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_ stručné zpravodajství
Leden

100 let oslavila dne 12. ledna 2018 nejstarší
občanka města Polička paní Marie Žertová.
Jubilejní 10. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec roku regionu Svitavska proběhl
23. ledna v Tylově domě.

Duben

Dlouhodobé uzavření kostela sv. Jakuba
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, díky úspěšné dotaci proběhnou opravy ve výši až 71 mil.
korun.
Nový tobogan a vířivka na plaveckém bazénu.
Zahájena zásadní rekonstrukce ulice Zákrejsova.

Květen

Říjen

5.–6. října proběhly komunální volby – vítězem poličských voleb je ODS, která získává
24 517 hlasů a 9 mandátů v zastupitelstvu
města.
25. října se konalo slavnostní setkání u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, 100. výročí skautské organizace
v Poličce a 90. výročí Masarykovy ZŠ, zasazena byla Lípa svobody.

Městský park má novou cestu, a to dřevěnou
lávku vedoucí od železného mostu až k parkovišti u Tylova domu, lávku doplňuje i nový moderní mobiliář.
Mladší žákyně TJ Spartak Polička získaly titul Přebornic Pardubického kraje.
Vysvěcen a k užívání předán nový dům Oblastní charity Polička ve Vrchlického ulici.

Paní Marie Žertová slaví 100 let

Únor

Rozpočet města Poličky schválen s výdaji
ve výši 392 mil. Kč, jedná se o rozpočet s nejvyššími kapitálovými výdaji v historii města –
177 mil. Kč.

Březen

Velvyslanec České republiky v USA Hynek
Kmoníček přiváží do Poličky unikátní dopisy
Bohuslava Martinů a slavnostně je předává poličskému muzeu.
Zahájena rekonstrukce ulice Šaffova v centru
města.

Červen

Dny Poličky v Hohenemsu – velká prezentace našeho města v partnerském rakouském
městě.
Vedení města blahopřeje týmu VPS Novabrik
Polička k získání mistrovského titulu v celostátní lize sálového fotbalu.
Slavnostní výstava k 90. výročí otevření Masarykovy ZŠ v prostorách školy.

Červenec

Po třech letech náročné obnovy jsou znovu
zpřístupněny všechny 3 prohlídkové okruhy
ochozů hradeb.

Srpen

V Senátu PČR v Praze probíhá výstava „Martinů obrázky kreslící“.

Září

Senioři Pardubického kraje se sešli v Poličce – 25. září hostila Polička výjezdní zasedání
cca 50 zástupců seniorů z celého kraje.

Hynek Kmoníček předává dopisy B. Martinů
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Zasazení Lípy svobody

Listopad

Slavnostní ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Poličky se konalo
5. listopadu – starostou města Poličky je zvolen
Jaroslav Martinů, místostarostou Pavel Štefka.
Restaurování morového sloupu je po třech
letech dokončeno, 16. listopadu proběhlo jeho
slavnostní vysvěcení a také beseda s restaurátory.

Prosinec

Poličská knihovna slaví 170. narozeniny, a to
rozsáhlou rekonstrukcí a také vánočním koncertem kapely Nerez a Lucia.
Po 15 letech končí svoji práci šéfredaktora
Jitřenky Ing. Ivo Janeček, novou šéfredaktorkou
se stává Markéta Kutilová.
Rekordní návštěvnost hradu Svojanova poprvé překročila hranici 60 tisíc návštěvníků!

_ poličské festivaly
Polička Jazz 2018
18.–21. 4. 2018
Tylův dům v Poličce ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl připravil již po dvaadvacáté
v termínu 18.–21. dubna 2018 Polička JAZZ
festival, který byl zahájen ve středu hudebním
divadlem Ježkovy stopy – Proč nemohu spát.
Hlavní program byl připraven na páteční
a sobotní večer. I přes téměř letní počasí si
v pátek do velkého sálu Tylova domu našlo
cestu mnoho příznivců tohoto hudebního žánru. Ti si nenechali ujít vystoupení muzikantů
Martin Brunner Tria a Epoque Quartetu. Vyslechli jedinečné spojení jazzového tria s klasickým smyčcovým kvartetem. Během vystoupení zazněly skladby z Brunnerova autorského
cyklu „Morning Walks“, zkomponované přímo
pro toto uskupení. Druhý hudební zážitek večera připravilo Prime Time Voice. Seskupení
tvoří dámské vokální trio, které má široký
pěvecký záběr a skupina jazzových instrumentalistů. Postupně se Tylovým domem nesly
originálně zaranžované swingové hity, filmová
hudba, ale také vlastní vokálně jazzová tvorba.
O závěr pátečního programu se postaral Luboš

Andršt Group. Kytarista, skladatel a pedagog Luboš Andršt
je důležitou osobností české
populární hudby. Poličskému
publiku představil ale svoji
jazzovou polohu. A to hudebníky odměňovalo bouřlivým
potleskem.
Sobota byla posledním
dnem festivalu. Posluchači
si nejprve vyslechli Najponk
Trio, které nabídlo především
čistokrevný jazz. Poté jeviště
obsadil bigband Concept Art
Martin Brunner Trio a Epoque Quartet
Orchestra, který je na české
scéně mimořádným úkazem.
jsou sehraní, vyniklo například v četných imPostupně soubor zahrál skladby z alba „The
Prague Six“, pod vedením trumpetistky Ště- provizovaných pasážích.
Během hudebních produkcí Polička JAZZ
pánky Balcarové. Polička JAZZ festival uzafestivalu bylo možné potěšit také oko nad obvřelo vystoupení Eleny Sonenshine a kapely
razy Jam Session od výtvarnice, pedagožky
Jocose Jazz. Zpěvačka není místnímu publiku
neznámá. Vystupovala zde nejen v rámci festi- a ilustrátorky Ivany Měkotové. Ta zde představalu, ale také na klubových večerech. S kape- vila svůj osobitý pohled nejen na hudební svět,
lou Jocose Jazz spolupracuje několik let a že
který zachytila technikou suchých pastelů.

Martinů fest 2018
Město Polička patřilo ve dnech 6.–27. května 2018 již 21. ročníku Martinů festu. Tradičně se před zahajovacím koncertem v neděli
6. května uskutečnil akt u hrobu hudebního
skladatele Bohuslava Martinů. Poté byla v Ty-

Zahajovací akt festivalu u hrobu Bohuslava Martinů

lově domě zahájena vernisáží výstava Divadelní postavy z paličkované krajky autorky Jany
Kaplanové. Festival byl následně zahájen ve
velkém sále Tylova domu koncertem, na kterém vystoupil Pražský smíšený sbor a Kvarteto
Apollon s klavíristou Karlem
Košárkem. V programu zahajovacího koncertu zaznělo
Otvírání studánek, Mikeš z hor
a Klavírní koncert č. 2 od Bohuslava Martinů v podání Kvarteta Apollon.
Martinů fest pokračoval
v neděli 13. května koncertem
Hudby Hradní stráže a Policie
ČR. V pátek 18. května bylo
v pravé poledne do programu
festivalu zařazeno vystoupení
klavíristy Pavla Zemena určené nejen studentům. Mladý
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umělec měl ve svém repertoáru skladby Bohuslava Martinů, ale také Leoše Janáčka a jiných
skladatelů. V neděli 20. května si posluchači
nenechali ujít vystoupení Felixe Slováčka, Felixe Slováčka juniora a Vjačeslava Grokhovského.
Celý Martinů fest vyvrcholil v neděli
27. května vystoupením sopranistky Gabriely
Beňačkové a tenoristy Jakuba Pustiny, které
na klavír doprovodila Marta Vašková. Také
v závěrečném večeru nechyběl na programu
Bohuslav Martinů, a to jeho Písničky na jednu
stránku.
Po celou dobu festivalu byly návštěvníkům
k dispozici Studentské noviny Martinů fest
2018, které vydávali studenti Gymnázia Polička ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů
a Tylovým domem. Před každým koncertem si
tak návštěvníci mohli přečíst zajímavé rozhovory s účinkujícími.

_ poličské festivaly
Multižánrový festival Polička *555
17.–19. srpna 201
První festivalový den zahájila romská cimbálová muzika Romano Stilo, která před časem
odehrála více než 600 vystoupení s houslovým
virtuosem Pavlem Šporclem po celé České republice a v zahraničí. Kapela Alband – volné
sdružení muzikantů publiku představila bigbít,
z věže kostela svatého Jakuba Většího se rozezněly tóny Věžní hudby, o kterou se postaral
Dechový kvintet ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. V hlavním programu večera vystoupila
česká popová skupina Mirai. Závěr pátečního
večera patřil kapele Lee Banda. Její repertoár
tvořily autorské písně s folkrockovým nádechem.
Festival pokračoval v sobotu multižánrovým
repertoárem koncertním vystoupením kapely
The People, který se nesl od popu přes disco,
rock‘n‘roll až po swing a jazzové standardy.
Následně pódium patřilo majiteli zajímavého
hlasu, zpěvákovi, kytaristovi Tony Jochovi
a jeho přátelům, následovala česká kapela Yo
Yo Band, kterou vystřídal zpěvák Petr Rezek
a skupina Centrum. Housle, cello a piano –
precizní propojení světa klasické hudby, sou-

časné taneční scény a rockových melodií v interesantním
prostředí přinesly silnou vlnu
energie, emocí a vášně Lucie
Klasek a The Stringz.
Úchvatnou podívanou nad
městem rozzářil ohňostroj.
O závěr sobotního programu
se postarala známá kapela
Olympic.
Poslední den festivalu kroky
milovníků vážné hudby směřovaly do prostor barokní radnice na písňový recitál Tadeáše Petr Janda
Hozy. Odpolední vystoupení
dechové hudby Budvarky naplnilo prostor Palackého náměstí a závěr
nedělního odpoledne byl připravený pro nejmenší návštěvníky s kabaretem – Děti máme
mejdan, divadélkem a písničkami Honzy Petrase alias Honzy Poplety a Lenny Hedler. Městský park u hradeb je místem, kde děti po celou
dobu festivalu našly mnoho zajímavých atrakcí.
Součástí festivalových dnů je Staročeský
jarmark na náměstí, který nabízí v průběhu

festivalových dní nejen stánky s občerstvením,
ale také s mnoha dalšími produkty. Celý festival zajišťují po stránce programové i technické
pracovníci Tylova domu v Poličce.
Nasát úžasnou atmosféru 27. ročníku letního multižánrového festivalu přišlo cca osm
tisíc návštěvníků.

MIME FEST Polička 2018
18.–22. 9. 2018
MIME FEST je momentálně jediný mezinárodní
festival pantomimy v České republice.
Navazuje na spolupráci
se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru pantomimy. Zapojuje je
do širšího evropského kontextu a otevírá nové
možnosti setkání umělců.
Tendence festivalu je vytvoření nové tradice
a obnovení zájmu o pantomimu, která dnes dokáže překvapit svou moderní podobou.
Město Polička každoročně vítá nejen významné osobnosti, ale díky festivalu se stává
místem aktuálního dění ve světě pantomimy.
Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a představení reflektující aktuální kulturně – sociální otázky a projekty nabízející široký okruh forem mimického divadla.

Jeho nedílnou součástí je i edukativní činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol,
tak pro veřejnost.

Hlavní pořadatel: Pontopolis z.s. a Mime
Prague z.s. Letošní MIME FEST proběhne
v Poličce – 17.–21. 9. 2019.
Petra Jílková, www.mimefest.cz

Losers Cirque Company

Milan Sládek (SK) a Mimo Art Company (FIN)
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_ poličská kultura
Divadelní klub 2018
Provozovatelem DK je Divadelní spolek Tyl.
Rok 2018 byl čtrnáctým rokem fungování
tohoto multifunkčního zařízení.
Stejně jako v předchozích letech se i v roce
2018 mohli v Divadelním klubu potkat příznivci
nejrůznějších kulturních aktivit. Uskutečnilo se
zde více jak 130 akcí s průměrnou návštěvností
100 osob/akce. Jedná se o koncerty, divadelní
představení, filmové či sportovní projekce atd.
DK využívají pro svou činnost a prezentaci
také poličské organizace jako např. Pontopolis – Mime Fest, Jeden svět, besedy pro školy,
Políčko – Snow film fest, Městská knihovna –
Listování, Ekocentrum Skřítek – besedy, přednášky, Den stromů, Den vody, ZUŠ BM – jarní
koncert, Pionýr Polička, poličské základní

a střední školy a v neposlední řadě Divadelní
spolek Tyl – divadelní škola, zkoušky ochotnických představení… Své akce zde mají možnost pořádat i jednotlivci.
Díky podpoře města Poličky můžeme v první polovině roku 2019 realizovat nákup a instalaci nových basových reprobeden pro ještě
lepší posluchačský zážitek.
Divadelní klub by nemohl fungovat bez nezištné pomoci mnoha jednotlivců a především
podpory Zastupitelstva a radních města Poličky. Těmto všem a mnohým dalším patří velký
dík.
Tedy díky a na viděnou v Divadelním klubu.
			

Lukáš Zrůst

Městská knihovna Polička v roce 2018
Rok 2018 byl pro poličskou knihovnu ve
znamení velkých změn.
Kromě klasických výpůjčních služeb a zajišťování chodu regionálních knihoven poličská
knihovna nabízela kulturní program. A kdo za
námi v roce 2018 zavítal? Úspěšná česká spisovatelka Alena Mornštajnová s bestsellerem
Hana, kulturní publicista Jan Rejžek nebo politoložka Vladimíra Dvořáková. Příznivce moudré poezie potěšila návštěva českého písničkáře
Jiřího Dědečka. Vzpomeňme na akci konanou
v rámci Času pro neobyčejné zážitky, úspěšnou nejen mezi dětmi, Pohádkový labyrint ve
sklepení knihovny.

Tradičně jsme téměř každý měsíc na jevišti
Divadelního klubu listovali vybranými tituly seriálu LiStOVáNí. Nejvyšší návštěvnost
získala představení Co by můj syn měl vědět
o světě, A taková to byla láska nebo Nejlepší
kniha o fake news.
Ke vzdělávání dospělých v knihovně přispěly
kurzy Tvůrčího psaní nebo historické přednášky o nejstarších českých dějinách. Vzdělávání
dětí podpořila řada zajímavých programů. Již
tradičně pondělní pohádkové dopoledne patřilo nejmenším čtenářům. Nouzi o pohádkové
dílny neměly ani děti z mateřských škol. S žáky
základních i středních škol jsme se setkávali
při vzdělávacích lekcích zaměřených na podporu čtenářské,
mediální a informační gramotnosti, u příprav k maturitě a jiných témat.
V rámci své nakladatelské
činnosti obohatila knihovna
knižní trh titulem poličského
rodáka Václava Grubhoffera
Zdánlivá smrt.
Období velkých změn pro
knihovnu a její čtenáře nastalo
na podzim, kdy stavební práce spočívající ve vybudování

Pohádkový labyrint ve sklepení knihovny

půdní vestavby pro umístění centra technického vzdělávání vedly k uzavření knihovny a otevření dočasné pobočky.
S koncem roku jsme se rozloučili vánočním
koncertem skupiny Nerez, který byl věnován
170. výročí založení knihovny. Těšíme se na
shledanou v nové v knihovně!
K. Kašparová

Dočasná pobočka knihovny
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_ poličská kultura
Městské muzeum a galerie Polička – Centrum
Bohuslava Martinů v roce 2018
Muzeum poskytuje služby občanům, školám a návštěvníkům města, ale současně pečuje o bohatý sbírkový fond.
Mediálně nejsledovanější událostí bylo předání stovky dopisů Bohuslava Martinů adresovaných čechoameričanovi Franku Rybkovi,
jehož potomci věnovali kolekci poličskému
muzeu prostřednictvím velvyslance ČR Hynka
Kmoníčka.
V roce 2018 muzeum připomnělo 100. výročí vzniku republiky výstavou Polička v osmičkách 1918–2018. K příležitosti 80. narozenin nejslavnějšího poličského malíře byla
uspořádání výstava Zbyšek Sion – obrazy ze
studentských let. Mimořádné pozornosti se
těšila výstava Kresby Bohuslava Martinů, která byla doprovázena reprezentativní publikací,
podpořenou Ministerstvem kultury ČR. Z dal-

ších výstav si zaslouží připomenutí: Fenomén
Merkur, Známé i neznámé podoby Radka Pilaře, 71. umělecký salon (Martin Mainer a Adam
Kašpar), 100 let skautingu v Poličce a Vánoční
výstava betlémů.
Jako každoročně proběhla první červnovou
sobotu, ve spolupráci s řadou dalších institucí, noční prohlídka Poličky s názvem Čas pro
neobyčejné zážitky (muzeum si prohlédlo 1118
osob). Prázdninový čas zpestřil program multižánrového Poličského kulturního léta, který byl
připraven ve spolupráci s Městskou knihovnou
na zahradě Centra Bohuslava Martinů.
Celková roční návštěvnost činila 30.000
osob. Muzeum je místo pro zábavu a poznání.
MMG

Vernisáž obrazů Z. Siona

Tylův dům v roce 2018
Kulturní akce pořádané Tylovým domem
navštívilo v roce 2018 celkem 62 364 diváků.
Bohatý výběr různě zaměřených tvůrců, herců, tanečníků, zpěváků a hudebníků byl hlavním mottem při přípravě této úspěšné sezóny.
Mimo pravidelné festivaly – Jazzový, Martinů
fest, multižánrově laděný letní festival Polička*555 a nesoutěžní přehlídky Zákrejsova
Polička, se jednalo především o činohry. V nabídce byla díla hudební, cestopisná, zábavné

pořady a filmové projekce. Pokračovaly dva
cykly Divadelního předplatného v jarní a podzimní sezóně.
Velmi úspěšná byla také koncertní sezóna,
během níž se odehrála v Tylově domě řada
vyprodaných koncertů s širokým žánrovým
rozptylem.
V oblasti vážné hudby proběhly hlavně koncerty v rámci Kruhu přátel hudby, navíc jsme
přivítali i holandský mužský sbor Die Haghe
Sanghers a letní koncert vítězů
12. ročníku litomyšlských mistrovských kurzů. K výročí republiky jsme uspořádali koncert houslového mistra Václava
Hudečka spolu s komorním
orchestrem Musici Boemi.
Nedílnou součástí programu Tylova domu jsou
samozřejmě i dětské pořady,
maškarní karneval a filmové
projekce, které byly doplněny

Ozvěny Polička Jazz 2018
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vhodným programem pro školní družiny. Dětem také patřily tradiční akce, např. v rámci
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, kde
jsou aktivně zapojovány do programu. Tylův
dům se stal útočištěm řadě mateřských škol,
které zde „pasují“ své děti na školáky.
Kino v roce 2018 zvedlo svoji průměrnou
návštěvnost oproti minulému roku z 55 diváků
na 68 diváků na jednu filmovou projekci.
V přísálí velkého sálu proběhly zajímavé
výstavy. S největší odezvou se setkala výstava
divadelních postav z paličkované krajky autorky Jany Kaplanové.
K stálým expozicím patří výstava v sálku
B. Martinů, která mapuje minulé ročníky Martinů festů.
Tylův dům v Poličce děkuje všem příznivcům, návštěvníkům a spolupracovníkům za
jejich neúnavnou přízeň a pomoc a těšíme se
s vámi na akcích v roce 2019.
Alena Báčová

_ poličská kultura
Galerie Kabinet Chaos 2018
V roce 2018 se uskutečnilo 12 výstav profesionálních umělců, z nichž k nejzajímavějším
patřila výstava fotografických lightboxů Elišky Šárkové, nebo vesmírné obrazy malované
pomocí kinetických strojů Jakuba Roztočila.
Osobně mně byla nejbližší ekologicky a mytologicky zaměřená výstava Jakuba Tomáše Orla.
Symposium Chaos Start 2018 přineslo
několik akcí, workshopů a přednášek během
letního setkání. Velmi úspěšná byla kreativní
dílna pro děti od 3 do 15 let, které se zúčastnilo
16 dětí, z nichž více jak třetina byla ze Stříteže. Děti pod vedením Štěpánky Nikodýmové
a Martina Karla Klusoně vytvářely z místního
jílu a přírodnin sochu Golemátka v nadživotní
velikosti. Tématem symposia Chaos Start 2018
bylo Tělo – hmota. S mexickým šamanem Xolotlem jsme posílali déšť, který nás obšťastňoval po mnoha dnech sucha do ohněm pustoše-

Golemátko rituál oživení

né Kalifornie v USA. Vrcholem
letní sezóny byla výstava Velryba a červ americké umělkyně
Barbary Benish, která žije 30
let v Čechách a je významnou
kulturní a ekologickou aktivistkou. Uskutečnil se i průvod žen z usedlosti Chaos do
Poličky, jako manifest oslavy
svobody proti fašizujícím a totalitním tendencím ve společnosti a k oslavě krásného dne
a přírody.
Od 15. 12. 2018 zůstává v al- Golemátko Chaos dílna děti 2018
ternativním prostoru Chaosbox
poslední skupinová výstava
roku 2018 Sousedé sobě 2018. Tématem vý- a začátku dubna se rozjíždí výstavní sezona
stavy byly „Volby“, rozhodnutí, nejen politická, 2019, v které uvidíte řadu zajímavých výstav,
ale i osobní. Zúčastnilo se 15 umělců a tvůrců
které budou opět rezonovat s přírodními témaz našeho mikroregionu. Např.: ty, na které je naše galerie orientovaná.
Jiří Štourač z Bystrého, Šárka
Těšíme se na setkávání s Vámi u nás v naHrouzková z Horního Újezdu, šem alternativním, ale krásném přírodním proTomáš Ruller z Křižánek, Ja- storu usedlosti Chaos ve Stříteži u Poličky.
kub Tomáš Orel z Jimramova,
Kontakt: verbrom@gmail.com.
Marek Rejent z Proseče, ŠtěAktuální program najdete na: FB: Galerie
pán Jílek a Veronika Hrčková – Kabinet Chaos, Artmap: Galerie Kabinet ChaJílková z Babky, Martin Jelínek os, www.planeta-chaos.cz. Adresa: Střítež 68,
a Hana Jelínková z Krásného, Polička, 57201.
Mikuláš Medlík z Lubné, Asol
Za podporu v minulých letech děkujeme,
z Jedlové a Ana Víšková a její
dobrovolníkům, městu Polička, Agosto Founnedávno zesnulý přítel kon- dation, sponzorům a MKČR.
ceptuální sochař Jiří Čujan,
Za Spolek Planeta Chaos z.s.
s kterým žili na nedalekých
Františkách. Od konce března
M.A. Veronika Šrek Bromová
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_ poličské investice
Regenerace památek na území města
Obnova městského gotického
opevnění v r. 2018 Hradební
úsek SO 22 – obnova zdiva za
domy č. p. 40-42 – etapa 2018
Po dokončené I. etapě „Obnova hradebních
ochozů a střech věží“ úseků SO 16-18 obnovy v r. 2017, která se týkala části jižního hradebního okruhu – Na Valech (se vstupem z ul.
Komenského), zůstala pro rok 2018 k realizaci
II. etapa zpracovaného projektu „Úsek SO 22 –
obnova zdiva za domy č. p. 40-42“, čímž došlo
k naplnění a ukončení celého projektu regenerace předmětných hradebních úseků městského opevnění v Poličce.
Projekt etapy roku 2018 řešil narušenou,
místy havarijní statiku hradebního zdiva v prostoru Na Valech, což představovalo především
rozebrání líce zdiva v plochách poškozených
statickou poruchou, jeho přezdění a upevnění
celého líce hradby pomocí ocelových tyčových
kotev a injektování k jádru hradby a další stavební práce.

