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Novoroční slovo starosty
Vážení přátelé, milí čtenáři,
čas velmi rychle plyne a my se v tuto
chvíli můžeme za smutným a nelehkým rokem 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými dopady, pouze ohlížet.
Téměř celý svět byl nečekaně zaskočen
silou a rozsahem této globální pandemie.
Byli a stále jsme svědky následků a omezení, která si řešení této situace žádá.
Cena, kterou my lidé zaplatíme, je nemalá. Nejde jen o ekonomické následky,
ale především o ztráty na životech, včetně
prohloubení dalších souvisejících dopadů,
jako je např. odklad léčení mnoha ostatních
zdravotních problémů včetně psychických.
Hospodářský pokles je pro celý svět nevídaný a je jisté, že bude dlouhá doba návratu
na úroveň před epidemií.
Vidíme, jak všechny státy na úkor zadlužení budoucích generací našich dětí a vnuků pumpují peníze na zachování ekonomic-

kých aktivit a především zabránění propadu
velkých skupin občanů do chudoby.
Mám za to, že naše země si může díky
dobrému hospodaření a na evropské poměry velmi malému zadlužení, dovolit též
dočasně omezený deficit veřejných peněz.
Snad k oživení pomůže i velmi odvážné
snížení daní všem pracujícím lidem, které
velmi významně od nového roku přispěje
k posílení koupěschopnosti všech lidí.
Věřím, že současná, ale též i budoucí vláda si bude vědoma obrovské zodpovědnosti
za co nejrychlejší vyrovnání deficitu vládních financí a nepropadne vábničce trvalého žití na dluh, který by zničil naděje našich
dětí na budoucí prosperitu.
Jsem velmi rád, že i my v naší Poličce
jsme se po celé dlouhé roky chovali velmi
hospodárně a v dobách hojnosti se snažili
opravit a nově vybudovat celou řadu věcí,
které naše město posílily a zkrášlily.

Ale i my musíme naše budoucí rozpočty
a záměry z důvodu značného propadu daňových výnosů upravit a nedopustit realizaci projektů, které bychom nemohli ufinancovat.
Při příležitosti nadcházejícího roku je mi
velikou ctí Vám všem a každému jednomu
z Vás poděkovat za Vaši práci a nezastupitelný přínos. Dovolte mi též poděkovat
za vzájemnou pospolitost a ohleduplnost
při zmírnění následků koronaviru v našem
městě.
Do nového roku 2021 Vám přeji především zdraví, lásku, radost a v neposlední
řadě naději, že bude opět líp. Přejme si,
aby i nadále byla Polička pěkným místem
k životu, kde máme jeden k druhému úctu
a respekt.
Moc děkuji
Jaroslav Martinů
starosta města

Uctění památky Bohuslava Martinů v Poličce

Dne 8. prosince 1890 se ve věži kostela sv.
Jakuba narodil hudební skladatel Bohuslav
Martinů, jeho rodné město Polička vzpomínalo na slavného skladatele po celý tento den.

Památce našeho nejslavnějšího rodáka
vzdali čest starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou a také
ředitelem poličského muzea PhDr. Davidem
Junkem položením věnců u hrobu skladatele. Ke slavnostní atmosféře 130. výročí narození Bohuslava Martinů přispěly i zvony,
které se rozezněly z jeho rodné věže a také
skladatelova hudba, která zazněla z budovy
muzea.
Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna
1959 v nemocnici ve švýcarském Liestalu u Basileje. V loňském roce jsme si
tedy připomněli 60 let od úmrtí slavného
skladatele. Právě v roce 2019 symbolicky položili starosta Jaroslav Martinů spo-

lečně s místostarostou Pavlem Štefkou
věnec se znakem našeho města v místě,
kde byl původní hrob Bohuslava Martinů, tedy na Schönenbergu na soukromém
pozemku manželů Sacherových. V roce
1979 byly ostatky skladatele převezeny do
jeho rodné Poličky.
V letošním roce měly proběhnout významné akce k uctění památky poličského
rodáka, do Poličky měla přijet i velká delegace Švýcarské společnosti Bohuslava
Martinů z Basileje. Z důvodu pandemie se
návštěva ani oslavy neuskutečnily. Vše by
mělo proběhnout v dalším roce, samozřejmě pokud situace dovolí.
pokračování na str. 3
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Usnesení
přijatá na 23. schůzi
Rady města konané
dne 30. 11. 2020
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2021 takto:
a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12
schváleného rozpočtu závazných ukazatelů
pro rok 2020 měsíčně. Výjimku lze uplatnit
v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu
s platnými platovými výměry a právními
předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové
organizace budou čerpány ve výši uvedené
v důvodové zprávě.
b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu
s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními
záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro
rok 2021 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé
akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč
měsíčně.
c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů
u akcí, které jsou financovány z dotačních
titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů
v souvislosti se zpracováním nových žádostí
o dotace do výše 500 tis. Kč.
RM projednala a doporučuje ZM schválit
Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2020 a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací.
RM souhlasí s navýšením příspěvku TIC
Polička na celkovou částku 780 524 Kč ročně a zařazením této částky do návrhu rozpočtu pro rok 2021.
RM schvaluje plán zimní údržby místních
komunikací a chodníků v Poličce.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
RM schvaluje v souladu s článkem IX.,
bodu 2) Směrnice Rady města Poličky č.
1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, přímý nákup předváděcího kolového nakladače SCHMIDT 2016 dle cenové
kalkulace firmy PS sprint s. r. o., se sídlem
Moravany.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy
se společností Ravensburger Karton, s. r. o.,
se sídlem Polička, jako dárcem finanční částky ve výši 700 000 Kč, na výstavbu dětského hřiště „Centrum pro malé děti“ v rámci

akce „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova
– Polička – park Zahrádky“.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Junák – český
skaut, středisko Tilia Polička, z. s., se sídlem
Polička, ve výši 80 000 Kč na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení
skautské klubovny Polička“ dle důvodové
zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům
škol a školských zařízení zřízených městem
Polička.
a/ RM bere na vědomí rezignaci paní Zdeňky Procházkové na funkci ředitelky Mateřské
školy Rozmarýnek Polička k 31. 3. 2021.
b/ RM vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové
organizace Mateřské školy Rozmarýnek
Polička s předpokládaným nástupem 1. 4.
2021.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí
návratné finanční výpomoci pro Pontopolis
z. s., se sídlem Polička, ve výši 104 000 Kč
na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení centra Pontopolis“ dle
důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
RM doporučuje ZM schválit Strategický
plán rozvoje města Polička pro období let
2021–2027, dle důvodové zprávy.
RM projednala návrh 5. úplné aktualizace
Územně analytických podkladů ORP Polička
v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci pro správní území
města Polička dle důvodové zprávy a neuplatňuje k němu připomínky.

RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci
dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s. r. o., se sídlem Polička.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SoD na realizaci akce „Rekonstrukce komunikací na
centrálním hřbitově v Poličce – I. etapa,
I. část“ se společností STRABAG a. s., se sídlem Praha 5.
a/ RM schvaluje poskytnutí odměn členům komise pro občanské záležitosti formou
dárkových balíčků dle důvodové zprávy.
b/ RM bere na vědomí rezignaci členů komise pro občanské záležitosti paní Danušky
Chválové, paní Naděždy Trnkové, paní Ludmily Wolfové, a to ke dni 31. 12. 2020.
c/ RM jmenuje novým členem komise pro
občanské záležitosti paní Janu Báčovou, a to
ke dni 1. 1. 2021.
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky
města Poličky za rok 2019 dle důvodové
zprávy.
a/ RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2020 a Kontaktníku.
Zpracováním pověřuje ing. Naděždu Šauerovou.
b/ RM schvaluje objednání grafického
zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2020
a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA,
se sídlem Rašínova 103, 602 00 Brno.
RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR z podprogramu „Podpora
obcí s 3 001-10 000 obyvateli“, dotačního titulu „117D8220A Podpora obnovy místních
komunikací“ na realizaci akce „Rekonstrukce
ul. Otakarova a Václavská v Poličce – komunikace“ v roce 2021, dle důvodové zprávy.
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Usnesení
přijatá na 5. zasedání
Zastupitelstva města
konaného 10. 12. 2020
ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a pana Jiřího Hejtmánka.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením Ing.
arch. Jitku Bidlovou a Mgr. Milana Matouše.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na
rok 2021 takto:
a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12
schváleného rozpočtu závazných ukazatelů
pro rok 2020 měsíčně. Výjimku lze uplatnit
v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu
s platnými platovými výměry a právními
předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové
organizace budou čerpány ve výši uvedené
v důvodové zprávě.
b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu
s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními
záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro
rok 2021 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé
akce. Na běžné výkupy pozemků do výše
200 tis. Kč měsíčně a na výkup pozemku
p. č. 6277/9 v k.ú. Polička v prostoru bývalého DEPA Českých drah na vybudování
technického zázemí OLH pro zpracování
palivového dřeva z městských lesů do výše
1 230 tis. Kč.
c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů
u akcí, které jsou financovány z dotačních
titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2021-2023.
a/ ZM schvaluje v návrhu rozpočtového
opatření č. 6/2020 v kapitole 16 – Kultura a sport vypuštění navýšení provozního
příspěvku Městské knihovně Polička ve výši
60 tis. Kč.
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje
města Poličky pro období let 2021–2027
dle důvodové zprávy.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku
města Poličky č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje prodej části pozemkové
parcely č. 3264/6 o výměře 120 m2 v k. ú.
Polička. Kupní cena činí 350 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup části pozemku p. č.
6277/9 o výměře 2 257 m2 v k. ú. Polička
od společnosti LV Servis, s. r.o., se sídlem
Praha 4, za kupní cenu ve výši 450 Kč/m2
+ 21 % DPH.
a/ ZM schvaluje realizaci projektu „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“ v letech
2021–2023 dle důvodové zprávy.
b/ ZM schvaluje závazek města financovat v letech 2021–2023 projekt „Základní
škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“ a projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení – ZŠ Na Lukách“ dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje investiční záměr a financování akce „Rekonstrukce ul. Otakarova
a Václavská v Poličce“ v roce 2021.
ZM schvaluje investiční záměr a financování akce „Zvýšený přechod pro chodce
u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce“ v roce 2021.
ZM schvaluje Zásady poskytování dotací
z rozpočtu města Poličky v roce 2021 s tím,
že finanční prostředky na odměny trenérů,
cvičitelů a instruktorů jsou pro rok 2021
stanoveny ve výši 400 tis. Kč.
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za
rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy
schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením
č. 13, a to pro:
• ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 24 151 Kč
• HC Spartak Polička z. s., ve výši 92 703 Kč
• Plavecký oddíl Orka Polička, z. s., ve výši
6 776 Kč
• SK Kometa Polička, z. s., ve výši 20 053 Kč
• SK8 Slalom Polička, z. s., ve výši 25 530 Kč
• Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši
48 222 Kč
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s., ve výši 14 971 Kč
• TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené),
ve výši 158 139 Kč
• Mgr. Stanislav Nožka Polička, ve výši
9 455 Kč.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Junák – český
skaut, středisko Tilia Polička, z. s., ve výši
80 000 Kč na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení
skautské klubovny Polička“,
dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
ZM schvaluje poskytnutí
návratné finanční výpomoci
pro Pontopolis z. s., se sídlem
Polička, ve výši 104 000 Kč na
předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení
centra Pontopolis“, dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

pokračování ze str. 1

Když se Bohuslav Martinů 8. prosince
1890 narodil, zněly zrovna kostelní zvony,
oslavující svátek Neposkvrněného početí
Panny Marie. „To bude slavný muž, přivítali
ho slavným zvoněním,“ komentovala tento
fakt porodní bába…
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
ZM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Poličky č. 001/2020 mezi městem Poličkou
a společností T. E. S. s. r. o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého
bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Poličky dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku
2021 takto: 25. 2. 2021, 29. 4. 2021,
17. 6. 2021

Vánoční setkání
Ve čtvrtek 17. prosince se starosta města
Jaroslav Martinů setkal s obyvateli ubytovny firmy Faulhammer s.r.o. a také s dětmi
a zaměstnanci Dětského domova v Poličce. Tato setkání patří k předvánoční tradici
a uskutečnila se i letos. K návštěvě patří
i přátelské posezení a povídání. A správný
Ježíšek by nebyl bez rozdávání a rozbalování dárků, o které si děti napsaly.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Dokončena rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V prosinci byla dokončena rozsáhlá a náročná stavební akce v historickém centru
města Poličky, a to rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná. Stavební práce
odstartovaly v dubnu letošního roku a probíhaly po etapách tak, aby co nejméně zatížily dopravní situaci v této části města. Rekonstrukce započala v ulici Pálená, poslední
práce probíhaly v prosinci v ulici Fortna.

