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_ stručné zpravodajství
Leden

Město Polička má hned dva první občánky!
Obě miminka se narodila 3. ledna 2021 a jsou
to Štěpánka Větrovská a Antonín Pražan.
Třicet dva nových bytů pro Poličku – v lednu
proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže
na stavební projekt „Městské bydlení Polička“,
které řešilo úpravy budovy bývalého dětského
domova na ulici A. Lidmilové za účelem vzniku
nových bytových jednotek. Vítězem soutěže je
společnost Apropos Architects, s. r. o. z Chrudimi.

Únor

25. února schválilo zastupitelstvo rozpočet
města Poličky na rok 2021. Celkové výdaje ve
výši 339,8 mil. Kč, z toho výdaje na investice
101,5 mil. Kč.
Dokončena rozsáhla rekonstrukce kostela
sv. Jakuba, oprava v hodnotě 71 mil. Kč trvala od roku 2017. Kromě samotné stavby byla
restaurována i velká část mobiliáře. Některé
předměty lze obdivovat v nově vzniklé expozici
na severní empoře a v krovu kostela.

Město Polička má další
nový dům pro účely sociálního
bydlení – objekt č. 374 na ulici
Hegerova.

Duben

2 860 km pro hospic – charitní Běh pro Domácí hospic
sv. Michaela. Celkem třistadevět účastníků podpořilo
formou startovného Domácí
hospic OCHP, vybráno bylo Květnové natáčení v Poličce
skvělých 83 302 Kč.
V malém sále Tylova domu proběhla první
Tragická nehoda na nábřeží Svobody –
prezentace a diskuse s občany o využití bý- 11. června zde došlo k závažné dopravní nevalého areálu Ponasu – zástupce developera
hodě s tragickými následky. Řidič nákladního
představil studii záměru „Retail park Polička“.
vozidla vjel do protisměru, prorazil zábradlí
nábřeží a spadl do Synského rybníka, řidič
nehodu nepřežil.

Červenec

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?
Prezentace architektonické studie „Úprava
prostoru kolem farního kostela sv. Jakuba na
nám. B. Martinů v Poličce“ pro veřejnost. Nový
zásadní projekt představil při besedě v kostele
sv. Jakuba jeho autor MgA. Přemysl Kokeš.
Novinka pro cyklisty – na Palackého nám.
byla umístěna veřejná cyklonabíječka pro
elektrokola.

Retail park Polička

Květen

Opravený kostel sv. Jakuba

Polička má novou naučnou stezku okolo
hradeb, okruh dlouhý 1 km nabízí 9 informačních tabulí o památkách a historii města.
Rodné město skladatele Bohuslava Martinů
žilo filmem. Poslední květnové dny zde natáčel
štáb České televize film Můj život s Bohuslavem Martinů.

Březen

Červen

Samotestování místo kultury – v Divadelním
klubu v Poličce otevřeli samotestovací centrum na koronavirus.

1. června město Polička otevřelo v prostorách Domu Jordán očkovací místo.
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Prezentace architektonické studie
v kostele sv. Jakuba

_ stručné zpravodajství
Srpen

V karavanu po Česku – Aleš Háma natáčí
s Českou televizí v Poličce jeden z dílů tohoto
cestovatelského pořadu.
Jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu
Polička 555 se uskutečnil 20.–22. srpna 2021.
Gala Martinů – 28. srpna začal v Tylově
domě velkolepým večerem hudební festival
Martinů fest.

Září

Kulturní září – pocta Bohuslavu Martinů –
dalšími koncerty pokračuje festival Martinů
fest, 5. září se uskutečnilo v sále poličského
muzea originální provedení díla skladatele –
Podivuhodný let B. Martinů.
Ve dnech 22.–25. září proběhl jubilejní
10. ročník tradičního festivalu pantomimy
Mime Fest.
Na hradě Svojanově se konaly oslavy 111 let
od zakoupení hradu městem Polička. Programově se jednalo o nejrozsáhlejší hradní akci
tohoto roku.

Říjen

26. října proběhla poličská
premiéra filmu Můj život s Bohuslavem Martinů ve velkém
sále Tylova domu – za účasti
tvůrců a velkého zájmu nadšených diváků.
Svátek 28. října uctilo více
než 50 dobrovolníků vysázením 80 ovocných stromů na
loukách nad Jedlovou. Akci organizovala 1. ZO ČSOP Polička.

Listopad

Vánoční osvětlení v parku

V netradičním termínu proběhl ve dnech 17.–20. listopadu již 24. ročník festivalu Polička Jazz.

Prosinec

Opravou ulic Otakarova a Václavská byl po
10 letech završen projekt rekonstrukce historických ulic v centru města Poličky. Díky této revitalizaci bylo opraveno téměř 20 ulic. Všechny
ulice i uličky byly vydlážděny, asfalt nahradila
žulová dlažba, přibyly chodníky, nové osvětlení, došlo k opravě kanalizace i vodovodů.
Poličské muzeum slaví 140 let, kulaté výročí
připomíná svými vánočními výstavami.
Vánoční dárky pro občany města, a nejen
pro ně – nové vánoční osvětlení stromů na
cestě ke gymnáziu v parku a nová originální
kniha o kostele sv. Jakuba.

Cyklostezka k Masokombinátu

Polička má novou cyklostezku – důležitá
cyklostezka k Masokombinátu je dlouhá téměř
2 km a vede po levé straně silnice I/34 směrem
na Havlíčkův Brod.

Kniha o kostele sv. Jakuba
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_ poličská kultura
Tylův dům v roce 2021
Organizace by měla každoročně vyprodukovat různorodý program pro širokou veřejnost.
Bohužel, rok 2021 byl zcela jiný. Již od začátku
roku byl Tylův dům pro veřejnost uzavřen, to
trvalo až do konce května. Toto uzavření bylo
z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou
České republiky, jež se vztahovalo k situaci
Covid-19.
Sezóna tak začala až v polovině roku, a to
Nocí neobvyklých zážitků, kdy pracovníci Tylova domu provedli návštěvníky i místy, kam se
divák nedostane. Následovala řada tradičních
festivalů, které se však nemohly konat v obvyklých termínech. Začalo se tzv. Kino 24, kdy
celý týden probíhaly tři projekce denně. Dál už
probíhal klasický sled festivalů. V srpnu open
air festival Polička*555, konec srpna a polovina září Martinů fest 2021 věnovaný slavnému
rodákovi Poličky Bohuslavu Martinů. Říjen byl
ve znamení ochotnického divadla, a to festivalu Zákrejsova Polička, který zakončilo výborné
provedení muzikálu Starci na chmelu v podání
poličských mladých ochotníků.
Půle listopadu patřila alternativní hudební platformě jazz. Polička Jazz Festival

2021 s sebou přinesl nejen
české interprety, ale i světové.
Byly zastoupeny státy USA,
Německo, Polsko.
Z filmových představení lze
zmínit dokument Karel, který
měl pro velký zájem tři projekce, českou komedii Prvok,
šampón, tečka a Karel, které
patřily projekce dvě.
Taktéž životopisný dokument
natočený Českou televizí Můj
život s Bohuslavem Martinů
naplnil sál k prasknutí. Druhá
Martinů fest 2021
projekce, která již byla zpoplatněna, kupodivu měla skoro
ní, která dovolovala návštěvu jen publika, které
mizivý divácký ohlas.
Divadelní představení Veletoč s Ivou Janžu- se hodlalo těmto nařízením podřídit.
Doufejme, že rok 2022 přinese více možrovou a Evou Holubovou také zaplnilo celý sál
ností nejen našemu Tylovu domu, ale kultuře
Tylova domu. Další divadelní abonmá, i přes
velmi krásné tituly, zaplnily sál pouze z polo- všeobecně.
Naším velkým přáním je, abyste vy, všichni
viny.
Velmi nízká divácká účast tak pronásledova- diváci, zůstali Tylovu domu věrni.
la celý zbytek roku 2021. Důvodem byla často
Petr Cuper
se měnící a někdy velmi matoucí vládní naříze-

Divadelní klub 2021
Provozovatelem Divadelního klubu je Divadelní spolek Tyl. Sedmnáctý rok chodu DK se
řídil, stejně jako rok předchozí, protiepidemickými opatřeními a tím pádem byl jeho provoz
citelně omezen.

Přesto se v roce 2021 uskutečnilo okolo
33 akcí. Proběhl Mime fest a Skartovačka, což
byly jediné festivaly, které se podařilo uspořádat. Většina koncertů musela být zrušena,
a tak jsme jako náhradu za uzavřené klubové
prostory v letních měsících
uspořádali několik hudebních
akcí v parku u hradeb.
Během měsíce března
a dubna se Divadelní klub
změnil na místo pro samotestování a na nějaký čas jsme
se tak stali jediným zařízením
poskytujícím tuto službu občanům Poličky.
Nakrátko se z Divadelního
klubu stalo nahrávací studio
a Mladí kočovníci zde pořídili
záznam písní z jejich divadelních představení. Jednou
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z vlaštovek nesoucích snad lepší časy pro klubovou scénu byla možnost v čase vánočním
odehrát kočovná divadelní představení, která
se každoročně těší velké divácké oblibě.
Díky koronavirové pauze jsme mohli pracovat na některých technických vylepšeních
zvukového a světelného parku.
Nedílnou součástí chodu DK je Divadelní
škola, která čtvrtým rokem úspěšně funguje
pod vedením Veroniky Jílkové.
S provozem DK je spojena také správa hudební zkušebny, která je k dispozici jak kapelám, tak jednotlivcům.
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.
Za DK
Lukáš Zrůst