Dodavatel stavby: GEOGARD, s. r. o.,
Chrudim

Náklady celého díla: 2 957 310 Kč vč.
DPH,

I. etapa – realizovaná v r. 2017:
2 164 200 Kč vč. DPH.

II. etapa – realizovaná v r. 2018:
793 109 Kč vč. DPH

Příspěvek Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace MPR a MPZ:
325 000 Kč

Revitalizace hradebního okruhu
městského opevnění v Poličce
1. a 2. etapa, I. část 2018
V roce 2017 byla nastartována příprava nového projektu na další roky za účelem získání
dotací z Programu regenerace MPR a MPZ od
Ministerstva kultury ČR.
Byla zpracována projektová dokumentace
Revitalizace hradebního okruhu městského
opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, která řeší
obnovu hradeb na pozemcích města, 3. etapa
pak zahrnuje hradební úseky na pozemcích
soukromníků (jihozápadní část okruhu – Na
Valech).
Stavební práce I. části v r. 2018 se odvíjely
na vybraných hradebních úsecích hradebního okruhu, které vykazovaly stavební závady
a narušení. Zpracovaný projekt řeší celkovou
revizi hradebního okruhu – zděných kamenných konstrukcí (kurtiny, bašty) a především
konstrukcí dřevěných (střechy, zábradlí apod).
Zahrnoval stavební zásah na hradebních věžích, kde se jednalo o výměnu poškozených
střešních krytin věží (dřevěný štípaný šindel,
eternitové šablony), výměnu napadených a poškozených částí krovových konstrukcí, provedení ochranných nátěrů dřevěných konstrukcí
a prvků, lokální opravy poškozeného spárování
zdiva na líci těles bašt, osazení uvolněného kameniva a další stavební práce.
Dále se opravovaly objekty hradebních zdí.
Jednalo se o obnovu koruny parkánové zdi, lokální opravy narušeného spárování zdiva z lomových kamenů na líci hradebních zdí, lokální
oprava poškozených omítek, osazení uvolněného kameniva, provedení nátěrů dřevěného
zábradlí, ocelového schodiště a další stavební
práce.

Dodavatel stavby: GEOGARD, s. r. o.,
Chrudim

Náklady celého díla: 5 463 104 Kč vč.
DPH

I. etapa – realizovaná v r. 2018:
2 732 965 Kč vč. DPH

Příspěvek Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace MPR a MPZ:
1 254 000 Kč
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Restaurování Mariánského
(morového) sloupu
Poličský morový sloup – unikátní národní
kulturní památka, byl od jarních měsíců r. 2015
zahalen lešením. Probíhaly zde důležité restaurátorské zásahy na jeho obnově a záchraně.
V poslední pracovní sezóně 2018 byly
kompletně dokončeny všechny plánované
restaurátorské práce. Bylo nutné dokončit těleso schodiště, revidovat povrch sloupu před
závěrečnými úpravami a dokončit práce na sekaných kopiích a jejich osazování.
Bylo dokončeno restaurování velkého erbu
nad sochou sv. Václava, který musel být demontován kvůli manipulaci se sochou světce
pod ním. Pokračovaly práce na plastických
a barevných retuších. Důležitou kapitolou byla
také kompletní obnova všech nápisů ve spodní etáži pod sochami největších světců. Starší
zlacené nápisy byly rekonstruovány a opět
vyzlaceny. Mladší barvené nápisy byly rovněž
rekonstruovány včetně barevného zvýraznění.
Při obnově nápisů byla snaha zachovat z „původního“ zlacení co nejvíce a zbytečně nepřezlacovat dochované části písma. Mladší barvené nápisy byly barevně obnovené celé. Během
retuší došlo opět i k zesvětlování tmavých míst.

_ poličské investice
Pilíře oplocení byly kompletně vytmelené
a řetězy byly, po očištění, znovu natřeny kovářskou barvou.
Na konci léta byly dokončeny kopie soch
sv. Václava a sv. Víta, na podzim byla dokončena i socha sv. Šebestiána. Poté následovalo
jejich osazení na místa původních originálů.
Z menších doplňků v přírodním kameni byly
dokončeny a osazeny dvě hlavičky andělíčků
s křídly, jeden mráček, ruka anděla s drapé-

rií a hlavička anděla. Zároveň byl zhotoven
a osazen kus římsy pod sochou sv. Anny, který
zároveň slouží pro umístění datace provedené
obnovy „2015–2018“.
Celá akce je zdokumentována v závěrečné restaurátorské zprávě popisující rozsah
a průběh restaurátorských prací. Restaurátorské práce prováděl tým odborníků pod vedením sochaře restaurátora Mgr. BcA. Petra
Glásera.


Celkové náklady restaurování – kompletní obnovy 2015–2018: 5, 4 mil. korun
vč. DPH.

Náklady etapy 2018: 723 520 Kč vč. DPH.
Akce obnovy byla prováděna s využitím
dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
v roce 2018 (396 tis. Kč)

Rekonstrukce a úpravy budov a parku
Realizace úspor energie – Městský
úřad Polička, Palackého nám.160
Celková rekonstrukce budovy úřadu na
Palackého náměstí odstartovala v září 2017.
Opravy probíhaly za plného provozu úřadu.
Rozsah oprav: zateplení obvodových zdí objektu v atriu, výměna střešní krytiny, stavební
úpravy prostranství dvora včetně nové kanalizace, výměna a repase oken, kompletní rekonstrukce zastaralého topného systému, nové
sociální zázemí pro veřejnost – bezbariérové,
obnova fasády památkově chráněného objektu
a další stavební práce.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost ŠAFÁŘ CZ, s. r. o., která vykonávala
též autorský dozor a technický dozor investora.

BOZP: Luděk Trunečka, Svitavy

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní
firma, s. r. o., Jezbořice – Pardubice
(I. etapa – zateplení + výměna oken
a úprava dvora)

Instav Hlinsko, a. s. (II. etapa – rekonstrukce otopné soustavy)

Nový tobogán na plaveckém bazéně


Celkové náklady: 11 mil. Kč vč. DPH

I. etapa: 7 mil Kč vč. DPH

II. etapa: 3,6 mil. Kč vč. DPH

Dotace: 2,1 mil. Kč (40 %)

Realizace: září 2017 – srpen 2018
Rekonstrukce krytého plaveckého
bazénu v Poličce – V. etapa
Předmětem byla realizace vířivky a tobogánu vč. všech dalších souvisejících stavebních
úprav. Nový magický a pestrobarevný tobogán s vizuálními světelnými efekty má délku
72,84 m, slavnostní zahájení provozu proběhlo
ve čtvrtek 19. dubna na Plaveckém bazénu.

Realizace: srpen 2017 – březen 2018

Projektová dokumentace stavby: APOLO
CZ, s. r. o. Polička (zároveň na stavbě
působila jako technický dozor investora)

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU, s. r. o. Bystřice.

Náklady: 17 mil. korun. (z rozpočtu města
Polička)
Rekonstrukce domu
č. p. 491 na ulici
9. května v Poličce pro
účely sociálního bydlení
Komplexní
rekonstrukce
rodinného domu, který město
Polička koupilo za účelem výstavby bytů. Vznik 6 bytových
jednotek o velikosti 2+kk. pro
sociální účely.
Akce byla spolufinancována
z dotace IROP.
 Náklady: 9,5 mil. Kč,
dotace: 7,2 mil. Kč (90 %
způsobilých výdajů)
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Projektová dokumentace: Ing. arch. Karel
Bidlo (boine!architekti)

Autorský dozor: Ing. arch. Jitka Bidlová

Technický dozor: ŠAFÁŘ CZ, s. r. o. Polička

BOZP: Luděk Trunečka, Svitavy

Zhotovitel: PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč

Realizace: duben – listopad 2018
Stavební úpravy komunikací
a zpevněných ploch v městském
parku v Poličce vč. mobiliáře
a osvětlení – etapa 1 A a 1 B
Předmětem akce byly stavební úpravy chodníku na hrázi rybníku (mezi evangelickým
kostelem a parkovištěm u divadla), který byl
posunut dále od rybníku (mezi stromy) a jeho
původní povrch nahradila nová velkoplošná
betonová dlažba, umístěn byl nový mobiliář.
Byla nainstalována nová plakátovací plocha,
upraven výjezd z parkoviště u divadla na silnici ul. Vrchlického, zhotovena vyhlídka nad
výpustí rybníka.
V části parku Na Valech byla zhotovena nová
dřevěná páteřní cesta procházející alejí od
železného mostu až k parkovišti a vyměněna
svítidla veřejného osvětlení. V obou částech
parku byly osazeny nové lavičky a odpadkové
koše. Prostranství bylo dále doplněno novou
výsadbou zeleně.

Projektová dokumentace: Ing. arch. J. Bidlová, Ph.D. a Ing. arch. K. Bidlo, kteří
zároveň na stavbě působili jako technický
dozor investora.

Zhotovitel: PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč.

Náklady: 7,7 mil. Kč.

Realizace: srpen 2017 – červen 2018

_ poličské investice
Dopravní a technická infrastruktura
Rekonstrukce ul. Šaffova
a Tylova v Poličce
V říjnu 2017 byly zahájeny práce v dalších
ulicích historického centra města.
Rozsah akce zahrnoval rekonstrukci komunikací a chodníků (zpevněných ploch), výměnu
veřejného osvětlení a stavební úpravy kanalizace bezvýkopovou technologií. Součástí
byla výměna vodovodu a instalace chrániček
pro optické kabely. Stávající asfaltový povrch
komunikací byl nahrazen žulovou dlažbou 100
x 100 mm. Původní chodník v ul. Šaffova ze
žulové dlažby 100 x 100 mm byl rozšířen
a nově vydlážděn betonovou velkoformátovou
dlažbou – obdobně jako v již zrekonstruovaných ulicích v centru města.

Realizace: říjen 2017 – září 2018

Architektonické řešení: Mg.A. M. Medlík,
Lubná.

Projektová dokumentace: L. Klodner,
Rohozná.

Technický dozor: Ing. M. Štrup, Ústí n. O.

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Náklady: 12,5 mil. Kč.
Stavební úpravy chodníků u silnice
II/360, ul. Zákrejsova v Poličce
V dubnu odstartovala rozsáhlá stavební akce
v ulici Zákrejsova – oprava silnice a chodníků.
Pardubický kraj ve své režii provedl rekonstrukci silnice od evangelického kostela až po
značku „Polička“ na konci města u sjezdovky
v hodnotě 18 mil. korun.
Město Polička zainvestovalo stavební úpravy stávajících chodníků, kde původní povrch
nahradila nová betonová zámková dlažba,
došlo k prodloužení chodníku po levé straně
ulice k cyklostezce do Bořin, byla vyměněna
část lávky přes Jánský potok a vznikl nový záliv
u autobusové zastávky mezi č. p. 542 a 547.
Stavební úpravy chodníků byly spolufinancovány z dotace ze SFDI ČR, která představuje
85% uznatelných nákladů

Projektová dokumentace: Ing. M. Beneš,
Polička.

Technický dozor: Ing. M. Štrup, Ústí n. O.

Zhotovitel: Skanska, a. s.

Realizace: duben – září 2018

Náklady: 3,3 mil. Kč

I. etapa infrastruktury lok.
Bezručova v Poličce – dokončení
komunikací a zpevněných ploch
V roce 2018 byly dokončeny vrchní vrstvy
komunikací a zpevněných ploch předmětné
akce. Silnice dostaly asfaltový povrch a chodníky byly vydlážděny.
Ostatní inženýrské sítě pro následnou výstavbu rodinných a bytových domů vč. podkladních vrstev komunikací byly realizovány již
v roce 2015.

Projektová dokumentace: Ing. A. Hlavatý,
Pardubice

Technický dozor: APOLO CZ, s. r. o. Polička

Zhotovitel: AGILE, spol. s r. o. Ústí n. O.

Realizace: červen – prosinec 2018

Celkové náklady: 33 mil. Kč, z toho letošní dokončení komunikací: 9,5 mil. Kč
III. etapa infrastruktury
lok. Bezručova v Poličce
V září bylo zahájeno budování sítí pro poslední III. etapu výstavby rodinných domů
v této lokalitě.
Předmětem byla realizace technické a dopravní infrastruktury (inženýrských sítí a komunikací) pro následnou výstavbu dalších 18
rodinných domů.
Investorem vodovodu je Svazek obcí Vodovody Poličsko.
Komunikace byly provedeny pouze v podkladních vrstvách – vrchní vrstvy budou dokončeny po realizaci min. poloviny vlastních
rodinných domů.

Projektová dokumentace: Ing. A. Hlavatý,
Pardubice

Technický dozor: Ing. M. Štrup, Ústí n. O.

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s.

Realizace: srpen – prosinec 2018

Náklady: 13,8 mil. Kč
Opravy chodníků
Opravy stávajících chodníků (ul. Ladova,
Nerudova, Hegerova), kde původní povrch nahradila nová betonová zámková dlažba, nové
chodníky z betonové zámkové dlažby (v průmyslové zóně – od železničního přejezdu po
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levé straně k provozovně JIP, podél plotu areálu ZŠ na ul. Rumunská).

Projektová dokumentace: L. Klodner,
Rohozná (chodníky na ul. Ladova,
Nerudova, Hegerova), společnost
Optima, spol. s r. o. V. Mýto (chodník
v průmyslové zóně) a Ing. M. Beneš,
Polička (chodník na ul. Rumunská)

Zhotovitel: PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč

Realizace: říjen 2017 – červen 2018 (ul.
Ladova, Nerudova)

březen – květen 2018 (ul. Hegerova)

červen – červenec 2018 (chodník v průmyslové zóně)

červenec – srpen 2018 (ul. Rumunská)

Náklady: 3 mil. Kč (ul. Ladova – Nerudova – na financování oprav chodníků
se podílela společnost VČE-montáže, a. s. z důvodu realizace elektrických
kabelových rozvodů ve výši 511 tis. Kč),
475 tis. Kč (ul. Hegerova), 670 tis. Kč
(chodník v průmyslové zóně), 195 tis. Kč
(ul. Rumunská)
Stavební úpravy části
komunikací na hřbitově
u sv. Michaela v Poličce
Další etapa dláždění komunikací na hřbitově
ze žulové dlažby 100 x 100 mm.

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Náklady: 600 tis. Kč

Realizace: červenec – září 2018

Komunikace k evangelickému kostelu z ul.
E. Beneše v Poličce
Příjezdová komunikace
z asfaltového recyklátu
a betonové zatravňovací dlažby ke
kostelu ČCE (kolem MŠ Čtyřlístek)
Součástí akce bylo i oddělení komunikace
plotem a bránou od areálu MŠ a od areálu ČCE.

Projektová dokumentace: Ing. P. Klusoň,
Polička

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s.

Realizace: červenec – srpen 2018

Náklady: 485 tis. Kč

_ poličské investice
Investice realizované v r. 2018 v oblasti školství
Realizace úspor energie –
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Rozsah stavební rekonstrukce: zateplení budovy včetně výměny otvorových výplní, odizolování zdiva budovy podřezáním zdiva a vložením hydroizolace v přízemí staré části budovy,

zhotovení nových podlah, úpravy otopného
systému a rekonstrukce hygienického zázemí
v přízemí, úprava hudebního sálku včetně prostoru pro účinkující při školních koncertech,
instalace vzduchotechniky, nová fasáda, osazení venkovních žaluzií a další stavební práce.
Projekt byl realizovaný za finančního přispění evropských
dotací z Operačního programu Životní prostředí ve výši
2,1 mil. Kč.
Projektant: Šafář CZ, s. r. o.,
Polička

Technický dozor: Ing. Milan
Štrup z Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: ISOTEP, s. r. o.,
Ústí nad Orlicí
Náklady: 8,1 mil Kč
Realizace: červen – listopad 2018

Modernizace dětského
dopravního hřiště v Poličce –
světelné signalizační zařízení
Instalace nových semaforů na dětském dopravním hřišti v blízkosti Základní školy Na Lukách Polička pro dopravní výuku dětí z mateřských a základních škol. Osazení semaforů: na
čtyřramenné křižovatce, přechodu pro chodce
a imitaci železničního přejezdu.

Studie: ELTODO, a. s., Praha, pobočka
Hradec Králové

Zhotovitel: ELTODO, a. s., Praha, pobočka Hradec Králové

Cena za dodávku a instalaci vč. doprovodných nákladů: 694 tis. Kč

Dotace z Pardubického kraje: 400 tis. Kč

Realizace – srpen 2018

Akce realizované z prostředků kapitoly životní prostředí v roce 2018
Intenzifikace ČOV Polička
Realizace stavby probíhá od září roku 2017
a bude dokončena v prvním pololetí roku 2019.
Technický dozor provádí Ing. Milan Štrup
z Ústí nad Orlicí, autorský dozor firma KONEKO, spol. s r. o. z Ostravy. V roce 2018 byly
mj. provedeny stěžejní části stavby – výstavba
nové dosazovací nádrže a budovy předzahuštění kalu včetně instalace technologie.

Dodavatel: Společnost pro ČOV Polička
(vedoucí společník KVIS Pardubice, a. s.)

Náklady akce: 32,5 mil. Kč bez DPH (rok
2018)
Obnova a ošetření vzrostlé zeleně
Podle projektu Péče o stromy zpracovaného firmou SEFE TREES, s. r. o. z Rosic u Brna,
pokračovala dle stupně naléhavosti obnova
a ošetření zeleně zahrnující kácení, výsadby
a statické zabezpečení stromů v různých částech města.

Dodavatel: Aleš Nádvorník, Česká Třebová; Daniel Stach, Opatov;

Miloš Kaucký, Těchonín; Lesy Horňácko, s. r. o., Rohatec;


Chameleos, s. r. o., Luže; T.E.S., s. r. o.,
Polička

Doba realizace: duben až prosinec 2018

Náklady akce: 2,3 mil. Kč
Polička – Střítež – výměna
vodovodního řadu (I. etapa)
Výměna vodovodu zahrnovala úseky v délce
792,4 m, 128,80 m, 313,40 m a 218,8 m včetně výměny hydrantů, uzávěrů a přepojení 20
vodovodních přípojek.