V ulicích byl nahrazen starý asfalt žulovou dlažbou, došlo zároveň k opravě kanalizace bezvýkopovou metodou (mimo části
ul. Fortna) a výměně veřejného osvětlení.
Ulice Fortna je částečně tvořena novou
dlažbou, částečně má asfaltový povrch
a nový dlážděný chodník (dle projektu za
pomyslnou hranicí hradebního opevnění už má ulice asfalt). Město Polička zaplatilo ze svého rozpočtu náklady ve výši
15,5 mil. Kč. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizoval výměnu vodovodu
v hodnotě 6 mil. Kč.
Zhotovitelem díla je firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., která má již velké
zkušenosti z rekonstrukce dalších ulic
v historickém centru města Poličky. Pracovníkům firmy patří velké poděkování
za práci, kterou prováděli často za velmi
nepříznivých klimatických podmínek. Letošní deštivý rok příliš nepřál práci venku

v terénu, práce proto kvůli plánovanému
termínu dokončení probíhaly i během
svátků a víkendů. Pracovníci firmy také
naslouchali různým přáním a požadavkům občanů, kteří v ulicích bydlí a snažili
se jim vždy vyjít vstříc.
Rekonstrukce ulic v historickém centru
města Poličky jde do finále, město čeká již
poslední, 10. etapa, a to rekonstrukce ulic
Václavská a Otakarova. Ta je zahrnuta v návrhu rozpočtu pro rok 2021. Předpokládané
náklady jsou ve výši 13,5 mil. Kč. Projektová
dokumentace opravy těchto ulic je již zpracována a připravena ke své realizaci.
Uličky historického centra města Poličky
získaly a získávají nový atraktivní ráz, který
umocňuje historický a romantický charakter města a který jistě ocení jak místní obyvatelé, tak návštěvníci a turisté.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Poskytování dotací Místní
z rozpočtu města v roce 2021 poplatky
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na
svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města
Poličky v roce 2021.
V rozpočtu města Poličky je pro rok
2021 navržena částka 2 300 000 Kč,
určená k poskytnutí dotací fyzickým
osobám, právnickým osobám, vyjma příspěvkových organizací zřízených městem
Polička a dalším žadatelům stanovených
komisemi rady města, výborem pro vý-

chovu a vzdělávání nebo Radou města
Poličky v jimi přijatých kritériích pro hodnocení žádostí; a částka 400 000 Kč, určená na odměňování sportovních trenérů,
cvičitelů a instruktorů.
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy
na poskytnutí dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva města
a Rada města Poličky.

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:
Program podpory
Návrh na přidělení dotace
podává
Výchova a vzdělávání
Výbor pro výchovu a vzdělávání
Sport
Komise sportovní
Kultura
Komise kulturní
Oblast zdravotně sociální
Komise zdravotně sociální
Dítě a volný čas
Komise dítě a volný čas
Prevence kriminality
Komise pro prevenci kriminality
Ostatní veřejně
Rada města Poličky
prospěšné aktivity
Celkem
Sport – odměny trenérů,
cvičitelů a instruktorů

Komise sportovní

V 1. kole se žádost o programovou dotaci
předkládá od 14. 1. 2021 do 15. 2. 2021.
V 2. kole se žádost o programovou dotaci
předkládá od 14. 6. 2021 do 30. 7. 2021.
Termín pro podávání žádostí na odměny
sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů
je od 1. 11. 2021 do 15. 11. 2021.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim

1. kolo

2. kolo Celkem Kč

110 000 24 000 134 000
1 137 000
- 1 137 000
235 000 20 000 255 000
308 000
- 308 000
159 000
- 159 000
80 000
80 000
174 000 53 000 227 000
2 203 000 97 000 2 300 000

400 000
projednávání a schvalování, stejně jako podmínky finančního vypořádání dotací, jsou
uvedeny na internetových stránkách města
Poličky www.policka.org v záložce městský
úřad – formuláře – odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu
Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.
odbor finanční a plánovací

v roce 2021
Poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí města i poplatek ze psů zůstávají beze
změny.
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za osobu nebo
objekt, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí 708 Kč. Splatnost je 30. června
2021. Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 1/2020, kterou
schválilo zastupitelstvo dne 10. prosince 2020.
Poplatky lze platit od 6. ledna v příjmové
pokladně MěÚ a to hotově nebo platební kartou. Dále je možné vyžádat si údaje potřebné
k úhradě e-mailem.
Složenky budou do domácností rozesílány
v jarních měsících.
Všechny platné obecně závazné vyhlášky
města Poličky lze vyhledat na internetových
stránkách www.policka.org. Upozorňujeme na
ohlašovací povinnost, která z jednotlivých obecně závazných vyhlášek vyplývá.
odbor finanční a plánovací
Platby za nájem pozemků
Nájemce městských pozemků (zahrádek)
upozorňujeme, že v lednu 2021 je splatný nájem za rok 2020. Úhradu lze provést hotově
nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ
Polička, případně bezhotovostně na účet města
Poličky č. 19-1283399369/0800 pod variabilním symbolem uvedeným v nájemní smlouvě.
odbor správy majetku

OHLÉDNUTÍ ZA DIVNÝM KONCEM ROKU
Dne 5. října 2020 došlo k opětovnému
vyhlášení nouzového stavu a my se už podruhé ocitli odstřihnutí od svých běžných
radostí i strastí. Obchody se začaly zavírat,
restaurace krachovaly. Živnostníky i mnoho
zaměstnanců čekala chůze nad propastí
mezi tím, co bylo standardem, a těžkou ranou od neustále se měnících opatření.
Mnoho z nás bylo nuceno zůstat doma
a konfrontovat se se svou neaktualizovanou verzí člověka, který „má čas“. Mnozí
to nesli těžce. V kuchyni se jim najednou
objevily věci jako vařič vajec, v obýváku jantarová lampa a na chodbě ribstole.
Já měla práce dost, přesto i můj denní režim dostál jistých změn a zjištění, nejmarkantnějších v době 4. epidemického stupně. Rozhodla jsem se retrospektivně o pár
z nich podělit – porovnejte si, zda jste nedošli k něčemu podobnému.
6 zjištění vázajících se k době coronavirové:
- Dobře sladěné oblečení ve světě, kde
mají lidé jen půlku obličeje, prostě nevynikne. Není proto třeba zvolený outfit tolik
měnit. Může být vlastně celkem hrozný –
a může být nošen velmi dlouho.
- Vlasy a make-up jsou součástí outfitu.
- V budoucnosti by se měl automobilový
průmysl zaměřit na posilovač řízení u nákupních košíků.
- Je třeba si dávat cíle. Já si 6. října předsevzala, že si do konce nouzového stavu
neoholím nohy. Kolem půlky listopadu na

mě u potravin štěkal ovčácký pes. Nejsem
si jistá, zda to má nějakou souvislost.
- Omezení sportovišť a večerní rabování lednice způsobují, že je člověk tlustý
a vetchý. Při znovuotevření bazénu je proto
třeba brát tento handicap v potaz.
- Některá předsevzetí s sebou nesou další předsevzetí. Např. překonat stud při zmíněném znovuotevření bazénu a pokračovat
ve svém osobním „neholícím hecu“, přestože musíte být ve střehu pro případ, že by
na vás další návštěvníci zavolali jednotku
odchytu toulavých zvířat.
Mohla bych pokračovat dál, ale myslím,
že to stačí. Tu malou demonstraci (viz výše)
píšu jako odlehčení k faktu, že rok 2020
s sebou přinesl nesmírné množství zkoušek
– a s nimi i nových myšlenek. Koncem října
jsme my lidé brblali. Doufali jsme, že nová
zpřísnění nebudou trvat dlouho. V listopadu jsme začali vrčet. Nejistota a diskomfort
v kombinaci s věčně šedou oblohou a za
nehty zalézající zimou naší psyché neprospívají. A s izolací je to jen horší.
Své frustrace jsme ventilovali na sociálních sítích, kde se stal názor nezbytným brněním. Kdo jeden neměl, byl ovce.
Kdo ho měl, zastával zrovna ten špatný,
a tím pádem byl blbec. Vtipné bylo, jak
oponenti šermovali argumenty, které
měly za úkol ono blbcovství u druhého
podložit. Konfrontace gradující na sociálních sítích se ale svraštila jako prasklý

balónek, potkali-li se oba válečníci v reálném životě.
Před obchoďáky se válely zašlapané roušky. Procházeli jsme mlčky kolem zavřených
papírnictví a současně otevřených květinářství, mačkali se ve frontách u pokladen a pak důsledně dodržovali rozestupy
na procházkách v přírodě. Zkrátka jsme se
chovali tak, jak se budeme chovat i dál –
jako lidi. A když přišlo to nejhorší a koronavirus ukradl čas někomu, koho jsme znali,
zbylo nám jen mlčení a rezignace na jakoukoli pravdu, která přestala být důležitá.
Chtěla bych Vám proto popřát do roku
2021 sílu odolávat této bezvýchodnosti. Svět
vykolejil ze svého obvyklého řádu, stále se
však ještě máme čím utěšovat. Na svět přijde denně 218 000 lidí. Mnoho z nich bude
spát po zbytek života na zemi bez postele. Mnoho zemře ve válkách, v šarvátkách
o majetek nebo na nemoc, které by nemuseli vůbec podlehnout. A i ty, kteří měli to
štěstí se narodit do Evropy, čekají ekologické katastrofy, boj o pitnou vodu, finanční
krize a mnoho dalších potíží.
Važme si toho, co nám nyní zůstává a co
v budoucnosti nemusí být samozřejmostí.
Myslete na to, až do vás příště nabourá
v obchodu stará paní s neovladatelným vozíkem. Neklejte, důvodů pro klení budeme
mít ještě dost.
Pour féliciter 2021!
Michaela Mužíková

Velká pochvala

Milí občané Poličky,

Rád bych poděkoval Středisku volného
času Mozaika za velmi zajímavý a inovativní podzimní projekt „MÍT KAM JÍT“, který
se uskutečnil v této, pro všechny obtížné,
době. Takový nápad se musí o to více ocenit.
Při své akci pracovnice z Mozaiky obsáhly v podstatě všechny věkové skupiny – od těch nejmenších až po seniory.
Navíc skloubily pohyb na čerstvém vzduchu s vědomostními testy pro každého.
Tento originální nápad si zaslouží velkou pochvalu. Celému kreativnímu týmu
Mozaiky přeji, aby i v novém roce v této
práci zdárně pokračoval, protože pomohl rozzářit řadu dětských očí a vyloudit
úsměv u mnoha procházkou a luštěním
spokojených dospěláků. Jen tak dál. Děvčata, díky.
Milan Matouš

již delší dobu se snažím, abyste měli lepší
přístup k informacím o tom, co se bude na
Zastupitelstvu města probírat. Na prosincovém Zastupitelstvu prošel návrh o zveřejňování podrobného programu a seznamu znění
navrhovaných usnesení. Mně se to zdá málo
a tak jsem se rozhodla na našich webových

stránkách zveřejňovat anonymizované důvodové zprávy ke všem bodům programu.
Abych věděla, co taková práce obnáší, provedla jsem to již k posledním Zastupitelstvu
a můžete se na to už teď podívat.
Do roku 2021 vám spolu se Štěpánem
přejeme pevné nervy, pozitivní mysl a otevřené oči.
Jitka Bidlová, zastupitelka

Blahopřání
Dne 31. 12. 2020 oslavili manželé
Milada a Fran šek Filipovi 60 let společného života. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a lásky.
Dcery a syn s rodinami.