_ poličská kultura
Městské muzeum a galerie Polička v roce 2021
Jako všechna muzea a galerie byla i poličská
instituce pro návštěvníky uzavřena po několik
měsíců v důsledku vládních opatření proti šíření pandemie koronaviru.
Ze zajímavých výstav lze připomenout:
interaktivní Žižka před branami – 600 let od
vstupu do Poličky, Hrátnice aneb hravá radnice
(zapůjčená interaktivní výstava), 73. Umělecký
salon – 14 v Poličce (místní autoři), Zima napříč výtvarným uměním a Vánoce z depozitáře
ke 140. výročí založení muzea.
Novinkou byl program Muzeum do škol
a školek – kdy muzejníci s vybranými exponáty
a interaktivním výkladem o pravěku, středověku nebo o skle vyjížděli do okolí Poličky. Tato
rozšířená nabídka se setkala s velmi příznivým
ohlasem.
Muzeum vydalo drobnou brožurku Poličské
veršostezky – průvodce městem s literárními texty. Pro MěÚ připravilo podklady lehce
naučné stezky Okolo hradeb a 60 m dlouhý

kamenný pás v ulici Fortna
vyznačující v dlažbě průběh
opevnění.
Římskokatolická
farnost vydala knihu Svatý
Jakub – pozoruhodný příběh
kostela a jeho lidí, kde se zmiňuje i podíl muzea při zápisu
kostela mezi národní kulturní
památky, což byla podmínka
pro získání dotace na nyní dokončenou rekonstrukci chrámu. Muzeum spolupracovalo
s Českou televizí při natáčení
filmu Můj život s Bohuslavem Podivuhodný let
Martinů. Dřívější spolupráce
s Horáckým divadlem v Jihlavě se zúročila v rámci Martinů festu při
Muzeum je pro město významné z hlediska
podpory turistiky i působení na mládež a obpoličské premiéře Martinů – Česká rapsodie
Bohuslavova. V muzeu proběhla premiéra me- čany města. Je místem pro hledání tradic i pro
chanického baletu Bohuslava Martinů – Podi- aktivní trávení volného času.
MMG
vuhodný let.

Galerie Kabinet Chaos, Střítež 68
Naše galerie, zaměřená na témata blízká
přírodě, je provozována Spolkem Planeta Chaos z.s. V roce 2021 jsme oslavili 10 let naší
činnosti.
Skrze platformu současného výtvarného
umění se snažíme otevírat aktuální společenská témata, z nichž některá jsou pro lidstvo již
na hraně ohrožení samotné naší existence. Zajímají nás ekologická témata jako je recyklace
či oteplení o jeden stupeň. Média a materiály,

s kterými umělci dnes tvoří, jsou rozmanitá, od
fotografií, 3Dtisků, videí, po práci se slámou,
klasické malby oproti živým akcím a performance.
Během roku se můžete v současném umění
zorientovat, pokud občas přijdete na vernisáž, kde umělci o své práci hovoří. Vstupné je
dobrovolné, ale jsme za něj rádi, hradíme z něj
občerstvení. Mezi úspěchy minulého roku patří veřejná prezentace naší činnosti na Signál
festivalu v Praze, výstavy Jindřicha Štreita a Marie Tomanové, která přijela z New Yorku
a zmínila výstavu v Show Jana
Krause, po několikáté jsme
součástí prestižní Smetanovy
výtvarné Litomyšle. Mohli jste
se podívat na výtvarnou a hudební performanci ikonického
umělce Petra Nikla a laureátky
Ceny J. Chalupeckého Marie
Tučkové. Letní kreativní me-

Jindřich Štreit a Marie Tomanová
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zigenerační setkání umělců, studentů, lektorů, dětí a veřejnosti s názvem Setkání třetího
druhu, opět naplnilo naše srdce radostí a mezi
hvězdy patřil např. Bohumil Kartouz, který se
zabývá tématem vzdělávání a školství a vydal
knihu No Future – Vezeme děti na parním stroji
do virtuální reality.
Děkujeme všem zúčastněným umělcům:
Anně Hulačové, Václavu Litvanovi, Janu Kostohryzovi, Petře Skořepové, Tomáši Pavlackému, Markétě Othové, Kateřině Vincourové,
Otto Plachtovi, Kateřině Štenclové, Julii Kopové, Marii Tomanové, Jindřichu Štreitovi, Marii
Tučkové, Petru Niklovi, atd. Za finanční podporu našeho projektu městu Polička a MKČR.
Najdete nás na Facebooku, Artmapě, Jitřence, www.planeta-chaos.cz, otevřeno v sobotu
13–18 h, nebo po domluvě 602315215, verbrom@gmail.com
MgA. Veronika Šrek Bromová,
předsedkyně Spolku

_ poličská kultura
Mime Fest 2021
Mezinárodní festival pantomimy se i přes
nepřízeň pandemie v roce 2021 uskutečnil
a svým věrným návštěvníkům opět nabídl
přehled současného mimického umění. I tento
rok však nebylo možné pozvat mnoho umělců
z ciziny, i přesto si festival udržuje svou kvalitu. Vyprodané sály patřily „Zázraku“ v provedení Laterny magiky a režii Radima Vizváryho
a diváky si získal i energický závěrečný večer
Mime evening.
V Divadelním klubu pak na závěr zahrála
oblíbená kapela „Paní věší prádlo“ a výtěžek
20 100 Kč Mime Fest poslal hospici sv. Mi-

chaela v Poličce a vyjádřil tak
obdiv nad prací jeho zaměstnanců.
Festival doprovodila výstava Radima Hromádko připravená jeho syny Vojtou a Vítkem. Mime Fest tak vzdal hold
člověku, který fotil v Poličce
téměř všechny zajímavé akce
a byl velkým fanouškem našeho festivalu.
www.mimefest.cz
Losers

Premiéra filmu Můj život Bohuslava Martinů v Poličce
Závěr velkého večera a závěrečné titulky
„Děkujeme, Poličko!“ na plátně. Poslední minuty slavnostního promítání filmu Můj život
s Bohuslavem Martinů patřily bonusovému
sestřihu záběrů, zejména z řad poličských herců, které se do filmu nevešly. Mnoho lidí v sále
díky filmu prožilo večer pýchy na to býti „Poličákem“ a možnosti žít ve městě s tak silným
géniem loci. Byl to večer plný emocí, silných
zážitků, nádherné hudby Bohuslava Martinů,
ale i vtipu a krásných setkání. Slavnostní poličská premiéra filmu o životě našeho slavného
rodáka proběhla, za účasti tvůrců filmu, v úterý
26. října v nabitém sále Tylova domu v Poličce.
Na jaře tohoto roku natáčela Česká televize
v Poličce některé scény z filmu Můj život s Bohuslavem Martinů. Režisér snímku a spoluautor

Premiéra filmu v Tylově domě

scénáře Jakub Sommer se pro film inspiroval
stejnojmennou knihou skladatelovy manželky
Charlotty. Film vznikl v České televizi v koprodukci s rakouskou televizí ORF a Nadací
Bohuslava Martinů. Slavnostní premiéra filmu
proběhla v rámci 58. ročníku Mezinárodního
televizního festivalu Zlatá Praha 24. září 2021.
Druhá slavnostní premiéra se uskutečnila, kde
jinde než v rodném městě skladatele. Televizní
diváci mohli film vidět 30. listopadu 2021 na
ČT 2.
Snímek začíná v 60. letech 20. století, tedy
již po smrti skladatele. Manželka B. Martinů
Charlotta a Bohuslavův přítel a životopisec
Miloš Šafránek vzpomínají na společné zážitky.
Pomáhají jim v tom i skutečné dobové fotografie a filmové materiály, které byly poskytnuty
také ze sbírek Městského muzea a galerie v Poličce. V hlavní roli Bohuslava Martinů se
představil herec Petr Stach,
Charlottu Martinů ztvárnila
Tereza Hofová, skladatelovu
múzu Anna Fialová a v roli Miloše Šafránka se objevil Ondřej
Kavan. Ve filmu si mimo jiné
zahrálo více než 40 poličských
komparzistů. Se štábem jsme
se mohli potkat v lokacích
poličského náměstí, v rodné světničce na věži kostela
sv. Jakuba, ve třídě B. Martinů
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v poličském muzeu, na hřbitově sv. Michaela,
v lesoparku Liboháj. Některé scény byly natáčeny i v okolí Poličky, např. v Telecím u řeky
Svratky.
Slavnostní filmový večer zahájil hudebním
vystoupením pěvecký sbor poličského gymnázia Juliettes, který pod vedením Mgr. Ellen
Erbesové krásně zazpíval Rozmarýn a Dětské
hádanky od B. Martinů. Celý večer s vtipem
a energií provázeli Ondra Češka a Štěpán Pejchar, oba si ve filmu také zahráli. A své moderování zvládli výborně a bez trémy i před plně
obsazeným sálem Tylova domu a zejména před
profesionály z České televize. Po promítnutí filmu a bouřlivém potlesku následovala beseda,
které se účastnil jeho režisér Jakub Sommer,
produkční Kateřina Kovářová, představitel
Bohuslava Martinů herec Petr Stach, scénárista Lukáš Csicsely. O Bohuslavu Martinů promluvil také ředitel Nadace Bohuslava Martinů
prof. Jiří Hlaváč. Diváci slyšeli krásná slova
o slavném skladateli, ale i o našem městě, vtipné zážitky a postřehy.
Pro návštěvníky premiéry byly připraveny
ve vestibulu Tylova domu i krásné fotografie
z filmu a jeho natáčení. Ty městu Poličce zůstaly. Zájemci je mohou vidět v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, nainstalovány jsou též
v prostorách poličského městského úřadu.
Děkujeme, úžasný filmový štábe, děkujeme
Česká televize!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

