudy, smutku,
mohou se zhoršit zdravotní problémy.“
Boj se stresem má v prostorách DPS mnoho podob. V cestě za rekonvalescencí je podle
Marie důležitá komunikace a sdílení s těmi,
kteří mají podobné problémy. Ona sama využívá četbu pozitivních knih či poslech relaxační hudby. Pamatuje také na blahodárné
ticho, když je nápor informací příliš velký. Jistá
výhoda Poličky pro psychickou úlevu by přitom podle ní mohla spočívat ve větší blízkosti
k přírodě. Pohyb v ní je však seniorům zakázán, čímž vzniká začarovaný kruh.
Paní Zlatuši pomáhá syn Jiří, kamarádi na
telefonu a e-mailu a neodmyslitelně i sousedé a zaměstnanci DPS. Připomíná také , že
„spousta lidí snáší situaci relativně dobře,
s optimismem, ba i s humorem - byť někdy
lehce černým.“
Oslovené nezapomínají také na pozitivní
stránky saturující se v solidaritě společnosti, konkrétně i v drobnostech jako jsou např.
služby místního kiosku. Přesto se závěrem
Marie vyjadřuje k situaci s palčivou střízlivostí: „Spadla nám babylonská věž, takže nezbývá, než se pokorně omluvit Zemi a požádat
o odpuštění. Pár pěkně drsných facek už jsme
dostali, tak to konečně pochopme.“
Pro Jitřenku odpovídaly Marie Fritschová
a Zlatuše Kašparová (redakčně upraveno)
LÉKAŘ
Po nešťastném létě plném potíží s kontaminovanou vodou zažívá místní lékařský

personál další bezprecedentní situaci. Pro
Jitřenku se rozhodl promluvit MUDr. Jaroslav
Haman.
Chod ordinace se zásadně změnil s nástupem celostátní karantény. Došlo k přechodu
do tzv. „distančního režimu“, v němž se pracoviště snaží operativně řešit potíže pacientů telefonicky či e-mailem. Do ordinace jsou
zvány pouze akutní případy, a to na přesný
čas, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními. Samozřejmostí je nošení ochranných pomůcek – brýlí, štítu a respirátoru. „Situace
pochopitelně na nás všechny doléhá. U některých pacientů jsem zaznamenal strach
z nákazy na pracovišti nebo při výkonu povolání, zhoršení psychického stavu.“ Také
sám Dr. Haman pociťuje obavy, aby nebyl
případným zdrojem nákazy. Přesto jsme na
tom dle jeho slov „lépe než ve velkoměstě. Je
to dáno tím, že se více známe, prostředí není
tak anonymní.“
V Poličce se tak lépe organizuje pomoc –
např. nabídka nákupu či donášky léků znevýhodněným pacientům organizovaná Oblastní
Charitou Polička ve spolupráci se sociálním
odborem Města Poličky. „Za štěstí považujme také fakt, že v našem okrese začaly jarní
prázdniny dříve, než propukla epidemie v Itálii, kam se mnoho lidí obvykle vydává na zimní
dovolenou.“
Silnou pomoc při zvládání tlaku v dnešní
době přičítá Dr. Haman konzultacím s kolegyní a informacím sdělovaným profesní
organizací Sdružení praktických lékařů. Na
internetu také probíhají webináře s aktuální
problematikou.

„Dle mého soudu je zásadní, aby pacienti
věděli, že i v době koronaviru jsme tu pro ně
a snažíme se jejich potíže řešit.“ S koronavirem přicházejí nové výzvy. Pro Dr. Hamana
je to např. domácí výuka dcery, nemožnost
účastnit se osobně bohoslužeb a omezení osobních kontaktů s rodinou a kamarády. Celoplošné negativní dopady jsou podle
něj přitom zřejmé. Vládní nařízení se rychle
mění, rostou rizika zneužití situace politiky
a takzvanými „šmejdy“ apod. Otázka míry
celostátních omezení bude mít podle Dr. Hamana více sekundárních obětí než samotný
koronavirus. Nepřístojné je také klanění se
Číně, kde celý problém započal.
I přes přitěžující faktory vidí Dr. Haman
situaci v pozitivním smyslu jako možnost
zamýšlet se nad tím, co je v životě důležité.
„Spousta věcí, které považuji za samozřejmost, samozřejmostí nejsou. Máme možnost
si uvědomit, že jsme slabí a křehcí a že život je
ohraničený.“ Lidé by se však podle Dr. Hamana měli umět radovat se z maličkostí. Tohoto
hesla se ostatně drží i on sám – např. když
dostal od pacientů darem roušky či respirátor.
A jak s úsměvem dodává: „Paradoxně mám
nyní též více času na rodinu, protože nemusím v ordinaci přetahovat.“
STUDENTI
Tereze Štěpánkové se s příchodem koronaviru do ČR zásadně změnil průběh jejího vysokoškolského studia. S počátkem šíření nákazy
bylo jedno z prvních opatření uzavření škol.
„Toto opatření se týkalo konkrétně mé školy
už o týden dříve, než bylo zavedeno vládou.
Kvůli potvrzení nákazy u jednoho z externích
přednášejících se rektorka školy rozhodla pro
preventivní opatření formou samostudia.“
V rámci domácího vzdělávání jsou Tereze
a kolegům průběžně zasílány studijní materiály a zadávány průběžné úkoly, které musí
elektronicky odevzdávat jako náhradu za aktivní účast při výuce.
„Já osobně teď u učení sedím skoro každý
den, protože ne každá problematika je z poskytovaných materiálů snadno pochopitelná.“
Přestože mají studenti možnost konzultací
přes Microsoft Teams, přímá výuka v některých předmětech zásadně chybí. S neustálým
prodlužováním nouzového stavu se také přistoupilo k psaní zápočtových testů elektronickou formou přes univerzitní informační
systém z domu. „Sice máme teď spoustu
volného času, ale myslím, že většina studentů má stejný problém: donutit se průběžně
zpracovávat všechny materiály, když nemusí
do školy.“
Na univerzitním poli přitom roste nervozita
z jedné i z druhé strany: „Nikdo z nás neví, co
očekávat, protože situace se mění ze dne na
den. Většina mých spolužáků si stěžuje, že neví,
co dřív zpracovávat, a má obavy z nezvládnutí
některých předmětů. V některých případech se
kantoři dosud nesmířili s tím, že může nastat
taková situace, že kontaktní výuka už do konce školního roku nebude umožněna. S touto

nadějí odkládají veškeré testy a hodnocení na
neurčito. Jiní k situaci přistupují tak, že se snaží
o bezproblémové ukončení semestru alternativní formou a nedávají nám zbytečnou práci
navíc,“ shrnuje Tereza v kostce.
Kladným efektem nouzového stavu je pro
Terezu více kontaktu s blízkými a rodinou.
Místo času stráveného ve vlaku a stresu
z průběžných testů může také pomáhat s hlídáním dětí, když je třeba. Tereza přitom vidí
hlavní pozitivum v tom, že je na ni tlak vyvíjen pouze ze studijní perspektivy. „Všichni mí
blízcí jsou momentálně zdraví a zodpovědní
k nastalé situaci, tudíž žádné větší problémy
ve svém životě neřeším.“
PROVOZOVATELÉ BARŮ
Specifickým způsobem prožívala nástup
státních opatření také Klára Popelková, která od ledna převzala roli provozní baru Divadelního klubu. Od té doby zde trávila skoro
každý den. Do poslední chvíle si nepřipouštěla, že by mohly tvrdé restrikce v ČR nastat.
S příchodem prvních omezení musela rychle
začít jednat: „Udělala se nová otevírací doba
a v pátek přišlo pár lidí. Smáli se, že je hrozně
divné přijít už odpoledne do Klubu na pivo. Po
sedmé večerní jsem natočila poslední drinky...
Jenže kdo mohl čekat, že budou ty drinky na
dlouhou dobu opravdu poslední.“
Nedělní vyhlášení karantény znamenalo
pro Kláru zlom. „Jsem člověk, který neumí
trávit čas doma. Bylo těžké uvědomit si, že
nebudu chodit do práce a trávit čas s přáteli.“ Původní záměry revitalizace podniku byly
odloženy na neurčito. „Myslím, že to má podobně mnoho podniků. Investice jsou nejisté,
jelikož nikdo neví, jak dlouho bude tato situace trvat. Já mám obrovské štěstí, že nemám
žádné zaměstnance.“
Kláře se stejně jako ostatním v oboru uzavřela možnost pokračovat ve svém zaměstnání, což s sebou přineslo i nepřetržitý pocit
nejistoty. Jako aktivní člověk se snaží dále
zaměstnávat, aby ulevila psychice. „Jsem teď
taková parodie na ženu v domácnosti. Hodně
vařím, peču pečivo a dorty, čtu a samozřejmě došlo i na jarní úklid,“ popisuje pobaveně.
S rodinou je nyní v téměř denním kontaktu,
s partnerem si užívají společného času. „Byly
dny, kdy jsme si doma jen podávali kliku, jelikož on pracuje přes den a já v noci. Tohle beru
jako hodně pozitivní věc.“
Velký dík však nezapomíná Klára vyjádřit také správci Divadelního klubu, Lukášovi
Zrůstovi, který pomáhal těžkou situaci zvládnout.
Velkým zklamáním byl pro Kláru mimo jiné
zákaz veškerých koncertů a festivalů, které
pro ni znamenaly formu uvolnění a podpory
různých kulturních akcí. Podpora je však třeba
také všem, kteří se nacházejí v obdobné pozici jako je nyní Klub. „Nejvíce pomůže, když
po skončení téhle situace lidé nezanevřou na
místní podniky. Než sedět doma, zajdou-li raději na ‚dvě točený, naplní zahrádky restaurací a sezóně zajdou na koncert. Poslední do-

bou se mi zdá, že je návštěvnost klubů menší,
než bývalo dřív.“
Klára i přes obtížnost nynější ekonomické a kulturní situace vytrvává v optimismu.
„Stále si opakuji, že nic horšího se stát už
nemůže. Když přežiju tohle období, přežiju už
s Klubem snad vše. Svého snu se nevzdám
a věřím, že se vše vrátí do starých kolejí. Budu
se na všechny těšit a doufám, že se na baru
brzy potkáme.“
ŽIVNOSTNÍCI
V prekérní situaci se ocitla také Sietske
Boorsma a její partner, majitelé Lidmilova
mlýnu. Na osobní úrovni krize jejich život
nepoznamenala nijak markantně - jak sama
říká: „Pracujeme tam, kde žijeme a nemáme
děti. Jistě, není příjemné procházet s rouškou
kolem zavřených obchodů a restaurací, ale
tyto opatření se dotýkají všech stejně.“ Hlavním příkořím je však pro mladý pár uzavření
hranic. Pokud se neotevřou do konce léta,
Sietske a Edo se obávají, že by se relativně
normální chod jejich hospodářství dostal do
skutečně velkého problému. Holandští návštěvníci, kteří mají již rezervace na toto léto,
by nemohli přijet. Kromě jiného ani samotným majitelům nyní není umožněno vycestovat za rodiči a přáteli.
V Lidmilově mlýnu jsou nyní pozastaveny
všechny služby: „Museli jsme zrušit rezervace
a ubytování v hotelu, svatby i jezdecké kurzy. Samozřejmě se musíme o to více starat
o koně, protože potřebují denně cvičit, abychom je udržovali zdravé.“ Z časového hlediska se mladému holandskému páru příliš věcí
nemění. Normálně vkládají sto procent času
do svého podnikání. Tak se tomu děje i teď.
Největší komplikací je nyní pro mladý pár
otázka peněz. Většina výdajů zůstává stejná,
jenže Edo a Sietske mají stěží nějaký příjem.
Naději vkládají do příslibu finančních kompenzací od vlády. Rozhodně to ale nebude
dostatečná částka. „Proto nám nyní aspoň
částečně pomáhají s financemi někteří lidé,
kteří normálně chodí na jezdecké kurzy, za
což jsme opravdu vděční,“ svěřuje se Sietske.
V nepříjemné době však také holandský pár
nachází mezi temnou nejistotou světlá místa.
„Běžně dostáváme od dětí, které s námi chodí
jezdit, obrázky koní. Teď dostáváme s motivem
koníčků něco jiného – podomácku šité roušky!“
Podle Sietske je těžké posoudit, zda jsme
na tom v Čechách lépe než v jejich domovině. „Restrikce jsou důslednější v Česku, tudíž
je zde menší úmrtnost a počet nemocných.
Nikdo však neví, co nastane za pár měsíců.
Možná že právě zde bude druhá vlna nemoci, zatímco v Holandsku již bude většina lidí
imunní díky dřívějšímu promoření populace.“
Do té doby, než situace vykrystalizuje, však
Sietske nezbývá než doufat. Doufat, že se již
brzy znovu otevřou nejen stáje, ale též kulturní podniky a hranice, aby spolu s českými
turisty mohli objevovat kouzlo Poličska také
ti zahraniční.
Michaela Mužíková
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Poličská nemocnice a AZASS