Vážení spoluobčané, čtenáři
Jitřenky, přátelé, kamarádi,
rok 2020 byl pro nás všechny kvůli pandemii koronaviru velmi náročný a my Vám
do nového roku 2021 přejeme, abyste si
uchovali naději, že se v dohledné době vše
zase v dobré obrátí.
Přejeme Vám hlavně pevné zdraví, štěstí
a klidnou mysl, a aby byl každý den v novém roce pro vás tím nejlepším.
Vaši zastupitelé Jan a Milan Matoušovi
a Petr Šimon
za sdružení Pro Poličku.
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POZÁRUČNÍ SERVIS OKEN
SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ
OPRAVY KOVÁNÍ
ZAMEZENÍ ÚNIKU TEPLA.
Marian Malinský
Tel. 774 300 055
E-mail:
malinsky73@seznam cz
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Ocenění pro poličskou knihovnu
Ministr kultury Lubomír Zaorálek
udělil ceny Ministerstva kultury ČR
„Knihovna roku 2020“. Městská knihovna Polička obdržela zvláštní ocenění
v kategorii „informační počin” za projekt Centrum technického vzdělávání
_Půda – moderní učebny pro zájmové
vzdělávání v oblasti výuky digitálních
technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny. Velká gratulace pro
Městskou knihovnu v Poličce!
Hlavní cenu v kategorii „informační
počin“ získala Městská knihovna v Praze za projekt CENTRAL jako rychlou
centrální katalogizační službu, šetřící
knihovnicím a knihovníkům čas. Zvláštní
ocenění v této kategorii obdržela právě
poličská knihovna.
Centrum
technického
vzdělávání
_Půda jako nedílná součást spektra
služeb Městské knihovny v Poličce je
inovativním počinem při poskytování
nových služeb veřejných knihoven zejména v menších místech, kde obdobná
nabídka jiných institucí chybí. Odborná
způsobilost centra rozvíjet téma polytechnického vzdělávání a informatického myšlení v prostředí poličské knihovny je inspirací a následováníhodnou
dobrou praxí pro knihovny ve srovnatelných podmínkách.
„Druhé místo po Praze je pro knihovnu naší velikosti skvělým oceněním,
děkujeme! Obrovský dík musí zaznít
„paní z Půdy“ Hance Šandové, bez ní by
naše podkroví bylo jen „hromada krásných krámů v krásných prostorách“.
A Tomášovi s Marcelou. Díky. Gratulujeme skvělé Městské knihovně v Praze
k hlavní ceně a připojujeme poděková-

ní. Jejich projekt CENTRAL je, po mnoha letech, zásadním a svěžím počinem
v nevětraném prostoru české katalogizace a knihovnictví vůbec. Protože knížky, a jejich třídění, jsou v knihovně to

nejdůležitější. Dokonce víc než roboti,“
komentuje úspěch ředitel knihovny Mgr.
Jan Jukl.
http://puda.knihovna.policka.org/
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

DPS Penzion obnovil INZERCE
aktivity pro seniory
V prosinci roku 2020 mohli senioři opět začít
navštěvovat volnočasové aktivity. Sice s omezením, ale to vůbec nevadilo, protože přání po
setkávání bylo tak silné, že ani rouška a omezený počet účastníků nebyl překážkou.
Tak jsme opět začali ve skupinkách cvičit.
Šikovné ručičky vyráběly papírové andílky
a v keramice se konečně mohly glazovat výrobky ze zářijové tvorby. Stačili jsme i ozdobit stromek v jídelně a ochutnat mátový

a meduňkový likér, který senioři vyráběli
v létě z bylinek, které rostou v atriu DPS
Penzion. Likéry moc chutnaly. Závěr roku
2020 byl jiný, ostatně jako celý rok. Netančilo se, nezpívalo se, ale i přesto jsme si
v DPS Penzion udrželi dobrou náladu.
A přání do nového roku? Hodně štěstí,
zdraví a veselou mysl. Těšíme se na Vás
v roce 2021.
V. Pevná

Pozvánka DPS Penzion
5. 1. Šikovné ručičky – tkaní od 13:30 hod. v pracovní místnosti
6. 1. Šikovné ručičky – tkaní od 13:30 hod. v pracovní místnosti
11. 1. Společenské hry od 14:00 hod. ve společenské místnosti. Zájemci se nahlásí na
recepci DPS Penzion
13. 1. Trénování paměti od 14:00 hod. ve společenské místnosti. Zájemci se nahlásí na
recepci DPS Penzion
19. 1. Šikovné ručičky – tkaní od 13:30 hod. v pracovní místnosti
20. 1. Trénování paměti od 14:00 hod. ve společenské místnosti. Zájemci se nahlásí na
recepci DPS Penzion
26. 1. Šikovné ručičky – tkaní od 13:30 hod. v pracovní místnosti
27. 1. Filmový klub – Lední medvědi od 14:00 hod. v jídelně. Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion
Akce se budou konat za dodržování podmínek vládního usnesení – opatření, související
s epidemií koronaviru.
V. Pevná

T. E. S. s. r. o. P o l i č k a
přijme do trvalého pracovního poměru

ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNICI
pro středisko sportovních služeb

Jedná se o kumulovanou funkci – hospodářka/pokladní/případně plavčice.
Požadujeme:
- SŠ vzdělání ekonomického směru
- řidičský průkaz skupiny B - pokročilou
znalost práce na PC
(MS Office)
Nabízíme:
- dobré platové ohodnocení
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
Předpokládaný nástup:
1. 4. 2021
Kontakt:
605 246 744 – Ing. Cobe Ivanovski
737 867 342 – Mgr. Andrea Zachová
Vaše životopisy zasílejte na tuto e-mailovou adresu:
tes@comacomp.cz

řádková

• Nabízím rekonstrukce a opravy starých komínů, čištění komínů, opravy
žlabů, svodů, drobné zednické práce.
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Provádíme očištění starých střech
tlakovou vodou a nátěr lakem nebo
barvou. Zvýšení životnosti střech!
Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hod.
• Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
• Prodej parcely 1000 m2 v k. ú. Polička.
Možnost využití jako zahrádky s chatou, sousedí s parcelami zástavby města
Poličky. Tel. 731 506 249
• Přivýdělek. Tenisový oddíl nabízí přivýdělek na pozici OBSLUHA bufetu. Pracovní doba – dle provozní doby a pouze
v sudý nebo lichý týden. Bližší informace
na tel.: 608 813 772
• Doučování češtiny a angličtiny pro
ZŠ a SŠ od středoškolského učitele.
Všední dny i víkendy, časová flexibilita.
Tel.: 777 112 174
• Prodám byt 3+1 v Modřeci bez RK! Tel.:
739 766 668
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Pavel Tulis: Nejsem betlémář,
je slon veliký a že se zvířata hýbou.
Jsou z toho nadšené. Rád lidi přivítám
v Poličském Tuldově naivním betlémě.
Proč ten název?
Kamarádi mi říkají Tulda. Naivní,
protože nejsem žádný výtvarník. Jak
vidíte, je to naivní. Ty postavy jsou
jednoduché, není to žádné umění. nejsem ani betlémář. Polička má ohromnou betlémářskou tradici. Mám z toho
obrovský respekt. Jsou to náročné 3D
postavičky vyřezané složitě ze dřeva.
Na Poličsku je opravdu tato tradice tak
hluboce zakořeněná a já se jim klaním.
Takže vy jste tvůrce?
Ano. Betlém vznikl úplně náhodou.
Před pěti lety jsem koupil ve výprodeji
pár světelných řetězů, které jsem tady
pracně na žebříku natáhl na vysoký
strom, který sázel můj otec. Balancoval jsem na posledních příčkách s tyčkou v ruce. Natáhl jsem sedm řetězů,
rozsvítil jsem je a manželka říká: No
dobrý, ale není to pořád ono. Něco
tomu chybí. Pak usoudila, že je to betlém. A tak jsem dostal nápad, že ho
vyrobím.
Polička je městem betlémářů. Na veřejných
místech jich bylo v době adventu k vidění ale
poskrovnu. Největší poličský betlém je soukromý
a na své zahradě ho má pan Pavel Tulis. Návštěvník se nemusí bát a může vstoupit. Pan
Tulis totiž odstranil plot a zvídavé děti si tak
mohou na Ježíška i sáhnout. V rozhovoru autor betlému přiznává, že za nápadem stojí jeho
žena. Ostatně, jak už to tak často bývá v celé
historii lidského pokolení.
Myslím, že se nepletu, pokud soudím, že váš
betlém je největší v Poličce. Pokud člověk jede
autem kolem, vidí pár postav, ale tady uvnitř
vše působí mnohem větším dojmem...
Přesně tak to je. Proto oddělávám plot a zvu
lidi přímo do betléma. Být uvnitř je úplně něco
jiného. Hlavně pro děti je to velký zážitek. Když
sem přijdou a postaví se k těm postavičkám,
k Ježíškovi, najednou zjistí, že jsou tu detaily,
které z chodníku nejsou vidět. Uvědomí si, jak

Pavel Tulis:
Betlém lidi sbližuje
Vy jste s tím měl nějakou zkušenost?
Vůbec ne, vzpomněl jsem si, že mám zbylou
jednu desku OSB, z níž by to šlo vyřezat. První postavičky jsem si našel na internetu. Udělal
jsem si nákresy na papír a vyrobil malé předlohy
z dřevotřísky a pak jsem to v poměru 1:10 přenesl na OSB desku. Vyřezávám obyčejným nářadím. Pilkou a bruskou.
Z 1 desky jsem vyrobil svatou rodinu a hlavu
oslíka a volka. Takto jsem před pěti lety začínal.
Za svůj první výtvor jsem se styděl a dal jsem ho
tam až v noci.
A už druhý den se začali zastavovat sousedi.
A říkali, že je to dobré. Lidí přibývalo a za rok
jsem si už cíleně přikoupil další dvě desky a také
jsem začal používat fasádní barvy. Ty jsou voděodolné a jdou mezi sebou míchat. Udělal jsem
anděly, pak pasáčka a další rok tři krále. Třetí
rok jsem vyrobil muzikanty.
A co ta veliká zvířata jako slon a velbloud?
Tomu pomohla náhoda. Pracuji jako nástrojař
v Ponasu a tam objednali nový stroj, který přišel
z Thajska zabalený do OSB desek. Šéf mi je nechal – ptal se, na co to mám. Řekl jsem, že děti
by chtěly asi slona. Takže nemáme slona afrického ani indického, ale slona thajského.
Který se navíc hýbe a na hřbetě mu sedí papoušek...

To byla také náhoda. Zjistil jsem, že mám
doma starý motorek od grilu z trouby a narychlo
před Vánocemi jsem dal slonovi motorek z trouby. Byl jsem z toho nadšený a děti také, takže
další rok jsem vyrobil velblouda, který se také
hýbe. A na sloup veřejného osvětlení jsem udělal
datla.
Co je vaše profese, že jste takto zručný?
Já jsem nástrojař. Celý život se pohybuji ve
strojařině; jsem vyučený mechanik seřizovač
a celý život pracuji v Ponasu.
Jak dlouho trvá vytvořit jednu průměrnou postavičku? Máte jich zde už přes 30.
Přiznám se, že nevím. Tím, jak neumím malovat, je to pro mě těžká práce a musí mi radit
manželka, která je učitelkou v mateřské školce
a ví lépe, jak vypadá slon pro děti. Ježíšek prý
zase vypadá jako Večerníček a jeden z králů jako
gorila. Ale mě to nevadí, zasměju se, hlavně, že
to dělá radost. Některé postavy si ale vymýšlím
sám.
Tak to už jste skoro umělec, ne?
Haha, to nejsem, ale snažím se. Už jsem začal malovat i obličeje. U těch novějších si vymýšlím i vtipné detaily. Třeba muzikant má v kapse flašku vína
a z rukávu mu čouhají karty.
Takže figurky inspirované životem…
Ano. Letos přibyla Drzá koza. Je to proto, že
se jediná staví k Ježíškovi zády a vystrkuje na
něj zadek, ale je zvědavá, jak kozy bývají, takže
si můžete všimnout, že Ježíšek se tomu směje.
Ježíšek prostě odpouští všem a proto je tady.
A také zde máme takovou raritu. Můžete u nás
vidět Zlaté prasátko. Každý rok na Štědrý den

postavy vyrábím z OSB desek

se objevuje u nás v betlému na pár hodin Zlaté prasátko, které každý touží vidět. Tak u nás
opravdu je.
Zastavují u vás i cizí lidé?
Ano, i lidé z Prahy zde byli. Ale já se to nesnažím šířit, nemám ani facebook. Chci, aby se
to samo šířilo mezi lidmi. Betlém si žije svým
životem.
Budete betlém rozšiřovat?
Je to strašně zavazující. Lidi se ptají, jestli
bude něco nového, samozřejmě je nechci zklamat. Takže ano, něco bude, ale neprozradím,
jaké budou nové postavy. Čeká mě ale už i renovace.
Když si vezmete, že ty postavy jsou dva měsíce
venku, tak samozřejmě to všechno trpí, protože na
ně prší, namrzá to a tak dál. Takže se musím snažit
je renovovat, aby vydržely.
Navíc je složité je ukotvit, aby dobře držely i ve
větru. Dříve jsem postavy dával na nějaké zbytky
trámů. To se příliš neosvědčilo, musel jsem to zdokonalovat a dnes mám ke každé postavě udělaný
kovový držák a musím betlém řádně přikurtovat.
U nás se betlém staví palicí. Stavíme dva dny. Beru
si celý den dovolenou. Musím to postavit, připravit,
sešroubovat, zkontrolovat, vynosím vše ven a druhý den stavíme se synem přímo na místě.
A nepřemýšlel jste o tom, přesunout to třeba
do parku, na náměstí a podobně, kde by to vidělo víc lidí? Neměl jste nabídky?
Žádné konkrétní nabídky jsem neměl. Tento
betlém by ani přesunout nešlo, je tam elektroistalace na míru a je ukotvený v trávníku. A pak,
mám ho rád doma, protože k němu mám citový vztah. Ale kdyby mě někdo požádal, dokázal
bych vytvořit jiný deskový betlém. Na druhou

stranu, proč já? V Poličce a okolí je spousta profesionálů a lidí, kteří jsou mnohem lepší a dělají
třeba vyřezávané betlémy z lipového dřeva.
Krásný deskový betlém mají například ve
Svratce.
A má pro tuto vaši vášeň vaše rodina pochopení?
Rodina mě podporuje včetně maminky a sousedi také. Chodí sem s dětmi. Přicházejí sem
hrát i s dětmi na hudební nástroje. To je krásné.

v garáži a betlém jako takový nosíme na půdu.
Je to těžká práce. Musí mi pomáhat syn. Musí
mi vždycky pomáhat jeden ze synů, já to sám
dohromady nedám.
A syn mi vždycky říká: Doufám, že nebudeš
dělat koně nebo něco takového!
A budete?
To nevím, neslibuji, ale také nemohu říci, že
ne. (Smích)
Markéta Kutilová

Betlém lidi prostě spojuje. Přinesl nám mnoho
nových přátel. Jeden pán z Poličky mě požádal,
zda bych mu dal návrh, že si to také udělá. Teď
má doma také svatou rodinu. Betlémy nás spojily a navštěvujeme se. To mě moc potěšilo.
A kde to skladujete, protože tohle potřebuje
hangár, ne?
Ne, ono se to nezdá, ale složený betlém nezabere tolik místa. Slon s velbloudem zůstávají

Očima autorky:
K „Poličskému Tuldově naivnímu
betlému” vás dovedou ukazatele, které začínají už na zahradách
domů stojících v ulici T. Novákové
(za železničním přejezdem, směr
na Litomyšl). Návštěvníci mají povoleno vstoupit na pozemek pana
Tulise – stačí se protáhnout mezi
tůjemi, plot je nyní odstraněný. Přímo na místě působí betlém větším
dojmem, než od silnice. Postavy jsou
v životní velikosti, stejně jako slon či
velbloud, kteří se i hýbou. Po předchozí domluvě s majitelem je možno
dostat i osobní výklad pana Tulise.
Na Štědrý den je zde k vidění Zlaté
prasátko.