Investor: Svazek obcí Vodovody Poličsko

Dodavatel: BS-IMEX, s. r. o., Brno

Doba realizace: duben až listopad 2018

Náklady akce: 3,5 mil. Kč bez DPH
(z toho dotace od města Poličky
0,7 mil. Kč)
Kompostéry do Poličky
V rámci projektu „Kompostéry do Poličky“
bylo za účelem podpory domácího kompostování pořízeno s dotací od Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí:
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700 ks plastových domácích kompostérů
THERMOSTAR o objemu á 1000 l

100 ks plastových domácích kompostérů
HORTO o objemu á 700 l
Kompostéry byly formou výpůjčky bezplatně poskytnuty vlastníkům a nájemcům nemovitostí na území města Poličky.

Dodavatel: ELKOPAST CZ, s. r. o., Zlín

Doba realizace: květen až červen 2018

Náklady akce: 2,1 mil. Kč bez DPH
(z toho dotace 1,8 mil. Kč)

_ poličské spolky
Český svaz ochránců přírody
1. ZO ČSOP Polička, 38. rok působení v Poličce a blízkém okolí

Počet členů: 52 (27 dospělých, 25 dětí)
a dobrovolníci
Za podpory Programu péče o krajinu, CHKO
Žďárské vrchy a 80 dobrovolníků jsme pokosili
více než 7 ha vzácných luk, dvě lokality jsme
v zimě zbavili přebytečného náletu.
Pokosili jsme trasu naučné stezky u Poličky.
K významnému výročí republiky jsme vysadili na Dědku 30 ovocných stromků starých
krajových odrůd. Projekt Alej U břízek a Mlynářova cesta byl finančně podpořen Českým
svazem ochránců přírody v rámci programu
„Ochrana biodiverzity“
Rekonstrukce hájenky na Damašku pokračovala zejména budováním centrálního topení.
I přes probíhající rekonstrukci byla hájenka

hojně navštěvována dětskými
skupinami z širokého okolí.
Za podpory města Poličky
a MAS Poličsko jsme opravili
strop a střechu klubovny.
Oddíl MOP Brontíci při
ZŠ Pomezí získal 5. místo
v krajském kole Zlatého listu
v kategorii mladší a 7. v kategorii starší žáci. Brontíci se
již 22. rokem (nejdéle v ČR)
zapojili do mezinárodního projektu Globe, který sleduje vliv
počasí a podnebí na letokruhy Damašek – sekání mokřadů
borovic a postarali se o Louky
u Rohozné – 1,25 ha mokřadů.
ní putování tentokrát povodím řeky Chrudimky
Oddíl MOP Sekáči se pravidelně setkával
po stopách Keltů.
nad projektem PSSP a vydal se na tradiční letMartina Vopařilová, předsedkyně spolku

Český kynologický svaz, ZKO Polička 2018
Věnujeme se sportovní kynologii, agilitě
a dog dancingu. Organizace má 35 členů. Zájemci o výcvik psa se mohou účastnit psí školky, loni tak učinilo 25 majitelů z Poličska. Po
základním výcviku se mohou stát členy naší
organizace a pokračovat ve sportovní kynologii a dalších disciplínách na národní či mezinárodní úrovni.
V loňském roce byla dokončena výstavba
kryté haly a byly pořízeny nové odkládací kotce.

Štěně hovawarta z ch. stanice WonderSambuca

a Lucky Star Kuklík: Zkouška: FH1. Stopařský
Úspěchy našich členů a jejich psů:
G. Říhová a Alyscha z Gargamellu: Zkoušky: závod Klubu chovatelů ČSV 2. místo (dle FPr3
a FPr1). J. Stehlík a Corryn Da la Re: 3x KluboUPr2, SPr1, SPr2, IPO3. Účast na výběrových
soutěžích v Bochovicích a Třinci (2x 19. místo) vá výstava, tř. mladých V, V3, V. MV Praha V2,
+ 2. místo za nejlepší stopu. L. Kovářová a Me- res. CAC. Rodina Vendolských (ch. stanice NO
ridaVigilo: Zkoušky: ZZO1. Výstava: Český Javepol), 5 fen z ch. stanice Hartis Bohemia:
Donay, Walery, Kaila, Ronda, Ura. Výstavy: výveterán šampion. Poličský závod 7. místo (dle
ZZO). S fenou Cara Bardot Choďák: Zkoušky: borná ocenění. Narození štěňat u Walery, vrh
UPr2, FPr2. Narození štěňat vrh „F“ (4 psi, „U“ (3 psi a 3 feny).
Akce konané na naší ZKO: 14. 4. a 13. 10. –
1fena, ch. stanice chodského psa Choďák). Se
psem Drake Francis Choďák: Zkoušky: ZZO, Zkoušky dle národního a mezinárodního zkuBH, ZZO1. J. Vetešník a Angie z Hajlendru: Po- šebního řádu,
1.–3. 6. a 7.–9. 9. – Veselé závody s chodličský závod 2. místo (dle IPO1). J. Borovská
skými psy, 16. 6. Kozinův pohár, závod pro
a Felix: Poličský závod 5. místo (dle ZZO).
T. Kacálková a Body: Závody: O pohár Jen- chodské psy,
10.–28. 7. – Tábor talentované mládeže (mladí
štejna 1. místo, Máj Cap Praha 3. místo, SDD
Horní Počernice 2. místo, MR Praha 9. místo. kynologové ČR), 17.–19. 8. a 19.–21. 10. – VýCelkové umístění DD týmů v ČR 5. místo. P. Vaj- cvikové víkendy dobrmanů, 27. 10. – Poličský
sová a C.I.E, C.I.B. AimElderberryfrom Black závod, 15.–17. 10. – Setkání vrhu ch. stanice
WonderSambuca (hovawart).
Meadow: Zkoušky: UPr1, UPr2. Český grand
Kontakty a informace na:
šampion (MV Brno). Narození štěňat vrh „A“ 9
http://zkopolicka525. webnode.cz/
štěňat, ch. stanice hovawartů WonderSambuE-mail: zkopolicka525@seznam.cz
ca). B. Šifnerová a Yuzniy Ural Rus Marikon:
Výstavy: Slovenský šampion. Narození štěňat
https://www.facebook.com/ZKO-Poličkau Elli z Lesů Vysočinyvrh „M“ (4, ch. stanice -525-179539585429515/?ref=page_internal
velšteriérů Z Lesů Vysočiny). Z. Břicháčková
Pavlína Vajsová
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_ poličské spolky
Divadelní spolek Tyl Polička – rok tří premiér
Na počátku roku nejdříve sehrála skupina herců okolo Michala Moravce reprízu hry
s názvem „Divadelní komedie“. 26. dubna
pak proběhla premiéra hry Alejandra Casona
„Stromy umírají vstoje“. Režie se ujal skvělý
Láďa Vrabec, který se také objevil v jedné
z hlavních rolí. Druhou nejdůležitější postavu

sehrála neméně znamenitá Zdena Pávková. Ve
hře dále mimo jiné vystoupili Jitka Boháčová, Míra Běhoun, Lukáš Zrůst a řada dalších.
Premiéra byla více než povedená. Hra se reprízovala s nemalým úspěchem na festivalu
Zákrejsova Polička v říjnu.
Během léta se zjevily dvě nové kočovnické
hry. Skupina s názvem „Mladý
kočovníci“ předvedla zajímavý
výlet do dob, kdy bylo Bystré
sužováno švédskými vojsky.
Starší kočovníci neboli POPRASKD v rychlosti nastudovali hru Teorie nebe, která
pojednává o příčinách různých
událostí 20. a 21. století.
Aktivně se do divadelního dění zapojili také žáci
naší Divadelní školy vedené
MgA. a Mgr. Veronikou Jílkovou-Hrčkovou.

Teorie nebe

Jelikož je povolený počet slov právě překonán, nezbývá než nepsat nic o Rockoupání,
Divadelním klubu či zkušebně a o dalších aktivitách spolku…
Sepsal P. Erbes st.

Stromy umírají vstoje

Ekocentrum Skřítek z. s.
Inovovali jsme název na
Ekocentrum Skřítek z. s.
Uspořádali jsme přednášky pro veřejnost, které
se uskutečnily v Divadelním
klubu v Poličce – Konopné
potraviny; Český Banát, japonský Zen a návrat
(nejen) k přírodě aneb: O alternativním životě

v Rumunsku a Japonsku; Cesta mayského šamana do Santiaga de Compostela, promítání
filmů Bufo Alvarius: The Underground Secret
a Planeta Česko s následnými besedami s autory; Japonsko zevnitř za doprovodu česko-japonského uskupení Duo Kerlek. Celkem přišlo
217 účastníků.
Největší akcí pro MŠ a ZŠ byl Den stromů.
Zábavně vzdělávací program pro 339 žáků byl ve dvou
dnech připraven na čtyřech
stanovištích:
Strom života – mayský šaman Arturo Morales Cervantes
oslavoval Den stromů ukázkou
tradičních hudebních nástrojů
Mayů, na které si účastníci
sami zahráli, vyprávěl o dávných propojeních mezi stromem a člověkem.

Den stromů
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Mrtvý strom plný života – Ing. Ivo Janeček
vyprávěl, co se stane, když stromy umřou, že
dávají další život rostlinám, mechům, houbám
zvířatům…, jaký je koloběh života.
Co do lesa patří a nepatří – studenti gymnázia ukazovali, co můžeme v lese najít a jejich
vliv na něj.
Krátký film o životě v lese doplňoval čtveřici
stanovišť.
Na podzim jsme připravili pro školy a školky
vzdělávací programy Voda pro život,
Výroba ručního papíru, Čokoláda – kde se
vzala.
Vzdělávacích programů se celkem účastnilo
576 žáků a 55 pedagogů.
V letošním roce na všechny naše akce přišlo
848 účastníků.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
www.ekocentrumskritek.cz

_ poličské spolky
Klub českých turistů
Činnost odboru KČT pod vedením Josefa
Brokla v roce 2018 probíhala v duchu předchozích let. Protože rok 2018 byl jubilejní pro celou republiku, k „osmičkovému roku“ přispěli
i turisté. Předseda připravil pro středeční vycházky cesty ke všem vrcholům Žďárských vrchů, které dosahují výšky alespoň 800 m. Bylo
na to – s ohledem na jejich umístění v krajině
a existující dopravní obslužnost – nutno 6 vycházek, ale zájem i z řad veřejnosti byl velký,
někteří se podívali ke všem těmto vrcholům.

Vánoční Prosíčka

Naše činnost začala zimním
přejezdem Ždárských vrchů,
který byl díky absenci sněhové pokrývky opět přechodem.
Sněhu si alespoň trochu užili
účastníci únorového „Přejezdu
přes střechu Evropy“. Hlavními
akcemi byl květnový zájezd na
Chodsko a červencový do oblasti Jizerských hor, při kterém
zamířili i za hranice do okolí
německého lázeňského městečka Oybin se stolovou horou
Töpfer. Jednodenních akcí byla Cestou za západem slunce nad Širokým Dolem
řada – jak pěších do blízkého
okolí, tak autobusových výletů
zaměřených na poznávání. Členové odboru se
Posledním turistickým dnem pro odbor byl
účastnili i akcí organizovaných jinými odbo- 30. prosinec, kdy na loučení s rokem svůj pory – za zmínku stojí jarní pochod v Jaroměři- chod vedli krajinou u Dalečína.
V neposlední řadě je nutno zmínit činnost
cích, „Vandr skrz Maló Hanó“, zájezd s kolegy
z ostatních odborů okresu Svitavy do oblasti v oblasti značení a údržby turistických cest
pěších i cyklotras a zapojení do úklidu v rámci
Malých Karpat, pochod Slováckými vinohrady
Dne země.
a „Poslední puchýř“ v Semilech.
Jaroslava Müllerová
Aktivní byli i cykloturisté – uspořádali 4 jedno či vícedenní akce – např. putování kolem
Mělníka, setkání na Kadově.

KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička
Náš spolek je zaměřený na turistickou
a kulturně-poznávací činnost. Členové i široká veřejnost mají možnost s námi navštívit
řadu různých turistických nebo kulturních akcí,
které jsou pořádány odbory KČT nebo jinými

spolky. Taktéž se podílíme na údržbě turistického značení, letos jsme opět obnovili několik
km značených tras v obvodu Svitavsko.
Každoročně pořádáme již tradiční, tzv. hvězdicový výstup „Svrateckou hornatinou k roz-
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hledně Horní les“. Dvanáctého ročníku se
zúčastnilo téměř 200 turistů. Každým rokem
vybíráme akce, na které zavítáme. V r. 2018
to byly např. Novoroční výstup na rozhlednu
Háj (u Šumperka), Zahájení turistické sezóny
kraje Vysočina v Jihlavě, pochody Bystřecké
kilometry, Lanškrounská kopa nebo Za krásami podzimu ve Vřesovicích. Turistický rok jsme
zakončili setkáním s přáteli u pramene řeky
Chrudimky v rámci Silvestru na Chrudimce,
pořádaného hlineckým odborem KČT.
Účastí na některých akcích pořádaných
k 100. výročí vzniku ČSR a 130. výročí založení KČT jsme si i my tato významná výročí
připomněli. Dne 28. října 2018 jsme zavítali
do Prahy na velkolepé oslavy.
Kropáček Ivan

_ poličské spolky
MaTami 2018
Rodinné centrum MaTami je pro Vás otevřeno
již desátým rokem. Za tu
dobu se rok co rok snažíme obsáhnout nová a poptávaná témata přednášek, kurzů, workshopů
nebo svépomocných skupin. Bezbariérový přístup a dobré zázemí umožňuje rodinám s dětmi
navštěvovat oblíbené aktivity – Kluby rodičů
(pro děti 0–3 let), Hlídáček, tréninkové aktivity
nebo kreativní dílny.
V roce 2018 navštívilo centrum celkem 1551
dospělých a 1220 dětí.
Bezplatné poradny vedené odborníky nabízíme široké veřejnosti. Stejně jako pravidelné
aktivity jsou i poradny dotovány z projektu
„Čas pro rodinu“.
Program probíhá po celý rok i o prázdninách.
Spolupracujeme např. s CBM na organizaci
Poličského kulturního léta, se SVČ Mozaika na
akci ke Dni otců, s organizací Políčko, z. s. na
pořádání festivalu Colour Meeting.
Aktivity centra jsou zaměřeny na rodinu
a zvyšování rodičovských kompetencí. Kla-

deme důraz na sílu komunity, tzv. svépomocné skupiny
u nás nacházejí prostor na setkávání a předávání osobních
zkušeností. Provoz centra je
závislý na finančních prostředcích MPSV, Pardubického kraje, města Poličky a CBM.
Úspěšné akce
roku 2018:

Velkou návštěvnost jsme
zaznamenali u pokračovacího Kurzu rodičovských Drobínci
dovedností, Předporodního povídání, besedy o Šátkování nebo Kineziologii a prázdninových
dílen pro děti.

Úspěšný byl Benefiční koncert pro Vašíka – pořádáme ve spolupráci se Společností DUHA. Celkem se Vašíkovi předalo
40.000 Kč.

Oba turnusy Letních příměstských táborů
byly plně obsazeny – děti vyráběly kerami-

ku, navštívily Ekocentrum Jablíčko, Zámek
v Litomyšli, Lanové centrum apod.

Tradičně mezi úspěšné akce řadíme Bazárek, který nabízí 2x ročně prodej a nákup
dětského zboží.
Za tým MaTami Martina Mihulková

Spolek Náš Martinů
Spolek se v roce 2018 zapojil do oslav
100. výročí vzniku Československa, a to hned
čtyřmi akcemi. Ve dvou případech se jednalo
o koncerty, z toho jeden vokální (mužský pěvecký sbor VOCATUS ECUMENICUS) a druhý

instrumentální (pro housle a klavír v podání stavením všech houslových koncertů, čímž se
Petra Macečka a Pavla Voráčka), jež byly za- počet dosud „probraných“ skladeb slavného
měřeny výlučně na českou, popř. slovenskou
rodáka zastavil na čísle 173. V březnu oslavil
tvorbu, s významným zastoupením skladeb
spolek 8. výročí svého vzniku koncertem voBohuslava Martinů. Přímo k roku 1918 se vzta- kálně experimentálního souboru Affetto, který
hovalo originální komentované
nadchl publikum pestrou nabídkou hudebních
pásmo hudby a poezie s ná- lahůdek, čemuž odpovídal i název programu
zvem „Z monarchie do republi- „Muži mlsají vždy rádi“. Zapomenout nelze ani
ky na křídlech hudby a poezie“, na nádherný předvánoční písňový recitál bas nímž přijeli do Poličky Viktor rytonisty Romana Hozy „Mélodies Françaises“.
Vedle akcí určených pro veřejnost pokraVelek s Ostravskou bandaskou,
a přednáška J. Novotného čovala i bohatá spolková činnost, zejména
pravidelné týdenní schůzky a tematické výlena téma „Bohuslav Martinů
a rok 1918“, věnovaná zejmé- ty. Významnou událostí bylo únorové setkání
s Dr. Išou Popelkou, zasloužilým propagátona vlastenecké kantátě Česká
rem díla B. Martinů, při příležitosti jeho životrapsodie a jejím inspiračním
ního jubilea. Více informací lze naleznout na
zdrojům.
http://www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu.
Cyklus přednášek „Pojďme
J. Novotný, předseda
na Martinů“ pokračoval před-

Vokálně experimentální soubor AFFETTO s členy spolku
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_ poličské spolky
Pionýr Polička
Pionýr Polička dělí svoji činnost na celoročCo se filmování týče, podaní a letní. Celoroční činnost má tři odvětví – řilo se ve spolupráci s herci
vodáctví, zdravotnictví a filmování.
z divadelního spolku dokončit
Vodáci z oddílu VOP pod vedením admirá- polovečerní film s názvem
la Sedláka (J. Vostřela) uspořádali řadu akcí: „O Karlovi ze Sádku“. V hlavní
jarní hájenku s výletem do Pivnic a Maštalí, roli se představil Ondřej Češka
jarní řeky rakouských Korutan, letní řeky Itálie, jako Karel a Jana Poliačiková
putovní tábor na Berounce, podzimní hájenka
jako jeho máma.
a na závěr roku tradiční Vodácké slavnosti na
Hlavní tábor na Damašku
Damašku pro starší i současné členy oddílu.
se ve zcela zaplněné základně
Mladým zdravotníkům se po přípravě vede- letos uskutečnil ve znamení
né Ájou Provazníkovou a Danou Erbesovou po- různých lidských zaměstnání.
dařilo umístit na krásném třetím místě v okresZa všechny P. Erbes st.
ním kole zdravotnické soutěže.

Tábor Damašek 2018

Pontopolis, z.s.
Pontopolis se stal nedílnou součástí
kulturního života v Poličce a je mimo
jiné hlavním organizátorem jediného
mezinárodního festivalu Jeden svět
nebo festivalu pantomimy MIME FEST.
V roce 2015 za pomoci zhruba 60
dobrovolníků a finančního příspěvku
od města Poličky opravil spolek staré
prostory na Riegrově ulici č. p. 52 a zde
má nyní sídlo. Centrum Pontopolis
slouží přednáškové činnosti, komunitnímu setkávání, zázemí nebo vegetariánským středám aj. Prostor je možné si
pronajmout.
www.pontopolis.cz

Pontopolis přináší do Poličky a okolí
od roku 2008 kulturní a vzdělávací
akce, kterými se snaží představit
široké veřejnosti jiné kultury světa
a podpořit demokratické smýšlení
ve společnosti. Formou výstav, besed i filmových projekcí pro školy
i veřejnost se snaží zvýšit povědomí
o národnostních menšinách, odlišných kulturách, bojovat proti rasismu
a podporovat zdravou občanskou společnost.