v době koronaviru
Je to vlastně jen měsíc. Byl to ale měsíc
složený z dlouhých dní. Byla to bouře informací, mnohdy protichůdných a rozporuplných, příkazů, zákazů, mimořádných opatření, doporučení a důrazných upozornění
z vnějšku, ale také nasazení, úsilí, iniciativy,
ochoty, tolerance, pochopení, trpělivosti,
důvěry, pomoci a solidarity.
Důsledky epidemie, či pandemie, koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, neminuly samozřejmě ani
pacienty a klienty (a jejich blízké) Poličské
nemocnice, s. r. o., Svazku obcí AZASS, ani
naše zaměstnance. Počet těch, se kterými
se potkáváme při naší péči, je v řádu tisíců. Těch, jež u nás žijí dlouhodobě, někteří
i natrvalo, je 270, a naprostá většina z nich
jsou ti nejslabší, nejohroženější, nejzranitelnější a nejkřehčí z nás.
K prvním opatřením ihned po vyhlášení
nouzového stavu patřilo omezení kontaktů s vnějším prostředím. Vedle úplného
zákazu návštěv byl také redukován provoz
některých pracovišť či případně změněn
režim práce u některých z nich. Bylo to
nutné zejména z důvodu včasné eliminace
rizik při počátečním nedostatku osobních
ochranných prostředků a také i jako reakce na souběžně se objevivší útlum provozu ostatních poskytovatelů zdravotní péče
v regionu.
Potom následovalo rozdělení našich pracovišť (těch základních je přes dvacet) do tří
zón, které jsou vzájemně odděleny (a označeny barvami „jako na semaforu“). Jsou to:
Zelená zóna – „Veřejnost bez omezení“
Oranžová zóna – „Veřejnost s omezeními“
Zde se mohou pohybovat vedle zaměstnanců jen ti s bezprostředním důvodem
k návštěvě této zóny. Jde takřka výhradně
o pacienty, kteří směřují do odborných ambulancí, laboratoře, na rentgen či ultrazvuk.
Červená zóna – „Pouze zaměstnanci, pacienti LDN a klienti domovů pro seniory“
Zóny platí jak na pracovištích v Poličce, tak i v Bystrém. Podrobné rozdělení je
možné najít na situačních pláncích s připojeným popisem, které jsou rozmístěny po
areálu v Poličce. Každá zóna a každé pracoviště v nich mají své podmínky provozu
a svá režimová pravidla, která jsou neustále
zpřesňována. Je v nich sledován pohyb osob
a materiálu, jsou identifikována příslušná rizika a stanoveny podmínky eliminace těchto rizik.
Součástí těchto opatření je i úprava harmonogramů práce pracovišť a tam, kde je
to možné, rozdělení pracovních týmů do
více skupin, aby bylo zabráněno případnému přenosu infekce mezi nimi a omezilo se

riziko úplného výpadku provozu pracoviště.
Tato opatření patří do hygienicko-epidemiologických podmínek provozu poličské
nemocnice a AZASSu a jsou velice důležitou součástí ochrany našich pacientů,
klientů i zaměstnanců. Děkujeme za jejich
dodržování.
Bezprostředně po vyhlášení nouzového
stavu jsme se potýkali, stejně jako všichni
ostatní, s nedostatkem osobních ochranných
prostředků. Ty zpočátku i u nás suplovaly improvizované pomůcky, z nichž nejdůležitější
roli hrály šité látkové roušky, ať už vyráběné
námi, či z větší části přivážené a zasílané do
nemocnice a do našich domovů pro seniory
od dárců z Poličky i okolních obcí. Moc za ně
všem děkujeme, neboť nám velice pomohly
v pravou chvíli. Přestože se zásobení osobními ochrannými prostředky postupně zlepšuje
a v době vzniku tohoto článku jsme jimi ve
většině položek sortimentu pro charakter
našeho provozu zásobeni téměř dostatečně,
budou i nadále tyto šité, opakovaně použitelné, roušky důležitou součástí našich ochranných setů.
V souladu s příslušnými nařízeními vlády
a mimořádnými opatřeními ministerstva
zdravotnictví byly v nemocnici i v domovech pro seniory připraveny a aktivovány
kapacity pro izolační režimy pro pacienty
a klienty s onemocněním Covid-19. Zde
pracujeme ve variantách sestav lokací
a kombinací příslušných prostorů umožňujícími péči o jednotlivce i o skupiny použitelných podle možných scénářů vývoje.
Zavedli jsme také testování našich zaměstnanců indikativními testy prokazujícími protilátky proti viru SARS-CoV-2 (tzv.
rychlotesty). Ke dni vzniku tohoto článku
nebyl u žádného z testovaných zaměstnanců výsledek pozitivní. Zažili jsme a prožíváme karantény našich zaměstnanců, pacien-

tů a klientů. Jejich testování „velkými testy“
přináší naštěstí zatím negativní výsledky.
Kéž to tak zůstane i nadále.
Svazek obcí AZASS je poskytovatelem
mimo jiných i pečovatelské služby, jež je
terénní sociální službou dle příslušného zákona (108/2006 Sb.). Tu zajišťujeme v některých členských obcích svazku (včetně
Poličky). V současné době se Pečovatelská
služba AZASS řídí doporučenými postupy
vydanými MPSV a příslušnými pokyny Pardubického kraje. Svou kapacitu proto věnuje na nejnutnější úkony této péče – jedná
se zejména o donášku stravy, pomoc při
osobní hygieně a pomoc při péči o vlastní
osobu. I při poskytování této služby je přísně dbáno na eliminaci rizik a ochranu našich klientů a zaměstnanců všemi dostupnými prostředky a možnostmi.
Všechna uvedená režimová i ostatní
opatření, jakkoliv nepříjemná pro všechny
zúčastněné, jsou důležitou součástí ochrany našich pacientů, klientů, zaměstnanců
i veřejnosti. Souběžně se připravujme na
návrat do původního rozsahu našich činností. Jako první na této cestě je již realizovaný postupný náběh plného provozu ambulancí a zdravotnického komplementu (tj.
shora zmiňované oranžové zóny).
Na závěr nám, prosím, dovolte velice a srdečně poděkovat:
- všem dárcům roušek, ochranných štítů
a pomůcek i dalšího materiálu
- všem našim zaměstnancům za obtížnou, nelehkou, stresující a nesmírně obětavou práci
- všem našim klientům a pacientům
i jejich blízkým a vám všem za trpělivost
a toleranci spojenou se všemi vyvolanými
omezeními
- všem vám, i Vám osobně, za všemožnou
podporu, pomoc a solidaritu
Za Svazek obcí AZASS a Poličskou nemocnici, s. r. o.
Jiří Toman a Libor Stráník

Ředitel DPS „Penzion“
Polička děkuje
Všem, kteří nás podpořili v tomto těžkém období, děkuji za dosavadní pomoc
spočívající nejen v darování ušitých roušek
pro zaměstnance i obyvatele Penzionu, ale
i v darování dalších ochranných pomůcek
(respirátory, desinfekce, ochranné štíty
apod.).
Ještě jednou děkuji i převážné části samotných obyvatelů Penzionu za vstřícnost
a trpělivost s jakou přijali a dodržují opat-

ření, která jsme museli nastavit především
v zájmu ochrany nás všech. Vím, že to pro
ně a jejich blízké není jednoduché, ale pro
naše zdraví to je nezbytné. Jsme v tom
společně a věřím, že se brzy všichni zase
budeme moci vrátit k normálnímu životu.
Prosím, vydržme v tom ještě nějakou dobu.
Děkuji všem, kteří nám pomáháte a podporujete nás, moc si toho vážíme.
Mgr. Pavel Brandejs
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Zprávy
z Charity

Ohlédnutí
Stav nouze postupně vyprchává. To je
důvod pro malé ohlédnutí. Myslím, že nás
všechny celkem vyškolil. U nás v Oblastní charitě Polička, po počátečních velkých
problémech se zajištěním ochranných pomůcek a dezinfekce aspoň pro pracovníky v první linii, jsme situaci celkem dobře
zvládli. Zachovali jsme pro klienty činnost
více jak poloviny našich sociálních služeb.
Normálně fungovaly a stále fungují: Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, Domácí
hospic sv. Michaela, Půjčovna pomůcek
a Nízkoprahové denní centrum. V omezeném rozsahu poskytuje služby Občanská
poradna, kde je od 16. 3. 2020 uzavřen
provoz poradenství v terénu a konzultovny
v Litomyšli a Bystrém. Poradenství je poskytováno telefonicky na tel.: 731 604 683
a 731 680 428. Provoz pro lidi s duševním
onemocněním v nezbytném rozsahu zachovaly také Otevřené dveře a Centrum náhradní rodinné péče.
Z nařízení vlády jsme od 16. 3. 2020 až
do odvolání uzavřeli Denní stacionář, AC dílny, Šanci pro rodinu a terapeutický obchod
Fimfárum.
Ve spolupráci s městem Polička jsme zřídili Charitní krizový tým. Ten rozvezl desítky
nákupů a stovky roušek seniorům, zajistil
distribuci Jitřenky a zmapování a zajištění
pomoci handicapovaným a starým lidem ve
městě.
Zřídili jsme telefonickou linku pomoci, na
niž anonymně a diskrétně mohli zavolat ti,
kdo se cítili v náročných dnech sami, nebo
byli odloučeni od rodiny a potřebovali si
s někým promluvit.
Pracovníci z uzavřených středisek našili
nepočítaně textilních roušek, jimiž zásobili
přednostně pracovníky v první linii ze zachovaných středisek Charity, pak jejich klienty
a následně další jednotlivce i organizace,
kteří je potřebovali. Několik dodávek putovalo do místního Domova důchodců, dále do
poličských lékáren k rozdávání mezi lidi, do
nemocnice ve Svitavách či zásilka do Charity
Brno a dalších míst. Nyní, když je již našito,
se volní pracovníci věnují praní a žehlení použitých charitních roušek, provádějí generální úklidy budov i charitních aut a v dílnách
připravují výrobu na návrat klientů.
Co si z uplynulých dvou měsíců odnášíme? Asi radost. Největší z toho, že jsme
zachovali tolik potřebné terénní služby pro
seniory a že klienti i my jsme, zatím, dokázali zůstat „nenakažení“. Máme radost, že