S.D. GARDEN
Realizace a údržba zahrad
Skala David – Borová čp. 354
www.sdgarden.webnode.cz
sdgarden@seznam.cz
mob. 605 937 759
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Kde hledat pomoc na Poličsku?
Potřebujete pomoc s péčí o svého blízkého?
Hledáte pomoc pro osobu se zdravotním
postižením?
Nevíte, kam se obrátit při řešení složité situace?
Potřebujete pomoc nebo podporu při péči
o dítě?
Řešíte dluhy nebo exekuci?
Ohrožuje Vás domácí násilí?
Nevíte, kde požádat o sociální dávky?
Víte, kde obstarat zdravotní pomůcku pro sebe
nebo někoho blízkého?
Cítíte potřebu duševní podpory?
Potom věnujte chvíli času následujícímu článku.
Nabízíme Vám informace o službách, které
Vám mohou v těchto situacích pomoci.
V příštích měsících Vám budou postupně
představeni poskytovatelé těchto služeb.
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
poskytuje širokému spektru osob od rodin
s dětmi, přes seniory a osoby se zdravotním
postižením, po osoby ohrožené sociálním vyloučením osm sociálních, dvě zdravotní služby a několik služeb souvisejících.
Rodiny s dětmi mohou využít Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Šance pro
rodinu a služby Centra náhradní rodinné péče.
Šance pro rodinu podporuje rodiny, které se
nacházejí v obtížné situaci nejen materiální, ale
i vztahové, výchovné a psychosociální. Centrum
náhradní rodinné péče podporuje pěstouny,
poskytuje informace pro žadatele a vzdělávací
akce. Obě služby jsou poskytovány zdarma.
Pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením jsou poskytovány služby Denní
stacionář a sociálně terapeutické dílny. Jsou to služby ambulantní, klienti do nich buď sami docházejí,
nebo využívají charitní svozové auto, které si hradí.
Ve službě Denní stacionář si klienti upevňují a rozvíjejí svoje dovednosti v oblasti péče
o sebe, o svou domácnost, přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi – s a bez postižení – a díky
tomu se integrují do společnosti. Je to služba
placená.
Sociálně terapeutické dílny jsou zaměřené
na výrobu keramiky, výrobků ze dřeva a výtvarných a rukodělných produktů. Všechny výrobky
jsou prodávány v charitním obchodě Fimfárum.
U zájemců o službu je nutná větší samostatnost
a schopnost chápat, že se zde učí být v pracovním
procesu a mají možnost přejít na chráněný nebo
otevřený trh práce. Služba podporuje u klientů sebepéči, péči o domácnost, hospodaření s penězi,
dodržování společenských pravidel apod. Klienti si
službu neplatí, platí si pouze případný svoz a objednanou stravu.
Seniorům, osobám s tělesným, mentálním
postižením či chronickým onemocněním je poskytována terénní Charitní pečovatelská služba,
která jim pomáhá zabezpečit prožití důstojného
a pokojného života, převážně v prostředí domova. Mezi základní úkony, jež služba poskytuje,
patří pomoc při zvládání běžných úkonů (oblékání, přesun z lůžka, podávání jídla), pomoc při
přípravě jídla a pití, pomoc při zajištění chodu

domácnosti (úklid, nákupy, donáška léků), doprovázení, doprava uživatelů.
Seniorům, osobám s tělesným, mentálním
postižením či chronickým onemocněním, smyslovým postižením, včetně dětí od 3 let je určena
služba Osobní asistence, která je poskytována
v domácnosti klienta nebo jeho rodiny. Služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při
zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Charitní ošetřovatelská služba (domácí zdravotní péče) s Domácím hospicem sv. Michaela
je zdravotní služba specializovaná na poskytování odborné zdravotní péče pacientům přímo
v jejich domácnosti. Služba je určena pacientům
propuštěným z nemocnice, chronicky nemocným
lidem, seniorům, dlouhodobě nemocným a lidem
po úrazech, osobám s fyzickým, psychickým nebo
mentálním handicapem a umírajícím z Poličky
a okolních obcí. Je poskytována v domácnosti pacientů sedm dnů v týdnu včetně svátků. Služba je
hrazena ze zdravotního pojištění pacientů.
V půjčovně zdravotních a kompenzačních
pomůcek je možné zapůjčit do domácnosti pro
potřebnou osobu pomůcky na nezbytně nutnou
dobu, dokud se její zdravotní stav nezlepší či dokud si nepořídí pomůcky vlastní. Služba je určena široké veřejnosti a pomůcky jsou zapůjčovány
na základě smlouvy za půjčovné dle ceníku.
Dospělým lidem, kteří se dostali do složité životní situace z důvodu vážného duševního onemocnění, je určené středisko Otevřené dveře.
Tato bezplatná služba nabízí pomoc a podporu
např. při řešení zdravotního stavu, finančního
hospodaření, úředních záležitostí, zaměstnání
a vzdělávání, bydlení, mezilidských vztahů a komunikace s okolím, volného času i dalších činností důležitých v každodenním životě.
Osobám v krizi, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným
jsou poskytovány služby Nízkoprahového denního centra a humanitního šatníku. Nízkoprahové
denní centrum poskytuje okamžitou a účinnou
pomoc, primární péči osobám bez přístřeší. Poskytuje prostor pro odpočinek a konzultaci problémů, místo pro vykonání osobní hygieny (osprchování) a nasycení teplým jídlem, dále možnost
vyprání prádla. Doplňkovou službou centra je hu-

manitní šatník, jež poskytuje ošacení a materiální pomoc nejen osobám bez domova, ale i materiálně slabším. Příspěvek za ošacení je nepovinný.
Všechny výše uvedené skupiny mohou využít
i služby odborného sociálního poradenství ve
středisku Občanská poradna. Poradna poskytuje potřebné informace, rady a pomoc občanům.
Je průvodcem při řešení problémů a zprostředkovává kontakty s dalšími odborníky. Je členem
Asociace občanských poraden v ČR. Služby
poradny jsou zdarma a na přání klienta zcela
anonymní. Občanská poradna má sídlo v Poličce
a konzultovny v Litomyšli (úterý 13:00–16:00)
a Bystrém (středa 13:00–16:00).
Podrobnější a aktuální informace o všech poskytovaných sociálních službách jsou zveřejněny
na internetové stránce www.policka.charita.cz.
Kontakty:
• Šance pro rodinu, Centrum náhradní rodinné
péče. Vedoucí služby: Mgr. Pavel Šimon, Adresa:
Vrchlického 16, Polička, 572 01, Tel.: 733 676 736,
730 167 860, E-mail: sas.nrp@pol.hk.caritas.cz.
• Denní stacionář, Sociálně terapeutické dílny.
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová, Adresa:
Vrchlického 22, Polička, 572 01, Tel.: 731 598 815,
739 003 340, E-mail: acd.ds@pol.hk.caritas.cz.
• Osobní asistence, Pečovatelská služba. Vedoucí služby: Mgr. Bc. Karel Indruch, Adresa:
Tylova 247, Polička, 572 01, Tel.: 731 598 814,
730 167 861, E-mail: chps.oa@pol.hk.caritas.cz.
• Domácí hospic sv. Michaela, Charitní ošetřovatelská služba. Vedoucí služby: Želmíra Plecháčková, Adresa: Vrchlického 185, Polička,
572 01, Tel.: 731 598 817, 461 722 218, E-mail:
chos.dhp@pol.hk.caritas.cz
• Otevřené dveře. Vedoucí služby: Mgr. Jana
Dobrovolná, Adresa: Tylova 248, Polička, 572 01,
Tel.: 731 598 763, 731 598 816, E-mail: od@pol.
hk.caritas.cz
• Nízkoprahové denní centrum. Adresa: Střítežská 399, Polička, 572 01, Tel.: 731 598 812,
461 723 758, E-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz.
• Občanská poradna, Humanitní šatník. Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová, Adresa: Vrchlického 185, Tel.: 461 723 758, 731 604 683,
E-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz
Tato aktivita je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska
(Reg. č. CZ.03.2.63./0.0/0.0/19_106/0015087),
projekt je financován z Evropského sociálního
fondu, Operační program Zaměstnanost.

Potkali jste někdy anděla? Já ano.
Neměl křídla, byl to člověk. A naučil mne,
že žádné jiné cvičení není na srdce tak dobré,
jako se ohnout a někoho druhého zvednout na nohy …

PF 2021

Oblastní charita Polička
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Pohni se …
(správným směrem)
Takto zněla výzva, která se stala zároveň
názvem projektu, jímž oslovili pedagogové
vyučující tělesnou výchovu své studenty na
Gymnáziu v Poličce. Účast v projektu nebyla povinná, tím spíše překvapí, jak aktivně studenti výzvu uchopili. Šlo o možnost
zpestřit si období distanční výuky i o vůli
„se pohnout“ a propojit svoji sportovní aktivitu s dobročinným účelem. Na projektu
se spolu s Gymnáziem podílela jako partner
poličská společnost Medesa care. Studenti i učitelé sportovali dle vlastního výběru
(běh, posilování apod.), rozsah sportovního
výkonu potom „tělocvikář“ zúročil finanční
částkou – dle stanoveného klíče a převodní
tabulky přináleželo každému uběhnutému
kilometru 5 Kč. Pro dobrou věc se „hýbalo“
celkem 112 studentů a dohromady vysportovali úctyhodných 11 310 Kč. Studentskou aktivitu na finanční obnos proměnila
právě partnerská firma Medesa. Částku se
rozhodli věnovat na podporu Oblastní charity Polička. Ředitel poličské Charity, Mgr.
Martin Dvořák, zaslal gymnazistům krát-

Říkává se: „Na Tři krále o krok dále.“ Ano, se
třemi mudrci z Východu se k nám bude pomalu
a nenápadně vracet více světla – a věřme, že
i více naděje, zdraví a dobré vůle pro časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel tříkrálového
koledování otevírají svá srdce, projevují dobrou
vůli, pochopení pro lidskou blízkost a darují
i „pár zlaťáků“ na pomoc bližnímu svému – tedy
potřebnému člověku. Tři králové přinášejí do našich domovů radostnou zvěst a Boží požehnání.
C+M+B – Christus Mansionem Benedicat – Kristus žehnej tomuto domu. Nebo že by na ostění
dveří psali iniciály svých jmen Kašpar, Melichar,
Baltazar? Ať tak či tak, obdarovat potřebné je
velmi pěkný zvyk. A tak se chystáme a připravujeme, byť bude Tříkrálová sbírka v poněkud neobvyklém módu na rozdíl od let minulých. Jsme
vděčni za velkou pomoc všem, kteří v přípravách
netradiční realizace přiložili ruku k dílu a nechali „Tříkrálovku“ vstoupit do svých pracovních
i osobních životů. Dobrovolnice kompletovaly,
balíčkovaly a nechaly svýma laskavýma rukama projít stovky i tisíce drobností, které budou
spolu s radostnou zvěstí a Božím požehnáním

ké video, v němž je pozdravil, poděkoval
pedagogům i studentům za dobrý nápad,
šlechetný počin, výtečné sportovní výkony a krásnou finanční částku ve prospěch
dobré věci. Zároveň krátce představil naše
charitní služby a nabídl studentům tři aktuálně nejpotřebnější oblasti našich služeb,
kam by mohly být finanční prostředky za jejich sportovní výkony směřovány. Studenti
se hlasováním rozhodli pro podporu služby
Domácího hospice sv. Michaela. Při krátkém
milém setkání za účelem předání šeku jsme
samozřejmě nezapomněli pořídit fotografii,

na které úsměvem (skrytým za rouškou)
stvrzují všestrannou radost ze spolupráce
(zleva) Mgr. Josef Dvořák (ředitel Gymnázia
Polička), Mgr. Ladislav Král (vyučující tělesné výchovy), Mgr. Martin Klepárník Ph.D.
(manažer marketingu Medesa) a Mgr. Martin Dvořák (ředitel OCHP). Opět jsme měli
možnost si ověřit, že „covidové období“ je
tak nejen časem otřesené společnosti, obav
a nejasných výhledů, ale také časem soudržnosti, dobrých nápadů a realizací.
Marcela Vraspírová
Oblastní charita Polička

v průběhu Tříkrálové sbírky v lednu 2021 putovat do Vašich domovů ...
Vážení a milí dárci, děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na setkání, ať už skutečné, či virtuální. Tříkrálová sbírka bude tentokrát probíhat
od 1. do 24. ledna 2021. V poličském regionu
tříkrálovým darem přispějete především na
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE SV.
MICHAELA OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.