_ poličské investice
Regenerace památek na území města
Restaurování omítek
a štukové výzdoby vestibulu
2. NP barokní radnice
Monumentální barokní budova radnice tvoří
dominantu barokní kompozice náměstí historického centra Poličky.
Vznikla v letech 1734–1744 a jejím autorem
je předním český barokní architekt František
Maxmilián Kaňka. Jedná se o unikátní palácovou stavbu reprezentující královské město
jako vrchnost. Spolu s radnicí v Českých Budějovicích a Čáslavi patří k předním barokním
radnicím v Čechách.
Mezi kulturně historické hodnoty této NKP
bezpochyby patří dochovaná původní barokní
výzdoba vestibulu odpovídající reprezentativnímu účelu celé stavby. Znovuobnovením
nově nalezené hodnotné klasicistní výmalby
vestibulu budou zhodnoceny vysoké kulturně
historické hodnoty NKP.
Vlastní restaurátorské práce zahrnují provedení obnovy kulturní památky v rozsahu
restaurování omítek a barevných vrstev štukové výzdoby ve vestibulu 2. NP a navazujících
částech chodeb a schodiště objektu č. p. 2,
Palackého nám. v Poličce.
Vrchní neprodyšný bílý nátěr překrýval
provedené sondy, jednotlivé spodní barevné
vrstvy se oddělovaly. Restaurátorský průzkum
zjistil, že štuk je nesoudržný, na povrchu mechanicky poškozený nevhodným čištěním, modelace štukové výzdoby a říms je zalita nátěry.
Lokálně jsou nesoudržné i omítky, místy jsou
vysprávky štukem a sádrou, na povrchu jsou
vlasové trhliny.
Kamenné patky pilastrů jsou přesekané, při
podlaze jsou po celém obvodu novodobé kamenné sokly.
Vlastnímu restaurování předcházel restaurátorský průzkum a záměr, který stanovil následující postup prací:
-- Doplňující průzkumy: Chemickotechnologické analýzy stratigrafie barevných vrstev
a omítkových vrstev, složení pojiva a složení
omítky.
-- Odkryv a dočištění druhotného nátěru, pročištění zalitých modelací na základě zkoušek
čištění (odsouhlasení investorem a památkovým dozorem).
-- Injektáž a zpevnění barevné vrstvy.

-- Zpevnění nesoudržné štukové hmoty prostředky na vápenné bázi nebo organokřemičitany.
-- Injektáž dutin minerální maltou.
-- Fixáž barevné vrstvy prostředkem zvoleným
na základě analýz.
-- Tmelení a doplnění modelací vápenným tmelem.
-- Retuš barevné vrstvy minerálními pigmenty.
-- Příprava povrchu před rekonstrukcí barevné
vrstvy v místech, kde povrch chybí.
-- Rekonstrukce mramorování na štukových
prvcích.
-- Rekonstrukce povrchové úpravy na plochých zdech.
-- Retuše a rekonstrukce malby na chybějících
místech.
-- Odstranění novodobých kamenných soklů
u podlahy. Dotažení v omítce, doplnění malby na patkách pilastrů a barevné úpravy na
bocích pilastrů.
-- Patinace stropu nátěrem v souvislosti s barevností štuků.
-- Patinace ploch vstupních částí ostění a podhledů schodiště a chodeb v souvislosti s barevností štuků

Restaurátorské práce provádí odborná
Společnost Magdalena Slavíková a Jana
Waisserová, Záhořany 49
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Celkové náklady restaurování – kompletní obnovy, pro roky 2021–2022 byly
vysoutěženy ve výši 1,72 mil. Kč vč. DPH

Náklady etapy 2021 představovaly částku: 1 339 750 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 2021 –
1 115 000 Kč
Obnova městského gotického
opevnění v r. 2021
Městské hradby v Poličce, části úseků SO
21 a SO 22 – stavební úpravy
Město Polička i v roce 2021 pokračovalo
v obnově 1220 m dlouhého gotického opevnění. Památka patří k top památkám města, je
turisty velmi oblíbená, město každoročně investovalo do obnovy hradebního opevnění vč.
státních dotací, nemalé finanční částky.
Obnova městských hradeb se po několika
letech přiblížila do svého finiše. Po celkové
revitalizaci hradebního okruhu zbývalo pro rok
2021 dokončit dvě části hradebních úseků SO
21 a SO 22 v jižní části městského opevnění
v prostoru Na Valech. Jednalo se o statické zajištění části hradební zdi, která byla téměř v havarijním stavu a výměnu poškozené
střešní krytiny na jedné baště dle zpracované
a schválené projektové dokumentace.
Stavební práce v r. 2021 byly naposledy
spolufinancovány z dotačního programu Regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Jejich dokončením byl naplněn celý realizovaný projekt.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost INRECO, s. r. o., Společnost pro rekonstrukci památek, Ing. Petr Rohlíček, který
zároveň na stavbě vykonával autorský dozor.

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

Náklady celého díla: 1 006 543 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 2021 (395 000 Kč).

_ poličské investice
Projektová příprava městských investic pro další roky
Městské bydlení Polička
V lednu 2021 proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na stavební projekt „Městské bydlení Polička“. Město Polička vyčlenilo
ze svého rozpočtu na soutěž více než 1 mil. Kč.
Odborná komise vybírala ze 36 návrhů, které
řešily stavební úpravy budovy bývalého dětského domova na ulici A. Lidmilové v Poličce
za účelem vzniku nových bytových jednotek.
1. cenu získal návrh společnosti Apropos
Architects, s. r. o. z Chrudimi.
Návrh dobře zhodnocuje celkový rozsah pozemku a přináší přínosné řešení ploch, dvorků a zahrad, při maximalizaci možné kapacity
bytů. Dispoziční řešení bytů a společných prostor je vyhovující a přináší řadu nápaditých řešení. Navíc obsahuje velmi zajímavé materiálové řešení inspirované budovou Masarykovy ZŠ.
Město Polička připravuje realizaci stavby
pro roky 2022–2025.
Stavební akce by měla dle projektu zahrnovat 3 samostatně stojící objekty s ponecháním
stávajícího objektu dětského domova, který
bude zrekonstruován. Celkový počet bytových
jednotek je 32 – 6 bytů 1+1, 16 bytů 2+1 resp.
2+KK, 10 bytů 3+1 resp. 3+KK.
Náklady na realizaci stavby jsou odhadovány ve výši 80 mil. Kč.

Barokní radnice

Všechny stupně projektové dokumentace by měly být
dokončeny v srpnu 2022, následně bude vypsána soutěž
na dodavatele vlastní realizace
stavby.
Obnova obvodového
pláště radnice Polička,
Palackého náměstí 2
Město Polička je již řadu let
zapojeno do Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva
kultury ČR, z něhož každý rok Budova bývalého dětského domova
získává dotace na obnovu kulturních památek.
Aby bylo možné žádat na rok 2022 o dotaci
Uvedené částky jsou uvedeny z projektu,
na výše uvedenou akci (rozsáhlá revitalizace
skutečnost bude zřejmá po soutěži na zhotohradebního okruhu je po mnoha letech ukonče- vitele.
na), bylo nutné mít projektově připravenou další
Rozsah jednotlivých etap realizovaných
kulturní památku k možné realizaci. Již několik v jednotlivých letech bude závislý na finančlet se uvažuje o obnově fasády barokní radni- ních možnostech města a získané dotaci v Proce, která dominuje Palackému náměstí a spolu
gramu regenerace na příští rok.
s Mariánským sloupem a kašnami vytváří uniNa projektové práce se podařilo získat dotaci
kátní komponovaný celek zapsaný jako národ- z Pardubického kraje (100 000 Kč).
ní kulturní památka. Současný stav fasády již
delší dobu vykazuje množství závad, jejichž odRevitalizace náměstí
stranění probíhalo pouze lokálním vyspravením.
B. Martinů v Poličce
Po tolika letech je však nutné provést rozsáhlejS blížícím se dokončením kompletní rekonší stavební i restaurátorský zásah.
strukce novogotického kostela sv. Jakuba –
Bude se jednat o náročnou akci na národní
národní kulturní památky, vyvstala otázka, jak
kulturní památce, zahrnující i restaurování fi- vhodně, a hlavně důstojně upravit náměstí
gurální a štukové výzdoby fasády, kamenného
B. Martinů i celé přilehlé území obnoveného
soklu i sanaci zdiva, v předpokládaném rozsa- kostela. Snad každý musí cítit, že území obehu přes 10 mil. Kč.
pínající kostel si revitalizaci zaslouží. Město
V návaznosti na výše uvedené rada města
Polička proto oslovilo MgA. Přemysla Kokev dubnu schválila smlouvu o dílo na zpraco- še, autora vítězného architektonického návrhu
vání projektové dokumentace fasády radnice
revitalizace Palackého náměstí i dalších ulic
firmě INRECO, s. r. o., Společnost pro rekon- v historickém jádru města, aby zpracoval archistrukce památek.
tektonickou studii na úpravu řešeného území.
Již v průběhu zpracování PD (průzkumu stá- V průběhu zpracování studie bylo navržené
vajícího stavu obnovovaných konstrukcí) bylo
řešení konzultováno s dotčenými orgány vč.
zřejmé, že náklady na dílo vzhledem k nároč- pana faráře a zástupců památkové péče a autoři
nosti zásahu, budou vysoké a nebude možné
osobně několikrát své dílo představili i s výklaprovedení obnovy v jednom roce. Celá obnova
dem a podrobným odůvodněním navrženého
je proto rozdělena do 5 etap.
řešení přímo v terénu dotčeného okolí. Navr1. etapa zahrnuje obnovu věže, další 4 etapy žená úprava tohoto prostoru se setkala s velmi
představují jednotlivé strany obvodového pláš- kladnou odezvou a velmi dobrým hodnocením.
tě, samostatně je řešena sanace vlhkého zdiva.
Náměstí B. Martinů v Poličce pojali autoři
Celkové náklady: 17, 7 mil. Kč s DPH.
studie až mysticky, které svojí polohou a výš-
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kou připomíná Akropoli v Aténách. V projektu
pracují s významnou osou, která vede od věže
barokní radnice na Palackého náměstí k budově fary. Nově navrhované prvky navazují na
život našeho nejslavnějšího rodáka, jednak sochou malého Martinů, který běží s housličkami
domů, a také tématem vody a studánky (Martinů a jeho Otvírání Studánek).
Z fontány by měla voda téct potůčkem až
do Riegrovy ulice. Vysázeno má být 26 nových stromů na náměstíčku a dalších 7 stromů (sloupořadí lip) přinese potřebnou zeleň
přímo do ulice Riegrova. To je pouze vybraná
část informací z navrhované studie (celý popis
projektu je představen na webových stránkách
města Poličky).
Dne 9. září 2021 zastupitelstvo města schválilo záměr financování projektu revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce v letech 2022–2024.
Rada města 18. října 2021 schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro
provedení stavby na akci: „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ s Architektonickou
kanceláří ai5, s. r. o. MgA. Přemysla Kokeše.