jsme uměli zareagovat a být lidem a městu
užiteční i jinak než očekávaným způsobem,
například prostřednictvím Charitního krizového centra.
Odnášíme si pěkné zážitky z partnerské
spolupráce s městem, policií, médii, naší
zřizovatelskou diecézní charitou v Hradci Králové a dalšími organizacemi a jsme
vděčni za četnou pomoc, které se nám dostalo například od poličské knihovny a řady
dobrovolníků a pomocníků. Rovněž jsme
si znovu uvědomili, s jak velkým srdcem
a obětavostí dokáží naši charitní zaměstnanci zabrat, když jde do tuhého. A věřím,
že to platí nejen pro lidi z Charity, ale i pro
ostatní. Díky Vám, občané Poličky!
Stavíme – covid necovid
Ani výbušná březno-dubnová covidová
situace nezabránila, aby se rekonstrukce Charitního domu IV. neposunula rychle
kupředu. Absence střechy a náhlý výskyt
kovového podloubí z lešenářských profilů
na rohu Vrchlického ulice nikoho nenechaly
na pochybách, že se i přes všudypřítomnou
pandemii v Charitě vytrvale buduje.
Do domu starého bez mála sto let stavební firma PHP stav, s. r. o. vtrhla na začátku
ledna a nenechala v něm kámen na kameni.
Jeho neutěšený stav si to žádal. A tak oproti
projektu mizely někde stropy, jinde podlahy
anebo celé části zdí. Až pohled odborníků
do odhaleného nitra budovy ukázal, co jsme
všichni trochu předpokládali, a doufali, že
nenastane, totiž, že: „…špatné může být
ještě horší.“ Četné statické poruchy si vyžádaly zásahy, které dílo plánované na 9
milionů korun ještě o jeden milion podraží.
Nemilé. Nutné. A snad už konečné.
Z procesu destrukce se nyní dostáváme
do fáze, kdy začneme vidět výsledky. Odbourané nestabilní zdi jsou vystavěny, podlahy a stropy buď vyměněny, nebo zachovány a zpevněny, střecha stržena a zpevněn
je obvodový věnec zdiva, na němž má vyrůst půdní vestavba nového denního sta-

cionáře. Je položen základ pro výtah, jenž
zajistí bezbariérovost ve všech podlažích.
Zrevitalizovány jsou prastaré odpady do kanalizace pod domem a přípojka vody. Došlo
k odvlhčení podlah místností v přízemí a jejich vyrovnání do sjednocené roviny. Jsou
objednána a v brzké době budou osazena
nová okna a dveře do pláště budovy.
Ukazuje se, že koupit starý dům nebyla
úplně šťastná volba. Co naopak pro Charitu šťastné bylo, je získání dotace z EU
aspoň na větší část rekonstrukce, volba
projektanta, stavebního dozoru a výběr
dodavatele. Projektová kancelář ŠAFÁŘ CZ
dokáže pracovat i s tak složitými zadáními,
jako je uvedení domu takřka před zřícením
do zdravého funkčního stavu. Stavební dozor Ing. Petr Šafář bedlivě hlídá každý krok
i proinvestovanou korunu a na stavbě je
několikrát týdně. Pracovníci firmy PHP stav
pilně pracují, jejich vedení naslouchá investorovi a stavebnímu dozoru a velmi dobře
s nimi komunikuje.
Shrnuto a sečteno, jsme rádi, že dílo tak
dobře běží. Co nás tíží, jsou minimálně 2
milióny, které po jejím skončení v polovině
roku 2021 začneme splácet. Jedná se o 5 %
spolupodílu na dotacích (0,5 mil. Kč) a teď
už 1,5 mil. Kč neuznatelných nákladů a víceprací. Z povahy vyhlášeného projektu totiž
nemohla být do dotace zahrnuta například
výměna oken, oprava fasády a 60 % všech
víceprací probíhajících v prvním a druhém
nadzemním podlaží.
Tyto podmínky jsme znali. Pomoci jsme
si chtěli například on-line Nebeskou aukcí
výtvarných děl žáků a studentů základních
a středních škol Poličska, již jsme plánovali spustit v červnu jako veřejnou sbírku na
pomoc s úhradou těchto nákladů. Ale pod
tlakem “virových“ událostí jsme ji skrečovali. Přiznejme si, koho by dnes zajímala. Ale
snad přijde její čas. Trochu podepřít od dárců budeme ještě potřebovat.
Štěpánka Dvořáková
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MATAMI
Vážení příznivci MaTami, program na květen je naplánován, vše se bude odvíjet od
dané situace. Aktuality najdete na www.
matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami.
Pokud máte zájem dostávat aktuality přímo na Váš email, napište nám na matami@
matami.cz.
Přejeme hodně sil a pevné zdraví!!!
PONDĚLÍ – Hlídáček 8.00–10.00 hod.,
Klubík + cvičení maminek s dětmi (0-6 let)
– 9.00–12.00 hod.
ÚTERÝ – Drobínci s Jitkou (0-1 rok) –
9.00–12.00 hod.
STŘEDA – Hlídáček a 1x měsíčně zdravé
vaření – 9.00–12.00 hod.,
Co-working – 12.30–15.30 hod.
ČTVRTEK – Drobečci s Lídou (1-2 roky) –
9.00–12.00 hod.
PÁTEK – Drobci s Lídou (2-3 roky) – 9.00–
12.00 hod.
Cvičení s Danou
Probíhá v pondělí v rámci Klubíku od 10.00
hod., úterý a neděli od 18.00 hod. Více
informací najdete na stránkách https://
w w w.facebook.com/instruktorkaDM/
nebo https://danamatejskova.webnode.cz/
aktuality/. Přihlašujte se na tel. 732 343
877.
Hlídáček
Samostatný (kapacita max. 6 dětí)
každé pondělí 8.00-10.00 hod. a středu
8.00-12.00 hod.
Cena: 50 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve Vaší
domácnosti a dle Vaší potřeby (večer, ráno,
kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/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.
Odborné poradny květen 2020:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma, anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
Poradna psychomotorického vývoje (Mgr.
Bc. Iva Sedláčková )
15. 5. (pátek) 16.00–18.00 hod.
Psychologická poradna (Mgr. Monika
Čuhelová)
22. 5. (pátek) v rámci Drobků 10.00–12.00
hod.
Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová,
DiS.)
28. 5. (čtvrtek) 10.00–11.00 hod.

Logopedický seminář
4. 5. 2020 (pondělí) 16.00–18.00 hod.
18. 5. 2020 (pondělí) 16.00–18.00 hod.
Mgr. Hana Dalíková poskytuje logopedické
poradenství v rámci rodinného centra, slouží
jako podpora rodin s dětmi s poruchami řeči,
napomáhání rozvoji řečových dovedností
u dětí, včasné rozpoznání řečových problémů. Nabízí možnosti nápravy a další logopedické péče. Seminář je bez objednání.
Cena: 50 Kč za konzultaci.
Škola v souvislostech
13. 5. 2020 (středa) 15.30–17.00 hod.
Seminář pro rodiče dětí, co se chystají nebo
už jsou ve škole - potřeby, co školy ne/naplňují, jak můžeme dětem pomoci k úspěchu.
Povede psycholožka Mgr. Monika Čuhelová,
přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Cena: 100 Kč.
Potravinové alergie – svépomocná skupina
13. 5. 2020 (středa) 15.30–17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, nabízíme Vám prostor pro sdílení
zkušeností, receptů a rad.
Bazárek
Pokud situace dovolí, Bazárek na druhý
pokus se uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí. Dopolední aktivity tento týden neprobíhají.
Prodej: 20. 5. (středa, 8.30–17.00 hod.)
a 21. 5. (čtvrtek, 8.00–13.00 hod.)
Opět se můžete těšit na komisní prodej
kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, hraček a oblečení pro
těhotné .
Příjem věcí: 18. 5. 2020 (pondělí) 9.00–
17.00 hod. ( Jordán)

Výdej věcí: 22. 5. 2020 (pátek) 9.00–16.00
hod. ( Jordán)
Světový den autismu v MaTami
21. 5. 2020 (čtvrtek) 16.00–18.00 hod.
Zaslechli jste někdy on/ona je autista? Víte,
co si pod tím představit? Přijďte do MaTami na besedu s psycholožkou Mgr. Zdeňkou
Drábkovou. Herna pro Vaše děti je k dispozici. Beseda je zdarma.
Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
27. 5. 2020 (středa) 9.00–12.00 hod.
Voňavé dopoledne v MaTami s Danielou
Vykypělovou. Probereme zdravé potraviny
a připravíme si chutný oběd – aktuální informace a téma vaření sledujte na FB a webu.
Přihlašujte se na přihlasse@matami.cz.
Cena: dle rozpočtených potravin.
Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický
večer
29. 5. 2020 (pátek) 18.00–20.00 hod.
Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě dozvíte i něco nového.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
arteterapie
Cena: 140 Kč
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.

Knihovna zřejmě zůstane zavřená

Milé čtenářky a čtenáři, z důvodu současné koronakrize zůstávají knihovny nejméně do 25. května uzavřené. Přesto vás
bez knih nenecháme. Každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 18:00 hod. budou jak dospělé, tak dětské oddělení fungovat i při
zavřené knihovně. Nejlépe když nám v tuto
dobu zavoláte, domluvíme se, jaké knihy
bychom vám mohli připravit, telefonicky se
domluvíme také na způsobu předání.

Telefonní čísla:
Dospělé oddělení: 461 723 865
nebo 461 723 866
Dětské oddělení: 461 723 868
Věříme, že nám v průběhu května nařízení vlády umožní také zprovoznit bezkontaktní knihokénko. O důležitých informacích
a termínu otevření vás budeme informovat
formou SMS.
KNIHY NÁM ZATÍM NEVRACEJTE,
VŠECHNY VAŠE VÝPŮJČKY JSOU PRODLOUŽENY DO 20. ČERVNA 2020.
V knihovně je bez čtenářů trochu smutno
a prázdno. Přesto její zaměstnanci nezahálí.
Probíhá komplexní oprava katalogizačních
záznaámů, nakupujeme novinky, doděláváme staré resty a brousíme a kompletujeme
ochranné štíty, které se v rámci projektu
TISKNE CELÉ SVITAVSKO kompletují v
naší knihovně pro celý okres.
Přejeme vám hlavně zdraví a stabilitu
a těšíme se nejpozději v červnu na viděnou.

KULTURA
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Martinů fest přeložen CENTRUM
B. MARTINŮ
na příští rok
slava Martinů v měsíci květnu, se nekoná.
Důvodem je současná epidemie koronaviru.
Pořadatelé z Tylova domu v Poličce byli nuceni 23. ročník tohoto festivalu přesunout
na rok 2021
(sáň)

Otevření muzejních expozic, Rodné světničky
Bohuslava Martinů v kostelní věži, Měst-ského
gotického opevnění a výstav je plánován na vládou uvedený termín 25. 5. 2020. Tě-šíme se na
vás!
IMAGINÁRIUM v Poličce
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců
25. 5. – 9. 9. 2020, výstavní sály muzea
Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Do
Přijmeme nové zaměstnance pro stavební výrobu
muzea v Poličce doputovalo přes nemálo českých
měst, dánský Silkeborg, italské Trani a Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý
až 41.200 Kč/měsíc
objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů, tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů
•
nadstandardní
plat
až 32.000 Kč/měsíc
objevuje svět divadla, cirkusu a loutek. Ve službách
• 25 dní dovolené
imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řeaž 32.000 Kč/měsíc
• doprava
meslná práce osobitých výtvarníků a tvůrců.
na pracoviště
až 32.000 Kč/měsíc
Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde
nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná,
že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná.
EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz
a divadelní dekorace. Nejen děti čeká plno zábavy
a her, kde se budou moci všeho dotýkat, prozkoumávat a zkoušet.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové,
Inzerce EVT_Svitavy_sirka 89,5x61,5mm_sep.indd 1
02.04.2020 14:41
známé ilustrátorky, malířky a autorky řady dět-ských knih
25. 5. – 30. 8. 2020, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.
Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým laskavým a humorným přístupem k tvorbě a ke
světu vůbec, oslovuje již několik generací dětí
i dospělých. Přestože vystudovala obor lout-kářství a hračky, dnes je známá hlavně svými knižními ilustracemi. Ty tvoří stěžejní část její výtvarné
tvorby, kterou věnovala především dětem. Další
samostatnou kapitolu autorčiny tvorby představují její vlastní knihy pohádek a příběhů, které také
ilustrovala, a řada dětských kreslených filmů, jež
vytvořila ve spolupráci se studiem Barrandov. Dále
spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně a s televizí v Brně a byla stěžejní autorkou známého časopisu DIKOBRAZ. Na výstavě bude představena
také autorčina volná tvorba, zastoupená především malbami a grafikami určenými jak dětem, tak
i dospělým.
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2020
Z důvodu předpokládaných vládních nařízení
a omezení spojených s organizováním kulturních
akcí, a zároveň s ohledem na vysoký počet odhlášených organizací, spolků i jednotlivců, se Městské muzeum a galerie Polička rozhodlo NEKONAT
v letošním roce 2020 společenskou akci Čas pro
neobyčejné zážitky a to ani v náhradním termínu.
Děkujeme všem za pochopení a budeme se těšit
v roce 2021.
Polička – Další z pravidelných hudebních
festivalů Martinů fest, který se měl uskutečnit v rodišti hudebního skladatele Bohu-