Sádek, Rohozná, Květná, Nedvězí, Sebranice,
Lubná, Oldříš, Borová, Jedlová, Pustá Kamenice,
Pustá Rybná a Stašov budou kasičky umístěny
na vybraných místech – zpravidla na obecních
úřadech, v kostele či na faře, v prodejnách potravin a také u některých koordinátorů sbírky.
O konkrétních místech budeme aktuálně informovat prostřednictvím obecních rozhlasů nebo
informačních sms systémů.
* zasláním na bankovní účet TKS č.:
66008822/0800 variabilní symbol 77705021
(S tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo Oblastní charitě Polička.
Online koleda bude přístupná do 30. 4. 2021)
* platbou přes zde zobrazený QR kód (Váš
příspěvek bude generován přímo Oblastní charitě Polička)

A jak bude v poličském regionu možné darovat?
* osobně – vložením do pokladničky
Oblastní charita Polička II., Vrchlického
16 – v pracovních dnech 8–18 hodin, sobota
9. a 16. ledna 8–18 hodin.
Oblastní charita Polička středisko v Tylově
ulici 247 a obchůdek Fimfárum – v pracovních
dnech 8.30–16.30 hodin, v sobotu 9. a 16. ledna
8.30–12 hodin.
Ostatní „poličská“ místa budou pro Tříkrálovou koledu dostupná v časech otevírací doby.
V Poličce, Stříteži, Lezníku, Modřeci a Bořinách bude pro imobilní občany, kteří by rádi do
Tříkrálové sbírky přispěli, možné využít příjezdu
charitního vozu s kasičkou a to v sobotu 9. a 16.
ledna v čase 8–18 hodin (kontaktovat lze na telefonech: 731 591 558, 737 501 941).
V obcích Modřec a Střítež budeme o umístění kasiček aktuálně informovat prostřednictvím
letáků, v obci Lezník a městské části Bořiny
proběhne aktuální informace prostřednictvím
městského rozhlasu. V městě Bystrém a obcích Banín, Bělá nad Svitavou, Březiny, Vítějeves, Svojanov, Trpín, Hartmanice, Lavičné, Korouhev, Telecí, Pomezí, Široký Důl, Kamenec,

* dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA
30 /60 nebo 90/ na číslo 87 777
* dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV KOLEDA 30 /60 nebo 90/ na číslo 87 777
(Více na: www.darcovskasms.cz)
Informace naleznete také na webu:
www.policka.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
DĚKUJEME VÁM.
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Novoroční koncert kapely e People
Polička - Současná situace ohledně pandemie koronaviru se stále projevuje také v oblasti
kultury. Přesto v těchto dnech pracovníci Tylova domu připravují a plánují program, který
by měl po jejím odeznění opět co nejvíce obohatit volný čas nejen obyvatel města. Novoroční koncert je jednou z prvních akcí, která je
připravena na začátek příštího roku. V sobotu
9. ledna vystoupí ve velkém sále Tylova domu
mladá, dynamická a energická kapela The
People, s programem složeným výhradně ze
skladeb, které nazpívali naši interpreti. V ho-

dinovém koncertu tak pod vedením Tomáše
Kašníka zazní skladby, upravené v aranžmá pro
bigband, které jsou známé například v podání
Waldemara Matušky, Hany Hegerové, Marie
Rottrové, ale také Jana Kalouska a Ilony Csákové. Program bude zároveň věnován i vzpomínce na zpěváka Karla Gotta. Proto i jeho písně
budou mít v tomto koncertu velké zastoupení.
Předprodej vstupenek bude dle rozvolnění preventivních opatření následně zahájen v Informačním centru Polička. Začátek je v 19 hodin.
(sáň)

Prodloužena platnost dárkových poukazů
Z důvodu vládních nařízení v průběhu roku 2020 se opakovaně uzavřely pro veřejnost
prostory Tylova domu. Mnozí návštěvníci tak nemohli využít současné dárkové poukazy. Ty
lze směnit za vstupenky na jakékoliv divadelní představení, filmovou projekci nebo koncert,
které pořádá toto kulturní zařízení. Proto vedení Tylova domu rozhodlo o prodloužení jejich
platnosti do 30. června roku 2021. Zároveň jsou však pro zájemce připraveny dárkové
poukazy v novém provedení. Ty se začaly prodávat v kanceláři Tylova domu a také v Informačním centru Polička v pondělí 7. prosince.
(sáň)

Vážení přátelé
Galerie Kabinet
Chaos
děkujeme za přízeň v minulém přelomovém
roce!
Doufáme, že po covidové oblevě se opět
setkáme. Během jarních měsíců do konce
března můžete vidět výstavu maleb Zbyňka
Sedleckého a připravujeme opět bohatý program z aktuálního dění na současné umělecké scéně. Příští rok bychom se přes všechny
komplikace chtěli věnovat i nadále setkávaní
a propojování jak samotných umělců mezi sebou, ale i nadále Vás seznamovat s nejnovějšími tendencemi ve výtvarném oboru, který se
ohromně rozvíjí a rozvětvuje. Mnoho mladých
tvůrců se sdružuje do skupin a akčních sdružení, spolupráce je in, mladí lidé obecně odmítají soutěžit, viz Cena Jindřicha Chalupeckého,
kde se laureáti vzdávají možnosti získat hlavní
cenu. Mladá umělecká generace inklinuje masivně k výzkumu přírodního prostředí v rámci
tvorby a je velmi aktivistická v jeho ochraně.
Nosí se recyklace a vlastní výroba, rukodělnost a řemeslo.
Na setkání s Vámi se budeme těšit online,
na stránkách na FB, www.planeta-chaos.cz,
nebo naživo, až to půjde, neváhejte se ozvat,
pokud budou povoleny individuální návštěvy
galerie. Přejeme Vám, ať neklesáte na mysli,
ale necháte se v tomto zvláštním období inspirovat například uměním k novým začátkům.
Za celoroční podporu děkujeme MKČ
a městu Polička, všem dobrovolníkům a přátelům, kteří pomáhají.
Za pořádající Spolek Planeta Chaos z. s.,
předsedkyně Spolku Veronika Šrek Bromová.
Kontakt a adresa: Střítež 68, Polička 572
01, otevřeno v den vernisáží, v neděli mezi 13
a 18 hod. a po domluvě na verbrom@gmail.
com, tel.: 602 315 215.
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MOZAIKA
VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
Tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Termín:
pátek 29. 1. 2021
Čas:
8.30–11.00 hod.
Cena:
160 Kč
S sebou: pracovní tričko, (přezůvky), svačinku
Informace: Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
VALENTÝNSKÉ SRDCE
Tvořivá dílnička pro děti od 3. třídy
Termín:
pátek 29. 1. 2021
Čas:
13.00–16.00 hod.
Místo:
Keramická dílna SVČ Mozaika
Cena:
160 Kč
S sebou: pracovní tričko, (přezůvky), svačinku
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: 25. 1. 2021
Informace: Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
VITRÁŽE
Tvořivá dílna pro studenty a dospělé
Kreativní dílna se sklem a kovem
Termín:
pátek 29. 1. 2021
Čas:
17.00–20.00 hod.
Cena:
220 Kč
S sebou: pracovní tričko
Informace: Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
LASER GAME BRNO
Aktivita pro děti od 2. třídy, která Vás nepřestane bavit.
V 7:30 hod. odjíždíme vlakem do Brna, kde
navštívíme LaserGame Arénu. Utkáme se proti
sobě ve dvou hrách. Po ukončení se vrátíme do
Poličky.
Termín:
pátek 29. 1. 2021
Odjezd:
z vlakového nádraží Polička 7.30 hod.
Příjezd:
14.30 hod., vlakové nádraží Polička
Místo:
Laser Game Brno
Cena:
400 Kč
S sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev
s pitím, svačinka, drobné na útratu
Přihlášky: 22. 1. 2021
Informace: Alena Hejduková,tel.: 461 725 352
POLOLETKY S GYMNASTIKOU
Den s pohybem pro holky ze zájmového kroužku gymnastika.
Gymnastický trénink, plavání a hry v bazénu.
Termín:
pátek 29. 1. 2021
Čas:
9.00–15.00 hod
Místo:
hala gymnázia, plavecký bazén
S sebou: Sportovní oblečení, láhev na
pití, plavky a ručník, kapesné.
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 20. 1. 2021
Informace: Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352
JARNÍ PRÁZDNINY: 15. 2.–19. 2. 2021
HEJBNI KOSTROU
Den plný pohybu pro holky od 1. do 5. třídy.
Jumping, pohybové hry, bruslení
Termín:
pondělí 15. 2., 9–15 hod.
S sebou: sportovní oblečení, láhev na pití,
brusle, helmu, kapesné.
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 5. 2.
Informace: Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352

VÝTVARNÝ DEN
Akce pro děti od 1. třídy.
Namalujeme si vlastní zástěrku a vyrobíme si
textilní obal na štětce.
Termín:
úterý 16. 2., 8.30–16.00 hod.
Cena:
450 Kč (v ceně je výtvarný
materiál, zástěrka, oběd)
S sebou: přezůvky, svačinka, pití
Přihlášky: 11. 2. 2021
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Akce pro děti od 1. třídy.
Zahrajeme si hry ve sněhu (v tělocvičně) a navštívíme místní krytý bazén.
Termín:
středa 17. 2., 8.30–16.00 hod.
Cena:
300 Kč (v ceně je oběd, vstup
do bazénu)
S sebou: oblečení na ven, boby, přezůvky,
láhev s pitím, svačinku, plavky,
ručník, oblečení do tělocvičny
(tenisky, sport. oblečení)
Přihlášky: 11. 2. 2021
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
SPANÍ NA MOZAICE
Akce pro ZK Pletky s opletky
Termín:
čtvrtek– pátek 18.–19. 2.
Cena:
300 Kč
Informace: Zdeňka Švecová,
tel.: 461 725 352
MOJE CHYTRÁ KUCHAŘKA
Akce pro děti od 1. třídy. Výroba vlastní kuchařky, receptáře.
K práci si i něco dobrého uvaříme.
Termín:
pátek 19. 2. 2021
Čas:
8.30–15.00 hod.
Cena:
200 Kč
Přihlášky: 11. 2. 2021
Informace: Irena Chroustovská,
tel.: 461 725 352
KERAMICKÉ DÍLNY S DÁŠOU
Keramické tvoření pro děti od 1. třídy
Termín:
čtvrtky 4., 11. a 25. 2.,
16.00–17.30 hod.
Cena:
160 Kč
S sebou: pracovní tričko, přezůvky

Přihlášky: 31. 1. 2021
Informace: Dáša Procházková,
tel.: 461 725 352
KERAMIKA
Keramická dílna pro studenty a dospělé
Termín:
středa 10., 24. 2., 9–11 hod.
Místo:
Keramická dílna SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Přihlášky: 3. 2. 2021
Informace: Dáša Procházková,
tel.: 461 725 352
PLES SVČ MOZAIKA
Tradiční ples Spolku přátel SVČ Mozaika
Zveme Vás na ples plný báječné hudby, jídla
a skvělé zábavy.
Pořádá Spolek přátel SVČ Mozaika Polička
Termín:
pátek 26. 2. 2021
Čas:
od 20.00 hod.
Místo:
Společenský dům Jordán
Cena:
200Kč / předprodej vstupenek
v SVČ Mozaika od 11. 1. 2021
Hraje:
skupina ARZEKT
Informace: Alena Hejduková,
tel.: 461 725 352
VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH
Od 4. 1. 2021 se můžete hlásit do volných míst
v našich zájmových kroužcích na druhé pololetí školního roku 2020/2021. Veškeré informace
naleznete na www.mozaika-policka.cz
INFORMACE Z MOZAIKY
Vážení příznivci Mozaiky, v současné době
platí pro Mozaiku pravidla stupně 3 PES. Což
znamená otevření kroužku s maximálním počtem 9 dětí. Takových kroužků je v Mozaice velmi málo, a proto jsme se rozhodli, že zájmové
kroužky otevřeme od 4. 1. 2021. Doufáme, že
nám v tomto termínu nové nařízení z Ministerstva školství dovolí otevřít kroužky všechny.
Ještě Vás budeme informovat. Prozatím můžete
využívat naše hry, které jsou připravené venku
a tvořivé dílničky, které Vám chystáme za dveře
Mozaiky. Informace najdete na facebooku SVČ
Mozaika – skupina MÍT KAM JÍT.
Přejeme Vám pohodový čas a těšíme se na
Vás v roce 2021.
Zdeňka Švecová, ředitelka