Naši rybáři sucho zvládli – Rybářské družení Vysočina 2018
Rok 2018 probíhal ve znamení nebývalého
sucha, které způsobilo mnoho problémů a napáchalo řadu škod. Pocítili to i rybáři, jejichž
mnohdy celoroční úsilí přišlo během několika
hodin vniveč – hladiny vod se pokryly udušenými rybami. Smutným příkladem je rybník
Rosnička, kde hospodaří svitavští rybáři.
I přesto hodnotí poličští rybáři loňský rok
jako velice úspěšný. Celkem bylo vysazeno
106 000 ryb o váze 990 q (kapři, pstruzi, siveni, štiky, okouni, candáti, sumci, líni, cejni).
Očekává se, že domů si rybáři odnesli kolem
870 q ryb, z toho mnohé trofejní (pstruzi kolem 70 cm (5 kg), štiky kolem 100 cm (5 kg),
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kapři (10 kg). Cena zarybnění činí 9 milionů
korun, tržba za povolenky 5 448 720. Před 30
lety, před vznikem RS Vysočina, činilo zarybnění 20 q. Rozpočet se zvedl z 80 000 Kč na
10 000 000 Kč.
Od roku 1990 Rybářské sdružení Vysočina
vybudovalo rybníky Lačnov, Stašov, Rohozná,
Peklíčko, přehrady II. a 0. Pod Kopcem, koupilo základní přehradu I. A, další rybníky pronajalo. Za uplynulé období byly opraveny téměř
všechny rybníky. Skromným odhadem bylo
za tu dobu vybudováno dílo v hodnotě 60–70
milionů korun.
L. Vrabec

_ poličské spolky
Výroční rok 2018 ve skautském středisku Tilia Polička
V roce 2018 jsme si v poličském skautském
středisku připomenuli dvě významná výročí, kterým byla přizpůsobena aktivní činnost.
Prvním bylo 100. výročí vzniku skautské organizace v Poličce a druhým 25. výročí převzetí
bývalé hájenky v Telecím a tím vznik skautské
základny Maděra. S velkým poděkováním za finanční podporu města Poličky jsme uspořádali
k uvedeným výročím řadu akcí a vydali pamětní
materiály.
První akcí byl v květnu Den otevřených dveří
skautské základny Maděra s postaveným letním
táborem a celodenním programem. V rámci
Času pro neobyčejné zážitky jsme zpřístupnili

Den otevřených dveří na Maděře

pro veřejnost náš skautský
dům na Parkánech se středověkou baštou, výstavou o činnosti
našich oddílů a doprovodným
programem. V červnu jsme na
počest obou výročí pořádali na
Maděře společně se skautským
střediskem Smrček Svitavy
Krajské kolo závodů světlušek
a vlčat. Od září do listopadu
jsme společně s městským
muzeem připravili interaktivní výstavu 100 let skautingu
v Poličce. Na konci října jsme Výstava 100 let skautingu v Poličce
ve spolupráci
s městem Po
lička a Masarykovou základní
táborové ohně, jeden v květnu při otevřené
školou uspořádali ke 100. vý- základně, druhý v říjnu na společném setkání
ročí vzniku Československé
skautů a České tábornické unie s připomenurepubliky slavnostní setkání
tím 100 let trampingu v Čechách. Další slavse zasazením Lípy svobody
nostní oheň ke 100 letům skautingu v Poličce
a odhalením pamětní desky. vzplanul v atriu městského muzea při vernisáži
výstavy v září 2018. Mimo uvedených výročZ výročních materiálů jsme
ních akcí probíhala po celý rok pravidelná pesvydali almanach Maděra 25 let
proměn, „kroniku“ 100 let skau- trá činnost oddílů včetně skautského tábora
tingu v Poličce, pamětní list, pa- u Nedvědičky.
mětní odznak a pamětní šátek.
Fotogalerie a informace o činnosti na www.
Na počest výročí Madě- skauting.cz/policka
ry vzplanuly dva slavnostní
Mgr. Petr Nožka, vedoucí střediska

Běh naděje 2018
Město Polička se již pojedenácté zapojilo
mezi desítky měst, která pořádají Běh naděje.
Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirovaná Během Terryho Foxe, který úspěšně probíhal v České republice do roku 2007.
Běh naděje na něj volně navázal.
Pořadatelem Běhu v Poličce je Svatojosefská jednota Polička, z. s. a MO KDU-ČSL
v Poličce za významné podpory Pardubického kraje a města Poličky. Běh naděje je
spojen se sbírkou, jejíž výtěžek je zaslán na
oddělení dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice v Motole a do laboratoře
CLIP – molekulární genetiky. Právě výzkumné laboratoře CLIP se zabývají molekulární

diagnostikou pacientů s dětskou leukemií
z celé ČR.
Běh naděje se uskutečnil za podmračeného počasí v neděli 24. června. Slavnostnímu
startu, který zahájil poslanec Parlamentu ČR
a starosta města pan Jaroslav Martinů, předcházelo vystoupení kapely Staří Babylóňané
z kapely DOTT. Ve 14 hodin vyrazili běžci, cyklisti, koloběžkáři a pěší poličskými ulicemi.
V cíli před radnicí byla účastníkům předána
obálka s diplomem, pohlednicí s fotografiemi
z minulých ročníků, kalendáříčkem a turistickou dřevěnou známkou. Prezentovalo se 140
účastníků, kteří do zapečetěných pokladniček
vložili rekordní peněžitou částku 12 154 Kč.
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Na závěr byla jako každoročně uspořádána
tombola. Unavení závodníci se občerstvili pohárkem limonády a párkem s chlebem.
Je milou povinností poděkovat za plné
pracovní nasazení Mílovi Zezulovi a celému
organizačnímu týmu pod vedením Michala
Popelky. Poděkování patří sponzorům, kterými byly Pardubický kraj, město Polička,
T. E. S., s. r. o. Polička, Svatojosefská jednota, MO KDU-ČSL a Bonaparte. Poděkování
letos patří Vypsané fiXe, hudebníci této kapely podepsali do slosování ceny.
Běh naděje je během, který nám dává sílu
nevzdat se.
Ing. Jan Matouš, účastník

_ poličské spolky
Svatojosefská jednota Polička z. s.
Začátkem roku 2018 pořádal spolek tradiční Jordánský ples. K příležitosti Dne matek
pak potěšili malí zpěváčkové ze sborečku své
maminky vystoupením v malém sálu. V polovině června se na Zahradě u Mlýna uskutečnil
farní den poličské farnosti se mší pod širým
nebem, nechyběl doprovodný program včetně
loutkového divadla. Děti nejen školou povinné
se mohly rozloučit s prázdninami o prvním zářijovém víkendu a vydovádět se při soutěžích,
kouzelnickém představení nebo na skákacím

hradu. Celý rok pomyslně uzavřela vánoční besídka, kde diváky potěšily hlásky dětí ze sborečku, scénky mladších dětí i netradiční soudní
líčení v podání mládeže a P. Tomáše Endrleho.
Za významné finanční podpory města Polička byla provedena rekonstrukce prostoru za
malým sálem s vybudováním nového sociálního zařízení. Z dotace MAS Poličsko pak došlo
k výměně venkovních křídel oken velkého sálu.
Spolek nabízí široké veřejnosti prostory
domu Jordán k pronájmu. Od dubna do října

je návštěvníkům k dispozici Zahrada u Mlýna
s dětským hřištěm, protahovacími prvky nejen
pro seniory a rozlehlým travním porostem.
Věříme, že prostory spravované spolkem budou v roce 2019 místem setkávání při různých
akcích organizovaných nejen Svatojosefskou
jednotou, ale taktéž spřátelenými organizacemi.
Více informací na www.jordanpolicka.cz.
MUDr. Jaroslav Haman

Činnost poličské pobočky SBM
Těžiště naší činnosti spočívá v propagaci díla
Bohuslava Martinů, a to návštěvami a organizováním koncertů, hudebních festivalů, besed,
přednášek a výstav. SBM spolupracuje především s Gymnáziem Polička, CBM, Tylovým
domem, ZUŠ Bohuslava Martinů, pražskou pobočkou SBM a Spolkem Náš Martinů.
Studenti gymnázia připravili 4. dubna projekt Otvírání studánek a staré zvyky. V květnu
jsme navštěvovali koncerty 21. ročníku Martinů festu, při jehož příležitosti vycházel 2. ročník Studentských novin. Od 2. do 4. června
probíhala celostátní hudební přehlídka Mládí a B. Martinů, na kterou nás pozvala ZUŠ
B. Martinů. Muzikoložka doc. Monika Holá připravila 23. května přednášku o korespondenci
B. Martinů s Jamesem Rybkou v CBM. V aule
gymnázia se 3. června uskutečnilo Matiné pro
členy pražské pobočky, vystoupili Petr Kašpar
a Jan Lána, o knize The Compulsion to Com-

pose promluvil Jan Edlman.
Tamtéž jsme 14. června zorganizovali vystoupení sborů Juliettes a Vocatus Ecumenicus.
V pátek 29. června jsme realizovali zájezd na festival Smetanova Litomyšl. Zhlédli jsme
filmové zpracování opery Čím
lidé žijí a pobesedovali s tvůrci.
Doc. Monika Holá nás pozvala
na výstavu Martinů obrázky
kreslící, konala se v srpnu
v prostorách Senátu České
republiky a později v CBM. Sbor Juliettes – Morena
14. listopadu jsme uspořádali ve spolupráci s gymnáziem slavnostní 12. prosince jsme uspořádali zájezd na festival
koncert Daniela Juna k 100. výročí založení
Dny B. Martinů do Prahy. V Lichtenštejnském
republiky a Dne boje za svobodu a demokra- paláci jsme vyslechli Plzeňskou filharmonii,
Moniku Knoblochovou a Petra Nouzovského.
cii. Dne 29. listopadu jsme navštívili koncert
Mgr. Ellen Erbesová
ZUŠ k výročí narození B. Martinů. Ve středu

MO SDČR Polička
Senioři ČR, MO Polička má přes 270 aktivních členů. Snažíme se připravit program
volnočasových aktivit pro zapojení všech členů spolku. Účastnili jsme se akcí u příležitosti
100. výročí vzniku Československa. Jednání
s vedením města a odbory přináší podněty pro
naši činnost, ale také připomínky seniorů k životu starších občanů. Jde o městskou dopravu
pro důchodce nad 65 roků, dopravu a průjezd
městem, sociální bydlení, zdravotnictví a další.
Po jednáních se skupinou pracující pro vládu
je zpracován výhled sociálního bydlení pro
další období.

Pozornost je věnována vzdělávání i oblastem týkajících se běžného života. Vyzvedáváme přednášky BESIPu, kdy jsme byli proškoleni o bezpečnosti chodců, řidičů, o nových
opatřeních a předpisech. Zajímavé jsou pohledy psychologie starších lidí vůči ostatním.
Významné jsou i zájezdy a turistické akce. Bylo
uskutečněno celkem 18 akcí s účastí 700 členů. Důležitou činností je sport a pohyb pro
zdraví. Ve sportovních hrách soutěžilo přes 80
našich členů v 10 disciplínách. Je potěšitelné,
že zástupci Poličky přivezli z mezinárodních
sportovních her v Praze další dvě medaile.
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Důležitou akcí bylo uspořádání výjezdního
zasedání delegací Seniorů Pardubického kraje
v našem městě. Účastníci byli seznámeni s děním, událostmi a historií našeho města. Děkujeme vedení města, panu starostovi Martinů
a místostarostovi panu Kadlecovi, kteří nás
provázeli při výjezdním zasedání KR Seniorů.
Poděkování patří všem firmám a institucím,
které nám pomáhají při zajišťování některých
akcí a poskytují drobné pozornosti pro sportovní zápolení a ocenění práce za obětavou
činnost pro starší občany.
Za výbor předseda Jaroslav Koráb

_ sportovní kluby a oddíly
Atletika Polička, spolek v roce 2018
I nadále je hlavní cíl Atletiky Polička zaměřen na soutěžní činnost. V uplynulém roce se
poličský atletický dres objevil na startu celkem
v devětasedmdesáti soutěžích:
Mistrovství České republiky

Celkem 13 startů

3. místo veterána Miroslava Štyndla
v přespolním běhu šedesátiletých

Čtyři umístění v nejlepší osmičce Kristýny
Šafářové na Českých akademických hrách

10. místo staršího žáka Marka Bukáčka
v běhu na 3000 m a 37. místo na MČR
v přespolním běhu

13. místo staršího žáka Honzy Kapouna
v běhu na 1500 m překážek

33. místo starší žákyně Adély Bartoňové
na MČR v přespolním běhu

46. místo Karla Radiměřského na MČR
v půlmaratonu
Krajský přebor jednotlivců

Celkem 23 umístění v první desítce


1. místo Tomáše Fliedra v běhu na
3000 m překážek

2. místo Karla Radiměřského v běhu na
3000 m překážek a 3. místo v silničním
běhu na 10 km

3. místo Honzy Kapouna v běhu na
1500 m překážek
Krajský přebor družstev

Startovalo 6 družstev – nejmladší žáci
a žákyně, ml. žáci a žákyně, muži a ženy

2. místo družstva mužů

2. místo družstva nejmladších žáků ve
složení S., Š., a T. Šafářovi, T. Mach,
V. Král a J. Švejda (viz foto)

3. místo družstva žen
Dalšími aktivitami oddílu je pořádání veřejných sportovních akcí. Nejznámější Běh kolem
Poličských hradeb proběhl již po padesáté třetí. Střítežská míle se již po 36. konala rovněž
s podporou ATPOL, stejně jako soutěž ve skoku vysokém ZŠ Na Lukách OPEN.

Stříbrní nejmladší žáci

Ekonomicky spolek podporuje hlavně město Polička a Český atletický svaz. Významné
je i poskytnutí tréninkových prostor Základní
školou Masarykova. Všem těmto institucím
patří velký dík.
Miloslav Červ

TJ Štefanydes Polička v roce 2018
Poličští šachisté v roce 2018 dosáhli několika cenných úspěchů! Počet aktivních registrovaných členů se oproti předchozímu roku

nesnížil a naše tělovýchovná jednota má stále
těsně pod 50 členů, více než polovinu tvoří
mládežníci do 18 let. Stále se v této statistice
řadíme mezi největší šachové kluby v Pardubickém kraji.
Uspořádali jsme různé turnaje pro dospělé
i mládež, z těch nejvýznamnějších je nutné
zmínit disciplínu šachu při Olympiádě dětí
a mládeže 2018, KP jednotlivců Pardubického
krajského šachového svazu, Velikonoční turnaj mládeže a několik kvalifikačních přeborů
KP mládeže.
Dospělí

A tým obsadil 8. místo ve 2. lize družstev.

Ondřej Švanda se stal přeborníkem KP
jednotlivců v klasickém šachu, Petr Červený skončil na 3. místě.

Oldřich Lorenc se stal nejlepším seniorem v rámci KP jednotlivců v bleskovém
šachu.

Poličský A tým mládeže vyhrál 1. ligu družstev!
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Mládež

Naše mládežnické družstvo vyhrálo
1. ligu družstev a po roce se opět vrátilo
do extraligy mládeže!

Ondřej Švanda uhrál na Olympiádě dětí
a mládeže 3. místo v soutěži družstev
a 4. místo v soutěži jednotlivců. V roce
2018 byl členem reprezentačního družstva ČR na Světové Olympiádě družstev
mládeže do 16 let 2018 (Konya, Turecko)
a zúčastnil se i MČR mládeže do 16 let.

Na MČR družstev starších žáků v Chrudimi skončilo A družstvo na 16. místě konečného pořadí.

Na Mistrovství Čech mládeže skončil Lukáš Pavlíček na 5. místě a Daniel Zeman
na 6. místě. Oba postoupili na MČR mládeže 2019.

Adam Švanda se stal přeborníkem KP
jednotlivců mládeže do 14 let. Na silně obsazených letních Open B turnajích v Praze
a Innsbrucku uhrál cenná 2. místa.

_ sportovní kluby a oddíly
Fitcentrum plavecký bazén
Štěpánkovo veslování
Muži
1. místo – Jiří Štěpánek – 4 100 opakování,
2. Tomáš Lněnička – 1613, 3. Jindřich Jílek
– 1 73, 4. místo Jarda Petr – 1164, 5. Vojta

přišel největší úspěch v podobě titulu mistra
Dubánek – 812, 6. Lukáš Čori – 776, 7. Zděnek
Evropy do 23 let v naturální kulturistice ve sloZavoral – 684, 8. Jarda Jirásek – 672, 9. Jarda
Holec – 652, 10. Milan Tůma – 636, 11. Kon- vinské Kranjské Gore.
stantin Ožinskij – 611, 12. Jakub Knettig – 581,
Univerzální žena Eva Petrová
13. Zbyněk Žižka – 573, 14. Vlastík Novák –
Rok 2018 byl úspěšný i pro Evu Petrovou.
563, 15. Jarda Trávníček – 561, 16. Petr Horníček – 506, 17. Stanislav Nožka – 493, 18. Vla- Svojí všestranností si vydobyla uznání jako
dimír Totušek – 481, 19. Milan Stelzl – 467, „univerzální žena“. Splnila několik nadprůměrných výkonnostních kritérií. Předvedla mnoho
20. Miroslav Vondra 454
pěkných rekordů a to jak v hrubé síle, tak ve
vytrvalostní síle, ale i v kardio výkonnosti.
Ženy
1. místo – Jana Navrátilová – 481 opakování,
2. Eva Petrová – 381, 3. Hana Javůrková – 294,
4. Silvia Vislocká – 282, 5. Pavla Hajská – 263,
6. Iva Novotná – 246, 7. Lída Nožková – 229,
8. Markéta Švandová – 228, 9. Majka Martinů
– 211, 10. Lenka Andrlíková – 138
Životní sezona Štěpána Staňka
V roce 2018 zaznamenal naturální kulturista Štěpán Staněk nejlepší sezonu. Postupně
vybojoval na mistrovství ČR juniorů v Litoměřicích zlatou medaili, dále v italském Rimini
na mistrovství Evropy juniorů bronz a potom

Štěpán Staněk

HC Spartak Polička z.s.
V sezoně 2017-2018 měl hokejový klub 8
mužstev.
Umístění: muži – 10. místo, starší dorost –
6. místo, mladší dorost – 6. místo, mladší žáci –
9. místo, elévové 2008 a přípravka rozdělená
dle ročníku narození 2009, 2010 a 2011. U elé-

vů a přípravek se pořadí neuvádí. Pro tuto sezo- se vše tuto sezonu změnilo a o bruslení byl
nu byla ČSLH zrušena soutěž juniorů na všech z řad MŠ veliký zájem.
úrovních a hrála se pouze extraliga. Proto náš
Další podporou pro nábor malých hokejisoddíl přihlásil do soutěží starší a mladší dorost. tů je celorepublikový projekt vyhlášený ČSLH
I letos trénovala na ZS tzv. ZÁKLADNA. „POJĎ HRÁT HOKEJ“, kde je náš oddíl zapojen.
Zde jsou začátečníci, kteří se teprve učí brus- Vždy v sezoně již třetím rokem (doba trvání
lit. Daří se spolupráce s MO- tohoto projektu je stanovena na pět let) oddíl
ZAIKOU, která s hokejovým
uspořádá na začátku a v půlce sezony nábor
oddílem organizovala každou
pod tímto heslem. Právě s výchovou mládeže
středu „BRUSLENÍ S MOZAI- bojoval oddíl již několik let o placeného trenéra
ČSLH. To se podařilo právě letos. Po několika
KOU“.
týdenních kurzech a závěrečných zkouškách
Každý pátek cca od půlky
získal trenérskou licenci „B“ (toto je podmínka)
října až do konce sezony 5x po
Miloš Grubhoffer ml. Je to obrovská pomoc,
hodinových lekcích probíhala
protože tento trenér se věnuje pouze mládeži
výuka bruslení mateřských
školek. Po předloňském nul- a je zaměstnancem ČSLH.
Na začátku ledna 2018 proběhla na ZS jedna
tém ročníku, kdy mateřské
z větších akcí, a to mistrovské utkání extraligy
školy nevěděly, co od takové
akce s předškoláky očekávat, juniorů mezi HC Dynamo Pardubice a HC Kometou Brno. Tento duel vidělo 750 diváků.

Náš hokejový tým

23

_ sportovní kluby a oddíly
Horolezecký klub Polička v roce 2018
Lezecká sezóna začala hned na začátku roku,
a to tréninky na umělém ledopádu ve Víru
a skalních oblastech v Branné a Pernštejně.
Tradiční lezení se střídalo se zajímavými přelezy v Drytoolové disciplíně. Byly zorganizovány
i dva závody mládeže ve sportovním lezení na
naší umělé stěně.
V únoru proběhla expedice čtyř členů do
Ománu. Cílem byl průstup nejvyšší stěnou
Arabského poloostrova „Jebel Misht“. Výška stěny je něco přes 1.000 m a šíře stěny
cca 4 km. Podařilo se nám prostoupit stěnou
a vylézt Francouzskou cestu. Délka lezecké linie je cca 1300 m. Cesta byla vylezena za dva
dny. Navštívili jsme i další lezecké oblasti, kaňony a vytvořili tři prvovýstupy.
Jaro tradičně začíná otvíráním skal a všichni
natěšení lezci se rozjížděli do různých skalních
oblastí okolo Poličky, ale i do rakouského Hohewandu.
Koncem léta se naši členové zúčastňují
24hod. závodu na skalách Vysočiny. Dle pravidel se lezlo 24 hodin v 10 oblastech. Dvě naše

dvojice vybojovaly 3. a 4. místo. Jelikož se počasí k ránu
změnilo v silný déšť, byla akce
velice „výživná“ a lezci si vyzkoušeli vytrvalost a souhru
v týmech. Přesto se dvojici na
třetím a čtvrtém místě podařilo
vylézt 43 a 30 cest. V průběhu
léta se skupinky lezců i bouldristů vydávají i do pískovcových oblastí. Na přelomu
podzimu malá skupinka lezců
naplánovala průstup jižní stěnou Dachsteinu v Rakousku, to Bivak
se podařilo při druhém pokusu. Ke konci roku proběhl závod Českého poháru v Drytoolingu pod Brněnskou přehradou na betonovém pilíři. Postup
do finále jednoho z našich členů pokazil pouze
čas, nikoliv výkon.
V prosinci se nám vydařila ještě jedna menší
expedice na africký kontinent do oblasti Atlasu
v Maroku.