• STAVBYVEDOUCÍ
• ŘIDIČ „C“
• STROJNÍK
• MONTÉR

+Beneﬁty:

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
tel. 605 937 759

MartiNoviny
Po stopách Bohuslava
Martinů v poličském
okolí

Jaro je v plném rozpuku a protože kvůli
hrozbě koronaviru vydaná opatření nedovolují
konat společenské aktivity, předpokládám, že
se řada z nás vypraví alespoň někam do přírody. Vydejme se tedy po stopách Bohuslava
Martinů a představme si některá zajímavá
místa poblíž Poličky, která si skladatel oblíbil.
Začneme nejbližším okolím města, kopcem
zvaným Šibeniční vrch. V historii stál mimo
město, ale dnes je již vlastně jeho součástí.
Má velmi temnou historii: ve středověku totiž
platilo v Poličce tzv. hrdelní právo, tedy pravomoc uložit a vykonat trest smrti. Popravčí
místo se nacházelo v nejvyšším bodě jihozápadního svahu nad městem. Císařským výnosem z roku 1765 bylo toto právo zrušeno
a popraviště chátralo, dnes už jeho přesné
umístění není patrné. Odkazuje na ně kříž
umístěný přibližně do míst, kde odsouzení
čekali na samotný výkon trestu. 615 metrů
vysoký Šibeniční vrch byl a je oblíbeným místem vycházek. I Bohuslav Martinů tudy často
chodíval na nedělní procházku nebo v zimě
lyžovat. Naposledy, jak dokládá dochovaná
fotografie, s manželkou Charlotte v zimě roku
1935.
V úpatí Šibeničního vrchu se nachází lesopark Liboháj, v době Bohuslava Martinů
velmi oblíbené místo pro nedělní vycházku
Poličských. A v něm byl roku 1921 vystavěn
pomník Mistra Jana Husa; bronzový reliéf
na žulovém balvanu uprostřed lesa vytvořil
poličský rodák sochař Vojtěch Eduard Šaff.
Sám skladatel vzpomínal, že kolem něj v dobách mládí téměř denně chodil na procházky. A že mu výrazně v paměti utkvěl nápis
na plaketě: „Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti!“
Dalším oblíbeným místem pro nedělní vycházky – spíše delší výlety Poličských – byla
přibližně 10km jihovýchodně od Poličky Balda. Byly to malé lázně, jejichž léčivý pramen
upevňoval zdraví. V roce 1748 o léčivé vodě
lékař V. B. Petržilka uvedl: „Pít ji studenou je
užitečné k snadnějšímu vyprazdňování žalud-

ku, dvanácterníku a při poruchách žlučových
cest. Teplá voda rozpouští hleny a zácpu, pije
se při onemocnění krku, močového měchýře
a suchém kašli.“ V době největší slávy se zde
mohlo zotavovat údajně až 180 pacientů.
Z fotografické dokumentace máme doloženo,
že Baldu B. Martinů navštívil minimálně jednou jako mladý hoch s otcem a přáteli.
Poměrně známou skutečností je to, že Bohuslav Martinů v mládí často a rád navštěvoval obec Borovou. Koneckonců zde měl v roce
1905 i své vůbec první hudební vystoupení
v Hostinci u Dostálů! V tehdejší Jitřence se
následně o něm psalo: „Též se velice zamlouval mladičký umělec na housle, pan Martinů
z Poličky, jenž sám přednesl dvě koncertní čísla, za něž byl hlučným potleskem odměněn.“
O jedenáct let později byl Martinů v Borové
častým hostem rodiny evangelického faráře
Vladimíra Čecha a jeho hudbymilovné manželky Gabriely. Rád se procházel místním
okolím – ať už sám, nebo v přítomnosti neteří manželů Čechových. Není divu, Borová leží
v krásném prostředí nedaleko Luckého vrchu,
z nějž jsou na všechny strany překrásné výhledy.
Lucký vrch leží ve výšce 739m nad mořem.
Pro jeho krásné rozhledy do okolí býval již
v minulosti oblíbeným cílem turistů. Obývaný
ale jeho vrchol nebyl, až v roce 1928 si zde
nechal vystavět chatu pan Pražan, majitel
poličské pily. Sloužila zpočátku jen jeho rodině, ale postupem času se místo stávalo stále
oblíbenější a ve třicátých letech se rozhodlo,
že zde bude vybudována veřejná turistická
chata. Její realizace připadla na válečná léta
a i přesto zde zpočátku bujel veselý společenský život: v zimě se konaly závody v lyžování,
časté byly taneční zábavy. Bohužel v 50. letech 20. století přišla chata do rukou Československé armády a až do roku 2002 nebyla
veřejnosti vůbec přístupná. - Bohuslav Martinů chatu v době její krátké slávy bohužel navštívit nemohl, neboť ve válečných letech žil
v zahraničí a do republiky nesměl. Vzhledem
k tomu, že jeho rodina se přátelila s rodinou
původního majitele, ale nemůžeme vyloučit,

že místo navštívil ještě před výstavbou turistické chaty, v době, kdy bylo v soukromých
rukou rodiny Pražanovy.
Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Pronajmu část
nebytových prostor
v Poličce
hned vedle Tesca o rozloze
130 m2, které jsou vhodné pro
provozování obchodu, dílny
nebo kanceláře.

Cena dohodou.
Tel.: 732 400 904
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POJĎME NA MARTINŮ
PO DESETI LETECH

Klavír (3), Violoncello (1), Filmová tvorba
(1), Klavírní koncerty (2), Sonátová díla pro
housle a klavír (2), Miniatury pro housle
a klavír (1), Houslové koncerty (2), Klavírní tria (1). Další pokračování přednášek si
za daného stavu vyžádalo nové posouzení
úvodního dilema, neboť „nejpopulárnější“
díla již byla většinou vyčerpána, pokračování podle různých nástrojových seskupení se zdá být poměrně komplikované, a co
především, stále častěji se ozývají hlasy,
že by bylo dobré se po 10 letech k některým přednáškám vrátit. Zatím tedy vše
nasvědčuje tomu, že se cyklus „Pojďme na
Martinů“ brzy přesune na samotný začátek, tentokrát již ale ve formátu „jak šel
čas“, díky čemuž se „probraná“ díla budou
moci setkávat s těmi, na které dosud nepřišla řada, a současně se stane přehledným a uceleným i samotný životní příběh
skladatele.
Z pohledu aktuálně dostupné tvorby se
uvedený „přelom“ uskuteční zhruba v polovině cesty, přičemž letošní připomínka 130.
výročí narození Bohuslava Martinů nabízí
k tomuto kroku tu nejlepší příležitost.
Jaroslav Novotný
předseda Spolku NÁŠ MARTINŮ

Klub zdraví

Turisté

V březnu t. r. oslavil Spolek NÁŠ MARTINŮ 10. narozeniny, a protože každé kulaté
výročí vybízí k určitému ohlédnutí, pokusím
se zrekapitulovat tu část činnosti, jež spočívala v pořádání hudebních přednášek o životě a díle Bohuslava Martinů, neboť právě
tato byla důvodem vzniku spolku i hlavním
prostředkem naplňování jeho účelu, jakkoliv
byla doplňována také o řadu dalších akcí,
jimž vévodily zejména koncerty klasické
hudby. Dne 18. března 2010 se uskutečnila v sálku Centra Bohuslava Martinů první
přednáška na téma Kantáty a oratoria, která určila podobu i další pokračování tohoto
přátelského setkávání s hudbou Martinů,
k němuž vyzývá i název celého cyklu „Pojďme na Martinů“. Atmosféra soukromého
večírku s povídáním, hudbou, zajímavými
obrázky a dobrým občerstvením má svůj
předobraz v přednáškách, jež se odehrávaly
na „domácí půdě“ pozdějších zakladatelů
spolku, zatímco obsahová náplň se odvíjela
od záměru představit hudbymilovné veřejnosti postupně veškeré dostupné dílo slavného poličského rodáka.

Úvodní dilema, zda postupovat chronologicky, nebo podle zařazení skladeb
do určitých hudebních kategorií, bylo vyřešeno již první přednáškou, neboť se jevilo jako příhodné začít spíše známějšími
skladbami, přičemž jako výhoda se ukázala
i možnost porovnání obdobných skladeb
v průběhu uměleckého růstu skladatele,
stejně jako příležitost zopakovat si některé životní epizody, byť pokaždé s jiným
zaměřením či z jiného úhlu pohledu. Pominu-li dalších 25 přednášek, které vznikaly
především k různým příležitostem, tj. zůstanu-li u „čisté podoby“ cyklu „Pojďme na
Martinů“, dostávám se k číslům 26 a 177,
když první odkazuje na počet uskutečněných přednášek a druhé vypovídá o množství dosud představených skladeb Bohuslava Martinů.
Pro zachování maximální stručnosti
uvádím vyčerpaná „témata“ a v závorce
připojuji počet večerů, během kterých se
je podařilo obsáhnout: Kantáty a oratoria
(2), Symfonie (2), Opery (5), Orchestrální díla (2), Písňová tvorba (1), Balety (1),

zve na Pět jazyků odpuštění
Přestože chceme mít dobré vztahy
a máme se rádi, někdy si navzájem ublížíme. Pak je nezbytné vztahy napravovat
omluvou. To ale není jednoduché, jestliže
cítíme křivdu, nespravedlnost, bolest. Jestliže ale uvěříme, že omluva je upřímná, může
dojít ke smíření. Pro každého je ale důležité
v omluvě slyšet něco jiného: lítost, přiznání
viny, touhu po nápravě a jiné. To proto, že
každý z nás hovoří jiným „jazykem“ omluvy. Přijďte poznat, co je v omluvě důležité
a zjistit, jakým „jazykem“ hovoříte vy.

Budeme se na vás těšit ve středu 13.
května 2020 v 18 hod. ve Středisku volného času Mozaika, nám. B. Martinů 85.
Každé setkání je doplněno zdravou
a chutnou ochutnávkou. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
Nevíme, jak se změní vládní opatření –
pokud budou povolena shromáždění do 30
osob, tak se Klub zdraví uskuteční, jinak ne.
Za tým Klubu zdraví Polička
Čestmír Šťovíček