Náklady realizace projektu
jsou odhadovány zhruba na
15–20 mil. Kč.
Stavební úpravy
objektu č. p. 374, ul.
Hegerova za vzniku
bytových jednotek
pro sociální účely
Město Polička má další
nový dům pro účely sociálního bydlení. Jedná se o objekt
č. p. 374 na ulici Hegerova,
který přímo navazuje na stej- Opravený dům na ulici Hegerova
ně využitý a zrekonstruovaný

Technický dozor investora a autorský
dům na ulici 9. května. V rámci
dozor: společnost ŠAFÁŘ CZ, s. r. o.,
stavebních úprav byla provedena celková rePolička.
konstrukce objektu včetně nástavby jednoho

Stavbu realizovala: společnost
podlaží. V rekonstruovaném domě bylo zřízeno
E-STAF, s. r. o. Praha.
5 sociálních bytových jednotek 1+kk a 1 soci
Akce byla prováděna v termínu: duální bytová jednotka 1+1. Stavba byla fyzicky
ben 2020 – únor 2021.
dokončena k 28. 2. 2021. Součástí stavby je

Náklady realizace stavby: 8,2 mil. Kč.
mimo jiné i nová plynovodní přípojka a úprava

Stavba byla spolufinancována dotací
zahrady.
z MMR ČR – IROP (6 mil. Kč).

Projektovou dokumentace: firma WHY
ME GROUP, s. r. o. Praha.

Veřejné osvětlení města
Výměna svítidel veřejného
osvětlení – III. etapa
Předmětem akce byla další (závěrečná)
etapa výměny svítidel veřejného osvětlení na
území města (bez městských částí) za podpory dotace z programu Efekt (MPO ČR), kde
jsou stávající svítidla nahrazována novými,
úspornějšími a šetrnějšími LED svítidly. Cílem
výměny svítidel je zejména úspora elektrické
energie na svícení a dále odbourání světelného
znečištění. Výměna svítidel ve městě proběhla
ve třech etapách (prozatím mimo parku a cen-

trálního hřbitova). Ve III. etapě bylo vyměněno
420 svítidel veřejného osvětlení a 45 stožárů.
Dokumentaci stavby, energetický
posudek a žádost o dotaci: společnost
Metrolux, s. r. o. Praha.

Technický dozor investora: společnost
Metrolux, s. r. o.
Stavbu realizovala: společnost Osvětlení
a energetické systémy, a. s. Praha.

Akce byla realizována: květen – listopad 2021.
Náklady realizace: 5,5 mil. Kč.

Dopravní a technická
infrastruktura – obnova stávající, vybudování nové
Během deseti let byly díky revitalizaci historického centra města opraveny ulice Masarykova, Nová, Růžová, Tyršova, Na Jordáně, Riegrova, U Masných krámů, Hradební, Václavská,

Tylova, Šaffova, Pálená, Fortna, Štěpničná,
Václavská a Otakarova. Všechny ulice i uličky
byly vydlážděny, asfalt nahradila žulová dlažba,
přibyly chodníky, nové osvětlení, došlo k opra-
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vě kanalizace i vodovodu. Nutno zdůraznit, že
opravám ulic předcházela zásadní revitalizace
Palackého náměstí. Centrum našeho města
tak získalo pravý historický ráz a zvýšilo svoji

_ poličské investice
atraktivitu nejen pro místní obyvatele, ale i návštěvníky.
Rekonstrukce ul. Václavská
a Otakarova
Akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových
rozvodů veřejného osvětlení, byla provedena
kompletní výměna vodovodu (investor Svazek obcí Vodovody Poličsko). V rámci stavby byly zavedeny optické rozvody (investor
PODA, a. s.).
Architektonické, dispoziční a materiálové
řešení je obdobné jako v ulici Pálená, stávající
asfalt nahradila žulová dlažba.
Akce byla prováděna: duben – listopad 2021.
Stavební práce probíhaly ve 2 etapách po
jednotlivých ulicích – nejdříve ulice Václavská,
poté Otakarova.

Projektová dokumentace stavby: L. Klodner, Rohozná.

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

Stavbu prováděla: společnost PP-GROUP.
cz, s. r. o. Proseč.

Náklady realizace: cca 7,5 mil. Kč.
Oprava schodů ke vstupu
na hřbitov u sv. Michaela,
ul. Vrchlického
Předlážděním předmětných schodů došlo
k odstranění závad na stupních, které se již
dlouho projevovaly špatným stavem. Byla
použita stávající žulová dlažba s částečným
doplněním vč. vyrovnání stupňů ze žulových
obrubníků a dále bylo doplněno a osazeno jednostranné zábradlí (kovářská výroba).

Infrastruktura Bezručova


Akci prováděla: společnost Swietelsky stavební, s. r. o.; kovářské
zábradlí vyrobil kovář
P. Cach, Oldřiš.

Akce byla realizována:
březen – květen 2021.
Náklady realizace akce:
242 tis. Kč.
Zvýšený přechod
pro chodce u ZŠ
Masarykova na ul.
Přechod na ulici E. Beneše
E. Beneše v Poličce
Předmětem akce je realizace nového osvětleného přestání, vjezdy k RD, část chodníku). Dále bylo
chodu pro chodce u křižovatky ul. E. Beneše
provedeno definitivní dopravní značení.
a Obr. míru (mezi zahradou školy, resp. pavi
Projektová dokumentace stavby:
lonem a objektem č. p. 495). Realizací došlo
Ing. A. Hlavatý, Pardubice.
ke zvýšení bezpečnosti zejména školáků, kteří

Technický dozor investora: Ing. M. Štrup,
docházejí do Masarykovy ZŠ z lok. Bezručova
Ústí n. O.
a z části sídliště M. Bureše. Akce byla spolufi
Stavbu realizovala: společnost SaM
nancována dotací z MAS Poličsko.
silnice a mosty Litomyšl, a. s. resp. Spo
Termín realizace: červenec – srpen 2021.
lečnost TDI Bezručova Polička – SaM,

Projektová dokumentace: společnost
MADOS a STAVITELSTVÍ TRYNKL.
PRODIN, a. s. Pardubice.

Celkové náklady III. etapy: 13,9 mil. Kč vč.

Technický dozor investora: společnost
DPH (částka nezahrnuje výkup pozemků);
ŠAFÁŘ CZ, s. r. o. Polička.

Náklady realizace (dokončení) stavby:

Stavbu prováděla: společnost Dlažba
4,8 mil. Kč.
Vysoké Mýto, s. r. o.

Akce byla realizována: březen – ří
Náklady realizace: cca 1 mil. Kč.
jen 2021.
III. etapa infrastruktury
lok. Bezručova – dokončení
komunikací a zpevněných ploch
V letech 2018–2019 proběhla realizace
stavebních objektů dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu, vodovodu, elektrických kabelových
rozvodů, optických rozvodů
a další. Byly vybudovány i komunikace, ale z důvodu minimalizace příp. poškození hotových povrchů při zásobování
staveb jednotlivých rodinných
domů, byla realizace finálních
povrchů odsunuta až na dobu,
kdy budou dokončeny stavby
většiny domů. Byly provedeny
vrchní vrstvy z asfaltobetonu
(komunikace) v kombinaci se
zámkovou dlažbou (parkovací
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Cyklostezka k Masokombinátu
Nová cyklostezka v délce 2 km vedoucí z Poličky k Masokombinátu byla dokončena na
konci října 2021. Stezka byla vybudována po
levé straně silnice I/34 směrem na Havlíčkův
Brod (na pravé straně nebylo možné cyklostezku realizovat z důvodu plánovaného severního
silničního obchvatu města Poličky). Cyklostezka je navržena jako komunikace se smíšeným
provozem cyklistů a chodců od konce města
na ul. Starohradská k areálu Masokombinátu.
Délka cyklostezky je cca 2 km a její šířka je
3 m. Součástí stavby je mimo jiné i osvětlení
cyklostezky, nový železniční přejezd přes dráhu
vč. zabezpečení a úprava autobusové zastávky
u Masokombinátu. Stavba cyklostezky byla
spolufinancována dotací ze SFDI ČR.

Projektová dokumentace: Ing. P. Klusoň,
Polička a Ing. J. Březina, Svitavy.

_ poličské investice

Technický dozor investora: společnost
Šafář CZ, s. r. o. Polička.

Stavbu realizovala: společnost Skanska, a. s.

Akce byla realizována: březen – říjen 2021.

Celkové náklady: 16,4 mil. Kč vč. DPH,
z toho 10,8 mil. Kč dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury,

Náklady na obnovu sjezdů:
cca 380 tis. Kč.
Trafostanice u plaveckého
bazénu, ul. Nádražní
Na základě požadavku a podmínek ČEZ Distribuce, a. s. byla realizována nová trafostanice

u plaveckého bazénu vč. nového elektrického kabelového
vedení NN pro optimalizaci
připojení bazénu k distribuční
soustavě.

Termín realizace: srpen –
listopad 2021.
Projektová dokumentace
vč. autorského dozoru:
společnost K energo, s. r. o. Lanškroun.
Stavbu prováděla: společnost
ESOM, s. r. o. Brno.
Náklady realizace:
cca 1,4 mil. Kč.