Vylezlo se pár vícedélek v oblasti Todra,
Kasbach a osondovali jsme další lezecky i turisticky zajímavé lokality, potenciál pro další
prvovýstupy.
V průběhu roku se některé děti zúčastnily
i lezeckých závodů Českého poháru.
DCS – Horolezecký Klub Polička

Nejvýznamnější úspěchy oddílu Karate Polička v roce 2018
Adria Cup 2018, Chorvatsko,
Mali Lošinj, 6. 10. 2018

Hana Štrumfová, 1. místo, Sportovní boj
ženy 6-3. kyu

Hana Štrumfová, 1. místo, Forma Tercie
Set

Zlatá Hana Štrumfová

Mistrovství MSKA-CZ –
Praha (24. 11. 2018)

Hana Štrumfová, 1. místo, Boje FG

Hana Štrumfová, 1. místo, Forma Tercia
Set

Martina Pachovská, 1. místo, Sparring
FY+O
Kristýna Uhliariková,
1. místo, Forma Prima
Kryštof Tomáš, 1. místo,
Sparring M-13

Jan Hegr, 2. místo, Sparring
M-16
Martin Kohut, 3. místo,
Forma Secunda Set
Top Ten 2018
za MSKA-CZ
Hana Štrumfová, 1. místo,
Formy
Hana Štrumfová, 1. místo,
Boje ženy
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Hana Štrumfová, 1. místo, Absolutní

Kristýna Uhliariková, 2. místo, Forma

oddíl Karate Polička, 2. místo, Liga
EMESKAI 2018 CZ
Oddíl Karate Polička funguje pod záštitou
Střediska volného času Mozaika.
Základnu tvoří 45 karatistů ve věku od 8 let
až po dospělé. Členové se scházejí 4x týdně pod vedením mistra Radovana Andrleho,
IV. DAN. Jako trenéři mu asistují Josef Král,
II. DAN, Petr Hromádka, I. DAN a Jaroslav
Roušar.
Přípravku má na starosti Jakub Janáček.
V roce 2018 poličský oddíl oslavil již 25 let
svého působení.

_ sportovní kluby a oddíly
Plavecký oddíl Orka Polička, z.s.
Plavci z oddílu Orka Polička se v roce 2018
zúčastnili čtyř krajských plaveckých soutěží
v jarním i podzimních termínu ve Svitavách,
v Trutnově, ve Vysokém Mýtě a v České Třebové, závodů o cenu Města Blanska a Memoriálu
Jaroslava Starého v Blansku.
Jarních krajských závodů v Trutnově 12letého žactva a starších se zúčastnilo 7 plavců.
Účastníci si vylepšili osobní rekordy. Na jarních
krajských přeborech 9letého žactva a mladších
ve Svitavách závodila Linda Jiskrová.
Na podzimních krajských závodech 10tiletého žactva ve Vysokém Mýtě si Linda Jiskrová
výrazně posunula své „osobáky“ a dvakrát se
umístila v první desítce. V České Třebové na
přeborech 12tiletého žactva a starších plavali
Matyáš Sita, Katka Brázdová, Lucie Němcová

a Jana Hradecká. Poličští plavci se mezi ostatními účastníky
neztratili a vylepšili si osobní
rekordy.
V současné době je v oddíle
35 dětí od 6 let až po mladší
dorostenky a dorostence. Tréninky probíhají dvakrát v týdnu (pondělí, středa) 1,5 hodiny.
Děti jsou rozděleny do dvou
družstev: družstvo A a přípravka.
Plavce trénuje předseda oddílu Zdeněk Jandík.
Plavci a trenér
Plaveckého oddílu

Kateřina Brázdová, Erika Sumová, Kateřina Jílková,
Lucie Němcová, Zoe Gavioli, vpředu: Tereza Brázdová
a Linda Jiskrová, vzadu trenér Zdeněk Jandík

Sportovní kluby POLIČKA, z.s.
Fotbalový oddíl má 8 fotbalových mužstev
v různých věkových kategoriích, ve kterých je
aktivních 169 členů.
V uplynulém roce dosáhla největšího úspěchu starší přípravka, která vyhrála krajskou
soutěž Pardubického kraje a mladší přípravka
skončila ve stejné soutěži druhá.
Mužstva:
ŠKOLIČKA představuje nejmladší naděje
našeho oddílu – trenér Pavel BUREŠ.
MLADŠÍ A STARŠÍ přípravka hraje krajskou
soutěž Pardubického kraje, trenéři mladší pří-

pravky – Radek MLYNÁŘ a Jan PAVLÍK, trenéři starší přípravky – Roman LAJŽNER, Jiří
PROCHÁZKA.
MLADŠÍ A STARŠÍ žÁCI hrají Krajský přebor. Trenér mladších žáků – Josef HOUSKA
a starších žáků Roman KYSILKO.
DOROST hraje Krajský přebor jako spojený
tým se Sokolem BYSTRÉ., trenéři – Stanislav
TŮMA a Pavel MITÁŠ.
MUŽI bojují o návrat do nejvyšší krajské
soutěže v I.A třídě. Trenérem mužů je Miroslav
KOVÁŘ a jeho asistenty jsou Jarmil ANDRLE
a Pavel SATRAPA.
Odchovanci:
V současnosti hrají ve FORTUNA lize dva naši odchovanci.
David Houska hraje za Sigmu
Olomouc a Tomáš HOLEŠ je
oporou FK Jablonec. Ve Fortuna NL nastupuje za FK Pardubice Ladislav MUŽÍK.

Starší přípravka – SK Polička

Areál SK Polička:
V areálu najdeme 2 travnaté
hrací plochy na fotbal, hřiště
na házenou a hokejbal. Po celý
rok je možnost ubytování v au-
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tokempu a k občerstvení je k dispozici celoročně otevřená hospoda s venkovním posezením.
Pro fanoušky posilování je v prostoru poličského stadionu umístěn street workoutový park.
Kultura:
V roce 2018 jsme pořádali hudební festival
DEN FOTBALU POLIČKA 2018 doprovázený
turnajem v malé kopané. I v roce 2019 se může
přes 4 000 fanoušků těšit na další ročník akce,
kde zahrají třeba Chinaski nebo Vypsaná fixa.
Fotbalový MARIÁŠ
V roce 2018 jsme pořádali již 8. ročník
FOTBALOVÉHO MARIÁŠE. Pro hráče je vždy
připraveno bohaté občerstvení a hodnotné
ceny. Vítězem 8. ročníku se tentokráte stal Petr
GLOSER.
Fotbalový oddíl je vedený výkonným výborem SK Polička, jehož předsedou je Ing. Roman KYSILKO, místopředsedou Ing. Josef OPINA a členy výboru pak jsou Václav OBOLECKÝ,
Petr SCHEIB, Martin KLEIN, František ŠVEC
a Jarmil ANDRLE.
Veškeré novinky naleznete na:
www.skpolicka.wordpress.com.

_ sportovní kluby a oddíly
Oddíl házené
Oddíl házené byl v Poličce založen v roce
1972 při Spartaku Polička. Předtím fungoval
jako kroužek při ZDŠ Polička pod vedením
p. uč. Holomkové. Od roku 1972 se začala hrát
soutěž starších žákyň. Od roku 1975 se dívky
probojovaly do 1. ligy dorostenek. Největší
úspěch byl v roce 1976, kdy družstvo skončilo
na 2. místě hned za Slavií Praha.
Od té doby zde oddíl házené fungoval nepřetržitě. Dlouhé roky se zde hrála soutěž mladších žákyň, starších žákyň, dorostenek a žen.
Na určitou dobu nastala odmlka a přestaly
se hrát soutěže, ale i přesto oddíl fungoval.
Ženy, které dřív hrály soutěž, se scházejí pravidelně doteď a hrají mezi sebou pro radost.
V roce 2017 jsme se rozhodli znovu obnovit
činnost oddílu a vrátit soutěž házené zpět do
Poličky. Udělali jsme nábor děvčat a v loňském roce na podzim jsme přihlásili soutěž

starších žákyň. Děvčata hrají
nejnižší soutěž, Ligu Vysočiny.
Družstvo má 19 děvčat.
Abychom mohli pokračovat
v tom, co se nám po letech
podařilo obnovit, založili jsme
i družstvo mladších žákyň, které má 15 děvčat.
V zimě trénujeme v halách
na gymnáziu a ZŠ Masarykova.
V létě se scházíme na fotbalovém stadionu, kde máme společné hřiště s hokejbalisty.
Náš oddíl nyní funguje pod Oddíl starších žákyň
SK Polička společně s fotbalovým oddílem.
Letos bychom rádi pokračovali náborem
Trenéry děvčat jsou Alena Pazlarová, Marcedalších nových děvčat, konkrétně ročníky
la Běhounová a Libor Škorpík.
2008-2010.
Alena Pazlarová

SK8 Slalom Polička 2018
Pro Sk8 Slalom Polička byl rok 2018
úspěšný. Vybojovali jsme pro klub
dva tituly mistrů světa, obhájili Český
pohár, máme mistry České republiky
a uspořádali jsme v Poličce velkolepé
mistrovství světa. Pro vítězství na mistrovství světa si dojeli oba bratři „z klanu“ Martinů, Petr v kategorii TEENS
a Lukáš v kategorii KIDS. Standa Nožka, který nejlépe zajel všechny závody
Českého poháru, převzal pohár od
Petra Matouše, jenž ho vybojoval pro
Sk8 Slalom Polička v předešlých letech.
Standa se stal zároveň i mistrem ČR.

Významnou událostí pro Sk8 Slalom Polička bylo pořádání mistrovství
světa v našem městě, a to již podruhé. Na závody přijelo do Poličky přes
130 závodníků z celého světa a nadšení jezdců bylo obrovské. Děkujeme za
možnost ukázat světu, kde je pomyslná
„Mekka skate slalomu“.
Poděkovaní za vydařený rok patří
všem příznivcům tohoto sportu, a to
jak po stránce sponzorské tak samozřejmě i divácké. Těšíme se na Vaši
podporu i v nadcházející sezóně.
Petr Matouš

Skate World Polička 2018

TJ Spartak Polička, z. s.
V TJ v roce 2018 bylo sdruženo 5 oddílů –
volejbal, tenis, stolní tenis, lyžování a rekreační sporty. Na konci roku měla TJ 428 členů.
TJ Spartak, z s. provozuje sokolovnu, venkovní volejbalové kurty, budovu tenisu a tenisové kurty, přetlakovou halu a lyžařskou chatu
s vlekem.
Provoz těchto sportovišť je celoroční, kromě
oddílů Spartaku zde nacházejí azyl badminto-

nisté, karatisté, florbalisté a dvě školy ZŠ Sádek a SOŠ a SOU Polička.
V prostorách sokolovny vznikly další sportovní aktivity, a to rozšíření Fit-Fun Studia Aleny Pavlišové o spinning. Studio nabízí širokou
škálu sportovního vyžití nejen pro ženy, ale
i pro muže.
V prostorách bývalé kotelny je zpřístupněna
posilovna. Během roku byla vylepšena nářa-
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ďovna, přibyly další drátěné skříně, na volejbalových i tenisových kurtech je nové oplocení.
Volejbalisté mají novou boudu na nářadí.
Lyžařům přálo zimní mrazivé počasí, možnost zasněžování výrazně prodlužuje provoz
vleku. V létě oddíl lyžařů zájemcům zapůjčuje
terénní tříkolky.
František Harašta
předseda TJ Spartak Polička

_ sportovní kluby a oddíly
Činnost tenisového oddílu TJ Spartak Polička 2018
Také v roce 2018 byla hlavní náplní činnosti
tenisového oddílu výchova mladých talentů, pořádání turnajů jak pro mládež, tak i pro
širokou neregistrovanou veřejnost a údržba
a provádění nezbytných oprav celého areálu.
Samozřejmostí byla účast v soutěžích družstev.
V roce 2018 jsme měli v soutěžích družstev
přihlášeno sedm týmů, z nichž pět se probojovalo na stupně vítězů. Nejlepšího výsledku dosáhla družstva staršího žactva a babytenistů B,
která obsadila 1. místa. 2. místo obsadilo družstvo seniorů a na 3. místě skončilo družstvo
babytenistů A. Nejmenší minitenisté po základní skupině hráli skupinu útěchy a v ní obsadili
1. místo. Tolik se už nedařilo družstvům dorostu
4. místo a mladšímu žactvu 7. místo. Zápasová
bilance našich družstev byla 32 : 19. Celkem
naše družstva odehrála 51 zápasů a sezona
2018 se řadí mezi úspěšné.
Na našich dvorcích bylo pořádáno celkem 31
turnajů. 17 jich bylo pro registrovanou mládež,

4 pro hráče neregistrované a 10
turnajů bylo v rámci soukromých aktivit.
O prázdninách byla pořádána tenisová škola, které se
zúčastnilo 12 dětí. Poslední
prázdninový týden se konalo za
finanční podpory města Poličky pro naše hráče mládežnických kategorii tradiční soustředění, kterého se zúčastnilo 22
hráčů. Poslední den soustředění jim přišel předat poháry
za soutěže družstev starosta Babytenisté B
města Jaroslav Martinů.
Třicet jedna našich hráčů a hráček se po celý
rok více či méně zúčastňovalo turnajů jednotlivců jak na našich dvorcích, tak i na dvorcích
v jiných městech. Mezi nejaktivnější patřily Simona Válková s 23 turnaji, Šárka Uhlířová se 16
turnaji a Veronika Uhlířová s 15 turnaji.

V roce 2018 měl náš oddíl 80 členů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podílejí především finančně na chodu našeho
sportoviště za jejich podporu. Naším největším přispěvatelem je město Polička. Díky také
dalším menším přispěvatelům na naši činnost.
Zdeněk Jílek

Oddíl odbíjené TJ Spartak Polička
V rámci festivalů barevného minivolejbalu
pořádaných Pardubickým krajským volejbalovým svazem vozíme stále jednotlivé medaile.
Největší zastoupení máme v barvách červené a modré. V krajském přeboru začínáme
přehazovanou dívek. A tým se trápil a B tým
slibně postupoval tabulkou vzhůru. Celkové
8. a 11. místo, startovalo 29 družstev.
V kategorii přípravek obsadila děvčata první
místo a stala se Přebornicemi Pardubického

Čestice 2018

kraje (Nela Chvojková, Eva Šlosrová, Zuzana
Macháčková a Adéla Krušinová). Další družstva
se umístila na 10., 20., 21. místě. Ve stejné věkové kategorii chlapců nám patří 6. a 12. místo.
Mladší žákyně také vybojovaly titul Přebornic Pardubického kraje (Aneta Mlynářová,
Adéla Krušinová, Veronika Jiráňová, Zuzana
Macháčková, Nikola Zapletalová, Eva Šlostrová, Nela Chvojková a Natálie Balzerová). Jejich
sezóna byla bezesporu sbírkou medailových
umístění. Ve výčtu výsledků
připomínáme ještě třetí místo
v kvalifikaci Mistrovství České republiky V Novém Veselí,
první místo na turnaji v Kvasinách, druhé místo na turnaji
v Olomouci a druhé místo na
Zmrzliňáku v Lupenici.
B tým obsadil 14. místo
v krajské soutěži. Chlapci ve
stejné kategorii 6. místo.
Na starší žákyně zbylo čtvrté
místo a pomyslná brambora.
V Českém poháru se jim ale
dařilo a dokázaly postoupit
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o 15 míst proti předcházející sezóně. Těsně
nám unikla finálová čtyřiadvacítka. Děvčata mají za sebou dvě umístění na 6. místě na
turnajích, a to v Lupenici a Vídni. A fantastické
vítězství na turnaji v Hradci Králové.
Juniorky obsadily 3. místo v kraji, kde společně hrály s Lanškrounem, Českou Třebovou
a Moravskou Třebovou.
Naši muži v sezóně 2017/2018 skončili na
4. místě. Ženy uspořádaly dva turnaje – Poličskou stopku na venkovních kurtech, kterou
senzačně vyhrály a Mikulášák v poličské Sokolovně.
Třešinkou na dortu jsou naše dvě mládežnická soustředění. Starší žákyně a kadetky absolvovaly v červnu 10 – denní soustředění v italském Lignanu a celá omladina v srpnu obsadila
kurty v Česticích.
Pravidelně sbíráme i ocenění ve Sportovci
Poličky. Jsme jeden z mála oddílů v ČR, který dokáže obsadit všechny věkové kategorie
u děvčat, chlapci teprve začínají a věříme, že
nám do kadetů a juniorů také dorostou.
Mgr. Ludmila Haraštová
předsedkyně oddílu

_ sportovní kluby a oddíly
VPS Novabrik Polička, z. s.
Ročník 2017/2018 byl pro náš klub rokem
zlatým, neboť znamenal po několika letech
návrat na pomyslný futsalový trůn České republiky. Tato „sálovácká“ generace si to plně
zaslouží. Po základní části celostátní ligy jsme
skončili na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále na
nás čekal celek z Moravské Třebové. Okresní
derby jsme zvládli na výbornou a po výhře 2:0
na zápasy na nás čekal v semifinále ten nejtěžší protivník, několikanásobný mistr ČR Chemcomex Praha. V napínavé sérii hrané na dvě
vítězná utkání jsme zvítězili 2:1 a postoupili
do finále, kde byl naším soupeřem tým Sparty
Praha. V neskutečně napínavém souboji byl na
konci utkání nerozhodný stav 3:3 a o vítězi tak

musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Ten zvládlo lépe
naše mužstvo a mohly tak propuknout mistrovské oslavy.
Úspěšnou tečku za povedeným ročníkem udělalo naše
družstvo v Lize mistrů, která
se letos konala v Praze, v hale
pražské Slávie. Podařilo se
nám postoupit až do semifinále, kde jsme nestačili až na
pozdějšího vítěze ruskou Volgu Saratov a obsadili tak třetí
místo mezi evropskými celky.  
František Švec

Luhačovice 2018

CYKLO-SKI klub Polička z.s.
Jsme sportovní klub s ambicemi vychovávat
výkonnostní sportovce v mládežnických kategoriích a organizovat lokální akce. Rozvíjíme
pohybové aktivity cca 45 členů. Snažíme se
motivovat k pohybu i všechny ostatní a vytvářet podmínky pro vybrané sportovní aktivity
veřejnosti – údržba stop pro běžecké lyžování,
závody na kole, kolečkových bruslích a běžkách. Nabízíme možnost otestovat svoji fyzickou zdatnost (www.sport-test.cz).
Financování činnosti klubu je zejména
z darů sponzorů a současně členů klubu – Otakara Klepárníka a skupiny MEDESA
(www.medesa.cz) a Miroslava Jány, doplněné
o drobné podporovatele a členské příspěv-

Patricie Srnská – 2. místo

ky. V roce 2018 jsme poprvé byli podpořeni
i městem Polička.
Aktivity v roce 2018:
Lyžování:
Udržovali jsme běžecké stopy v areálu Na
Salaši. Aktuální stav stop naleznete na našem
webu či Facebooku viz níže.
V závodech běhu na lyžích obsazoval Petr
Vlček čelní místa v maratonech včetně JIZ. 50,
na které bylo z Poličky rekordních 17 závodníků. Na nejslavnějším lyžařském závodě na světě – Vasově běhu na 90 km startovala skupina
9 chlapů z Poličky a okolí.
Týmové závody: 3. na závodě Krkonošská 70,
veteránský tým doplněný o dámu byl 2. na JESENICKÉ 24 HOD a opět zvítězil v Mistrovství
ČR 24 HOD v kategorii MIX na IN Line bruslích.
Cyklistika:
V rámci seriálu Pohár ČMV MTB (7 závodů
v okolí) a Bikové úterky jsme uspořádali v květnu 2 závody horských kol v Liboháji. V srpnu
jsme spoluorganizovali etapu mezinárodního
cyklistického závodu Vysočina 2018 se startem a cílem v Poličce na náměstí.
Na podzim jsme uspořádali tradiční setkání
cyklistů – Časovku na Lucký vrch „memoriál
Libora Šafáře“ – 140 závodníků včetně mládeže
a dětí.
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Výsledky na závodech:
Úspěšný rok 2018 pro mládež (celkem 11 závodníků a závodnic) CYKLO-SKI klubu Polička.
Čtveřice Tomáš Svatoš, Patricie Srnská, Šimon Němec a Honzík Faltýnek se zasloužila
o zviditelnění klubu a Poličky v závodech po
celé republice. Nejzářivější kometou uplynulé
sezony byla Patricie. V Českém poháru XCO
celkově skončila 2. V kategorii žákyň skončila
v Českém poháru 2. a na republikovém šampionátu obsadila 5. místo. V krajském poháru
skončila těsně 2. V kategorii kadetů se Šimon
umístil v celkovém pořadí Českého poháru
XCO na 47. místě a v krajském poháru Pardubického kraje obsadil 2 místo. V kategorii žáků
se Honza umístil v celkovém pořadí Českého
poháru XCO na 28. místě a v krajském poháru
Pardubického kraje obsadil 2 místo. V kategorii žáků Tomáš obsadil v krajském poháru Pardubického kraje 2 místo. V kategorii Expert –
junioři se Martin Lidmila umístil v celkovém
pořadí Českého poháru XCO na 3. místě.
A muž ELITE silnice Daniel Petr zvítězil
v Moravském poháru! Jakož i ve většině závodů v regionu a okolí.
Aktualizované informace vždy najdete na
našem webu: www.cyklo-ski-policka.cz a na
Facebooku www.facebook.com/cyklo.ski.klub.
policka/

_ poličské školství
Gymnázium Polička
Gymnázium Polička patří se svou bezmála
stoletou historií mezi významné vzdělávací instituce nabízející všeobecné vzdělání ve čtyřletém a osmiletém oboru.
V roce 2018 na škole působil třicetičlenný
pedagogický sbor, který se věnoval výuce
a podpoře celkem 337 studentů. O kvalitě
vzdělávání vypovídá nejenom vysoká úspěšnost přijetí absolventů na vysokou školu, ale
také naplněnost nových ročníků v posledních
letech.
Škola při zachování tradičního gymnaziálního kurikula reaguje na moderní trendy ve
vzdělávání. Dokladem toho mohou být nové
předměty např. umění argumentace a prezentace či volnočasový kroužek MAKERs zaměřený na robotiku, programování a 3D tisk.
Nelze vyjmenovat všechny úspěchy, kterých studenti během roku 2018 dosáhli ve
vědomostních i sportovních soutěžích. Mezi
mnohými stojí za zmínku například první
místo Karolíny Kozáčkové v krajském kole
konverzační soutěže v anglickém jazyce nebo
úspěchy Ondřeje Švandy na mezinárodních
šachových turnajích.