Z důvodu trvání karantény jsou všechny
plánované turistické akce Klubu českých turistů na měsíc květen zrušeny a budou přesunuty na pozdější měsíce. V případě uvolnění situace budou naše akce pokračovat
včetně středečních vycházek. Sledujte bližší
údaje o našich akcích v informační skříňce
KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu: www.policka.
cz/kct
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Aby nebyl nikdo sám
V této zvláštní době se především nám seniorům obtížněji naplňuje naše motto z titulku.
Trochu víc než jindy platí: „Po všeckem je hovno, enem po včelách med.“ Ale zároveň „Měť
sa zle a ešče byť smutným nestojí za psí šček.“
Přeji seniorům i všem ostatním hodně dobrou náladu a naději na brzký návrat do normálu. Proto dodržujme všechna nařízení i doporučení.
Zatím však platí, že původní akce na květen – Perštejn, Hvězdárna a planetárium Brno
i ozdravný pobyt v Mederu jsou zrušeny a vybrané zálohy budou vráceny. Patrně stejně
dopadnou i sportovní hry 4. června. Pokud by došlo ke změně, budete včas informováni
obvyklou cestou.
A pořekadlo na konec pro nás pro všechny : „Veselá mysl – okradený doktor .“
Za výbor SČR Polička Petr Lajžner
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Kabinet Chaos
MOZAIKA Galerie
Pavla Kroupová – Polibek skalního ducha
VOLNÁ MÍSTA V LETNÍCH TÁBORECH
I když zatím přesně nevíme, jak to s tábory bude, nabízíme volná místa.
Sledujte naše webové stránky, veškeré informace obdržíte včas.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – MRŇOUSOVÉ
Kdo si hraje, nezlobí. Tvoření a hry pro
PŘEDŠKOLNÍ děti.
Termín: 20.–24. 7. 2020
Čas:
každý den od 8.00 do 14.30 hod.
Místo: SVČ Mozaika
Cena: 1 600 Kč
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Tel.: 461 725 352, 736 761 281
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Míčové hry, turistika, atletika, koloběžky,
bojová umění, tenis, kopaná, florbal, hokejbal, in-line, lanové aktivity…
Věk:
4.– 8. třída
Termín: 20.–24. 7. 2020
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod.
Místo: Sportoviště města Poličky
Cena: 1 700 Kč
Vedoucí tábora: Ludmila Haraštová
Tel.: 731 180 433, l.harastova@seznam.cz
DÁMY V SEDLE – POBYT U KONÍ V JS
JITŘENKA STAŠOV
Věk:
1– 9. třída
Termíny:5.–10. 7., 19.–24. 7., 2.–7. 8. 2020
Místo: JS Jitřenka Stašov
Cena: 3500 Kč
Vedoucí: Marta Pletichová
Info: Irena Chroustovská, tel: 605 431 034,
chroustovska@mozaika-policka.cz
LETNÍ TÁBOR MADĚRA 2020
Trosečník
Věk:
1.– 9. třída
Termín: 19.–27. 7. 2019
Místo:
Maděra (doprava z Poličky společným autobusem)
Cena: 3100 Kč
Vedoucí tábora: Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz
VODÁCKÝ TÁBOR – Slovensko, řeka Hron
Tradiční vodácké dobrodružné putování,
tentokrát na řekách Slovinska – Soča, Savinja, Sáva Dolinka a Sáva Bohinka.
Jedná se o putovní pobyt ve stanech se zajištěnou stravou.
Termín: 25. 7. – 1. 8. 2020
Cena: 10 800 Kč, členové VS Neptun 10
300 Kč
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x denně, dopravu, zákl. úrazové pojištění, půjčovné za lodě, pádla, barely, vesty, tričko
nebo něco podobného.
Ubytování: Kempy podél řek, vlastní spacáky a stany.
Vedoucí tábora: Vítězslav Fila
Mob.: 731 508 282, vita.fila@seznam.cz
JESLE NA VODĚ 2020 – Váh
Termín: 9.–15. 8. 2020
Cena: 4400 (dospělí, 3900) dítě.

vernisáž výstavy se posouvá na sobotu
30. 5. 2020 od 17:00 hod.
Pavla Kroupová patří ke generaci umělců, kteří studovali výtvarné Akademie před
a po Sametové revoluci. Autorka vystudovala AVU v Atelieru kresby prof. Jitky Svobodové a malbu u prof. Jiřího Sopka. Její tvorba
poslední dekády se dá charatkterizovat jako
průzkumná mise naplaveninami časem.
Slovy autorky: „V mých vzpomínkách zanesené proudem myšlenek do zákoutí dobře schovaných a vyplouvajících nekontrolovatelně podvědomímusazené sedimenty
zážitků, rozhovorů, událostí.“
Pavla Kroupová je bytostná malířka experimentující s malbou a s fotografií. Z jejích maleb vykvétají květy a vynořují se
skály, jeskyně a rezervoáry prehistorických
krystalicky průzračnývh vod, spojených
s pamětí zapomenutou v pradávných dobách vzniku života a Země. Setkáme se se
symbolickou ikonografií pozapomentutého
jazyka ženského těla a duše. Pavla kutá do
svrchních zkamenělých krust bytí a prolamuje se tam, kde se skrývá tajená pravda
žité zkušenosti. Její malby jsou jemné i pevné, odrážejí citlivost umělkyně a vypovídají o hlubokých a tajemných tůních života, o touze napít se z pramene živé vody,
elementu spojeného s emocemi, ženstvím
a vznikem života.
Těšíme se na společnou realizaci výstavy, Pavla Kroupová a za pořádající Spolek
Planeta Chaos z. s. Veronika Šrek Bromová.
Doufáme, že tentokrát už to opravdu
vyjde a že se zde potkáme alespoň v menším počtu s rouškami). Výstavu se pokusíme paralelně zpřístupnit buď online nebo
v záznamu jako komentovanou prohlídku
s umělkyní Pavlou Kroupovou. (na Facebooku či stránkách galerie).
Kdo by měl zájem, může se objednat k individuální návštěvě opět s rouškou.
Budeme se řídit aktuálními pravidly provozu, takže pokud to nebude možné, budete moci výstavu vidět na fotodokumentaci
a videodokumentaci.
V případě komplikací už termín výstavy
nemůžeme posouvat na později, protože
chceme plánovaný program dodržet. Termíny výstav budou pravděpodobně zkrácené
na max. 3 týdny.
Od pondělí 25. 5. do pátku 29. 5. můžete
ještě po domluvě navštívit předešlou výstavu Jany King.
Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68, Polička, 572 01. Najdete nás ve Stříteži 68 – tj. 4
km od Poličky směrem na Sebranice a Litomyšl. Inzerujeme na našich veřejných stránkách na Facebooku, na ARTMAP, www.
planeta-chaos.cz. Kontakt pro objednání
individuální prohlídky: verbrom@gmail.com,

kávová sedlina, Pavla Kroupová,
fotografie 2020
mob: 602 315 215. Za podporu celoročního výstavního programu děkujeme městu
Polička a Ministerstvu Kultury ČR. Otevřeno ve dnech vernisáží a v neděli od 13 do
18 hod.
V rámci prohlídky galerie je možné propojení s procházkou po našem malém lese
či projít si Labyrint Chaosu, který vytvořila
před 3 lety Asol. Dobrovolné vstupné.
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ZŠ Masarykova
Svět se zastavil a všichni jsme se ocitli
v situaci, která je pro nás nová. V situaci,
o které nikdo neví, jak dlouho bude trvat.
Děti nechodí do školy, ale je třeba se o ně
postarat.
Výuka na dálku je pro všechny velkou
neznámou. Po týdnech fungování je třeba
všechny pochválit. Při tvorbě materiálů se
snažíme vycházet z těch, které jsme využívali dosud. Velká pochvala pro rodiče, neboť
bylo třeba zajistit dostupnou technologii.
Na prvním stupni paní učitelky pravidelně
ukládají přehled probíraného učiva na nástěnku v Komens, zasílají přes tuto aplikaci
materiály a využívají ji pro zpětnou kontrolu.

Některé třídy prvního stupně dále využívají
úložiště Škola v pyžamu nebo Padlet.
Na druhém stupni jsme pro lepší koordinaci práce zvolili prostředí Google Classroom
– jedná se o systém nástěnky třídy, kde se
žákům a učitelům zobrazí veškeré materiály, které do těchto míst uloží. Toto úložiště
umožňuje kvalitní zpětnou vazbu pomocí
komentářů, rozvržení zadaných úkolů rovnoměrně podle sdíleného kalendáře, hodnocení
zadané práce. Úložiště má velkou kapacitu,
proto je možné vkládání rozličných materiálů. Do budoucna chceme využívat prostředí
Classroom ve větším rozsahu, založili jsme
zde proto školní účet G Suite.

Pro osobní komunikaci mezi pedagogem
a žákem byl vybrán program Skype (program všeobecně využívaný k videohovorům), na prvním stupni bude více využíváno
on-line prostředí ve Škole v pyžamu.
Zda děti budou pokračovat ve výuce na
dálku, nebo bude zvolena jiná forma prezenčního studia bude na nadřízených orgánech.
Veškeré informace vám budou předány
prostřednictvím webových stránek a Bakalářů – Komensu. Prosíme vás všechny
o výdrž a motivaci k plnění úkolů. Žáky
povedeme k samostatnosti a zodpovědnosti.
Prožívejte následující dny v co největší
pohodě a klidu, buďte zdrávi a stále mějte na paměti, že škola je vaším partnerem.
Máme stejný cíl – vzdělat a vychovat šťastného člověka.

Gymnázium – reportáž z irského Dublinu
V době, kdy jsem vyjížděl na kurz nových
vyučovacích metod do irského Dublinu, se
zdála být nastupující koronavirová eidemie
ještě vzdálenou a těžko uchopitelnou hrozbou. Bylo to na přelomu února a března.
V lékárně, kam jsem si přišel koupit roušky,
se na mě nikdo netvářil divně. Právě naopak
– nabídli mi, zda chci balení po dvou, pěti
či deseti kusech. Dnes téměř neuvěřitelné.
Nakonec jsem je vůbec nepoužil. Na letištích
život probíhal zcela normálně a roušky nenosil vlastně nikdo.
Možná si někteří z vás pamatují příběh
z mé předchozí návštěvy Dublinu před dvěma lety (článek najdete v květnové Jitřence
z roku 2018). Tehdy jsem strávil ve městě
týden v izolaci z důvodu bouře Emma. Tentokrát bylo počasí jarní a COVID-19 připomínala pouze bezpečnostní upozornění na toaletách, kde se kromě hygienických předpisů
nezapomínalo ani na telefonní číslo na linku
psychické pomoci v případě úzkostných stavů. Tehdy mi to ještě připadalo vtipné.
Ale abychom se dostali k věci. Cestu jsem
absolvoval v rámci projektu ELLE, který probíhá na poličském Gymnáziu od roku 2019
a je podpořený programem ERASMUS+.
Jeho cílem je vzdělávání pedagogů prostřednictvím dlouhodobějších kurzů a pobytů
v zahraničí a navazuje na předchozí projekty.
Kurz, který jsem absolvoval, měl poněkud
dlouhý název, ale pokud to shrnu, šlo o to,
jak žáky maximálně zapojit do vzdělávacího
procesu a celkově v nich uvolnit kreativitu
a vnitřní motivaci k práci. Bylo to šest intenzivních dní strávených ve školních lavicích
s učiteli ze šesti zemí Evropy. Pro daňového
poplatníka je asi nasnadě otázka, zda stojí vynaložené prostředky na takovéto pracovní cesty za to. Odpověděl bych ze svých
předchozích zkušeností – jednoznačně ano.
Pro tento konkrétní kurz bych si asi tak jistý nebyl. Metody, které jsme rozebírali, byly
možná až příliš teoretické a jejich aplikace

v běžném školním systému zaměřeném více
na výkon, přinejmenším diskutabilní. Na druhou stranu, pro učitele odborných předmětů
je skvělý týdenní intenzivní kontakt s angličtinou a také intenzivní výměna zkušeností.
Shrnuto – i přes tento trošičku slabší zážitek patří program ERASMUS+ mezi ty, které
se ve výsledku určitě vyplácejí.
Jako koordinátor projektu se musím
ještě chvíli zastavit u budoucnosti našeho projektu v současné době. Naštěstí