Trafostanice u plaveckého bazénu

Sportovní vyžití
Nové street workoutové
hřiště u ZŠ Na Lukách
Konkrétně zde můžete využít posilovací stanici, která slouží na posilování a protahování
svalů celého těla a zlepšuje celkovou pohyblivost a zároveň procvičuje klouby. Najdete zde
i trojhrazdu, která slouží k posilování svalů,
paží, ramen a břicha. Součástí tohoto malého

sportovního areálu jsou i lavičky a také informační tabule, která obsahuje návod na použití
posilovacích strojů a informační piktogramy.

Akci realizovala: FLORA
SERVIS, s. r. o. Brno.

Provedení akce: srpen 2021.

Náklady realizace: 135 tis. Kč.

Akce realizované v roce 2021 z prostředků
kapitoly 02 – životní prostředí
Obnova, ošetření
a výsadba stromů
Podle projektu Péče o stromy, zpracovaného firmou SAFE TREES, s. r. o. z Rosic u Brna,
pokračovala dle stupně naléhavosti obnova
a ošetření zeleně zahrnující kácení a statické
zabezpečení stromů v různých částech města
s navazující náhradní výsadbou. Technický dozor prováděla firma SAFE TREES, s. r. o. z Brna.
V roce 2021 také proběhla další etapa výsadby
stromů v nové lokalitě pro bydlení Bezručova.

Dodavatel: Aleš Nádvorník, Česká Třebová; Matěj Nešťák, Strachujov,

Zbyněk Oplištil, Borová; FIK, s. r. o.,
Nové Město na Moravě;

T.E.S., s. r. o., Polička

Doba realizace: leden až prosinec 2021.

Náklady akce: 1,1 mil. Kč.

Trvalkové a letničkové záhony
Výsadba trvalek a letniček v Poličce v roce
2021 proběhla podle projektové dokumentace,
kterou zpracovala Ing. Renata Břeňová z Říkovic ve spolupráci s Ing. Alenou Rabasovou
z Holic. Trvalkové záhony byly založeny na ulicích Smetanova, Nádražní, u kruhového objezdu při výjezdu z Masarykovy ulice, u Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů a u parkoviště u hotelu OPUS na ulici Družstevní. Letničkové záhony byly založeny u hradeb v parku po
obou stranách vstupu z Komenského ulice. Na
podzim byla také provedena dosadba cibulovin
a trvalek do záhonů založených již v roce 2020
v ulici Na Bídě.

Technický dozor prováděla Ing. Klára
Zápotocká z Českých Libchav.

Dodavatel: Tomáš Marousek, Němčice.
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Doba realizace: květen až listopad 2021.

Náklady akce: 0,32 mil. Kč.
Oprava kanalizace v ulici
Svépomoc bezvýkopovou
metodou – zatěsnění
napojení přípojek
V návaznosti na opravu kanalizace provedenou v předchozím roce bylo provedeno bezvýkopové zatěsnění zbývajících 29 kanalizačních
přípojek, respektive zatěsnění jejich napojení
na kanalizační řad.

Technický dozor prováděl Ing. Dalibor
Dvořáček ze Svitav.

Dodavatel: WOMBAT, s. r. o., Brno

Doba realizace: březen 2021

Náklady akce: 0,24 mil. Kč

_ poličské investice
Oprava a obnova zařízení
čistírny odpadních vod
V mezičase mezi dvěma velkými investicemi, které zajistí bezpečnost provozu čistírny,
včetně zvýšení její kapacity a čistotu Bílého
potoka, byla v roce 2021 provedena oprava

střech budov velínu, dekantační odstředivky
a kalového hospodářství a dále výměna dvou
ponorných míchadel v denitrifikačních nádržích.

Dodavatel: VHOS, a. s., Moravská Třebová (Karel Langr, Polička),


LK Pumpservice, společnost s ručením
omezeným, Praha

Doba realizace: srpen až prosinec 2021

Náklady akce: 0,45 mil. Kč

Investice realizované v r. 2021 v oblasti školství
v rámci rozpočtu města Polička
Mateřská škola Polička,
Palackého náměstí 181
Projekt v hodnotě více než 5 mil. Kč zahrnoval výměnu a úpravu oken, změny ve vytápění
budovy (z akumulačních kamen na tepelné čerpadlo), zateplení obvodového zdiva na východní straně budovy směrem do zahrady, pořízení
nového únikového ocelového schodiště z druhého nadzemního podlaží do zahrady a dalšího
nového schodiště z chodby do půdních prostor,
kde byla zřízena nová technická místnost pro
novou otopnou soustavu (2 tepelná čerpadla).
Projekt byl spolufinancován z dotace „Realizace úspor energie“ ze Státního fondu Životního prostředí a Operačního programu Životní
prostředí, což představuje 55 % z celkových
výdajů.

Zhotovitel: STAVOTREND Poříčí, s. r. o.,
Poříčí u Litomyšle 75, 570 01 Poříčí
u Litomyšle.

Náklady: 5 336 718,51 Kč.

Celková částka dotace ESIF:
1 758 526,54 Kč.

Realizace: červen – září 2021.

Základní škola Na Lukách Polička
Vzduchotechnika pavilonu 1. stupně: Na
základní škole Na Lukách probíhal v loňském
roce čilý stavební ruch. Vnitřní prostory školy
se dočkaly a dočkají důležitých změn, práce
jsou rozloženy do tří let. Město Polička zde
provádí stavební úpravy i díky úspěšně získané dotaci z Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika“. Dotace je ve
výši cca 8,1 mil. Kč, celkové náklady jsou ve
výši cca 22 mil. Kč. Rekonstrukce sociálního
zařízení je plně financována z rozpočtu města
Poličky.
Během letních prázdnin loňského roku
došlo v ZŠ Na Lukách k instalaci větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu
na střeše pavilonu 1. stupně. V učebnách se
instalovaly regulátory průtoku vzduchu s čidly
měřícími hladinu CO2 a také venkovní žaluzie
k omezení přehřívání prostor.
Rekonstrukce sociálního zařízení: Zásadní
a potřebná byla i kompletní rekonstrukce WC
a umýváren pro chlapce, dívky a zaměstnance
s úpravou dispozičního řešení v souladu s hygienickými
předpisy v budově 1. stupně.
Rekonstruovaly se rozvody
pitné a požární vody a kanalizace v prostorách 1. stupně.
Celkové náklady jsou ve výši
12 mil. Kč.
V letních měsících roku
2022 bude projekt pokračovat

Nové schodiště – MŠ na Palackého nám.
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instalací větrací jednotky, regulátorů průtoku
vzduchu s čidly, instalací venkovních žaluzií
v pavilonu 2. stupně. Také se bude rekonstruovat kuchyňka pro žáky, WC a umývárny, rozvody pitné i požární vody a kanalizace. Předpokládaný rozpočet pro tento rok je ve výši
14,4 mil. Kč.
Třetí etapa proběhne během letních měsíců
v roce 2023. Při ní dojde k rekonstrukci sociálního zařízení a také vzduchotechniky v prostorách tělocvičny a školní jídelny.

Zhotovitel: Tojapa, s. r. o., se sídlem
Lidická 700/19, 602 00 Brno

Náklady r. 2021: 12 445 tis. Kč (dotace je
3.909 tis. Kč)

Realizace: červen – září 2021.
Masarykova základní škola Polička
– výměna střechy pavilonu
O letních prázdninách se naplno rozběhly
práce na opravě střechy pavilonu školy. Předmětem prací byla výměna stávající střešní krytiny vč. podkladových fólií, latí, oprava střešní
konstrukce – výměna části krovové konstrukce
a sádrokartonových předstěn v okolí střešních
oken ve třídách + výměna střešních oken, doplnění sněhových zábran, výměna hromosvodné soustavy a prostupových tvarovek střešní
konstrukce.

Zhotovitel: WN service, s. r. o., se sídlem:
Labská 725, 533 04, Sezemice

Náklady: 1 951 tis. Kč

Realizace: květen – srpen 2021.

_ poličské spolky
1. ZO Českého svazu ochránců přírody Polička
Počet členů: 60 (30 dospělých a 30 dětí ve dvou
oddílech)
Jako dříve dědové, i my
jsme letos naklepali kosy,
vyhrnuli rukávy a nohavice a sťali tiše drsné
traviny Přírodní rezervace Damašek. Nebylo
překvapením, že návrat k tradičnímu sečení
přilákal do bažin nové tváře.
Ženy byly přebornice, s kosou se učily zacházet i děti. Ošetřované plochy jsou ale rozsáhlé – letos asi 6 hektarů, a tak později vrčely
i křovinořezy. Všechna hmota pak musí být
z rašelinišť vynesena a na to jsou třeba také
lidské ruce.
V říjnu jsme vysadili sad osmdesáti ovocných stromů starých krajových odrůd nad Jedlovou. Stromy jsou vybrány tak, aby zajistily
úrodu v průběhu celé sezóny. Porostou zde
hrušně, slivoně, jabloně, třešně, višně, špendlíky, jeřáby, a dokonce i oskeruše a mišpule.

Oddíly mladých ochránců
přírody se scházely během
celého roku na pravidelných
schůzkách.
Sekáči vybudovali lesní studánku u hájenky na Damašku
a připravili desítky nových
budek pro jarní zahnízdění sýkorek a rehků.
Na letním příměstském táboře pak zkoumali život v přírodních tůních a navštívili čističku odpadních vod.
Oddíl Brontíků při ZŠ Po- Sekáč
mezí je již čtvrt století zapojen
do pozorování v projektu Globe a vybojoval
1. místo v krajském kole přírodovědné soutěže
Zlatý list v kategorii starších. Děti se zapojily
též do kosení VKP Louky u Rohozné.
Děkujeme za aktivitu všem dobrovolníkům,
kteří se zapojují do našich akcí pro pomoc pří-

rodě a též partnerům a podporovatelům jednotlivých projektů.
Více o činnosti na:
www.csoppolicka.cz
Martina Vopařilová,
předsedkyně spolku

Český kynologický svaz, ZKO Polička
Uplynulý rok byl pro většinu členů naší organizace opět v duchu částečných vládních omezení, bohužel jsme se nemohli naplno účastnit
zkoušek, závodů či výstav. Členové naší organizace se tak věnovali kolektivní sportovní
kynologii a agility jen v omezeném rozsahu.
Mnohem více času a prostoru bylo věnováno
intenzivnímu individuálnímu výcviku.