POMÁHÁME S MOZAIKOU
Nadačnímu fondu šance onkoláčkům,
který pomáhá dětem s onkologickým onemocněním a dětem s vrozenými vadami.
Naším záměrem bylo do filantropické
činnosti zapojit hlavně děti ze zájmových
kroužků, aby se naučily, že pomáhat ostatním je důležité. Náš záměr však překazil
coronavirus a kroužky jsme nemohli otevřít.
Ve spolupráci s Míšou Kubíkovou ze Svitav,
jsme měli v plánu uspořádat na tradiční akci
Vánoce v Mozaice jarmárek z výrobků dětí,
což tedy nebylo možné a pustili jsme se do
jiné varianty. Výrobky místo dětí vyráběli
hlavně naši vedoucí kroužků a maminky dětí
z Poličky, Svitav a okolí. Jarmárek nakonec
probíhal díky velké ochotě a přízni pana Krej-

čího v Borovské pekárně na náměstí. Upovídaná Kačka a milá Romana pro onkoláčky
prodaly od října do 10. 12. 2020 výrobky
šikovných tvůrců za neuvěřitelnou částku
53 777 korun, která bude v lednu 2021 předána paní ředitelce Lence Klasnové.
Částku se nám daří ještě zvyšovat díky
Kristýně Nožkové, která výrobky prodává
v prodejně SAM 73 Polička.
Všem, kteří vyráběli, prodávali, kupovali,
MOC DĚKUJEME.
Další jarmárek, tentokrát s výrobky dětí,
by měl proběhnout na akci Čas pro neobyčejné zážitky v Mozaice první sobotu
v červnu 2021.
Zdeňka Švecová

MATAMI
Vážení příznivci MaTami,
přejeme Vám svátky plné lásky a v novém roce všechno dobré, tým MaTami.
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 bude rodinné
centrum uzavřeno.
K 15. 1. 2021 budeme startovat přihlašování na jarní Bazárek, který se uskuteční
v druhé půlce března. Prosím respektujte
pravidla přihlašování až po tomto termínu
a pouze na emailovou adresu: bazarek.matami@email.cz!!! Děkujeme.
PONDĚLÍ
- Klubík (věkově neomezeno) – 9–12 hod.,
v rámci Klubíku bude probíhat cvičení maminek s dětmi. Pro Vás maminky, které
byste rády cvičily v kolektivu, ale nemáte
hlídání. U nás není nic nemožné a děti můžou cvičit s Vámi.
ÚTERÝ
- Drobínci s Lídou (0–1 rok) – 9–12 hod.,
od 10 hod. řízená půlhodinová aktivita
s hudebními nástroji, psychomotorickými
pomůckami, montessori.
STŘEDA
- Hlídáček a 1x měsíčně zdravé vaření –
9–12 hod.
- Co-working – 12.30–15.30 hod.
V našem centru jsou každé středeční odpoledne otevřeny dveře co-workingu. Nabízíme prostor našeho rodinného centra pro
každého, kdo by ho chtěl využít jako klidné
místo pro práci, či pracovní schůzky. Pro
děti je k dispozici vedlejší herna, pro rodiče
internetové připojení. Chceme tak umožnit
rodičům potřebný klid a zázemí pro práci,
podnikání či studium s možností mít své
děti nablízku.
ČTVRTEK
- Drobečci s Jitkou (1–2 roky) – 9–12 hod.
PÁTEK
- Drobci s Lídou (2–3 roky) – 9–12 hod.
Odborné semináře:
Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková)
18. 1. 2021 (pondělí) – 16–18 hod.
Kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
7., 14., 28. 1. 2021 (čtvrtek) –15.30–16.30
Kurz o 10 lekcích (čtvrtky). Kurz není limitován věkem. Je určen pro každého se zájmem o trénování paměti, které je zábavné
a zároveň účinné proti zhoršování mozkových funkcí.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz. Povede: MUDr. Lenka Macků, česká společnost pro trénování paměti. Cena: 1 lekce /
60 min./ 50 Kč
Odpoledne s koučkou Renatou Křivou
13. 1. 2021 (středa) –16–19 hod.
Aneb šťastný rodič = šťastné dítě. Scházíme se druhou středu v měsíci a ve skupině,
případně individuálně, probíráme se zkušenou koučkou vztahy, výchovu, emoce, roz-

vržení času, apod. Témata najdete na www.
matami.cz.
Cena: 60 Kč
Potravinové alergie – svépomocná skupina
20. 1. 2021 (středa) – 15.30–17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout
prostor pro sdílení zkušeností, receptů
a rad.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
21. 1. 2021 (čtvrtek) – 16–18 hod.
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra
na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se
schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit
o své zkušenosti i Vy.
Cesta ke zdravé rodině – zdravé vaření
27. 1. 2021 (středa) –9–12 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
28. 1. 2021 (čtvrtek) – 17–19 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.
Více informací o nás, našich aktivitách,
členství najdete na webových stránkách
www.matami.cz nebo FB: www.facebook.
com/RCMaTami

CBM

Z důvodu respektování platných nařízení vlády bude Městské muzeum a galerie
Polička od 18. prosince do odvolání uzavřeno. Další vývoj sledujte na našich webových stránkách a facebooku.
ONLINE MUZEUM
I nadále se s vámi snažíme zůstat v kontaktu. Naše výstavy si můžete užívat
i z pohodlí a bezpečí domova. Neváhejte
a vstupte, zapněte si počítač a prozkoumejte výstavy aktuální i ty ukončené.
I když k nám nyní nemůžete, nevadí. Podívejte se online ze svého počítače nebo
mobilu. Prohlédnout si můžete výstavy
PAPÍROVÉ BETLÉMY A ROZKLÁDACÍ KNIHY VOJTĚCHA KUBAŠTY, 73. UMĚLECKÝ
SALON – 13 V POLIČCE, IMAGINÁRIUM
v Poličce aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA
BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL a VÝSTAVU ATELIÉROVÝCH PRACÍ FA VUT
BRNO inspirovaných Poličkou.
Více na www.cbmpolicka.cz
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ZUŠ B. Martinů
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám popřála jménem
ZUŠ B. Martinů Polička vše dobré v nadcházejícím roce, život plný radostí, úsměvů
a krásných chvilek prožitých ve zdraví.
Dění posledních měsíců loňského roku
bylo i v naší škole ve znamení neustálých
změn a zvratů. Organizace výuky se měnila doslova každou chvíli a veřejné koncerty
a představení byly zakázány i u nás. I pro
mladé umělce je to velká změna. Velká
spousta tvoření a příprav směřuje obvykle
k veřejné prezentaci, která v podzimním období nesměla být realizována. Hledali jsme
tedy cesty, jak se této nové situace zhostit.
Primární však bylo zajištění výuky samotné.
Věříme, že po jarní zkušenosti jsme snad
většinu nezdarů vychytali a podzimní výuka již byla lépe vyladěná. Výsledkem jsou
pak prezentace práce všech oborů školy,
které lze nalézt na youtube stránce naší
školy: ZUŠ. B. M. POLIČKA, ale také na facebookových stránkách školy či na www.
zusbmpolicka.cz. Propojili jsme výkony
hudebníků s tvorbou mladých výtvarníků,
uměním baletním a nezapomněli jsme ani
na mladé herce. Ti všichni během složité doby plné zákazů a omezení své duše
opečovávali pod vedením našich pedagogů
uměleckou tvorbou.
A věřte, že nás moc mile překvapilo, jak
naši žáci dokázali celé podzimní období
zvládnout. Výsledek jejich snažení tedy nezapomeňte zhlédnout – snad alespoň touto cestou ZUŠka přinese trochu příjemné
atmosféry do vašich domovů.
V lednu dokončíme také záznam programu původně určeného pro tradiční koncert
BM&MY v podobě DVD. Obvyklá gratula-

ce k narozeninám Bohuslava Martinů měla
proběhnout ve sváteční atmosféře u příležitosti 130. výročí skladatelova narození
1. 12. 2020 v Tylově domě. Naši žáci se
však začali teprve koncem listopadu vracet
do výuky a navíc veřejné kulturní akce stále
nebylo možné realizovat. Vznikl tedy nápad
připravený repertoár zaznamenat a vytvořit tak místo koncertu památku k oslavě
významného jubilea, která bude zachována.
Tedy v lednu dodatečně popřejeme B. Martinů i my.
Snad mi dáte za pravdu, že jsou chvíle,
kdy má člověk pocit, že se dějí zázračné věci
přímo kolem něj. A nemusí to být jen o Vánocích. Naše škola se k takovému zázraku
koncem loňského roku totiž přiblížila…
Zúčastnili jsme se grantové výzvy „Piana do škol“, která byla medializována v září
2020. Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla odkoupit 11 klavírů zn.
Petrof, které byly odmítnuty čínským odběratelem po návštěvě delegace ČR na Tchajwanu. Výzva se nám jevila jako ohromná šance a tak jsme se odvážili zpracovat podklady
a zapojit se spolu s dalšími 152 školami. Po
prvním přehodnocení byla naše žádost zařazena spolu s dalšími asi padesáti do užšího
výběru, kde sice nástroj nezískala, ale manželé Komárkovi se rozhodli uspořádat sbírku
pro tyto školy a pomoci tak i naší škole nový
klavír získat. Na nově vytvořených webových
stránkách www.pianadoskol.cz byly zveřejněny všechny školy, které nyní čekají na příspěvky sponzorů a mecenášů, kteří by svojí
finanční podporou urychlili pořízení nového
nástroje zn. Petrof.
Podpořit nás tedy lze prostřednictvím
těchto stránek, resp. bankovním převodem.

Možné je obdarovat konkrétně jednotlivou
– Vámi zvolenou školu – nebo lze příspěvek
poukázat na sbírku jako celek a pak bude
částka spravedlivě rozpočítána mezi zbývajících 45 škol.
My budeme považovat za další zázrak,
pokud podpoříte naši školu a pomůžete tak
snížit věkový průměr našich klavírů z momentálních 47 let alespoň o pár desetinek
níže!
Za všechny naše žáky bychom vás rádi
poprosili o podporu. Škola nevybírá finance prostřednictvím sdružení rodičů a přátel
školy ani jiných podobných institucí. Účast
žáků v soutěžích a přehlídkách, nákup cen
pro absolventy a děti, které se účastní
školních kol soutěží a další záležitosti se
v co nejširším měřítku snažíme financovat
z vlastních prostředků. Tato forma sbírky je
z našeho pohledu smysluplně zacílena na
pořízení investičního majetku, který bude
sloužit v naší škole všem a po mnoho dalších let. Celou aktivitu podpořilo také vedení našeho města, pan starosta Jaroslav
Martinů přislíbil finanční podporu, za což
mu tímto děkujeme.
Budeme velmi potěšeni, když i v této nelehké době zvážíte své možnosti a poskytnete jakoukoli částku na přiblížení splnění
našeho snu.
Nové pianino bude mít své čestné místo
v sále školy a věříme, že bude dělat radost
nejen našim žákům – zejména mladým pianistům, kteří se konečně dočkají možnosti
realizace hry na dva klavíry, ale především
vám, našim milým posluchačům. Hned,
jakmile to bude možné, vám nový nástroj
představíme – jak jinak, než na koncertě…
A vám, kteří jste již příspěvek pro naši
školu zaslali, mnohokrát děkujeme!
Za ZUŠ B. Martinů Polička
G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Přijímací řízení na střední školy a příprava na přijímací zkoušky na Gymnáziu Polička
Ve školním roce, který přinesl do českých
škol již tak mnoho nového, zaznamenávají žáci pátých a devátých tříd, kteří by rádi
podali přihlášku ke studiu na gymnázium,
případně na jinou střední školu, další nejistotu v podobě formy přijímací zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) se na samý konec kalendářního
roku vyjádřilo k podobě přijímací zkoušky.
Nečekaným krokem byla především informace MŠMT o svěření rozhodnutí o formě přijímací zkoušky do rukou ředitelů jednotlivých
škol. Ti tak mohou rozhodnout, zda využijí
osvědčený formát Jednotné přijímací zkoušky ( JPZ) ve formě testu z českého jazyka a
literatury a testu z matematiky a nebo se
vydají na tenký led a uchazeče ke studiu určí
školní přijímací zkouška, jejíž podoba je do
této chvíle žákům základních škol neznámá.
Gymnázium Polička se jednoznačně přiklání k realizaci přijímacího řízení pomocí

osvědčeného formátu jednotné přijímací
zkoušky. Hlavním argumentem pro toto
rozhodnutí je především možnost konání
JPZ ve dvou termínech, z nichž se uchazeči započítává lepší ze dvou dosažených
výsledků. Jsme si také vědomi toho, že
žáci základních škol až do této chvíle počítali výhradně s možností konání přijímací zkoušky formou JPZ, k níž je dostupná
celá řada materiálů a testů z předchozích
let, které uchazeči mohou pro přípravu
využít.
Je pochopitelné, že situace z jara minulého školního roku a z uplynulých měsíců roku
probíhajícího mohla u zájemců o studium
způsobit obavu, zda se jim podaří se na přijímací zkoušky dostatečně připravit. I proto
jsme pro žáky pátých a devátých tříd základních škol jako každoročně připravili přípravné kurzy, které jim s přípravou na jednotné
přijímací zkoušky pomohou.