VÝROBÁ\/KA
MAJONÉZ
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Místovýkonupráce:Poliēka

jsme neměli v době nástupu krize nikoho
v zahraničí a shodou okolností byly další
výjezdy ve stádiu příprav. Další plánování včetně peněžních toků jsme v polovině
března zastavili. Nyní budeme žádat Národní agenturu ERASMUS+ o prodloužení
projektového období až do roku 2022. Budeme-li úspěšní a krize pomine, v což jistě
i spolu s vámi věříme, dokončíme projekt
bez výrazných změn a úspěšně.
Petr Tišl, koordinátor projektu ELLE

tel.:604236218
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Jak jsem prožil konec války
- vzpomínky žáka páté třídy na konec 2. světové války v Poličce
Je 25. srpna 1944 a já půjdu za 6 dnů
do školy jako páťák, ale podle tehdejšího
školního zákona jako žák prvního ročníku
měšťanské školy v Poličce. Je krásné srpnové poledne, ale najednou je vzduch zasycen hukotem a brzy už vím proč. Na nebi
se objevují letadla seřazená ve formaci čtyři
čtyři čtyři a těchto dvanáct spojeneckých
bombardérů doprovázejí z každé strany dvě
stříbrné doprovodné a ochranné stíhačky. Za chvíli je celá obloha zaplněna tímto
bombardovacím svazem. Pokud se dá napočítat, je to 12 formací po 12 bombardovacích letadlech, tedy celkem 144 letadel.
Zmizely z oblohy a asi za dvacet minut se
z jihu ozývají temné detonace. Odhadujeme, odkud pocházejí. Druhého dne se dozvídáme, že byla bombardována brněnská
zbrojovka a další strojírenské závody a také
továrny v Kuřimi.
Den předtím provedla americká letadla
nálet na pardubickou rafinerii, kde se vyráběl syntetický benzin. Rafinerie Fanto ležela mezi Pardubicemi a Rosicemi a nálet
byl přesný a účinný. Tvořilo jej 122 letounů
B-24 Liberator a startovaly stejně jako při
náletu brněnském ze severní Itálie. V podvečer jsme šli na litomyšlský kopec a i na
tu dálku viděli plamenné gejsíry, viditelnější
tím víc, čím více se smrákalo. Prý plameny
dosahovaly až 50 metrů. Krátery a vyhořelé
a destruované zásobníky na naftu a benzin
hořely ještě několik dnů a já je ještě po několika dnech viděl z vlaku při jízdě do Pardubic. Mimochodem, ty krátery tam byly
vidět ještě po deseti letech a byly nepřehlédnutelné, i když už zarostlé trávou.
Je prvního září. Naše třída se nachází
v prvním poschodí a hned v úvodu jsme
seznámeni s porcí předmětů, které budeme mít. Překvapilo nás sdělení, že pokud se
v zeměpisu a dějepisu bude učit o Velkoněmecké říši, celá výuka proběhne v němčině.
V předmětu němčina jsme jako doplňkovou
učebnici měli dostávat časopis Wir lernen
deutsch. Už si to nepamatuju přesně, ale
už v průběhu září se otevřely během hodiny dveře a hlas v nich stručně oznámil:
„L 15!“. Vyučující nás seřadil a běželi jsme
do sklepa. Pak jsme se dozvěděli, že ta hláška znamená minutovou letovou vzdálenost
„nepřítele“ od Poličky. Někdy byl přesun do
sklepa doprovázen kolísavým vytím sirén.
Když po nějaké době zazněl vysoký rovný tón, bylo po leteckém poplachu a my
se vrátili do třídy. Protektorátní rozhlas to
oznámil takto: Achtung, Achtung, wir geben
die Luftlagemeldung: über dem Protektorat
Böhmen und Mähren Gebiet befindet sich
kein feindlicher Kampfverband. (Pozor, pozor, hlášení o letové situaci: Nad územím
Protektorátu Čechy a Morava se nenachá-

zejí žádné ozbrojené síly.)
Později jsme slýchali L 15 denně, až nakonec bylo pravidelné vyučování zrušeno
a my jsme si chodili pro domácí úkoly do
Tylova domu. Škola nad nábřežím byla totiž
obsazena Němci pro jejich účely.
Měl jsem kamaráda v Rychmburku a ten
mi řekl, že ví, jak si můžeme na skutečském letišti, které leželo a leží dodnes nad
Rychmburkem, prohlédnout největší letadlo světa zvané Gigant. Jen jsem potřeboval mít jako vstupenku pro německého
strážného 5 cigaret. Ty mi dal otec. Těch
Gigantů bylo na letištní ploše šest a byla
to jejich poslední stanice. Už nikdy nevzlétly – pro nedostatek benzinu. Messerschmitt Me 323 Gigant byl obří šestimotorový
stroj, unesl 130 mužů nebo 15 tun nákladu. Podvozek měl 10 kol a mohl přistát i na
nezpevněném povrchu. Posádku tvořilo 5
mužů, délku měl 28 metrů a rozpětí křídel
55 metrů a úctyhodnou výšku 10 metrů.
Když jsem byl v křídle u trupu, pohodlně
jsem se tam postavil. V křídlech byla také
nějaká místa pro posádku. Pamatuju, že neprůstřelná okénka v kabině byla tlustá asi 3
cm. Byl to pro mne velký zážitek a kluci jak
ze třídy, tak kamarádi z Hegerovy ulice, kde
jsem bydlel, mi to záviděli. Dodnes vidím
nad rudým obzorem zapadajícího slunce ty
siluety obřích strojů.
Nálety spojenců se neobešly beze ztrát.
Jednoho dne pozdního léta jsme viděli, jak
Hegerovou ulicí jede traktor a na ložné ploše jsou části nějakého letadla. Traktor jel
na nádraží a tam jsme viděli, jak na rampu vykládají části letadla s bílou pěticípou
hvězdou na trupu. Šlo o dvoutrupý bitevní
a průzkumný letoun Lockheed P-38 Lightning. Byl to jednomístný dvoumotorový
stíhací letoun, jeden z nejlepších, jaké spojenci měli. Havaroval u Hochwaldu – Vysokém lese u Poličky. Jestli mu došly pohonné
hmoty, nebo z jaké příčiny jsme se nedozvěděli. Podařilo se mi ulomit si z něj malý
čtvereček a dlouho jsem ho měl schovaný
a pak se mi nenávratně ztratil.
A ještě jedna vzpomínka: Na polích směrem
k Troubnému rybníku havarovaly ve sněhové
vánici tři německé Ju-87 Štuky. Viděli jsme, jak
všechny tři stroje leží podvozky nahoru, protože přistály na oranici a převrátily se.V podvečerním přítmí a sněhovém vichru jsme zabloudili. Pohybovali jsme se však v místech,
kde byla i zelená hranice s Velkoněmeckou říší
a jen pamětníci vědí, co to obnášelo, být chycen německými celníky. Po několika minutách
bloudění jsme narazili na trať vlečky a po kolejích jsme se vraceli zpět a s úlevou narazili na
první domy nad mlýnem.
A byly Vánoce. Maminky potřebovaly
velkou fantazii, aby mohly upéct cukroví.

V tom roce 44 už se nedostávalo ničeho.
V obchodech nebyl ani pravý čaj či máslo
a všechno se řešilo náhražkami, což bylo
napsáno i na obalech. Například HIMČA,
čajová náhražka nebo kávová náhražka.
Kakao nebo čokoláda, to mladší ročníky
znaly jen z vyprávění, zrovna tak jako banány, fíky, datle. V papírnictví se prodávaly staniolové papírky s třásněmi a do těch
jsme dávali kostku cukru, aby na stromečku
byla alespoň nějaká sladkost.
Teď se mi vybavila další vzpomínka. Byla
zima a to se vším všudy, taková, jaká byla
po celou válku. My si, jak už jsem, říkal,
chodili pro domácí úkoly a většinu dne trávili buď lyžováním nebo sáňkováním nebo,
a to nejraději, hraním hokeje. Měli jsme svůj
prostor, který naše klukovské okolí bralo na
vědomí. Ten byl mezi mostem přes silnici na
Bystré a mostkem, který stojí u dětského
hřiště. Bylo 28. prosince, když v podvečer
přišla na hráz u našeho hřiště jedna paní
a ptala se, jestli je tam s námi chlapec Hotových. Ten řekl, to jsem já a ona mu řekla:
„Pojď se mnou, musíš jít domů.“ Večer jsem
se od rodičů dozvěděl, že u Krouné zaútočili hloubkaři na osobní vlak. Tady musím
nejdřív vysvětlit jednu věc: Nebe nad protektorátem tou dobou už ovládali spojenci
a likvidovali postupně celou infrastrukturu
německých okupantů a likvidací vlakových
spojů a lokomotiv oslabovali německou
válečnou mašinerii. Nálet hloubkových letců se odehrával podle nedomluveného, ale
dodržovaného systému. Takový hloubkař,
obvykle se Spitfirem, nejdříve nízko přeletěl
nad vlakovou soupravou, strojvůdce zastavil, lidé vyskočili z vlaku a rozprchli se dál
od trati a při dalším obletu zasáhlo letadlo
soupravu svými kanóny a kulomety. Tehdy
byly všechny lokomotivy parní a k destrukci
došlo zničením kotle. Vlakvedoucí pan Josef
Hotový se zachoval jako kapitán zámořské
lodi a neopustil svoji lokomotivu. Zaplatil za
to životem.
Přišel rok 1945 a na Poličsku se vzmáhalo
partyzánské hnutí. V polovině dubna partyzáni podminovali úsek kolejí směrem na
Sádek a při výbuchu byla poškozena i lokomotiva. Bylo to asi 300 metrů od hlinecké
silnice, která tam s tratí křižuje. Jeli jsme tam
na kole a viděli v lesíku vykolejený a nahnutý
vlak tak, že vypadal, jako by si odpočíval. Do
města bylo umístěno asi 60 členů gestapa,
tak zvaného Jagdkommanda, které dostalo
za úkol pátrat po partyzánech v okolí Poličky. Pravidelně sem jezdil šéf pardubického
gestapa Schulz. Pamatuju se, že jsem viděl
na náměstí před dnešní budovou městského úřadu stát dva chycené partyzány, ve
velmi zbědovaném stavu. Byli odvedeni na
služebnu gestapa a o jejich osudu se nedá
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pochybovat. Koncem února přibylo do Poličky ještě asi 30 Vlasovců.
Hotel Holý byl přeměněn na služebnu
gestapa a před budovou stála trvale vojenská stráž. Prvního května nechal Schulz
zatknout řezbáře, výrobce dřevěných hraček
a dekoračních předmětů Františka Martinů
a jeho sestru Marii. Oba během výslechu
vyskočili z okna směřujícího do Komenského
ulice, ale oba se při tom těžce zranili. Marie
Martinů svému zranění na místě podlehla.
Její bratr byl odvezen do Pardubic, kde mělo
gestapo centrálu a tam přežil do konce války.
Šel jsem tenkrát po Valech z Tylova domu,
kde jsme dostali zase domácí úkoly a přišel
k tomu nešťastnému místu. Vlasovci tam
právě pohazovali velký krvavý kruh pískem.
Město bylo obšancováno při všech východech města protitankovými uzávěry, vybudovanými z velkých klád a kamene. Spotřebovalo se k tomu 420 m3 kmenového
dříví. K práci byli povoláni všichni muži od
16 do 60 let. Zátarasy se stavěly na všech
přístupových trasách do města, na začátku
ulic Masarykovy, Husovy, Šaffovy a Tyršovy,
a ve fortnách obou uliček k Valům. Od našeho domu byly tyto zátarasy asi 40 metrů,
na rohu Husovy a Masarykovy ulice a my po
nich s kamarády bez respektu lezli. To, co
mělo zastavit postup Rudé armády, nakonec při ústupu ohrožovalo samotné Němce.
Ti byli nuceni začít už koncem dubna vyjednávat s poličským nelegálním Národním
výborem o ochraně zátarasů a předseda
pan Adolf Klimeš musel zajišťovat, aby nebyly závěry spuštěny a nebránily Němcům
v ústupu. Za to hrozily Poličce kruté sankce,
včetně zničení města. Když v Praze vypuklo
5. května povstání, začaly se objevovat na
domech československé vlajky, ale Němci je
donutili stáhnout. Můj strýc Eduard ji musel
pod namířeným revolverem sundat.
Nad nekonečnou linií ustupujících shazoval německý dvoumotorák Junkers Ju 88 letáky s tímto obsahem: „Deutsche Soldaten!
Kapitulation kommt nicht in Frage!“ (Němečtí vojáci! Kapitulace nepřichází v úvahu!) Měl jsem ten letáček schovaný, ale také
se nenávratně ztratil.
Nešlo jen o plané hrozby. U Tylova domu
byly silniční ukazatele. Aby ztížil ustupujícím Němců orientaci, chtěl pan Josef Lexa
směrník odstranit a byl na místě zastřelen.
Šel jsem právě do trafiky a prodejny novin
pana Koníčka zakoupit papírové československé vlaječky, které pan Koníček celou
válku schovával, když jsem viděl shluk lidí
na křižovatce u divadla, kde rozrušení Poličáci právě líčili, co se stalo. To bylo dopoledne 8. května. Odpoledne jsem v Hegerově ulici přihlížel panickému ústupu vojáků
německých, maďarských, ale i rumunských.
Ustupovali v několika proudech. Nad nimi
zakroužilo sovětské průzkumné letadlo
a shodilo na ně bombu. Tedy, mělo shodit,
ale protože letělo napříč ulicí, bomba dopadla asi 30 metrů vedle do Zámečníkovy