Kaira z Avarku při zadržení figuranta

Pro zájemce organizujeme v průběhu roku
Psí školku, ve které majitelé učí svá štěňátka
základní poslušnost. Velmi vítáme zodpovědné majitele psů, kteří se k nám přijdou podívat
ještě dříve, než si štěňátko pořídí domů. Rádi
jim poradíme s výběrem vhodného plemene,
upozorníme na povinnosti vlastníka psa a doporučíme vhodné aktivity.
Akce v roce 2021:

Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
(jarní, podzimní), zkoušky
KJ Brno (10 účastníků
a velmi statečná rozhodčí
p. M. Nalezená).

Opět se uskutečnily velmi
oblíbené Veselé závody
a závod O Kozinův pohár

Poličský závod podzimní,
rozhodčí: P. Vyčítal, Ž. Nevrlý, 24 účastníků, 6 kategorií.
Sponzoři: město Polička,
Happy Dog, Zverimex Trkal
Borová.
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Velké poděkování patří všem našim členům,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto
kynologických akcí.
Úspěchy členů:

M. Mejzlíková s fenou Rebekka z Labského zátiší: zkouška: FPr 3, odchovaný vrh
„B“ (10 štěňat)

J. Turbáková s Cloud Ginger Taffy: zkouška: IGP 3, 2x účast na závodu CACIT dle
IGP 3

V. Flídrová s Tony Bryvilsár, zkoušky:
ZZO1, ZPU1, BH-VT, závod O Kozinův
pohár – 3. místo dle ZZO1, Poličský
závod – 1. místo dle ZZO1

P. Vajsová s Aim Elderberry FBM: odchovaný vrh „C“
Kontakty a informace na:
https://zkopolicka525. webnode.cz/¨

_ poličské spolky
Klub českých turistů
Odbor KČT pod vedením Josefa Brokla vyvíjel v r. 2021 činnost přes trvající epidemii
koronaviru v mezích daných protiepidemickými opatřeními. Akce byly řešeny operativně,
těžiště se přesunulo k akcím jednodenním.
Nejčastěji se realizovaly krátké vycházky
do okolí ve všední dny. Třikrát se vydal plně
obsazený autobus turistů poznávat krásy naší
vlasti – do Orlických hor za novými rozhlednami, na památný Hostýn, Hranickou propast
a Zbrašovské aragonitové jeskyně, do oblasti
Nízkého Jeseníku.
Vícedenními akcemi byly pouze cyklistické
výpravy do okolí Třeboně a již tradiční cyklovíkend v Kadově.
Uskutečnil se i společný čtyřdenní zářiový
zájezd odborů KČT okresu Svitavy, tentokrát
do Posázaví.
Nejvíce navštívenou akcí byl v únoru, přes
omezení dané aktuálním stavem nákazy koronavirem, tradiční „Přejezd přes střechu Evropy – memoriál J. Hamerníka“ v Borové, na
jehož organizaci se hlavně podílí rodina pana

Hamerníka a každoročně se ho účastní místní
občané i další spolky, nejen turistické. Přes
ztížené podmínky se účastnilo v různých skupinkách a z různých výchozích míst okolo sta
turistů.
Z ryze vlastních akcí odboru největší počet účastníků přilákala listopadová vycházka,
kde organizátoři kromě trasy přírodou nabídli
exkurzi v Trhonicích v Ehrenbergerově mlýně
opravovaného potomky posledního mlynáře.
Oblast činnosti, kterou koronavirus neovlivnil, bylo značení: značkaři odboru bylo
obnoveno 50 km pěších tras, 40 km cyklotras
a proběhla kompletní obnova naučné stezky
v Borové.
Tato činnost je v této době o to významnější,
že koronavirus se stanovenými protiepidemickými opatřeními vytáhnul do přírody spoluobčany, kteří turistice dosud neholdovali a pro
které je orientace pomocí značek v nepoznaném terénu důležitá.
Jaroslava Müllerová

Na Feistově kopci u Olešnice
v Orlických horách

KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička
Jsme samostatným odborem KČT, jehož činností je turistika a obnova turistického značení.
Kromě toho pořádáme vlastní výlety a zúčastňujeme se akcí, které pořádají jiné odbory KČT
a spolky. Naší hlavní akcí je dubnový výstup
Svrateckou hornatinou k rozhledně Horní les –
Memoriál Jirky Střílka.

V roce 2021 jsme uspořádali řadu výletů.
Kromě těch na blízkou Vysočinu nebo na Svitavsko jsme letos navštívili Jestřebí hory, Podyjí a vinici Šobes, Prahu a Prokopské údolí či
vrch Melechov a Stvořidla.
Zúčastnili jsme se také různých jiných akcí
a pochodů, z nichž zmíním alespoň Jesenickou
60, pochod Baťova cvička ve
Zruči nad Sázavou, pochod
Vyhlídkové vrcholy v Jablonném nad Orlicí nebo Katovskou
30 ve Stárkově.
Tradiční výstup Svrateckou
hornatinou k rozhledně Horní
les – Memoriál Jirky Střílka
se kvůli špatnému počasí nekonal. Téměř všechny výlety
s námi šel i náš psí kamarád
jorkšírek Ben.

Z našeho putování
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Jeden z našich nových členů nám počátkem
prázdnin ukázal řadu pěkných míst v okolí
Moravského Krumlova, Ivančic a v údolí řeky
Jihlavy. Ve stejné době jsme si s přáteli ze
středních Čech udělali krásný výlet lodí po Dalešické přehradě.
Na podzim jsme zavítali na Šerlich a Vrchmezí, kde jsme navštívili nově otevřenou rozhlednu
(na polské straně, vrch Orlica). Krásné výhledy nám v září nabídly také rozhledny Šibeník
a Sendraž v Orlických horách. Velice zajímavou
akcí byl Burčákový pochod v Brníčku.
V r. 2021 jsme obnovili turistické značení na
trase Pustá Rybná – Borová – rybník Zimka.
Závěrem roku jsme se zúčastnili ještě tradičního Podorlického putování v Ústí nad Orlicí
a Vánočního pochodu v Kolíně, kde jsme též
zakončili turistický rok.
Ivan Kropáček, předseda

_ poličské spolky
MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Děkujeme všem, kteří
nám zůstali věrní i v nelehkých časech uplynulého roku. Rok 2021
otevřel vrata našeho rodinného centra až v druhé polovině května. Na
webových stránkách www.matami.cz můžete
zhlédnout videozáznamy besed, jež nemohly
proběhnout prezenčně a lektoři byli ochotni
promluvit před kamerou. Pro nás toto znamenalo usednout do zcela jiných profesních židlí –
kameraman, zvukař, osvětlovač i střihač.
V průběhu 7 otevřených měsíců proběhly
tradiční akce – Klubíky rodičů s dětmi, od-

borné poradny, cyklus besed pro nastávající
rodiče, besedy na téma šikana, dospívání či
závislosti z pohledu terapeuta, podzimní Bazárek dětského oblečení, Kurz trénování paměti,
Kurz efektivního rodičovství, Cesta ke zdravé
rodině, tvořivé dílny, svépomocné skupiny
rodičů dětí s poruchou autistického spektra
a dětí s potravinovou alergií, tři letní příměstské tábory a mnoho dalších. Zapojili jsme se
nově do říjnové výzvy 10.000 kroků pro zdravý pohyb a podařilo se nám v desetičlenném
týmu, kde byla seniorka, maminky kojenců,
vytížení pracující, ale i bolavá kolena a jiné neduhy, nachodit úctyhodných 3112,46 km.

V roce 2021 navštívilo MaTami přibližně 670
dospělých a 933 dětí. Z akcí jako je Bazárek
či dětský koutek při festivalu Colour meeting
není možné objektivně spočítat návštěvníky.
Velice si vážíme finanční podpory MPSV,
Pardubického kraje, města Poličky a spolupráce s CBM, bez kterých by rodinné centrum
nemohlo fungovat.
Těšíme se na setkání s Vámi při akcích v dalším roce ve zdraví a bez omezení.
Za tým MaTami
Martina Mihulková

Spolek Náš Martinů
Začátkem června 2021 se vrátil Spolek
Náš Martinů do života alespoň obnovením
pravidelných schůzek, zatímco nad ostatními
aktivitami zůstal viset otazník v podobě proticovidových opatření, která se i nadále míjela
s představou užít si koncerty a další společná
setkání v klidu a s radostí tak, jak to platilo až
do března předcházejícího roku.
S ohledem na povinnosti uložené pořadatelům kulturních akcí a jejich návštěvníkům
vznikla obava, že by přednášky a umělecká
vystoupení navštívilo minimum lidí, čímž by se
veškerá snaha a vynaložené prostředky staly
neefektivními. Z tohoto důvodu Spolek odložil jak své plány, tak i přijetí dotace od města
Poličky, dokud se podmínky nezmění k lepší-

mu, nicméně nic takového se
bohužel nestalo. Jediné, co se
Spolku podařilo, bylo uskutečnění členské schůze, která
byla nutná k zachování jeho
existence, včetně přijetí změny
stanov umožňující konat schůze i mimo zasedání, pokud by
v budoucnu došlo k dalším
uzávěrám.
Rok 2021 zůstane pro Spolek smutnou vzpomínkou na
nenahraditelnou ztrátu dvou
z nejaktivnějších členů – Jan Edlman moderuje besedu po premiéře filmu
Ing. Karla Mácala a Jana Edl- „Music of Exile“, Tylův dům, květen 2017
mana. Pro oba byl příznačný
trvalý zájem
o dění ve Spolku a s jejich jmé- se uskutečnila v březnu 2019, a až po střechu
ny zůstane spojena i nejvyšší zaplněný Tylův dům v květnu 2017, kde se
dosažená návštěvnost, vybaví- zásluhou Jana Edlmana uskutečnila premiéra
me-li si více než stovku osob
filmu BBC z roku 1967 o Bohuslavu Martinů
v sálku CBM při vernisáži vý- „Music of Exile“ za účasti jeho britských tvůrců
stavy obrazů nazvané „Hudeb- i některých herců. Čest jejich památce!
J. Novotný, předseda
ní paleta Karla Mácala“, která