S ohledem na přetrvávající distanční výuku proběhnou tyto kurzy na poličském gymnáziu nejprve v základní podobě (4 dvouhodinové intenzivní lekce z českého jazyka
a matematiky v průběhu měsíce ledna a února). Na ně budou navazovat Přípravné kurzy
plus (5 dvouhodinových intenzivních lekcí
z českého jazyka a matematiky) v měsíci
březnu. Mimo to si mohou zájemci vyzkoušet i přijímací zkoušky nanečisto včetně jejich následného rozboru. Rádi bychom touto
rozšířenou formou již osvědčených přípravných kurzů pomohli žákům základních škol
s kvalitní přípravou na přijímací zkoušky.
Veškeré informace k přípravným kurzům
včetně přihlášení do nich naleznete společně s virtuálním Dnem otevřených dveří na
webové adrese www.gympolicka.cz\dod.
Za Gymnázium Polička
Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Zprávy
z Masarykovy ZŠ
Jak se máme na distanční a rotační výuce
Naše škola počítala s možností distanční výuky již v září. Dá se tedy říci, že jsme byli připraveni.
Není nic horšího, když při spojení učitele
s žáky začne haprovat nekvalitní internetové
připojení, nedostupnost techniky. Mnozí žáci
měli zpočátku k dispozici jen mobilní telefon,
protože se o počítač museli dělit s ostatními
členy domácnosti. Snažili jsme se těmto žákům
vyjít vstříc a potřebnou techniku zapůjčit, nebo
zajistit.
Náš komunikační kanál je google meet
a classroom. Výuka je velmi náročná a pedagog
se často setkává s problémem nedostatečné
motivace a disciplíny žáků. Zároveň je to výzva
(pro žáky, i pro učitele).
Účastníci hovoru se vzájemně vidí v různém
prostředí, je zde hodně rušivých elementů. Pes
na klíně, kočka na stole, hokejka v ruce, sluneční
brýle na očích, lyžařské helmy na hlavě, různé
obrázky, plakáty a poličky na stěnách pokojů.
Téměř žádná fyzická aktivita, jen sezení, ležení
a lenošení. Přidejme k tomu zásahy do rozvrhu.
Lichý týden, sudý týden, místo tělesné výchovy
jiný předmět, jinak v distanční, jinak v rotační výuce. Všichni se v tom mají rychle vyznat.
Velkým plusem je to, že někteří žáci se konečně naučili ovládat počítač, a to nejen na hry, ale
i na školní práci a prezentace.
Zdá se, že se nám děti ztrácejí, ztrácejí se
v čase i v prostoru, zapomínají poslouchat, neodpovídají na zadané otázky, jako by ani nebyly
připojené. Zdá se, že učitelé vyučují v nějakém
jim neznámém jazyce – španělsky, italsky, je jim
prostě špatně rozumět. U poloviny dveří právě
v dobu on-line výuky zvoní sousedka, pošťák, balíčky na Vánoce. Důležitý je také pitný režim, odbíhají si dělat litry šťávy, čaj, třeba i kafe. Potom
záhy přijde na řadu vyprazdňování, prostě musí.
Ti, co chtějí, chtějí stále, nezaleknou se nefungujícího mikrofonu, sekající se mluvy paní učitelky, nedráždí je tapety spolužáků na lákavou letní
dovolenou. Někteří mají velkou oporu ve svých
sourozencích a rodičích, kteří je drží nad vodou.
Klobouk dolů, co všichni zvládnou.
A jak odpovídali naši žáci na otázku, která výuka je lepší – prezenční či distanční?
Často zmiňovali, že v distanční mohou ráno
déle spát, někteří mají on-line hodiny třeba od
deseti. Kdo má od osmi, může si též přispat,
nemusí se spoléhat na dopravní spojení. Pokud
si nezapnou kameru, mohou být v pyžámku,
župánku s patřičně rozvrkočenou kšticí. Nemusí
si chystat učebnice a pomůcky, dělat si svačinu
s sebou, míchat si pití na celý den. Mnohdy se
všichni připojení dozví, co si žáci chystají ke svačině a obědu doma.
Ale ať je to tak, nebo tak – chybíme si navzájem. Chybí nám ten živočišný kontakt. Dětem
kamarádi – spolužáci. Najednou zjišťují, že Ma-

ruška vůbec není tak špatná, Tonda rozumí fyzice a dokáže to vysvětlit, nevadí, že Jirka přibral,
protože nemůže hrát svůj oblíbený hokej. Učitelé
nechtějí zírat do prázdných lavic.
A paní učitelka, i když nestíhá probrat vše
podle plánu, se umí usmívat i v roušce, umí při-

mhouřit oko, ale také umí spravedlivě ohodnotit
své ovečky.
Všichni si přejeme, aby vše dospělo k normálu, k normálnímu školnímu fungování, které určitě dozná podstatných změn, změn k lepšímu.
har

Roste zájem o obor řezník-uzenář
SOŠ a SOU Polička uspořádala 9. prosince
Den otevřených dveří, i přesto, že jiné školy se
z pochopitelných důvodů této možnosti vzdaly, nebo zvolily netypickou on-line formu. SOŠ
a SOU Polička využila obě možnosti.
Školní rok 2020 byl téměř v úvodu přepnut
do „nouzového režimu“, kdy se realizace plánovaných akcí rušila, nebo uskutečňovala v jiném
termínu a s velkými úpravami. Stejného scénáře
se dočkaly i hojně navštěvované dny otevřených
dveří. Listopadový den byl zrušen a o prosincovém se dlouze debatovalo. Nakonec zvítězil
kompromis a budova SOŠ a SOU Polička přece
jenom poskytla své prostory k nahlédnutí adeptům dalšího vzdělávání. Den otevřených dveří
byl veřejnosti k dispozici od 9 do 17 hodin.
S velkým zájmem se setkalo zaměření Kuchař-číšník, Cukrář a stále více v oblibě vzrůstající Řezník-uzenář. Maturitní obory pak již
tradičně reprezentují Gastronomie a Hotelnictví
a cestovní ruch. Ani zde nebyla o dotazy nouze.
Oproti předešlým dnům byl ten dnešní poznamenán opatřeními plynoucími z epidemiologické situace. Upustilo se tedy od zdravé soutěžní
atmosféry a přešlo se do instruktážních ukázek,

které realizovali naši současní studenti. Budoucí absolventi základních škol tak měli možnost
zažít alespoň atmosféru teoretické a praktické
přípravy na své povolání snů, ke kterému si najdou cestu i přes nejrůznější překážky.
Den otevřených dveří měl své zájemce a příjemné prostředí, lákající ukázkou gastronomických dovedností, je určitě neodradilo. Na své si
přišli milovníci barmanství a teatenderovství,
zastoupení mělo i obdivované carvingové a cukrářské umění a chybět samozřejmě nesměly ani
uzenářské pochutiny. To vše se na návštěvníky
těšilo v prostoru vánočně vyzdobené „školní restaurace“, kde se skvěle vyjímaly prezentované
výsledky praktické stránky vzdělávání.
SOŠ a SOU Polička děkuje současným i budoucím studentům za přízeň a přeje všem šťastný nový rok. Těšíme se na viděnou s dalšími potencionálními studenty na některém z příštích
dnů otevřených dveří, který bude snad natolik
úspěšný, jako byl ten dnešní. Malou ochutnávku
předkládáme v podobě on-line prohlídky školy na FACEBOOKU a na webových stránkách
SOUPOLICKA.CZ.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

Obchodka soutěžila on-line
SŠ obchodní a služeb SČMSD v Poličce
se rozhodla z důvodu nelehké situace, která
nemile ovlivňuje všechny aspekty našich životů, uspořádat tradiční soutěž odborných
dovedností formou on-line a podpořit tak
naše žáky ve snaze tvořit, pracovat a vzdělávat se i doma. Obzvlášť v oboru služeb,
které se týkají estetické stránky, je velmi
důležitá zpětná vazba a ohlasy okolí.
Letošní téma „Bohyně Řecka“ oslovilo
dvacet žákyň z oboru Kadeřník a kosmetické služby, které se do soutěže aktivně zapojily. A neměly to vůbec lehké! Z důvodu
nařízení vlády o uzavření škol, musely soutěžní účes a make-up vytvářet doma, v online spolupráci s učitelkami odborného výcviku, tedy pouze za přispění teoretických
rad a nápadů. Navíc bylo třeba přesvědčit
i nějakou modelku z řad maminek, sester
nebo kamarádek v blízkém okolí. Připravené
účesy a make-up samy co nejlépe vyfotily.
Veškeré fotografie a medailonky byly
umístěny na Facebook a web školy, kde
měla možnost hlasovat široká veřejnost.
Dalšími hodnotiteli byla odborná porota
a vedení školy. On-line soutěž se setkala
s velkým ohlasem a podporou, za kterou
bychom rádi touto cestou poděkovali.
A jak to vše dopadlo? U oboru Kadeřník
si cenu veřejnosti a poroty odnesla T. Hofír-

ková, další ceny A. Šimková a Š. Svobodová.
Za make-up obdržela nejvíce bodů R.
Moravcová, od poroty A. Dubská, od vedení
školy A. Petráňková a M. Kalasová.
Slavnostní předávání cen proběhlo 7. 12.
2020. Touto cestou bych ráda poděkovala
odborné porotě za hodnocení a sponzorům
soutěže: Město Polička, SAPO – kadeřnické potřeby, firmy Schwarzkopf a Subrina
professional a také škole, která poskytla
finanční odměnu pro žáky.
Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ať už vlastní prací, podporou spolužáků
nebo hlasováním, patří velké díky. Gratulujeme vítězkám a těšíme se, že v budoucnu
budeme moci vše sledovat a obdivovat na
vlastní oči.
Bc. Martina Jurášová

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
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MartiNoviny
Podivný rok 2020, aneb co se všechno nezdařilo
Bohuslav Martinů by se asi divil. Zažil leccos,
jeho tvorba byla ve válečných a poválečných letech cenzurována a nebylo vždy lehké ji prosadit.
Tehdy ale bylo jasné, že to má politické pozadí:
dovolil si žít v zahraničí, notabene v „imperialistické“ zemi, a to přece protektorátní a posléze
komunistický režim nemohl jen tak přijmout! Určitě ale nezažil situaci, že se nesmí hrát vůbec,
že se prostě kultura „vypne“. A na dlouho. Jistě
někde shůry nevěřícně kroutí hlavou, cože se to
tady 130 let po jeho narození děje.
Jestli nás shůry opravdu pozoruje, asi je dost
smutný. Jistě se tam těšil na velkolepou oslavu
svých kulatin. Byl v soukromí spíše skromným
introvertem, jinak ale bytostným kumštýřem,
takže největší radost by mu udělalo slyšet znít
vlastní hudbu. To Polička opravdu plánovala.
Bohužel celospolečenská situace epidemie koronaviru, s níž je spojený zákaz provozování veřejných kulturních akcí, tyto záměry znemožnily.
Doplatil na to již na jaře chystaný festival Martinů fest. Doplatily na to také komorní koncerty,
které pro veřejnost chystal Spolek Náš Martinů.
A doplatily na to zejména na podzim plánované
akce, které byly chystané přímo k uctění výročí
narození skladatele.
Od listopadu měla být instalována výstava
nazvaná Poličské kořeny Bohuslava Martinů,

přibližující rodinu a poličské přátele skladatele.
Zajímaví jsou v tomto ohledu nejen rodiče, ale
zejména sourozenci skladatele, s nimiž byl Martinů v korespondenčním spojení do posledních dnů
jejich života (zvláštní hrou osudu zemřeli všichni
tři, ač různě staří, v průběhu necelého roku). Bratr
František měl také umělecké sklony, stal se akademickým malířem a většinu života zasvětil renovaci výmalby kostelů doma i v zahraničí. A sestra
Marie měla krejčovský salon, sledovala nejnovější
trendy v odívání a snažila se je v Poličce prosadit:
i vlastním příkladem, když s přítelkyní na počátku
20. století nošením propagovaly nejnovější módní
výstřelek – kalhotovou sukni.
Vedle toho měl být v prostorách bývalého divadelního sálu ochotnického divadla
(dnes výstavní sál muzea) scénicky proveden mechanický balet Podivuhodný let, jehož
vznik byl inspirovaný tragickou událostí nezdařeného přeletu přes Atlantický oceán
dvoučlennou leteckou posádkou v roce 1927. Je
to balet neobvyklý, neboť v něm nikdo netančí –
ale na přání skladatele se mají pohybovat kulisy.
Na začátek prosince plánovala ZUŠ – tak jako
každý rok – uskutečnit koncert svých žáků nazvaný Bohuslav Martinů a my, na jehož chodu se
měl podílet i Spolek Náš Martinů. I přes nemožnost pravidelné kontaktní výuky žáci své sklad-

VZPOMÍNÁME

Turisté

Dne 8. 2. 2021 uplynou již
dva roky, co nás navždy
opustil pan Jiří Balzer.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 20. 11. 2020 jsme si
připomněli 100. výročí narození naší maminky, babičky a prababičky, paní
Věry Králové, učitelky
Masarykovy ZŠ. V říjnu to
bylo 8 let, kdy nás navždy
opustila. S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali. Dne
27. 1. si připomeneme smutné výročí úmrtí mého manžela Zdeňka Poula. S úctou
a láskou vzpomínáme.
Manželka Mária s rodinou.