továrny. Tam na terase byl Ing. Ouda, kterého bomba na místě zabila. Stál jsem na
chodníku a vše jsem viděl. Dodnes vidím,
jak zkušení frontoví vojáci ještě před dopadem bomby utíkali od koňských povozů
nebo se schovávali pod vozy. K nám otevřeným přízemním oknem skočili dva vojáci.
Ozvala se silná detonace a já si pamatuju,
jak ke mně přiběhl otec a utíkali jsme k vratům v Jungmannově ulici.
Den nato, 9. května, už se ústup změnil
v útěk. Vojáci opouštěli pomalejší vozidla
a snažili se naskočit na rychlejší náklaďáky. Ti, co tam byli, naskakující tloukli přes
prsty, aby se pustili; zde jel traktor s jedním vypuštěným kolem a tedy celý nakřivo, ale jel, před naším domem měl kůň
stržené kopyto a silně krvácel; někdo ho
vypřáhl a vedl směrem k jatkám, která byla
na konci Jungmannovy ulice, tehdy Příkop.
A do toho najednou vjíždějí nákladní auta
s vojáky v plátěných hnědožlutých uniformách. Jedou středem a ustupující jim tento
koridor uvolňují. To už vím, že přijela Rudá
armáda. Najednou je všude plno lidí, přijíždí
první tank, urazí roh domu u Trávníčkova
pekařství, zastaví, nabere směr a jede dál.
Lidé mávají, provolávají slávu a vojáci há-

zejí cigarety, sušenky, protože to nabrali ve
vojenském skladu v Tabačce ve Svitavách
a teď jsme obdarováváni. Pro mne dodnes
radostně nesmazatelný zážitek. Za nějakou
dobu už jede naší ulicí k náměstí a Riegrovou směrem na Hlinsko jen Rudá armáda.
A 11. května už jsem byl skaut – vlče
a hned jsme dostali úkol. V budově gymnázia, kde bylo jakési velitelství, jsme stříhali
čtverečky potravinových lístků, určené pro
civilní utečence ze Slezska a Polska. Pak
jsme taky sháněli z polí Pod kopcem volně
pobíhající koně. Ti byli soustřeďováni v zahradě u mlýna a pak odvedeni do Litomyšle.
Dny plné euforie se stávaly všednějšími a my páťáci jsme dostali zprávu, že se
máme dostavit 30. června do Kampeličky
na Hegerově ulici k převzetí vysvědčení. Známky jsme tenkrát dostali asi podle
úrovně vypracovaných domácích úkolů; nevím. Byl rovněž vyvěšen seznam středních
škol, na které jsme se mohli přihlásit, já si
vybral gymnázium v Poličce. Dostali jsme
také papírek, na němž byla vytištěna ruská
abeceda – azbuka. Nic mi ty znaky neříkaly,
ale byli jsme informováni, že teď se budeme
učit ruštinu. A tak se i na dlouhá léta stalo.
A. Klein

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 7. dubna
oslavil pan Jiří Švec
své 85. narozeniny.
Hodně zdraví a pohody při malování
obrázků do dalších
let plných lásky
přeje manželka Jindřiška a ostatní příbuzní.

Dne 28. května
2020 oslaví své krásné
95. narozeniny naše
maminka a babička
paní Věra Novotná.
Přejeme jí všechno
nejlepší, hlavně hodně
zdraví a životní pohody. Dcera Věra s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Dne 19. května 2020
uplynou
smutné
tři
roky, co utichlo obětavé,
šlechetné srdce našeho
všemi milovaného, moudrého, laskavého manžela, tatínka, dědečka pana
MUDr. Jiřího Beitla.
S vděčností a láskou na
něho vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou společně
s námi.
Manželka Dáša s rodinou

Dne 3. 5. 2020 uplyne
25 let, co nás opustil
pan Ladislav Grubhoffer.
Zůstane navždy v našich
srdcích, nikdy nezapomeneme. S láskou vzpomíná
manželka, synové a dcera
s rodinami.

Dne 19. 5. 2020 si připomeneme prvé výročí, kdy
nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a bratr František Šudoma.
S láskou vzpomíná rodina.

Svět je místo nádherné,
dokud nám nezešedne.
Když nás opustí láska
našeho života, v srdcích
zavládne samota a stesk.
Vzpomínáme na naši maminku a manželku Ludmilu Vopařilovou. Zemřela
tiše dne 24. 5. 2016.

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká…
Dne 18. 5. 2020 to bude
již pět dlouhých a smutných let od tragické
chvíle, kdy jsi od nás navždy odešel někam, kde
jsi, jak všichni doufáme,
šťastný.
Každý den na tebe myslíme a nikdy na tebe
nezapomeneme.
Všem, kteří spolu s námi vzpomenete na
našeho syna Pavla Bednáře, moc děkujeme.
Rodiče a sourozenci.
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Pan
PhDr. František Iša Popelka
(1933–2020)
odešel dne 16. dubna 2020
na nekončící koncert do jazzového nebe.
Vzpomínáme, vzpomeňte s námi.
Popelkovi
Bartákovi
V polovině dubna jsme se dozvěděli
smutnou zprávu o náhlém úmrtí poličského rodáka Iši Popelky, muzikologa a znalce
díla Bohuslava Martinů. Spolek Náš Martinů
s ním sdílel velikou lásku a obdiv k osobnosti a hudbě BM. Ještě před dvěma lety
jsme v naší oblíbené restauraci Pod Břízou společně oslavili jeho 85. narozeniny
a v družné debatě jsme čerpali jeho neutuchající životní optimismus. Jeho zásluhy
o odkaz Martinů, o jeho popularizaci, o zbudování Památníku BM v poličském muzeu
a jeho pozdější modernizaci jistě zhodnotí lidé povolanější; za náš spolek však chceme
Išovi poděkovat především za přátelský přístup k naší činnosti, za čas, který nám věnoval,
a hlavně za to, že po sobě zanechal hlubokou a trvalou stopu v hudebním životě Poličky…
Čest jeho památce!
Spolek Náš Martinů

ZEMŘEL ZNALEC DÍLA B. MARTINŮ,
PhDr. FRANTIŠEK POPELKA
Přední znalec a propagátor díla Bohuslava Martinů, poličský rodák PhDr. František Popelka, zemřel 16. dubna ve věku
sedmaosmdesáti let. Uznávaný muzikolog zasvětil skladateli svůj profesní život,
i proto, že jeho otec v poličském muzeu
pracoval, inicioval a vytvářel martinůovské muzejní sbírky.
František Popelka studoval hudební vědu
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně a studium ukončil diplomovou prací
Česká léta Bohuslava Martinů. Po ukončení
studia pracoval v Ústředním domě armády
v Praze. Od počátku šedesátých let až do
odchodu do důchodu byl redaktorem knižní edice Státního hudebního vydavatelství,
resp. Supraphonu v Praze.
Ve vlastní muzikologické práci se zabýval především dílem nejslavnějšího poličského rodáka. Již jako čerstvý absolvent
hudební vědy koncipoval roku 1957 první
velkou expozici o Martinů v poličském
muzeu (a pak r. 1973 a 1984 její moderní podobu). V letech 1984–2000 působil
jako muzikolog poličského muzea a významným způsobem profiloval a zpracoval bohaté martinůovské sbírky.
„Právě obnova expozice s názvem Památník Bohuslava Martinů v roce 1984,
jenž byl současně rokem 25. výročí úmrtí skladatele, měla mimořádný význam
nejen pro naše muzeum, ale také pro
město Polička,“ uvádí tehdejší ředitel

muzea PhDr. David Junek. „Pan František
Popelka byl rovněž autorem velkého počtu
výstav, článků a publikací, a především knih
Bohuslav Martinů; Cesty-Proměny-Návraty, Martinů a Polička a Bohuslav Martinů:
Dopisy domů. Z korespondence do Poličky. Iša Popelka stál také v pozadí mnoha
martinůovských hudebních akcí. Právě díky
němu u nás v roce 1994 zazněla světová
premiéra Martinů skladby Podivuhodný let,
k níž získal notový materiál ze zahraničí. Byl
také iniciátorem a dramaturgem prvních
ročníků festivalů Polička *555 a Martinů
fest,“ s uznáním dodává.
„Sama jsem měla možnost se s ním setkat jen několikrát v posledních letech jeho
života, nadchl mne šíří svých vědomostí a přes svůj věk doslova sloní pamětí!“
vzpomíná doc. Monika Holá, muzikoložka
poličského muzea. „Jako jedna z jeho pokračovatelů na místě muzikologa poličského
muzea narážím neustále na stopy působení
Iši Popelky. Krom práce s výše uvedenými
knihami Iši Popelky téměř denně profesně
využívám jím vytvořený Soupis autografů,
manuskriptů, faksimile a přidružených tisků skladeb Bohuslava Martinů ve fondech
Památníku Bohuslava Martinů a hluboce se
skláním před precizností jeho zpracování!
Iša Popelka zanechal v Poličce nesmazatelnou stopu v propagaci osobnosti a díla
Bohuslava Martinů, budiž mu za to navždy
neskonalý dík“, dodává.
A. Zavoralová, CBM
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Čtenáři píší
Současná situace
a můj příběh
Tímto článkem chci reagovat na vzniklý
stav kolem zabezpečení před coronavirem
v českých domovech pro seniory, hospicech, geriatrických centrech, LDN a podobných zdravotnických zařízeních.
Vláda v čele s předsedou vlády p. A. Babišem a ministrem zdravotnictví p. V. Adamem na začátku tohoto šířícího se viru
podcenila jeho nebezpečnost a nezajistila
dostatečně tato zařízení.
Od 11. 3. 2020, kdy se tato zařízení uzavřela návštěvám, ještě i teď některá nemají

potřebné a dostatečné množství zdravotnického materiálu (roušky, desinfekce, testy
a ochranné oděvy).
Asi to nebyla riziková zařízení?
Místo, aby vláda použila nabídky těchto materiálů od našich dodavatelů, neskutečně dlouho čekala, až přiletí letadla z Číny (to nebyla
humanitární pomoc, ani dar, ale drahá koupě)
a ještě toho bylo málo a některé výrobky byly
vadné. Dnes v těchto zařízeních umírají lidé,
aniž by se mohli rozloučit se svými příbuznými.
A tady začíná můj příběh.
Měla jsem před časem smrtelně nemocnou maminku, ležela na hematologii
v Hradci Králové.
Když byl její stav už velmi vážný, její přání
bylo umřít doma.
Pan primář tohoto oddělení doc. MUDr J.
Bláha mi zavolal a sdělil tuto situaci.

Důležité informace
pro pacienty MUDr. Kadidlové
Praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová
ukončila k 30. dubnu 2020 svoji činnost.
Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře, ale ten bude moci zahájit svoji činnost
až s určitým zpožděním.
Do doby, než se najde nástupce praxe,
Vás mohou v případě akutních obtíží ošetřit
ostatní praktičtí lékaři z Poličky formou tzv.

nepravidelné péče bez nutnosti registrace.
Výčet lékařů a tel. spojení:
• MUDr. Jaroslav Haman – tel. 461 721 234
• MUDr. Lubomír Jílek – tel. 724 544 712
• MUDr. Olga Pávková – tel. 461 721 740
• MUDr. Magda Stodolová – tel. 772 727 022,
461 722 740/kl. 136
Předání zdravotní dokumentacebude zajišťovat MUDr. Kadidlová, a to v dosavadním místě její činnosti (ordinace v ul. Tyr-

Tip na výlet
– Čtyři palice

Pro maminku jsem si přijela a s propouštěcí zprávou nás sanitka odvezla domů do
Poličky.
Nedovedu si dnes představit, že bych nesplnila přání svojí maminky, že chce umřít
doma.
Dva roky po úmrtí maminky odešel i tatínek. Zemřel v Poličské nemocnici a já mohla
u něho být dvě hodiny před jeho skonem.
Někdo by mohl říci, že je jiná situace, ale
nebyla by, kdyby se začalo a myslelo na seniory dříve.
Myslím si, že Vás je víc, kteří svým blízkým chybíte a máte o ně obavy.
Na závěr bych chtěla poznamenat, že na
standartě prezidenta ČR je napsáno, PRAVDA VÍTĚZÍ, tak ať opravdu zvítězí nad arogancí moci a peněz.
J. Šímová
šova) a to minimálně do 29. 5. 2020. Dle
vývoje situace a počtu předané dokumentace je možné i prodloužení termínu. Předání bude probíhat:
• osobním vyzvednutím po telefonické
dohodě s paní doktorkou na základě písemné žádosti
• na základě písemné žádosti přímo nově
zvolenému ošetřujícímu lékaři, který přijímá nové pacienty.
Zdravotní dokumentace toho, kdo si ji do
stanoveného data nevyzvedne nebo si nevyžádá její převedení na jiného lékaře, bude
uložena na krajském úřadu, kde bude možné si ji vyzvednout.
Žďárských vrchů k vrcholové partii od Devíti skal, Dráteník a Malínskou skálu. V okolí
skály se nachází ještě několik skal (Děvín,
Tvrz a Opomenutá).
Přístup ke skalám je z Březin nebo Milov
po zelené turist. značce, nebo žluté značce
též z Milov.
Z Křižánek dojdeme ke skalám po modré
značce. V blízkosti se nacházejí ještě přírodní útvary Velké Perničky a Zkamenělý zámek. V letním období se můžeme vykoupat
v rybníku na Milovech.