Od druhé poloviny školního roku vyvrcholila v rámci
programu IROP realizace projektu na zřízení a rekonstrukci
odborných učeben. Stavební
úpravy přinesly mimo jiné nově
vzniklou posluchárnu fyziky se
stupňovitým uspořádáním lavic či venkovní učebnu v areálu
školy. Došlo také k zásadní modernizaci vybavení, především
IT techniky a pomůcek pro přírodovědné předměty.
Tradiční studentské krato- Studenti gymnázia na Robotickém dni 2018 v Praze
chvíle jako jsou Majáles, mikulášská nadílka, charitativní
kavárničky apod. doplnily zahraniční zájezdy denti mají dále možnost potvrdit své znalosti
do Švýcarska, Rakouska, Německa a Spoje- složením jazykových zkoušek, případně získat
certifikát digitální gramotnosti v rámci prograného království. Právě ve Spojeném království
prezentovali naši žáci svým anglickým vrstev- mu ECDL.
V roce 2019 si Gymnázium Polička připoníkům z Highlands Secondary School výstupy
z dotazníkového šetření na téma studené války. mene 100. výročí od svého založení, a tak
Úspěšně pokračuje program Ceny vévody i touto cestou přijměte pozvání na oslavy kuz Edinburgu (DofE), ve kterém celá řada stu- latého jubilea, které proběhnou v září tohoto
dentů dosáhla různých stupňů ocenění. Stu- roku.

SOŠ a SOU Polička
SOŠ a SOU Polička má mezi středoškolskými institucemi již dlouhodobě jistou pozici,
která jí každoročně přináší optimální počet zájemců, kteří se chtějí vzdělávat v místě ozna-

Kateřina Vymazalová

čeném vizitkou Nejúspěšnější gastronomická
škola v ČR.
Studenti ve školním roce 2018/2019 navštěvují specializaci Gastronomie nebo Hotelnictví a cestovní ruch, z tříletých učňovských
oborů pak žáci rádi využívají
zaměření Kuchař-číšník, Cukrář a rostoucí zájem zaznamenává Řezník-uzenář.
Budoucím
absolventům
školy je v maximální možné
míře umožněno naplno rozvíjet zájem o zvolený obor.
Pomáhá jim v tom nejenom
teoretická a praktická příprava, ale též množství exkurzí,
odborných stáží, kurzů pro
začátečníky i pokročilé (barmanský, baristický, carvingový, teatenderovský) a účast na
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gastronomických soutěžích, kde je dosahováno medailových umístění. Nejvíce si škola považuje březnového úspěchu Kateřiny Vymazalové, studentky 4. ročníku Gastronomie, jíž se
podařilo skvěle prezentovat školu na mezinárodní soutěži barmanů v Normandii. Kateřina
se tak stala jediným českým reprezentantem
v zemi s nejbohatší historií calvadosu.
I letos můžete nahlédnout do termínově rozšířeného konání dnů otevřených dveří, máte-li
chuť vyzkoušet si praktické dovednosti, jimiž
se budete v průběhu studia bezesporu zabývat, postačí sledovat webové stránky http://
soupolicka.cz/ a vybrat nejvhodnější datum
k návštěvě školy. Zároveň se vám otevře i zrenovovaný prostor odborného úseku řeznictví
a inovované prostředí gastronomické učebny.
Těšíme se na vás!
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

_ poličské školství
Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.

střední odborná škola s tradicí od r. 1929

učební obory: Kadeřník, Sportovní a rekondiční masér, Operátor skladování

čtyřleté maturitní obory: Veřejnosprávní
činnost, Kosmetické služby, Obchodník

nástavbové obory: Podnikání v denní
i dálkové formě, Vlasová kosmetika

profesní kvalifikace – kurzy – zkoušky

spolupráce se smluvními partnery v regionu – smlouvy o zajištění odborného
výcviku a odborných praxí žáků

zahraniční stáž – Erasmus + v rámci projektu Moderní trendy ve službách a wellness – Itálie, Milán

odborné stáže – Senát Parlamentu ČR,
Svaz českých a moravských spotřebních
družstev v Praze

ocenění žáků na celostátní úrovni – Mladý
řemeslník roku 2018

účast v odborných soutěžích Zlatý masér
2018, Kalibr Cup 2018, Juniorské mistrovství České republiky Praha

ocenění žáků starostou
města Poličky
tradiční Soutěž odborných
dovedností pro žáky oborů Kadeřník a Kosmetické
služby v Tylově domě
spojená s prezentací školy v rámci dne otevřených
dveří
účast a umístění naší žákyně v celostátních literárních soutěžích – Daniel,
Evropa ve škole
účast školy na Času pro Kalibr Cup 2018 – 2. místo líčení
neobyčejné zážitky, spolupráce s Divadelním
spolkem Tyl – líčení herců žákyněmi obo
spolupráce s DPS Penzion Polička, Domovem pro seniory v Bystrém – masáže
ru Kosmetické služby

účast na Svatebním veletrhu Litomyšl –

spolupráce s MŠ Polička, Palackého
příprava modelek – účesy a líčení
náměstí v rámci Dne dětí – malování na

průběžná modernizace obou budov školy
obličej
Ing. Marcela Mrázová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Kapacita školy je 510
žáků a i v roce 2018 byla
zcela naplněna. Spolu s 27
zaměstnanci se žáci významně zasluhují o šíření
odkazu Bohuslava Martinů a podporují kulturní život ve městě. Kvalitní
úroveň výuky všech čtyř vyučovaných oborů

Otvírání studánek

je viditelná především díky prezentaci školy na
veřejných kulturních akcích, mezioborových
projektech či soutěžích.
Na Konzervatoř v Pardubicích byla přijata
Kateřina Tůmová (akordeon, ped. J. Nacková)
a na SŠ uměleckoprůmyslovou byla přijata
Linh Dan Luong (výtvarný obor, ped. M. Jílková).
Mezi nejvýznamnější počiny roku 2018 patřilo zapojení
se do celorepublikové akce
ZUŠ OPEN. Naše žáky bylo
v našem městě vidět a slyšet
dopoledne opět v parku, kde
jsme uspořádali workshopy
všech oborů vyučovaných na
naší škole pro asi 300 žáků poličských ZŠ a odpoledne jsme
na hlavním pódiu na náměstí
představili téměř tříhodinový
program. Odpolední část zahájil průvod, který šel od budovy
ZUŠ na Palackého náměstí za
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doprovodu našich šikovných muzikantů a za
zpěvu a tance ostatních žáků i pedagogů školy.
Škola v tomto roce uspořádala již 10. ročník
přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“ v oborech zpěv, dechové nástroje, výtvarné a taneční umění. Celkem se přehlídky zúčastnilo 301
žáků a studentů umělecky zaměřených škol
z celé republiky.
V druhé polovině roku 2018 prošla budova
školy rozsáhlou rekonstrukcí. Ve školním roce
1948-49 byla naše škola založena, poslední
měsíce roku 2018 patřily přípravám na Slavnostní představení k 70. výročí založení. V rámci večera mj. provedou žáci a pedagogové školy
kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů.
Kromě hlavní vzdělávací činnosti organizujeme také výuku pro starší začátečníky a oblíbený projekt Hrátky s uměním, který je určen
pro 4-5leté děti a je ochutnávkou všech vyučovaných oborů na naší škole. Bližší informace
www.zusbmpolicka.cz.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

_ poličské školství
Masarykova základní škola
Masarykovu ZŠ navštěvuje 660 žáků z Po- – do celostátního finále soutěže
ličky a blízkého okolí. Škola pracuje se žáky
Hledáme nejlepšího mladého
se speciálními vzdělávacími potřebami i s žáky
chemika ČR, konané v Pardunadanými.
bicích.
Naši žáci dosahovali během roku 2018
Celý rok 2018 se nesl ve
výborných výsledků ve sportovních soutě- znamení oslav blížícího se
žích i vědomostních olympiádách různého
90. výročí založení naší škozaměření. K našemu potěšení žáci získávají ly. Zdá se to neuvěřitelné, ale
přední umístění v krajských kolech. Za všech- tato „dáma v červeném“ už
ny úspěchy vyjmenujme postup tří žákyň – 90 let vévodí poličskému
T. Vomáčkové, L. Popelkové a M. Zavoralové
nábřeží u Synského rybníka.
Nadčasová stavba poličského
stavitele B. Šmída neztratila
dodnes nic ze své elegance Čarujeme úkoly k zamyšlení
a je stále krásná a svěží. Nyní,
nově zrekonstruovaná, s nově
zařízenými třídami a kabinety, sportovní halou, fotografie učitelských sborů, sbírku učebnic,
multifunkčním sportovním hřištěm a revitali- pomůcek a aktovek z minulých dob a výtvarné
práce zdobící všechny prostory školy.
zovaným prostranstvím před školou, plní stále
V říjnu proběhl zajímavý mezinárodní prose zvyšující potřeby moderní výuky.
jekt Edison, který představoval nevšední zpesAkcí připomínajících toto jubileum byla celá
řada. Jejich vyvrcholením byla slavnostní vý- tření vyučování. Skupina pěti vysokoškolských
stava v rámci Času pro neobyčejné zážitky, kte- studentů z různých zemí světa zavítala do Poličky a strávila s námi dny plné her, informací
rou uspořádali učitelé a žáci naší školy. Přes
a konverzace v anglickém jazyce.
2000 návštěvníků, kteří výstavu navštívili, si
mohlo prohlédnout expozice k historii školy,
Chováme motýly

Základní škola Na Lukách Polička
Ve školním roce 2018–2019 je ve škole 360
žáků v 16třídách, z toho je 10 tříd na I. stupni
ZŠ a 6 tříd na II. stupni ZŠ.

Škola pracuje podle školního vzdělávacího
plánu a zaměřuje vzdělávací činnost na výuku
cizích jazyků a tělesnou a sportovní výchovu.
Již třetím rokem nabízíme rodičům alternativní vzdělávací
program „Začít spolu“.
Výuku anglického jazyka
zavádíme od první třídy a od
8. ročníku se žáci učí jazyk
německý.
Pro zkvalitnění výuky využíváme interaktivní tabule
souběžně s interaktivními
učebnicemi.

Tradiční blahopřání vedení města prvňáčkům
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Žáci mohou využít nabídky mnoha zájmových aktivit, jako např. stolní tenis (E. Střílek),
sportovní lezení (S. Nožka), zájmové sportovní
hry pro I. stupeň (D. Šafář), basketbalová školička pro nejmenší (K. Němec). Z mnoha akcí
pořádaných školou bychom uvedli následující
časově náročnější jako jsou družební návštěvy
z Maďarska, poznávací zájezdy žáků do Itálie
nebo Chorvatska, zimní sportovně turistický
kurz na horách pro žáky 4.-5. ročníku.
Škola provozuje doplňkovou činnost. Pronajímá prostory školy včetně sportovní haly.
Připravujeme obědy pro žáky a zaměstnance
školy a také pro cizí strávníky.

_ poličské školství
Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Speciální mateřskou školu a základní školu
v Poličce tvoří kmenová škola v Poličce, odloučené pracoviště v Multifunkčním domě
v Bystrém a odloučené pracoviště Zámecká 1
Bystré. Součástí kmenové školy je od září 2018
i Speciální mateřská škola pro děti se zdravotním postižením, navštěvuje ji 5 dětí.
Ve škole se vzdělává 52 žáků s mentálním
postižením, více vadami a autismem.
V Bystrém se vzdělává 9 žáků ve dvou třídách. Do poličské školy dochází 43 žáků. 27
žáků navštěvuje základní školu zřízenou podle
paragrafu 16 odst. 9 školského zákona, která je
určena žákům s lehkým mentálním postižením.
16 žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem navštěvuje ZŠ speciální.
Žáci školy pracují podle ŠVP s mírně upravenými výstupy tak, aby v psychické pohodě byli
schopni se naučit všem základním znalostem
a dovednostem a po vyučení v řadě oborů se

mohli bez problémů zapojit do
pracovního i osobního života.
Škola se zapojila do projektu ŠABLONY pro MŠ a ZŠ
se zaměřením na čtenářskou
a matematickou gramotnost.
Součástí ŠABLON je i čtenářský klub a klub zábavné logiky
a deskových her. Pořádáme
i řadu akcí, při kterých žáci
nesedí jen v lavicích. Užíváme
si na výletech, pořádáme projektové dny, soutěžíme v pěveckých, sportovních i dalších Na výletě
soutěžích, každoročně organizujeme Benefiční koncert, soutěž speciálních škol „Jarní zpívání – karaoke“
a veřejnou vánoční besídku.
Všechny velké stavební akce jsme během
roku zvládli, máme nově zateplenou budovu
školy, zrekonstruované sociální zařízení i výdej-

nu potravin pro MŠ. V tomto roce bychom chtěli
pokračovat s úpravami naší školní zahrady.
Více na: www. szsbystre.cz
Děkujeme sponzorům a městu Polička za poskytnuté finanční prostředky.

MŠ Čtyřlístek s radostí a novými nápady vstupuje do roku 2019
Při vzdělávání s dětmi poznáváme naše
město, proto podporujeme spolupráci s rodinami dětí, ostatními školami, institucemi i veřejností.
ZŠ Masarykova zajistila pomoc při soutěžích
na MDD, zrealizovala tradiční návštěvu prvních
tříd, pasování prvňáčků. Gymnázium nabídlo
studentské divadelní představení, při kterém

mnoho studentů zavzpomínalo na dětství
v naší školce. Mozaika předkládá pestrou nabídku vzdělávacích akcí např. Den v lese v Borové, dopravní výchova, bruslení ve spolupráci
se Spartakem Polička aj. Tylův dům zajišťuje
divadla, šerpování předškoláků, přednášky.
Rádi udržujeme kontakt i s městskou knihovnou, čtení pro děti v pohodové atmosféře. Školička plavání v městském bazénu je pro děti velkou radostí.
Pravidelně využíváme i potřebné vzdělávací programy –
hasičský sbor přednáší o své
práci, předvádí hasičské cvičení, umožňuje návštěvu hasičské zbrojnice. „Na policii“ se
děti vždy těší, ukázka práce se
psy a exkurze je pro ně zážitek.

Ukázka výcviku policejních psů
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Centrum Bohuslava Martinů je naším celoročním průvodcem, chystá pro nás výstavy
a vzdělávací akce, oblíbené dílničky či tvoření. ZUŠ B. Martinů Polička pořádá pro děti
koncerty a výběrová řízení pro budoucí malé
umělce. Školní výlety do Ekocentra Pasíčka
a Eden Bystřice nad Pernštejnem byly zážitek
nejen pro děti, ale i pedagogy. Pořádáme také
exkurze do obchodů, institucí či firem. Důležitá je vzájemná spolupráce s rodiči i rodinami
dětí – společné oslavy (MDD, Svátek rodiny,
vánoční a velikonoční besídky, čtení…)
Jsme rádi, že výše uvedené aktivity mají široký rozsah, trvale přispívají k všestrannému
rozvoji dětí a obohacují jim tolik vzácný dětský
čas.
Hana Divoká, DiS.

_ poličské školství
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Jsme jednotřídní mateřská škola, kterou navštěvuje 25 dětí od 2 do 6,5 roku. Pracují zde
dvě učitelky (ředitelka školy a učitelka), asistent pedagoga a školní asistent. O provozní záležitosti se stará školnice (úklid a stravu).
Pracujeme podle námi vytvořeného Školního vzdělávacího programu, který je zpracován
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Děti mají k dispozici mnoho rozličných didaktických pomůcek, ale také hraček, kdy ve hře s nimi se může
rozvíjet jejich představivost, fantazie, zručnost
a logické myšlení a také tolik potřebné sociální
cítění a zdravé vztahy mezi dětmi.

V průběhu roku pořádáme zábavné akce pro
děti – karnevaly, oslavy MDD, pečeme perníčky a koblížky, ale i besídky pro rodiče. Na závěr
školního roku jsme uspořádali výlet do ZOO
v Jihlavě.
V roce 2018 se nám podařilo opravit venkovní sklady hraček na zahradě a předláždit
pískoviště. Sklady dostaly nový šedomodrý
kabát, nové dveře a nátěr střechy. Pískoviště
bylo vydlážděno novou obdélníkovou dlažbou.
Všichni v naší mateřské škole máme zájem
na tom, aby děti byly spokojené, rády se k nám
vracely, ale také, aby měly pěkné prostředí, ve
kterém tráví převážnou část dne.

Na výletě v lese

Mateřská škola Luční Polička
Mateřská škola je rozdělena na čtyři oddělení, kde se vzdělávají ve smíšených třídách děti
od 2 do 7 let. V rámci projektu Chůva v MŠ,
který je spolufinancován EU, je zde k dvouletým dětem přiřazena chůva.
S dětmi pokračujeme s prvky programu
Začít spolu, aby děti měly plynulý přechod
do základní školy, samostatně se rozhodovaly
a naučily se spolupracovat s ostatními dětmi
v jednotlivých centrech aktivit.
Během roku se účastníme například divadelních a tanečních představení, plaveckého výcviku, cvičení na trampolínách, bruslení s trenéry… Spolupracujeme s organizacemi jako je
CBM, Mozaika, knihovna, Tylův dům, ZŠ, ZUŠ,

hasiči, školská poradenská zařízení, atd. Zapojili jsme se do programu ČOS – „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kde se děti zdokonalují v pohybových aktivitách.
Pro velký úspěch znovu plánujeme uspořádat Rodinný den, kde děti společně s rodiči
soutěží a hrají různé hry. Novinkou je malování
na obličej. Letos se naše MŠ účastnila rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí,
kde předškoláci s doprovodem učitelek zazpívali vánoční písně a koledy.
Ve vedení školy došlo ke změně zástupce
ředitele. Milenu Čípovou ve funkci vystřídala
Lucie Jandlová.

Program O lese v lese

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Naše MŠ má 2 oddělení po 25 dětech, se
kterými pracují 4 pedagogické a 2 provozní
pracovnice. Poskytujeme dětem rodinné prostředí s mnoha rozmanitými vzdělávacími činnostmi.
Připravujeme pro děti plno zážitků, např.
výlet do Bonga Brno, školní výlet do Perníkové chaloupky v Pardubicích, plavecký výcvik,
kurz bruslení na ledu i na kolečkových bruslích,

divadelní a filmová představení. Ve spolupráci
se SVČ Mozaika jsme absolvovali tvoření z keramiky, poznávací výlet do lesa v Borové, kurz
o finanční gramotnosti. Nabízíme i zájmové
kroužky, např. hrátky s flétnou, předškolák, seznamování s AJ, tanečně pohybový.
Pro děti jsme zakoupili nové herní prvky na
školní zahradu a nové jídelní nádobí. Poděkováním je pro nás spokojenost dětí i rodičů.
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_ poličské školství
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Kapacita: 45 dětí ve věku od 2 do 7 let, třída
Včeliček (starší děti), Broučků (mladší děti)
Stravování: vlastní vývařovna, obědy z MŠ
Rozmarýnek Polička se dováží do MŠ Palackého náměstí

Aktivity: Předškoláček, Hravá angličtina,
Veselá flétna

Logopedická péče: kolektivní, individuální, depistáže logopeda SPC Bystré

Spolupráce: Masarykova ZŠ, ZUŠ,
Mozaika, CBM, Tylův dům, Městská
knihovna, Srdíčková víla, Divadlo Jo-jo,
Ekocentrum Skřítek

Akce: tvoření dětí a rodičů, dětí a seniorů
v Domově důchodců v době Velikonoc
a Vánoc

Vystoupení dětí: DPS Penzion, Domov
důchodců


Plavecký výcvik, dopravní výchova, hravé
bruslení

Exkurze: Pneuservis Červený, Kubrtovo
kutilství, firma CH & B, Policie ČR,
Česká pošta

Výlet: Eden – Bystřice nad Pernštejnem,
vánoční výstava – Kamenec

Oslavy v MŠ: Masopust, Velikonoce,
Den matek, Den dětí, Pasování školáků,
Mikuláš,

Vánoce

Vybavení tříd: knihy, hračky, didaktické
pomůcky, výtvarný materiál

Obnova školní zahrady: oplocení,
zahradní domek, lanové dráhy, hračky,
sportovní náčiní
Romana Tulisová

Středisko volného času Mozaika Polička
Organizujeme:
Zájmové kroužky a kurzy pro děti, žáky, studenty, dospělé a seniory.
Počet zájmových kroužků a kurzů: 69 kroužků, 851 účastníků.
Děti předškolního věku:
166
Děti ze základních škol:
598
Dospělí:
87
Kroužky a kurzy v Mozaice zajistilo 5 stálých
pedagogů a 55 externích vedoucích zájmových
kroužků.
Kulturní a sportovní akce pro děti, rodiče
s dětmi, širokou veřejnost, workshopy, soutěže,
výlety, přednášky. Uspořádání velkých akcí pro
veřejnost je personálně hodně náročné a nám
se je daří zrealizovat jen díky velkému množství dobrovolných pomocníků.
Počet zorganizovaných akcí: 105 akcí,
12 447účastníků.
Největší tradiční akce
pro veřejnost:

Mikuláš a pekelný mariáš

Broučkování

Vánoce v Mozaice

Čarodějnický rej

Čas pro neobyčejné zážitky

Tábory

Příměstské, stanové, vodácké a pobyty
u koní. Poznávací pobyty pro dospělé.