Karel Mácal hovoří na vernisáži svých
„hudebních obrazů“, CBM, březen 2019
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_ poličské spolky
Ekocentrum Skřítek z. s.
V roce 2021 stále do činNemohli jsme uspořádat
nosti ekocentra zasahovala
dvoudenní program ke Dni
covidová opatření. Nemohli
stromů pro více škol a školek
jsme dělat přednášky pro
najednou, tak jsme vyhlásili
veřejnost, ani vzdělávací
možnost dojet s programem
programy pro MŠ a ZŠ jako v předchozích
Den stromů přímo do škol, což
letech. Proto jsme napnuli síly v červnu školy uvítaly.
a o prázdninách.
Od loňska jsme zapojeni
Uskutečnili jsme celodopolední programy do dlouhodobějšího projektu
pro ZŠ: Ruční papír, Zkoumáme stromy (bada- „Zájmové vzdělávání nás baví“,
telství), Včelařství – ve třídě i praktická ukázka
s registračním číslem CZ.02.3.
68/0.0/0.0/18_071/0016368,
na včelnici.
v rámci OPVVV jako partneři
MAS Holicko. V rámci tohoto To je hlína
projektu jsme splnili několik
aktivit v období květen až září.
Pod názvem Prázdniny se Skřítkem jsme
uskutečnili 5 celodopoledních programů pro
děti ve věku 5,5–15 let:

To je hlína! – ukázali jsme si, co je
hlína a zkoumali ji. Vytvořili jsme si
barvy z přírodních jílů a pak jsme s nimi
malovali.

Tajemství našeho těla – vedl přímý potomek Mayů. Pohled na lidské tělo v jiném
úhlu, mayská matematika. Přírodní
hudební nástroje, jamování s účastníky
Prázdniny se Skřítkem
i rodiči.


Náramky – historie náramků, tvorba různých náramků (bavlněné, z kůží…), hry.

Tanec živlů – tradice maorských tanců
(haka), bubnování. Ukázky tanců, jejich
nácvik, maorské písně, hry.

Jazyky se hodí – proč je dobré umět cizí
jazyk. Rozeznávání různých jazyků, hry
v přírodě. Co se učí děti v Japonsku.
Pro veřejnost proběhly v říjnu Ozvěny Ekofilmu.
Ing. Eva Janečková

Divadelní spolek Tyl Polička
Náš spolek měl na repertoáru celkem tři
dospělácká divadla a dvě vystoupení žáků naší
Divadelní školy.

Jedinou premiéru v roce předvedl POPRASKD, tedy Poličsko-Pražská Skupina
Kočovných Divadelníků. První představení se
po několika málo zkouškách
uskutečnilo v Pusté Rybné
10. srpna 2021. Jednalo se
o hru Legruti pojednávající
o životě Jana Makovského,
rodáka z Pusté Rybné. Dalšími
štacemi bylo Krásné, Březiny,
Milovy a Polička. Za zmínku
stojí vystoupení na Milovech,
které po 10 minutách zhatil vydatný letní slejvák.

Kočování
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Druhá kočovná skupina „Mladý kočovníci“
znovukočovala s hrou Konec tyfu na Vysočině
aneb Porážka Anny Perníčkové na trase Krásné, Daňkovice, Jimramov, Korouhev a Polička.
Dalším představením realizovaným našimi
členy byli Starci na chmelu. Tuto hru uvedla
skupina „Mladí divadelníci“ v Tylově domě pod
vedením Michala Moravce.
Žáci a studenti Divadelní školy i přes nepřízeň doby předvedli své umění v Divadelním
klubu v červnu a v prosinci.
K naší další činnosti patří i provoz hudební zkušebny a Divadelního klubu, o kterém je
psáno jinde.
Petr Erbes st.

_ poličské spolky
Svatojosefská jednota Polička z.s.
Svatojosefská jednota Polička je organizace
s dlouholetou tradicí, spravující spolkový dům
Jordán a Zahradu U Mlýna a podílející se na
kulturním a společenském životě města Poličky.

Dětského odpoledne na Zahradě u Mlýna

V roce 2021 řada tradičně
pořádaných akcí, vzhledem
k stále probíhající koronavirové pandemii, nemohla být
uskutečněna. Konal se pouze
Běh naděje a dětské odpoledne na Zahradě U Mlýna
v září 2021. Na Jordáně se
pravidelně ke zpěvu schází
sboreček a scholička, nově zde
trénují také poličští šachisté.
Interiér spolkového domu
Jordán byl upraven tak, aby
zde mohlo být otevřeno očko- Běh naděje
vací centrum proti onemocnění Covid 19, které bylo v provozu od června do září 2021.
Díky finanční podpoře města Poličky byla
zahájena rekonstrukce plynové kotelny.
Prostory domu Jordán a Zahrady U Mlýna
nabízíme široké veřejnosti k pronájmu k pořádání svateb, rodinných a firemních akcí. Nadále
hledáme zájemce o využití prostor bývalé restaurace k podnikání.
Více o činnosti spolku naleznete na www.
jordanpolicka.cz.

Doufáme, že nadcházející rok 2022 bude pro
společná setkávání příznivější a že se s řadou
z Vás budeme moci opět shledat.

Předseda spolku: Martin Baláš,
tel. 607 716 909.

Správce domu Jordán: Vít Kastner,
tel. 604 402 802.
manželé Hamanovi

Pionýr Polička v roce 2021
Činnost poličského Pionýra se obvykle skládá z celoroční práce a z pořádání letních táborů.
Co se letní činnosti týče, uspořádali jsme
dva tábory. Jednak ten „velký“ damaškovský

v Pusté Rybné. Že byl letos opravu velký, se
stalo díky online přihlašování, kdy během
15 minut byla předpokládaná kapacita tábora
vyčerpána a přihlašování zastaveno.
Problémem bylo, že se nestihla přihlásit řada různých
skalních táborníků, sourozenců a kamarádů a nám nezbylo
než tábor „nafouknout“.
Nakonec se jej zúčastnilo
154 dětí, což je opravdu víc
než dost. Programem byl život
pustorybenského hrdiny Jana
Makovského.
VOP čili Vodácký oddíl Pionýra, krom několika výprav
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během roku, uspořádal letní tábor na vodě,
konkrétně na řece Lužnici. Tábora se zúčastnilo 46 osob, což byl rovněž hraniční počet.
Jelikož byla celoroční činnost značně poničena covidem, doufejme, že všechny tři oddíly
(vodácký, zdravotnický a filmový) bez problémů poběží v roce letošním.
Za zmínku ještě stojí naše snaha zajistit na
hájence na Damašku topení pomocí tepelného čerpadla. I přes vysokou cenu (400 tis. Kč)
jsme o tom vážně uvažovali, ale stala se věc
pro nás neuvěřitelná. Toto nejekologičtější
vytápění nám zatrhli, hádejte kdo – ochránci
přírody ze správy CHKO. Úsměvné…
Petr Erbes st.

_ poličské spolky
SBM – Polička 2021
Rok 2021 přinesl příznivcům hudby Bohuslava Martinů po pandemickém kulturním
půstu několik neobyčejných uměleckých zážitků. Členové poličské pobočky SBM navštívili
24. ročník Martinů festu v Tylově domě. Dramaturgie muzikoložky doc. M. Holé a ředitele
festivalu P. Cupera připomínala 130. výročí
narození skladatele. Veliký úspěch mělo vystoupení houslisty a prezidenta SBM Bohuslava Matouška, koncertní provedení Kuchyňské
revue, divadelní představení Rapsodie Bohuslavova nebo mechanický balet Podivuhodný
let. Studenti Gymnázia Polička vytvořili krátký
film z rozhovorů s účinkujícími. V říjnu jsme
navštívili poličskou premiéru filmu Jakuba

Sommera Můj život s Bohuslavem Martinů.
Hraný dokument inspirovaný knihou Charlotte
Martinů připravila Česká televize v koprodukci
s rakouskou televizí ORF a Nadací Bohuslava
Martinů.
Před filmovou projekcí zazpíval sbor Juliettes, proběhla vernisáž výstavy fotografií
z natáčení, po filmu následovala beseda s tvůrci a video s poličskými komparzisty.
V závěru roku nás pozvala ZUŠ Bohuslava
Martinů na koncert BM a my. V rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů jsme zrealizovali
zájezd do Rudolfina na koncert Symfonického
orchestru Českého rozhlasu.
Mgr. Ellen Erbesovát

Dny Bohuslava Martinů v Rudolfinu

Pontopolis z.s.
Rok 2021 jsme opět „proprojektovali“ a zůstali jsme
věrní starým projektům, jako
byl filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět nebo Mime Fest.
Opět jsme se rozjeli do celého Pardubického
kraje, abychom skrze přednášky na školách

přiblížili téma válečných konfliktů nebo cestování po Jižní Americe v rámci projektu Globální
rozvojové vzdělávání.
Zcela nový projekt, zaměřený na zadržování vody v krajině pod skvělým vedením Adély
Homolové, si také našel své fanoušky a chystá
své velké pokračování. Zorganizovali a nesmír-

ně jsme si užili 10 letních kempů ve spolupráci se ZUŠ B. Martinů, spolkem Podané srdce
z.s. nebo Miret z.s. a taky jsme vybavili naše
centrum díky MAS POLIČSKO z.s. novými stoly, stany apod.
Petra Jílková, předsedkyně spolku
www.pontopolis.cz

Skautský rok 2021 střediska Tilia Polička.
Rok 2021 byl druhým rokem provázeným
omezeními z důvodu covid 19. I přesto byl rokem úspěšným a pestrým.