Přírodní rezervace Čtyři palice se nachází nad vesnicí Březiny. Skládá se z několika
skalních rulových útvarů. Hlavní skála připomíná svým tvarem čtyři palice. Její vrchol
dosahuje nadmořskou výšku 732 m. Stěnu
o výšce 33 m využívají jako cvičnou skálu
horolezci. Z vrcholu skály je velice pěkný
výhled do údolí řeky Svratky a na hřeben

HC SPARTAK POLIČKA
V souvislosti s epidemií koronaviru byla
celá sezona předčasně ukončena. „A“ mužstvo bylo v té době před branou play-off,
mužstvům juniorky a ml. žákům zbývala odehrát dvě utkání a nejmladší přípravce jeden
turnaj. Výsledné pořadí jednotlivých mužstev
bylo tak určeno ze stávajícího postavení v tabulce. Tzn. „A“ mužstvo – 2. místo, juniorka
– nadstavbová část – 1. místo, ml. žáci – 4.
místo, elévové (ročník 2009) – zde soutěž
dohrána – 2. místo, starší přípravka (ročník 2010) a mladší přípravka (ročníky 2011
a 2012) – výsledky se neuvádějí.

Po předčasně ukončené sezoně chceme
poděkovat všem hráčům, rodičům, trenérům,
fanouškům a hlavně všem sponzorům a budeme doufat, že se v září odstartuje nový ročník.
Ještě závěrem jedno ohlédnutí za sezonou. HC SPARTAK POLIČKA již několikátý
rok ve spolupráci s MOZAIKOU zajišťoval
každou středu tzv. „bruslení s MOZAIKOU“.
Dále pak od října do 11. 3. 2020 výuku bruslení mateřských školek, kterého se letos
zúčastnilo 169 dětí z těchto MŠ.: Rozmarýnek, Luční, Náměstí, Čtyřlístek, Hegerova,
dále z okolních obcí MŠ Borová, Jedlová,
Korouhev, Bystré, Pomezí 1 a Pomezí 2.
www.hcpolicka.com
Výbor oddílu LH.

1. sezóna IHC Stavoblock Rebels
Vážení partneři, fanoušci a příznivci našeho klubu.
Konec letošní sezóny se nenesl v duchu,
v jaký jsme doufali, ale takový je život. Vezměme to ale od začátku.
Psalo se datum 20. 10. 2019, když jsme
poprvé po pár předchozích přátelských zápasech vyjeli na domácí led k prvnímu mistrovskému utkání okresní soutěže proti
mužstvu TJ Voděrady. Zážitek to pro náš
nově vzniklý klub a hokejový tým byl obrovský, jelikož vítězné skóre 18:1 a návštěvu 353 diváků asi čekal jen málokdo. Další
průběh sezóny byl po většinou hladký, až se
začínaly ozývat hlasy z řad publika, zda potkáme soupeře, který nás opravdu prověří.
První ztrátu bodu a předzvěst nepovedených výkonů naznačila remíza v Moravské Třebové a záhy potvrdila první prohra
v Žamberku, čímž se rozjela pěti zápaso-

vá série bez plného počtu bodů. Ovšem
se soupeřem, se kterým jsme poprvé bod
ztratili, jsme se opět nakopli ke skvělým
výkonům, které nás zdobily z počátku sezóny a začali tak znovu rozdávat dvouciferné
příděly, díky kterým jsme se stali vítězi základní části.
Po ukončené základní části jsme si před
play-off střihli zajímavé přátelské utkání
proti týmu z Krajské ligy mužů TJ Orli Lanškroun, a až na nepovedenou první třetinu
jsme nakonec odehráli velice slušné utkání
s výsledkem 2:6.
Následovalo semifinále proti nepříjemné
Litomyšli, kdy jsme v prvním domácím zápase zvítězili 9:3 a v odvetě na ledě soupeře ukončili sérii výsledkem 5:6. Vynikající
týmová hra nás tak posunula do finále proti
největšímu rivalovi HC Choceň. V prvním
finálovém utkání, na které do hlediště za-

vítalo 314 fanoušků přišel náš nejčernější
okamžik z celé sezóny, kdy jsme si vybrali snad všechny smolné momenty a proti
dobře produktivně hrajícímu soupeři jsme
prohráli 1:9. Další týden nás měla čekat odveta v Chocni, která byla kvůli koronavirové
pandemii zrušena, stejně tak jako zbytek
sezóny.
Po rozhodnutí výkonného výboru OSLH
jsme se tak stali společně s naším finálovým soupeřem Půl Mistři okresní soutěže
za sezónu 2019/2020.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
našim partnerům, fanouškům i lidem, kteří
nám pomáhali s chodem celé sezóny, která,
ač nebyla vždy jen sluncem zalitá, pro náš
klub, hráče a celý realizační tým však byla
tolik výjimečná.
Budeme se těšit v příští sezóně, Vaši REBELOVÉ!

Volejbal

Boháčová, Sába Dvořáková, Lucka Kotvová,
Bára Šimonová, Kristýna Votavová a Adéla
Karlíková. Holky se od loňského roku hodně
zvedly, zlepšená hra znamenala pro nás stříbrné medaile. Velká spokojenost, která mohla být odměněna i titulem Přebornic Pardubického kraje. Před posledním kolem jsme
ztrácely na první Českou Třebovou pouze
bod a měly jsme si to rozdat na rozhodujícím
turnaji sezóny. Tento výsledek je i tak velmi
cenný pro celý tým. Za tímto úspěchem je
perná práce a radost s holkami spolupracovat. Jako druhý tým krajského přeboru jsme
se nominovaly na Mistrovství České republiky, které se ale letos neuskuteční. To je ale
pech.
B tým po celý rok doháněl techniku, holky
pilovaly hlavně podání. Nicméně pozornost se
upírala i k příjmu, který byl katastrofální. Postupem času přišlo viditelné zlepšení, ale slabší útok nás kolikrát stál lepší umístění. Lucka
Bednářová se svojí pílí propracovala i do Áčka.
Pro B tým to byla sezóna odrazová. Do
dalších let bude potřeba dbát na to, aby při
trénincích docházelo ke koncentraci, většímu
nasazení, a hlavně aby děvčata zjistila, že to,
co dělají, dělají pro sebe nikoliv pro trenéra
a aby to ukázala na svých výkonech. Béčko
byla po celý rok výborná parta, která bude
v této kategorii dále pokračovat.
Har, PH
Starší žáci
V září bylo na soupisce pro krajský přebor
12 jmen. Tato kategorie je pro kluky 20052006 nebo mladší, pokud na to mají. Jelikož
pouze tři kluci jsou ročník 2005 a zbytek je
mladší, znamenalo to, že letošní sezóna bude
„zajížděcí“.
Od září do prosince jsme hráli přebor Pardubického kraje, kde jsme skončili na 5. místě.
Od ledna jsme hráli mezikrajský Hradecko-pardubický přebor, který se nedohrál, tam jsme

skončili na 3. místě v druhé výkonnostní skupině. Sezóna se, stejně jako u ostatních sportů,
nedohrála, v rozletu nás stopla vyšší moc.
Jak tak sedím a tluču doma špačky, pomalu
jsem zapomněl na stresy při zkažených podáních, špatných příjmech a smečích mimo čas
a prostor. Vidím před sebou jen ty fantastické
ostré plachty, zákroky v poli, při kterých soupeř propadá beznaději a smeče, po kterých
se náhodný procházející divák otáčí a ptá se „
..kdo to byl..?“
Chtěl bych poděkovat rodičům, kteří vždy
ochotně pomohli s dopravou a organizací.
Hlavně ale musím poděkovat klukům, kteří
dvakrát týdně přerušili boje s virtuálními Mzáky, zvedli se ze svých herních doupat a místo
dat nechali vzduchem svištět volejbalový míč.
Měli odvahu vystoupit z krytu enter a play
again do reality, kde únava přichází rychle
a prohra se nedá zrušit tlačítkem escape.
Těším se na další sezónu, těším se na Ondřeje, Michala, Honzu, Jakuba, Kubu, Míšu, Milana, Štěpána, Vojtěcha, Pavla, Filipa, Lukáše,
Jirku, Libču, Matyáše, Radima, Prokopa a Kryštofa. Těším se na obyčejnou tréninkovou rutinu, která mi poleze krkem, ale bude znamenat,
jedinou věc. Že svět je zase v pořádku.
MB

Mladší žákyně
Mladší žákyně se tuto sezónu seznamovaly s opravdovým šestkovým volejbalem.
Jejich soutěž se odstartovala kvalifikačním
kolem 14. 9. 2019 ve Svitavách na antuce.
Tuto soutěž hrálo 13 týmů z Pardubického
kraje. Do první poloviny soutěže týmu pomáhaly starší žákyně ročník 2007, které tuto
soutěž hrát mohly, ale hrály zároveň i soutěž
starších žákyň za tým B. Byla to veliká pomoc, jak bodově do celkového umístění, tak
i pro mladší spoluhráčky. Druhou polovinu
už odehrály mladší holky, které měly velkou
chuť hrát a bojovat.
Za tým Spartak Polička, mladší žákyně
hrála: Róza Tobiášová, Aneta Šimonová,
Aneta Zapletalová, Markéta Dospíšilová, Tereza Langrová, Natálie Zelendová, Barbora
Sodomková, Bety Steinerová. V posledních
kolech nám vypomohla 3 děvčata z přípravky, naše budoucí naděje: Anežka Dvořáková,
Aneta Prokopová a Bára Pešavová. Všem
děvčatům patří velké poděkování a pochvala.
Tým Spartak Polička odehrál kvalifikaci
a 9 soutěžních kol. Zbývalo odehrát poslední 10., finálové kolo, které bylo zrušeno. Po
ukončení soutěže děvčata skončila na krásném 6. místě s 71 body. Do příští sezóny
budou nastupovat jako „mazáci“. Budeme se
těšit a držet palce.
IM
Starší žákyně
Dva týmy starších žákyň skončily své úsilí
těsně před závěrečným kolem, které se mělo
konat 5. dubna. A tým reprezentovaly: Eva
Šlosrová, Nela Chvojková, Zuzana Macháčková, Míša Cihlářová, Sára Sedláková, Noemi
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Punské války I. – ve stínu Řeků a Kartága
– historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
IMAGINÁRIUM v POLIČCE – ŽIVÁ VÝSTAVA
DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
Pinocchio
Listování - Špeky
Punské války II. – Hannibal ante portas…
– historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
ZRUŠENO: Čas pro neobyčejné zážitky

Městská knihovna Polička

Půda - Centrum technického vzdělávání
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Městské muzeum a galerie Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička Divadelní klub

Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie

Půda - Centrum technického vzdělávání
Centrum Bohuslava Martinů

Uzávěrka
příštího - červnového čísla Jitřenky je
18. května.
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