Počet táborů: 14 táborů, 297 účastníků.

Táborovou činnost zajišťovalo 70 pracovníků.
Vzdělávací programy pro
školy a dopravní výchova
Počet účastníků: 6255
Preventivní programy:
finanční gramotnost MŠ
a ZŠ
na prahu mužnosti
první pomoc
prevence úrazů
prevence netolismu
holocaust
plánované rodičovství
o lese učit se v lese


rukodělné dílny – Vánoce, Velikonoce,
Den matek
Soutěže
Ve spolupráci se ZŠ TGM, ZŠ Na Lukách
a Gymnáziem jsme organizačně zajistili sportovní soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Počet soutěží: 24 soutěží, 1455 účastníků.
Veškeré informace o naší činnosti naleznete
na www.mozaika-policka.cz

Ostatní:

školička bruslení pro MŠ,
keramické dílny na téma
dle požadavků učitelek
Zumba zájmový kroužek
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_ poličské školství
Dětský domov Polička
Během roku 2018 v našem domově nedošlo
k zásadním změnám. Máme tři rodinné skupiny dětí, dvě v budově v Poličce, jednu v bytě
v Pomezí.
Děti v bytě v Pomezí bydlí od jara 2017. Velice dobře si zde zvykly a dle svých slov se zde
cítí „doma“. Jsme moc rádi, že mají ve svém
blízkém okolí spoustu příjemných sousedů, se
kterými si občas také vypomáhají. Náš nejmladší si hledá kamarády v místní mateřské
školce a se svými sourozenci také v kroužku
hasičů, kam se vždy všichni moc těší.
Další dvě rodinné skupiny dětí žijí v budově Dětského domova v Poličce. Rekonstrukce
v roce 2017 umožnila rozdělit vnitřní prostor
tak, že vznikly dvě samostatné bytové buňky.
Adekvátně k věku vedeme všechny děti
k získávání potřebných kompetencí pro samostatný život v dospělosti. Každá „rodinka“

si sama nakupuje, vaří (mimo
obědů ve školních jídelnách),
pere, uklízí, plánuje společně
volný čas a učí se hospodařit
se svým rozpočtem.
Naším cílem do budoucna
je celková přeměna dětského
domova na komunitní typ. Postupně chceme opustit budovu
dětského domova a umožnit
všem dětem život v bytech
v Poličce a okolí.
Dalším krokem k naplnění
naší vize je stěhování další ro- Vánoce 2018
dinné skupiny dětí do nového
bytu na ulici Bezručova, které
se uskuteční na jaře 2019.
Vážíme si podpory města Poličky, našich
sponzorů a všech, kteří nám pomáhají naši vizi

uskutečnit. Další informace o nás najdete na
webových stránkách www.ddpolicka.cz.
Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka

Pobočný spolek SPMP ČR Polička
Tato zkratka je název organizace Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým v České republice. Je to celostátní organizace lidí s mentálním postižením, jejich rodičů, odborníků
a přátel. V letošním roce slaví 50 let činnosti
a s roční přestávkou již 15 let úzce spolupracuje její Pobočný spolek se Speciální mateřskou
školou a základní školou Polička, Jiráskova
825, kde má i svoje sídlo.
Společně se snažíme hájit práva a prosazovat zájmy lidí s mentálním postižením. Na-

bízíme svým členům poradenské, vzdělávací
i volnočasové aktivity v jejich prospěch a k celkovému zkvalitnění života nejen jejich, ale i rodinných příslušníků a lidí o ně pečujících.
Náš Pobočný spolek v Poličce se věnuje
hlavně mentálně postiženým lidem ve věku
3–26 let. Snažíme se pro děti pořádat výlety,
zájezdy, návštěvy divadel, výstav i různých
vzdělávacích programů, které jim nejen rozšiřují obzory, ale i zpestřují jinak jednotvárný
život. V současné době je aktuální projekt

Vánoční besídka
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ve spolupráci s EU a jejím sociálním fondem,
kde je možné podporovat ve všech fragmentech života nejen mentálně postižené, ale i jejich rodiny a ostatní pečovatele. Máme také
možnost využívat právní poradenské centrum
v případě různých problémů s úřady, zaměstnavateli rodičů apod.
Mgr. Mirka Zrůstová
předsedkyně spolku

_ poličské církve
Evangelický sbor v Poličce
Evangelický sbor v Poličce si v roce 2018
kromě významných celospolečenských výročí
připomněl i 100 let od ustavení samostatné
Českobratrské církve evangelické krátce po
vzniku republiky. Věřící ze dvou církví se tehdy
spojili, aby vytvořili jednu společnou českou
církev.
Vděčně se vracíme k tomuto odkazu, v němž
domluva vítězí nad rozdílností. V současnosti,
kdy se s obavami hovoří o polarizaci a štěpení
národa i Evropy, se snažíme v kostele vytvářet
společenství sounáležitosti, kde je místo pro
lidi různého věku, postavení i různých názorů.
Naše bohoslužebná i jiná setkání jsou otevřená
všem, kdo chtějí spolu s druhými hledat životní
moudrost a naději.

Dobrou tradicí a takřka několikadenním
svátkem jsou letní příměstské tábory s Američany, kde se zhruba 100 poličských dětí setkává s živou angličtinou. Jsme vděčni, že se
okruh našich přátel z USA rozrůstá a mohou
přijíždět noví dobrovolníci. Vloni bylo dobrovolníků osmnáct. Také jsme rádi, že se najde
i dost ochotných českých spolupracovníků.
Mnozí z nich zažili tábory jako děti a nyní předávají dál, co sami dříve přijali.
V roce 2018 byla díky obětavosti členů i nečlenů sboru dokončena rozsáhlá oprava oken
v kostele. Nově byla též vyřešena i příjezdová
cesta, aby se omezilo potkávání aut a chodců
u školky. Zadní příjezd kolem tělocvičny nyní
umožňuje dopravu osob s pohybovým ome-

zením přímo k bezbariérovému přístupu do
kostela v zadní části zahrady. Obě akce byly realizovány s významnou finanční pomocí města
Polička.
Od jara máme v našem kostele milé hosty.
K nedělní mši se zde schází členové římskokatolické farnosti, která provádí rozsáhlou rekonstrukci svého hlavního kostela. Těší nás,
že jako křesťané můžeme takto dnešní době
svědčit o vzájemnosti a domluvě.
Podle naší zkušenosti společná radost
a vděčnost za život posiluje člověka na obtížných úsecích životní pouti. Budeme rádi, když
náš sbor nadále bude místem, kde lze nalézt
pomoc i moudrost.
Jiří Tengler, farář

Římskokatolická farnost Polička
Z mnoha akcí, které se letos uskutečnily,
je nejviditelnější ta, že jsme v měsíci dubnu
vyklidili kostel sv. Jakuba. Práce na komplexní opravě chrámu provádí stavební firma.
Bohoslužby se od té doby konají v kostele
sv. Michaela nebo v kapli na faře. Využili

jsme nabídku Evangelického sboru v Poličce
a v evangelickém kostele se koná jedna z nedělních bohoslužeb.
Každoročně pořádáme „Postní almužnu“.
Během doby postní si odříkáme různé pochutiny či jiné světské radovánky a jejich hodnotu
proměňujeme v peníze. Předem víme, na jaký
účel budou použity. Letos se nám podařilo vybrat na zařízení pekárny v Kongu. Obdarovaný
bude část ze svého výdělku vracet organizaci,
která mu s rozjezdem podnikání pomáhá, takže finanční prostředky budou pomáhat zase
dál.
Novou akcí, ze které bychom rádi postupem
času udělali tradici, bylo ekumenické modlitební setkání na Šibeničním vrchu. Zde jsme

Svěcení morového sloupu
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se společně modlili za všechny nespravedlivě
stíhané a trestané v minulosti i v současnosti,
v naší zemi i na celém světě.
V listopadu děti vytvořily pohlednice s vánoční tématikou a farníci si je mohli za dobrovolný příspěvek zakoupit. Výtěžek byl příspěvkem dětí na misie.
V půlnoční hodinu 25. prosince 2018 se
sešli poličští občané ke slavení půlnoční mše
svaté na Palackého náměstí.
V roce 2018 bylo ve farnosti pokřtěno 17
lidí, na Věčnost jsme vyprovodili 23 farníků
a proběhla jedna svatba. K prvnímu svatému
přijímání přistoupilo 12 dětí a na hodiny náboženství přicházelo okolo stovky dětí.
Autor textu: Anna Navrátilová

_ poličské organizace
Oblastní charita Polička
Prudký růst organizace v posledních třech
letech v roce 2018 vyvrcholil prostorovými
změnami v Denním stacionáři pro lidi s těžším
mentálním postižením, kteří obsadili celé první
patro Charitního domu I. AC dílny určené lidem
s lehčím mentálním postižením se rozdělily do
domů I. a IV., čímž se vytvořil prostor pro vznik
nové terapeutické dílny, která od dubna rozšířila kapacitu střediska o potřebných 6 míst.
Tato místa byla již do konce roku zaplněna.
Díky navýšení dotace bylo v druhé polovině roku možné posílit personál ve střediscích
Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence a vyhovět žadatelům o službu. Občanská
poradna získala prostředky z Operačního programu Zaměstnanost v rámci MAS Poličsko,
z. s. a od září zvýšila kapacitu o jednoho poradce. Rovněž začala poskytovat poradenství
v terénu lidem imobilním. Nízkoprahové denní
centrum pro bezdomovce se připravovalo na
přesun do nových prostor na ulici Střítežská
zbudovaných městem.
Otevřené dveře poskytovaly na území celého
Svitavska terénní sociální služby 70 lidem s du-

ševním onemocněním a intenzivně se zapojily do transformace péče o duševní zdraví.
Šance pro rodinu pracovala
s 42 rodinami s nezletilými dětmi a s 13 rodinami pěstounů.
Charitní ošetřovatelská služba
poskytovala zdravotní péči 288
pacientům a 11 lidem dosloužila na konci jejich života v Domácím hospici sv. Michaela.
Velkému zájmu veřejnosti se
těšily charitní akce – Tajemství
parkánové zdi v rámci Času Tajemství parkánové zdi
pro neobyčejné zážitky i adventní výstava S vůní vanilky
na téma Betlém – město Davidovo. Poslucha- Ď“ za Pardubický kraj. Veřejná sbírka Dům pro
Charitu na opravu a splácení Charitního domu
če uchvátil charitní benefiční koncert v kostele
sv. Michaela v podání vtipných a dokonale pro- IV. vynesla 211 679 korun a Tříkrálová sbírka
opět strhla rekord částkou 786 520 Kč. Oblastfesionálních Prague Cello Quartet.
ní charita Polička v roce 2018 posloužila 992
Mimořádnými ročními tržbami ve výši
568 665 Kč oslavil terapeutický obchod Fimfá- klientům z 55 obcí, většině opakovaně, mnohým dlouhodobě.
rum své desetileté výročí vzniku a jedna z jeho
dobrovolnic, paní Marie Jílková, získala „Cenu
Štěpánka Dvořáková

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička 2018
Dům je společenským centrem zájmových
aktivit i kulturních programů nejen pro 100 zde
žijících obyvatel, ale i pro širokou veřejnost.
Nabízí širokou škálu služeb pod jednou střechou – pečovatelská služba, stravování, volnočasové aktivity, kadeřnictví, finanční poraden-

ství, manikúru i malý obchůdek se smíšeným
zbožím. V domě bydlí senioři i lidé zdravotně
znevýhodnění, jejichž věk se pohybuje od 33
do 95 roků. V roce 2018 se do DPS nastěhovali
3 noví nájemci.
Pečovatelská služba
DPS „Penzion“ Polička
Tým kvalifikovaných pečovatelek s dlouholetou praxí
zajišťuje všestrannou péči
o seniory, lidi se zdravotním
znevýhodněním i o rodiny
s dětmi. Nabízíme pomoc
v péči o člověka i jeho domácnost v jeho domácím prostředí
i v bezbariérovém centru služeb – v koupelnách v DPS. Potřebná pomoc a péče je zajišťována denně, včetně víkendů

Prvorepublikový ples
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a svátků od 7:00 do 19:00 hodin. Mezi nejvíce
poskytované úkony patří pomoc s úklidem, zajišťování nákupů, příprava jídla a pití, pomoc
při osobní hygieně a pomoc při dodržování
léčebného režimu. Věk uživatelů je v rozpětí
od 33 do 98 roků a službu během roku využilo
106 žen a 38 mužů. Uživatelům bylo poskytnuto 9.435 hodin přímé péče, bylo zajištěno
13.175 obědů a pro uživatele bylo vypráno
1.578 kg prádla.
Volnočasové aktivity
Ke 100. výročí vzniku republiky jsme pro
seniory připravili několik akcí. Koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus.
11. ročník Seniorské stopy s názvem Prvorepublikové kroky Poličkou. Senioři podle starých fotografií porovnávali daná místa a jejich
změny v čase. Novinkou byl Prvorepublikový
ples, který se uskutečnil v dobových kostý-

_ poličské organizace
mech a odpolední výlet na do Senior Centra
Skuteč. V roce 2018 se na akcích DPS „Penzion“ (přednášky, besídky, kavárničky, výlety,
výtvarné činnosti, počítačové kurzy, jazykové
kurzy) sešlo celkem 8 730 seniorů.

Poličská univerzita třetího věku
Je to dlouhodobá společenská aktivita, jejímž
cílem je umožnit seniorům seznámení s nejnovějšími poznatky v oblasti zdravovědy, historie,
cestování, kultury apod. Výuka je realizována

ve formě přednášek pod taktovkou odborných
lektorů. V roce 2018 byly oba semestry, již čtrnáctého ročníku, po dvou tematických okruzích.
Přednášek se v jednom semestru účastnilo
cca 100 posluchačů.

T.E.S., s. r. o. 2018
Rok 2018 se v městské obchodní společnosti T.E.S., s. r. o. se nesl v duchu změn, především ve středisku Sportovních služeb.
Teplárenství: největší investiční akcí bylo
připojení nových bytových domů v lokalitě
Bezručova k teplovodním rozvodům z kotelny
Jiráskova. Celou investici ve výši 1.741.000 Kč
hradí společnost T.E.S., s. r. o. z vlastních
prostředků. V prosinci roku 2018 jsme začali
provozovat domovní kotelnu v domě č. p. 491
v ulici 9. května. V současné době provozujeme po Poličce 19 kotelen s nejrůznějším výkonem. Teplem zásobujeme 1559 domácností,
jednu mateřskou školku, dvě základní školy,
speciální školu, DPS Penzion.
Technické služby: středisko provádělo, kromě běžné činnosti, častější zálivku stromů
a keřů, protože rok 2018 byl extrémně su-

Vířivka – lehátka

chý. Téměř na den přesně jako v roce 2017 na posilování bicepsů a univerzální stroj
(30. 10. 2018) se Poličkou prohnala vichřice, např. na provádění dřepů nebo na benchpress.
následně bylo skáceno několik stromů, u kteUbytovací zařízení „Balaton“ u koupaliště:
rých se projevily defekty.
bylo využíváno nejen pro rekreace, ale i pro
Bytová správa: společnost spravuje 1036
slavnostní příležitosti, jako je oslava narozebytů a nebytových prostor v Poličce a v jejím
nin, výročí a podobně.
blízkém okolí.
Koupaliště: rekordní návštěvnost v roce
Plavecký bazén: v roce 2018 byla dokon- 2018 – 21 985 návštěvníků, což je o 54 % více
čena výstavba tobogánu, vířivky a některých
než v roce 2017 (14 254 osob).
technologických rozvodů. Díky zatraktivnění
V provozu byla modrá skluzavka 20 m dlouplaveckého bazénu se zvýšila návštěvnost
há, ale také sedmimetrová žlutá skluzavka
veřejnosti o 54 % (v roce 2018 – 18 027 ná- s vodním zdrojem, brouzdaliště s vyhřívanou
vštěvníků, v roce 2017 – 11 701 návštěvníků). vodou a malým vodotryskem, aquapaddlery
Hloubka bazénu je 3,90 m, a tak byl využíván – lodičky pro děti, plážové hřiště a venkovní
k výcviku potápěči ze širokého okolí. Bazén
tenisový stůl. V roce 2018 byla prodloužena
byl pronajímán plaveckým klubům, sportov- provozní doba koupaliště o 1 hodinu – až do
ním klubům a školním sportovním kroužkům. 20 hodin.
Od 1. 4. 2018 byla rozšířena provozní doba
Zimní stadion: je domovským stánkem hoo neděli a plavecký bazén je nyní otevřen pro
kejového oddílu HC Spartak Polička, který zde
veřejnost 7 dní v týdnu. Dlouholetou vedou- trénuje a hraje mistrovská utkání.
cí plaveckého bazénu paní Jitku Kmoškovou,
Na zimním stadionu bylo nově zavedeno
nahradila od 1. 4. 2018 ve funkci Mgr. Andrea
kromě tradičního veřejného bruslení také
Zachová.
bruslení s hokejkou, proběhla zde Amatérská
Plavecká škola: zajišťovala v dopoled- hokejová liga, které se zúčastnilo 7 týmů z Poních hodinách plaveckou výuku pro žáky ličky a okolí.
ZŠ I. a II. stupně a pro děti z poličských, ale
V zimním stadionu funguje půjčovna bruslí.
i okolních mateřských škol.
Mimo hokejovou sezónu je na plochu pokláKurzy: plavání kojenců a batolat probíhalo
dán povrch pro in-line bruslení.
ve vířivce, ostatní kurzy jako je plavání roPřed začátkem sezóny 2018/2019 byla
dičů s dětmi ve velkém bazénu a ve vířivce. do zimního stadionu koupena nová rolDále probíhaly zdokonalovací kurzy Kapříci, ba s elektrickým pohonem, celou investici
ve výši 3.793.000 Kč hradila společnost
Delfínek, Kosatka, kurz pro dospělé neplavce
T.E.S., s. r. o. z vlastních prostředků.
a zdokonalovací kurz pro dospělé.
Trvalým cílem společnosti je být stabilním
Sauna: saunu na bazénu navštěvovali nejen
partnerem při řešení běžných i mimořádných
dospělí, ale i rodiče s dětmi a kolektivy žáků
a dětí. Provoz sauny obvykle probíhá od polo- událostí při chodu města Poličky a poskytování kvalitních, cenově dostupných služeb.
viny září do konce května.
Za T.E.S., s. r. o. Ing. Cobe Ivanovski
Posilovna: zakoupeny dva nové posilovací
a Mgr. Andrea Zachová
stroje od renomované firmy Grun Sport – stroj
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_ poličský rozpočet 2019
(v tis. Kč)
Příjmy
Daně sdílené a výlučné
146 000,00
Správní a místní poplatky (za
18 040,00
odpady, cestovní doklady, daň
z hazardních her aj.)
Dotace běžné a kapitálové
59 066,20
Lesní hospodářství
20 459,00
Školství (odvody odpisů
1 907,00
příspěvkových org., ostatní příjmy)
Výdaje
Životní prostředí a vodní hospod.
Svoz komunálního odpadu
Nákup a opravy kontejnerů,
plochy pod kontejnery
Modernizace čistírny odpad. vod
Aktualizace generelu kanalizace
Rekonstrukce Modřeckého rybníka
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Park v lokalitě Bezručova
Ostatní výdaje (monitoring
kanalizace a skládky v Š. Dole, PD
rekonstrukce Synského rybníka,
studie využití lesoparku Liboháj aj.)
Lesní hospodářství
Výdaje spojené s činností
Služby související s těžbou dřeva
Opravy cest a meliorace
Lesní technika
Ostatní výdaje
Cestovní ruch a zahraniční
spolupráce
Příspěvek na činnost IC
Členské příspěvky svazkům obcí
Zahraniční spolupráce a ostatní
Školství
Mateřské školy
Přístupová zabezpečovací
zařízení v mateřských školách
Základní školy a školní jídelny
Středisko volného času Mozaika
ZUŠ B.Martinů
Vzduchotechnika v Masarykově ZŠ
Ostatní výdaje
Kultura a sport
Městská knihovna Polička
Projekt „Centrum technického
vzdělávání Polička"
Tylův dům

(v tis. Kč)
44 320,00
7 055,00
300,00
27 500,00
1 750,00
2 750,00
1 400,00
1 500,00
2 065,00

20 400,00
8 360,00
8 280,00
1 800,00
605,00
1 355,00
1 301,00
550,00
371,00
380,00
25 488,00
5 943,00
1 200,00
10 446,00
810,00
731,00
5 818,00
540,00
65 538,00
4 222,00
24 376,00
6 831,00

Kultura a sport (odvody odpisů
příspěvkových organizací,
návratná finanční výpomoc)
Pronájmy bytů, prostor
sloužících k podnikání, pozemků,
kanalizace
Prodeje pozemků, splátky bytů
a ostatní prodeje majetku

13 527,00

27 451,00

59 727,00

Městské muzeum a galerie Polička
5 884,00
Divadelní spolek Tyl
1 240,00
Hrad Svojanov
3 917,00
Rekonstrukce čističky odpadních
1 500,00
vod hrad Svojanov
T.E.S., s. r. o. Sportovní služby
9 422,00
Jitřenka a Ročenka
1 125,00
Městské hradby a kašny na nám.
5 700,00
Ostatní výdaje (výročí B. Martinů,
1 321,00
opravy pam., studie osv. hradeb aj.)
Činnost městského úřadu
55 506,00
Výdaje spojené s činností
50 936,00
Místní zastupitelské orgány
4 570,00
Městská policie
2 600,00
Výdaje spojené s činností
2 400,00
Rozšíření kamerového systému
200,00
Sociální věci
7 238,00
DPS „Penzion“ Polička
5 146,00
Pěstounská péče
596,00
Provoz ubytovny pro bezdomovce
748,00
Ostatní výdaje ( příspěvek svazku
748,00
obcí AZASS aj.)
Bydlení a místní hospodářství
17 769,30
Údržba bytového fondu
1 780,30
Prostory sloužící k podnikání,
1 510,00
veřejné WC, parkovací automaty
Opravy a rekonstrukce majetku ve
3 515,00
vlastnictví města
Výkupy pozemků a výdaje s nimi
8 364,00
související
Rekonstr. smuteční obřadní síně
2 600,00
Komunikace a investiční výstavba 81 930,00
Čistota města a údržba
5 070,00
komunikací
Provoz a opravy veřejného
2 610,00
osvětlení
Správa hřbitovů a likvidace odpadů 4 630,00
Opravy a rekonstrukce
6 800,00
komunikací a chodníků
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Ostatní příjmy (třídění
odpadového materiálu, parkovné,
pokuty aj.)