Vzhledem k současné epidemiologické
situaci jsme nuceni přerušit pořádání akcí.
Sledujte naše webové stránky a vývěsku,
kde budou zveřejněny informace o naší
činnosti.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince
„U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetu www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

by pro vystoupení poctivě připravili a tak škola
plánuje alespoň pořízení nahrávky.
A přímo v den výročí, tedy 8. prosince, měl
zaznít v Tylově domě slavnostní koncert s připomínkou skladatelovy tvorby pro různá nástrojová
obsazení: housle, klavír, dechové nástroje, zpěv
sborový i sólový. Unikátní měla být interpretace
raných písní skladatele, věnovaných v době jeho
studijních let v Praze pěvkyni Národního divadla
Olze Valouškové. A ruku v ruce s touto interpretací bylo v plánu pustit do světa reprezentativní
notové vydání těchto písní – nejen pro zájemce
o muzicírování (pro ty samozřejmě především), ale
i pro opravdové fajnšmekry, neboť vydání obsahuje
i přetisk původních skladatelových rukopisů.
Konec roku 2020 tedy pro pro kulturu a v našem případě pro hudbu Bohuslava Martinů příznivý nebyl. Nezbývá než doufat, že se podaří
dostat se zpět do normálního „předcovidového“
života a plánované aktivity v Poličce realizovat,
byť se zpožděním. Snad to bude možné v jarních
měsících. Bohoušek nám jistě shůry drží palce!
Monika Holá, muzikoložka CBM

Aby nebyl
nikdo sám
Zdravím seniory v této zvláštní době,
kdy nelze nic dopředu připravovat. Alespoň
tedy do tohoto roku hodně zdravíčka a trpělivosti v čekání na příjemná setkání.
Zde dvě pořekadla:
„Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla.“
„Sklének a děcek není nikdy dost.“
Za SČR Polička Petr Lajžner

SPORT
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Měření sil na
„horostěně“
V těchto „koronavirových“ časech se stihlo
uspořádat pramálo soutěží.
Pro tentokrát rád přiblížím okresní kolo, které se konalo 31. 1. 2020 v poličské hale ZŠ-Na
Lukách.
Bylo odjištěno kolem 220 závodních pokusů dětí na umělých horolezeckých cestách na
chytech a stupech, které ze stěny sundali, vapkou
umyli a znovu montovali lezci pod vedením Petra
Hartmanna.
Závodů se zúčastnilo 51 lezců a lezkyň s možností dvou pokusů ve SPORTOVNÍM LEZENÍ na
RYCHLOST a dvou a více pokusů na OBTÍŽNOST.
Aby vše mohlo proběhnout, tak cesty pro tyto
závody stavěli a upravovali: Jakub Lorenc, Jan Pospíšil, Standa Nožka, Tom Roško, Aďa Štefková,
Petr Hartmann, Petr Klíma, Jindra Kinc a hlavně
Miša Kuda.
Na jištění dětí se podíleli: Jan Pospíšil, Jakub
Lorenc, Aďa Štefková, Michal Kuda, Marek Stodola, Stanislav Nožka.
Cesty zakreslovali: Jan Pospíšil, Standa Nožka,
Aďa Štefková a Pavla Netolická.
Zástupkyně SVČ Mozaika Lucie Kochová připravila diplomy a Blanka Faltýnková pomáhala
přímo na závodech s administrativou, kontrolou
a zapisováním.
Dále nám pomáhali:
Valča Vraspírová, Lucka Němcová, Aneta Šimková, Káťa Brablíková, Áďa Andrlová, Verča Červená, Natka Jílková, Nikča Žáková, Jardík Suma,
Jan Sedlatý, Jan Král, Matěj Vodák. Ráno došla i Íla
Brázdová.
Jsme rádi i za shovívavost vedení školy a ostatních vyučujících za nutné uvolnění některých
žáků z 8. a 9. ročníku.
Právě tito výše zmiňovaní, se podíleli na organizaci této akce a pomáhali tím závodníkům
reprezentujících školu v den pololetního vysvědčení.
BEZ ORGANIZAČNÍ POMOCI VŠECH by ZÁVODY NEMOHLY VČAS PROBĚHNOUT!
Samozřejmě, že děti, které připravovaly vše
nutné při předzávodním minisoustředění ze
čtvrtka na pátek, byly hlučné a mnohdy nesoustředěné. V noci se jim nechtělo spát. Komunikace bez mobilu je pro ně snad stále obtížnější. Písmo mladých organizátorů, zapisujících závodníky
do prezenčních listin jednotlivých kategorií, bylo
sem tam špatně čitelné. Dvakrát tato skutečnost
vedla k tomu, že se závodníci se zkomolenými
jmény vraceli s nepřesně napsanými jmény na
diplomech.
Dovytváření výsledkových tabulek bylo rovněž
zajímavé, jelikož přijetí a dodržování jednotného
vzoru je bohužel pro děti čím dál tím větší problém.
Při kontrole výsledků v lezení na obtížnost
u dívek 1. stupně se stala navíc chyba. Což se,
myslím nejen pro mě, stalo nemilým překvapením. Součet hodnot cest totiž nesouhlasil a pořadí se tím pozměnilo.
Méně nepříjemné bylo, že hodinu po závodech

byly vidět nějaké ty drobky ve sportovní hale. Naštěstí v šatnách byl nepořádek minimální a dvě
zapomenuté židle douklidit už byla brnkačka.
Dovolím se pozastavit nad tím, co pořadatelé
nedokáží tak úplně ovlivnit.
Na můj vkus se trochu plýtvalo s jídlem, které bylo vidět vyhozené v koších. Navíc plechovky
použitých energetických nápojů jsou důkazem
pokračujícího nesmyslného trendu, který v dlouhodobém pojetí působí negativně na tělo i duši
vyvíjejícího se mladého sportovce. Jde o ukázku
toho, že se máme velmi dobře a mezi dětmi je
dostatek peněz na věci nedůležité. Na to konto je
patrné, že pro některé dospělé prodejce či dárce
je jednodušší dětem tyto výdobytky doby předávat a ovládat jejich nedozrálé hlavičky nevhodným
vychytralým způsobem. Škoda, že ti důslednější
jsou pak v dětských očích za nepřející „trotly“
a bludný kruh výchovy a vzdělání se uzavírá. Proto jsme pro občerstvení organizátorů zvolili ovoce
(jablka) a zeleninu (okurku, mrkve, zelí). V 11 hod.
dojel i zástupce Pekárny-Borová a předal čerstvý

chléb a pečivo na ochutnání všem, kteří se akce
jakýmkoli způsobem zúčastnili.
Děkuji za Ty, kteří byli schopni pořadatelům
jen tak, sami od sebe, pomoci např. s přinášením
a odnášením různých věcí a závodních pomůcek
v průběhu závodů a při úklidu.
Vážíme si těch, kteří dokázali přehlédnout
i drobný nedostatek, neb vědí, že nejsme stroje.
Počkali s úsměvem na opravení chyby. Dokonce poděkovali, ba co víc, i vytvořili diplom jednomu z organizátorů a při odchodu popřáli do
budoucna hodně zdaru.
Do krajského kola se ale již nepostupovalo.
K tomuto postupu jsme se v minulosti přičinili jen jednou a to se spoluzakladatelem závodů
Martinem Červem a dalšími aktivisty.
Zmínit se musím samozřejmě i o sponzorech
cen pro děti – Ravensburger Karton, Prima
Sport, Ocún, Pekárna Borová, Kniha Petrová, Železářství Andrlík, Elektro Kelvin, Město Polička,
ŠSK ZŠ-Na Lukách.
S pozdravem a pádům do lana zdar přeje S.
Nožka, Šsk při ZŠ-Na Lukách,
HK-Polička SVČ Mozaika a ostatní, kteří se
podíleli na organizaci lezeckých závodů.
Pevně doufám, že jsme přispěli k tomu, aby
se v lidech prohloubila schopnost spolupracovat
a vzájemně si pomáhat…

MISTR SLOVENSKA z Poličky
Také v roce 2020 se Jaroslav Špaček zúčastnil závodů ve sprintu silničních motocyklů v kategorii SM3 1000+ šampionátu
Slovenské motocyklové federace.
Sezóna začala až v červenci, a to závodem v Trenčíně. Byla ale plná omezení
a opatření skrze koronavironou pandemii.

Všichni účastníci to respektovali a hrdě reprezentovali svůj stát.
Jaroslav závodil na svém motocyklu Suzuki GSX-R 1000R, který byl na sezónu výborně připraven mechanikem Josefem Radkovičem. Motocykl má úžasných 228 koní.
Během léta Jaroslav stihl odjet 6 závodů,
které se konaly na území České republiky,
Slovenské republiky a Maďarska. Poslední závod v Maďarsku se musel ale zrušit,
protože Maďarsko uzavřelo na měsíc svoje
hranice. Po sečtení všech bodů se Jaroslav
stal vítězem kategorie SM3 1000+ a také
mistrem Slovenské motocyklové federace.
Tímto Jaroslavovi moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchu do dalších
sezón. On sám nám ještě prozradil, že v letošní sezóně se závodů zúčastní i jeho 4letý
syn Jaroslav.

NESEĎTE DOMA
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Poličské děti mají kam jít
– poděkování Mozaice!
z autorek, Irena Chroustovská ze SVČ Mozaika Polička.
„Nejoblíbenější trasy, podle reakcí dětí
a rodičů, byly stezky Broučkování a Bacha

Nejen poličské děti nadšeně využily
a užívají hry, které pro ně připravilo SVČ
Mozaika Polička. Pověst o skvělých hrách
se roznesla po celém svitavském regionu
a rodiny s dětmi přijely a přijíždějí do Poličky „hrát“. Hlavní motto akce – „Mít kam jít“
je splněno! A všem do Mozaiky chceme tímto vyjádřit velké poděkování!
„Celkem bylo připraveno 10 samoobslužných tras pro všechny věkové kategorie.
Hry byly v parku, na cyklostezce, u přehrady, u chovatelského areálu a nejatraktivnějším místem byl Liboháj,“ popisuje jedna

na Raracha. Místo tradičních dílen jsme
chystali balíčky s návody a výtvarným
materiálem na tvoření ke dveřím Mozaiky.
Nachystali jsme 1 305 balíčků! Vyráběly
se dýně, keramické ozdoby, sovičky, čerti,
andělé, sobi, ptačí krmítka… kutilové tvořili ze dřeva a špuntů. Týden před Mikulášem jsme každý den od 16 do 19 hodin
Mozaiku půjčovali čertům,“ upřesňuje Irena
Chroustovská.
Budova Mozaiky byla vždy krásně nazdobená pro příslušné období a svátek – na

Halloween, čerty a samozřejmě na Vánoce.
Aktuálně probíhá v parku Zimní hra pro
nejmenší a Po stopách Yettiho se mohou
vydat děti od první třídy.
Informace a fotky jsou na Facebookové
skupině MÍT KAM JÍT a na www.mozaika-policka.cz.
Děkujeme!!!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vánoce v Poličce
Poličský rekord
– 1 km a 5 500 diod
Směrem na obec Jedlová, v ulici Bezručova, bydlí pan Doležal, který zdobí každým
rokem svůj dům vánočním osvětlením. Letos rozvěsil více než 1 km osvětlení, 5 500
diod a 40 ks elektrických traf. Svítící dům je
každým rokem více a více osvětlen a stojí
za to se na něj jít za dlouhých zimních večerů podívat a načerpat atmosféru vánočních
svátků.
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