5 787,00

Financování (použití zdrojů
z minulých let)

13 089,30

Celkem příjmy a financování

365 053,50

Udržování veřejné zeleně
4 900,00
Parkoviště
4 400,00
Rekonstrukce mostu a lávky
1 500,00
v městském parku
Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna,
12 000,00
Štěpničná I. etapa (vč. kanalizace)
I., II. a III.etapa technická a dopravní 7 200,00
infrastruktura lokality pro bydlení
Bezručova
Výstavba bytových domů
14 000,00
v lokalitě Bezručova
Rekonstrukce nemovitosti
7 000,00
ul. Hegerova 374, Polička
Studie využití budovy dětského
1 000,00
domova
Výměna svítidel VO
5 500,00
5 320,00
Ostatní opravy a investice (dětská
hřiště, osvětlení dřevěného
chodníku v parku, dopravní
přechody, veřejné osvětlení aj.)
Ostatní výdaje
Sbory dobrovolných hasičů,
krizové řízení
SDH Modřec požární vozidlo
Osadní výbory
Veřejně prospěšné práce
a dobrovolnická činnost
Dotace neziskovým organizacím
Daň z příjmů právnických osob
za obce
Daň z přidané hodnoty a daň
z nemovitosti
Ostatní výdaje (městská doprava,
dopravní značení, úroky z úvěrů,
vztah ke státnímu rozpočtu aj.)

39 780,00
1 367,00

Financování (splátky jistin úvěrů)

3 183,20

Celkem výdaje a financování

1 320,00
2 944,00
1 455,00
7 570,00
11 000,00
9 260,00
4 864,00

365 053,50

_ poličský cestovní ruch
Česká inspirace 2018
Cíl sdružení: rozvoj
a podpora cestovního ruchu
se zaměřením na kulturní
nabídku sdružených měst.
Inzerce v tištěných médiích

Odborné časopisy cestovního ruchu –
COT business, Kam v Praze, Kam po
Česku, Tim

100+1, Překvapení, Sedmička
Ediční činnost:

Kalendář akcí ČI 2018

2x 15 citylightů do Prahy a Hradce
Králové

Dotisky úspěšných materiálů: mapy,
Inspirační víkendy

Nově vydána brožura Zážitky z České
inspirace

Stolní kalendář „Užijte si města UNESCO
a České inspirace“

Webové stránky:

Spuštěn nový web České inspirace a zřízena facebooková skupina „Česká inspirace – města plná života“.
Regionální prezentace, veletrhy

Vakantie Utrecht, Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha,
Infotour Hradec Králové, ITEP Plzeň, TC
Lipsko.
Ozvěny České inspirace – v každém městě
je vždy uspořádána „ozvěna festivalu“ z jiného
města. Kutnohorské léto se pohádkou pro děti
prezentovalo na Divadelní pouti na Svojanově
a také na Kulétu na dvoře Centra Bohuslava
Martinů. Díky výměně byla obě vystoupení
divadélka hrazena Českou inspirací, tudíž pro
město zdarma. Město Polička prezentovalo
akci „Polička Jazz“ na Cukrářských slavnostech v Kutné Hoře.

Výloha v Husově ulici – prezentace měst
České inspirace a památek UNESCO ve výloze
v Husově ulici v Praze, kromě informací o členských městech je zde pravidelně obnovován
kalendář akcí.
Inspirace z České inspirace – každý měsíc
se objevuje v radničních zpravodajích pozvánka do všech inspiračních měst.
Nekonečná soutěž – realizovány 2 kola tzv.
nekonečné soutěže. Stačí zodpovědět kvízové
otázky na www.ceskainspirace.cz a pak při troše štěstí čekat na některou z osmi zajímavých
výher.
Putování po městech České inspirace, tedy
zájezdy pořádané s CK Kotour po členských
městech ČI, jsme v roce 2018 uzavřeli na jaře
návštěvou Chebu a před Vánoci návštěvou
Hradce Králové.
www.ceskainspirace.cz

Hrad Svojanov 2018

Otevřen od 3. března do 16. prosince.
Za celý rok si prostory hradu prohlédlo
60 004 návštěvníků, což je o 2 974 osob
více než v roce předchozím.

Řada kulturních programů, mimo jiné
Jarní slavnosti, Hradní jarmark, Královské
slavnosti, Dny útrpného práva, Divadelní
pouť, Třicetiletá válka, Svatováclavské
slavnosti a mnohé další. Velký úspěch zaznamenaly i podzimní noční prohlídky. Po

Sraz moskvičů na Svojanově

celý červen probíhaly i dětské prohlídky
uzpůsobené školním výpravám.

Během řezbářských dnů řezbáři pracovali
na již druhém pohyblivém obrazu, který
bude představovat hrad Svojanov a jeho
pověsti. V rámci oslavy 100 let vzniku
ČSR proběhl koncert Sester Havelkových
s dobovou módní přehlídkou. Zcela ojedinělou akcí byl i červnový sraz automobilů
zn. moskvič, jehož se zúčastnilo 52 veteránů z 50.–80. let.

V jarních měsících byla realizována první
etapa obnovy historických koníren v budovách předhradí. První dva obnovené sály
budou sloužit jako výstavní galerie, proměna oproti původnímu stavu je obrovská.
V rámci oprav byly provedeny nové inženýrské sítě, došlo k zajištění statiky, byly
renovovány dlažby a obnoveny omítky.

Četné udržovací práce probíhaly v průběhu celého roku. Nový nátěr fasády i oken
a dveří získalo nádvorní průčelí vstupní
budovy, byly opraveny zídky a sloupy
oplocení v různých částech hradu. Opravou prošel vstupní průjezd do hradu, po-
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žární nádrž nebo některé pokoje penzionu.
Na kamenné sloupy před hlavní branou
byly znovu osazeny historické litinové
hlavice s ozdobnými koulemi. Zásadní
obnovu prodělaly i hromosvody zejména
na objektech hradního paláce a domu
zbrojnošů, které vykazovaly zejména nevyhovující uzemnění.

V podzimních měsících byla zahájena
další velká akce, kterou je restaurování
nástropních maleb z 19. století v pokojích
prvního patra paláce. Odborným ošetřením pod rukama restaurátorek prošly nástropní malby v dámském pokoji a v dámské ložnici.

Zvýšená pozornost byla věnována i propagaci hradu. Mimo jiné se hrad dvakrát objevil v hlavních zprávách televize
Nova, v Toulavé kameře v České televizi,
v reportáži na televizi Stream, několikrát
v rozhlasovém vysílání a nesčetněkrát
v denním tisku. V závěru roku je realizováno výrazné posílení dopravního značení
ke hradu.

_ poličský cestovní ruch
Dovolená a cestování v Českomoravském pomezí 2018
Českomoravské pomezí
bylo úspěšně
propagováno:

na domácích a zahraničních veletrzích
(Praha, Brno, Hradec Králové a ve spolupráci s partnery i další města v ČR a zahraničí) a prezentačních akcích

v průběhu presstripů – poznávací cesty
po regionu určené pro zástupce tištěných
i on-line médií, rádií a televizí z Německa,
Japonska, Španělska, USA, Ruska nebo
zemí Beneluxu

během famtripu – poznávací cesta pro
bloggery a influencery v rámci celosvětové konference TBEX

v informačních centrech a městech turis
tického regionu Východní Čechy i okolních oblastí, v informačních centrech
CzechTourism v Praze

v rámci rozsáhlé prezentace v časopisu
Moje země a dalších titulech

pomocí tiskových zpráv a prezentace
v ČRo Pardubice

ve vlacích a na nádražích Českých drah
a na kulturních a sportovních akcích


na internetovém portálu oblasti, profilu regionu na Facebooku a Instagramu,
v mobilní aplikaci, na YouTube, ve filmových a animovaných spotech


Desková stolní hra s turistickými cíli
a známými osobnostmi regionu

Geofun – geolokační herní aplikace pro
uživatele chytrých mobilních telefonů –
umístěno již 48 zábavných her

Slevový program „Bonus pas“ – brožura
se slevovými kupóny na vstupy do památek a různé druhy služeb

Tištěná propagace:

vlastní – image brožura „Navlékněte si
svůj náhrdelník zážitků“ v češtině a jazykových mutacích, turistická mapa, doporučené trasy pro cyklisty, doporučené
prohlídky měst, leták cyklobusu

sdílená – zimní a letní Turistické noviny
pro Východní Čechy, tištěné materiály Destinační společnosti Východní Čechy

Cyklobusy – celkem regionem projíždělo
pět linek turistických autobusů a výrazně se
tak rozšířila nabídka možností a turistických
cílů, ke kterým se cyklisté i pěší turisté mohli
cyklobusem vydat.

Hry a soutěže, které v roce 2018 bavily
naše turisty:

Kouzelné putování Českomoravským pomezím – zapojeno 25 turistických cílů (4
v Poličce), kde návštěvníci získávali samolepky s kupóny do hrací karty. Za určitý počet kupónů obdrželi soutěžící dárek,
z úspěšných soutěžících byli vylosováni
výherci hodnotných cen. Zúčastnilo se
více než 600 soutěžících.

Certifikace destinačních
společností
Českomoravskému pomezí se podařilo splnit náročné podmínky certifikačního procesu
a získalo certifikát v kategorii „Oblastní organizace destinačního managementu“ v rámci
celostátní kategorizace.
Svazek obcí Českomoravské pomezí také
obhájil certifikát kvality v Českém systému
kvality služeb.

Prezentovali jsme Poličku v Hohenemsu
Hudba, tanec, zpěv, dobré jídlo a pití, krásné počasí, milá setkání, přátelská atmosféra,
to vše charakterizuje červnové dny Poličky
v partnerském rakouském městě Hohenems.
Hlavní program probíhal na hohenemském
náměstí v sobotu 2. června. Poličku reprezentovalo trio hudebníků – Dusík, Libra, Zrůst,
kteří hráli různé hudební žánry a byli skvělí!
Obrovský úspěch sklidili tanečníci z Kamence, 8 párů v poličských krojích tančilo každou
hodinu Českou besedu. O výborné jídlo a pití
se postaraly žákyně SOŠ a SOU Polička pod
vedením své mistrové Mgr. Renaty Zrůstové.
Velký zájem byl o točené poličské pivo, speciální koktejly s názvem „Poličský sen“ a „Koktejl Bohuslava Martinů“, nechyběly opékané
klobásy, utopence, koláčky a chleba se škvarkovou pomazánkou.
IC Polička nabízelo k prodeji naše místní produkty a upomínkové předměty. Pro

návštěvníky byl nachystán i kvíz o Poličce
v německém jazyce. Odměnou za správné
odpovědi byly puzzle našeho města, které
nám sponzorsky vyrobila firma Ravensburger
Karton, s. r. o. Dík také patří borovské pekárně
za sponzorsky darované bochníky výborného
chleba. Zájem o Poličku byl opravdu veliký
a pro řadu návštěvníků bylo překvapující, co
naše město turistům nabízí.
Partnerství mezi Poličkou a Hohenemsem
trvá od devadesátých let. Slavnosti na náměstí
se účastnil i bývalý starosta Herbert Amann,
který jako první právě v devadesátých letech
přijel do Poličky a navázal zde spolupráci mezi
oběma městy. Naše města spojují obrazy rodu
Hohenemsů, které jsou umístěny v poličské
radnici. Díky našim kontaktům jsme měli
možnost vidět i dvůr Paláce v Hohenemsu,
kde bývalo sídlo výše zmíněného rodu. Paní
hraběnka byla právě na cestách, proto jsme
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bohužel nemohli vidět vnitřní prostory paláce,
kde jsou kopie obrazů, jejichž originály se nacházejí u nás.
Oficiální setkání vedení obou měst proběhlo
na slavnostní večeři v pátek 1. června. Starosta
města Jaroslav Martinů spolu s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem se tak poprvé
setkali s novým starostou Hohenemsu panem
Dieterem Eggerem.
V neděli 3. června navštívila naše delegace
město Bregenz, které se pyšní operním festivalem Bregenzer Festspiele a kde scéna právě
probíhající opery Carmen umístěná nad vodami Bodamského jezera každého ohromila.
Dny Poličky v Hohenemsu byly nezapomenutelné. Vzpomínat bude jak poličská delegace, tak lidé z Hohenemsu, kteří si užili krásné
chvíle s námi.
Naděžda Šauerová
tisková mluvčí města

_ poličský cestovní ruch
Královská věnná města 2018
Prezentační akce
Účast KVM na těchto veletrzích: 23.–25. 2.
2018 – Veletrh cestovního
ruchu Wroclaw, 9.–10. 3.
2018 – Infotour a cykloturistika Hradec Králové, 12.–15. 4. 2018 – Regiony ČR 2018 Lysá
nad Labem, 22.–23. 11. 2018 – Czech Travel
Market Praha Letňany – mezinárodní odborný
kontraktační veletrh cestovního ruchu.
Inzerce a propagace

webové stránky – www.vennamesta.cz,
www.dowrytowns.cz – aktualizace obsahu českých i anglických webových
stránek, zvýšení četnosti aktualit – tipy
na výlety, návštěvnost webu zvyšována
soutěžemi.


Prezentace v časopise Moje země – články věnované osobnostem královských
věnných měst

Český rozhlas Hradec Králové – prázdninový cyklus reportáží Za poklady královských věnných měst. Redakčně zpracoval
Petr Voldán, 30 minutová reportáž z každého města v podvečer každé prázdninové neděle. Pro svazek byla prezentace zcela zdarma na základě loňské prázdninové
spolupráce – pořad Vaříme s Habadějem
– S vařečkou na cestách – Po stopách českých královen.

Bannerová reklama Impression Media
– bannery vedly na konkrétní webovou
stránku na vennamesta.cz, období duben
– červen 2018, 250.000 zobrazení

Propagační materiály – Kalendář akcí
v roce 2018 – náklad 20.000 ks, turistické

vizitky a turistická razítka, série magnetů,
královské korunky, kvízové sešity, kapesní kalendáříky.
Společné akce

Volba královny věnných měst – proběhla
formou internetového hlasování v návaznosti na fotoakci „Volba královny věnných
měst“ dne 9.–10. 3. 2018 na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.
Celkem 28 adeptek se vyfotografovalo
v královské korunce, jejich snímky byly
prezentovány na webových stránkách
www.vennamesta.cz.

19. výtvarný salon královských věnných
měst, Vysoké Mýto 7.–30. 9. 2018, na
téma: dary královských věnných měst –
využití darů, výtvarné zpracování receptů,
výrobků, produktů.

Aktuality z Informačního centra Polička 2018
Návštěvnost v IC stoupá a v roce 2018
dosáhla opět rekordu v neuvěřitelném počtu
51208 návštěvníků. Též vnímáme přímo úměrný nárůst zahraničních turistů. Oproti loňskému roku se zvýšil počet návštěvníků o neskutečných 17 %.
V roce 2013 (začátek našeho provozování IC) nás navštívilo 33062 návštěvníků, za
pět let jsme tak zaznamenali obrovský nárůst
o takřka 55 %.
Jsme rádi, že je o naše informace a služby
narůstající zájem, ale současně to přináší zvyšující se nároky na prostory a personální zajištění. Od července 2018 nám návštěvnost v IC
zaznamenává elektronické počítadlo.
Stoupající návštěvnost svědčí o dobré práci
pracovníků IC. V rámci letní soutěže o nejlepší
IC jsme se v rámci Pardubického kraje umístili
na 4. místě.
V průběhu roku IC díky šikovnosti pracovníků vydalo v rámci podpory propagace města
vlastní pohlednice s Poličkou a také nalepovací
turistickou vizitku a fotonálepku s Bohuslavem
Martinů.

Rozšíření nabídky „Vstupenkového centra“
o nové portály – Ticketmaster a ColosseumTicket+, s rozšířenou nabídkou kulturních akcí
např. ve Vysokém Mýtě (M Klub, Šemberovo
divadlo) a v Litomyšli. Novinky tak doplňuji již
tradiční Ticketportal, Ticketlive, TicketArt, Tickestream. Výhoda „Vstupenkového centra“ je
zejména v dosažitelnosti vstupenek z celé ČR
z nabídky kulturních, volnočasových a sportovních akcí.
V rámci seriálu jednodenních poznávacích
zájezdů po městech České inspirace jsme
24. 11. 2018 uskutečnili adventní zájezd Kuks
+ Třebechovice + Hradec Králové. Kromě prohlídky hospitálu Kuks, vč. návštěvy velkého vánočního trhu, jsme si prohlédli Třebechovický
betlém. Následovala prohlídka Hradce Králové.
Další adventní zájezd se uskutečnil
8. 12. 2018 do Brna, kde jsme si s průvodcem
prohlédli vilu Tugendhat (UNESCO). Následovala odpolední část prohlídky města s místním
průvodcem, vč. výjezdu autobusem na Špilberk a nakonec návštěva místního IC a adventních trhů, které se letos v Brně konaly dokonce

na čtyřech místech. Oba zájezdy byly velice
zdařilé.
Pro rozšíření dostupnosti dopravy jsme zařídili prodej jízdenek společnosti Flixbus. Od
dopravní společnosti Regiojet (dříve Student
Agency) nabízíme prodej vnitrostátních vlakových jízdenek a mezinárodních autobusových
jízdenek.
Pro nadcházející turistickou sezonu jsme ve
spolupráci s firmou Eden připravili bohatou
nabídku turistických předmětů, z nichž nejzajímavější bude zejména pestrá paleta magnetů,
zápisníků a suvenýrů z oblasti dnes tak populární pivní turistiky.
Velké popularity se dočkaly též Poličské
oplatky, které máme v trvalé nabídce. Z knižní
nabídky místních autorů představujeme knihu
Vojta z Poličky, která se stále těší velké oblibě
a novou dokumentární knihu Ve válce, od novinářky a publicistky Markéty Kutilové.
Kolektiv Informačního centra:

Ondřej Král, Romana Kučerová, Libor
Jelínek, Ladislav Cacek
www.ic.policka.org
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