Členská základna střediska se mírně rozrostla na 111 členů.
S létem se činnost rozběhla na plné obrátky
koňskou brigádou, přípravami tábora a vlastním táborem.
Ten, opět jako loni, proběhl na
tábořišti svitavských skautů
v Trpíku u Lanškrouna v duchu
Hobitích čar a kouzel. Svitavští
skauti na oplátku tábořili u nás
na Maděře.
Aktivní byla i družina oldskautů, která se v létě vydala
na víkendovou výpravu do
Rábí k řece Otavě, kde dle staré
kroniky tábořili poličští skauti
v roce 1928. Dále na podzim

Otava 2021 – z výpravy oldskautů
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přešli oldskauti Pálavské vrchy a také poznávali oblast jihovýchodního Polska.
Získali jsme významnou finanční podporu
díky spolupráci s MAS Poličsko na modernizaci a dovybavení kluboven v našem skautském
domě na Parkánech. Zde jsme ještě svépomocí
provedli novou elektroinstalaci v přízemí.
Konec roku oslavili skauti a skautky opět
v omezených podmínkách na skautských Vánocích na hájence a v klubovně. Již tradičně
přivezli do Poličky Betlémské světlo.
Velké poděkování patří všem členům, příznivcům a sponzorům. Aktuální informace na
www.skauting.cz/policka
Mgr. Petr Nožka
vedoucí střediska

_ poličské spolky
Rybářské sdružení Vysočina 2021
Loňský rok byl opět náročný, a to především z důvodu pokračování koronavirové nákazy, kdy jsme se museli během celého roku
průběžně vyrovnávat s celou řadou problémů
a omezení. Přes všechny problémy se nakonec
zásluhou mimořádného nasazení a úsilí podařilo, že tento rok byl v celé naší dosavadní
historii nejúspěšnější.
Dokončili jsme výměnu členských průkazů,
které jsme po 25 letech od založení sdružení
aktualizovali. Za rok 2021 vstoupilo do našeho sdružení neuvěřitelných 148 nových členů
a k 1. lednu 2021 evidujeme téměř 2000 členů
z mnoha měst a obcí České republiky.
Po celý rok jsme průběžně zarybňovali.
Celkem to bylo více než 60× a vysadili jsme
i přes absenci jarních závodů 110 000 ks ryb
o váze 1150 q. Z toho je cca 30 000 ks kaprů a 60 000 ks pstruhů a sivenů. Zbytek tvoří
amuři, líni, sumci, štiky, okouni, candáti apod.
Rozpočet činil 12 milionů korun.
Musím též zmínit mimořádné dílo v podobě
odbahnění pomezského rybníku za celkovou

cenu 1 550 000 korun. Při této
příležitosti bych chtěl opakovaně poděkovat za dobrovolné
finanční dary od našich členů.
Za naším rybářským výsledkem je obrovské pracovní
a obětavé nasazení mnoha
našich členů a je mi velkou ctí
jim všem s úctou poděkovat.
Poděkování si zaslouží i rybářská stráž.
Rok 2021 byl rokem, kdy se
opět potvrdilo, že největší bohatství je práce a aktivita lidí. Odbahnění Limberského rybníka
Pro naše rybářské sdružení to
platí dvojnásobně.
Vážení a milí, ve svém životě jsem dospěl
žádné dluhy, a naopak ke konci roku, díky obrovskému úsilí, zajistili částku 1 mil. Kč a zak poznání, že největším bohatstvím je práce
hájili odbahnění spodní nádrže Pod kopcem.
a aktivita lidí. Jsem přesvědčený, že v našem
Úkol je to obrovský, ale věřím, že se nám opět
rybářském společenství to platí dvojnásobně.
podaří dobře zvládnout.
Jsem velmi rád, že i rok 2021 byl rokem
Jaroslav Martinů
našeho zodpovědného chování. Celým rokem
jsme prošli velmi úspěšně, nenadělali jsme
hospodář Rybářského sdružení Vysočina

MO Senioři ČR Polička
Městská organizace Senioři ČR Polička
k 1. lednu 2022 měla celkem 291 členů z Poličky a okolních obcí. V roce 2021 došlo k některým změnám ve výboru i v kontrolní a revizní
komisi.
Naši činnost v loňském roce velmi negativně ovlivnila zejména v 1. pololetí omezení kvůli

Velkým úspěchem skončila účast na Krajcoronaviru. Ve 2. pololetí se nám pak podařilo
uskutečnit většinu plánovaných akcí zamě- ských sportovních hrách seniorů v Pardubiřených na uspokojení požadavků a očekávání
cích v září, odkud jsme přivezli 24 medailí, na
našich členů na sportovní, kulturní a pozná- letním biatlonu opět v Pardubicích jsme získali
vací vyžití. Zorganizovali jsme 9 zájezdů do 4 z 6 medailí.
zajímavých míst naší vlasti, již 7. sportovní hry
Z plánovaných velkých akcí ve 2. pololetí
na stadionu v Poličce s účastí 65 členů, spor- se nám nepodařilo uskutečnit posezení u vína
tovali jsme i v Pomezí, bavili v Kamenci a Mikulášskou besídku v Tylově
se s harmonikami v Kamenci
domě opět z důvodů nárůstu onemocnění coi v Lačnově, na kolech pozná- ronavirem.
vali krásy přírody v okolí PoličDěkujeme všem sponzorům a příznivcům
ky, seznámili se s živočišnou
našeho spolku za finanční a materiální pomoc
výrobou ve firmě Agronea.
– zejména městu Polička – bez níž by naše činnost byla méně pestrá a bohatá.
Prostřednictvím Českého
červeného kříže jsme poslali
Za MO Seniory ČR Polička
10 000 Kč na Moravu lidem
Věra Fialová, předsedkyně
zasaženým tornádem.

Z našich výletů

22

_ sportovní kluby a oddíly
Atletika Polička 2021
Mistrovství ČR jednotlivců
Atletika Polička měla několik zástupců na
mistrovstvích České republiky. Marek Bukáček
doběhl dvanáctý v běhu na 3000 m na MČR
dorostenců v hale. Patnáctý byl poté na venkovním šampionátu v běhu na 2000 m překážek. Samuel Šafář a Jan Krištof doběhli na
MČR žáků v přespolním běhu na 42., resp.
60. místě. Největšího úspěchu dosáhl Václav
Šafář, který se umístil na 7. místě v hodu kladivem na MČR žáků. Ve stejné disciplíně v kategorii žákyň brala 15. místo Magda Otcovská.
Krajské přebory jednotlivců
Ve skoku vysokém se krajskou přebornicí
žákyň stala Sára Melezínková a druhá skončila Natálie Kadidlová. Ta si doběhla pro druhé
místo i na trati 200 m překážek. Magda Otcovská brala dva bronzy v kladivu a disku. Druhou
příčku ve vrhu koulí obsadil Samuel Šafář, těsně před třetím Václavem Šafářem. Samuel bral
bronz také v devítiboji žáků.

Fanda Groulík přivezl z přeboru přípravek hned tři medaile, když se stal krajským
přeborníkem v bězích na
60 m a 150 m. V hodu kriketovým míčkem pak bral třetí
místo.
Krajské přebory
družstev
V letošním roce měl náš
oddíl 7 družstev v krajských
přeborech. V kategorii přípravek (ročníky 2010 a mladší) Družstva mužů a žen 2021
a mladšího žactva (r. 2009–
2008) jsme za nejlepšími zaostávali. Věříme,
Družstva mužů a žen soutěžila opět ve spože i díky velkému zájmu dětí budeme v příštích
lečném Krajském přeboru Pardubického a Královehradeckého kraje. Muži skončili celkově
letech v těchto kategoriích úspěšnější.
třetí, ženy braly osmé místo a mají motivaci
Družstvo žákyň (ročník 2006–2007) nám
dělalo celou sezónu velkou radost. Holky v příštím roce tento výsledek vylepšit.
skončily celkově šesté, což je v silné konkuOndřej Klimeš
renci dvanácti družstev výborné umístění.

TJ Štefanydes Polička v roce 2021
Šachové dění roku 2021 velice výrazně
ovlivnila stále pokračující pandemie nemoci
covid 19. Soutěže družstev mládeže i dospělých byly zcela zrušeny. Hrálo a trénovalo se
především na internetu. Ke klasickému turnajovému dění se podařilo vrátit až v červnu.
Pro všechny poličské šachisty byl rok 2021
nesmírně významný, jelikož přesně před 100

lety došlo v našem městě k založení šachového spolku! Ten byl pojmenován po významném
šachovém žurnalistovi té doby, Josefu Vladimíru Štefanydesovi. Vyznavači královské hry
se scházeli v klubovně tehdejšího poličského
hotelu Žert.
Ačkoliv pro pořadatele nejrůznějších akcí
nebyl ani rok 2021 úplně jednoduchý, tak jsme
ke 100 letům výročí vzniku
spolku uspořádali 2 turnaje – Poličský rapid a Poličský
blesk. Každého z turnajů se
zúčastnilo okolo 50 hráčů.
Poličský rapid ovládl domácí hráč, mistr FIDE Petr Červený, který v konkurenci čtyř
dalších mistrů uhrál 7,5 bodu
z 9 partií!

Členové a příznivci spolku při oslavách 100 let
výročí vzniku na turnaji Poličský rapid!
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Z vítězství v Poličském blesku se radoval
velmistr Miloš Jirovský hájící barvy pardubických Polabin. Zvítězil se ziskem 14 bodů z 15
partií před dvojicí mezinárodních mistrů – Jakubem Půlpánem a poličským odchovancem
Martinem Červeným.
Počet aktivních registrovaných členů našeho spolku se v roce 2021 výrazně nezměnil,
stále máme těsně pod 50 členů. Rádi přivítáme nové zájemce o svět 64 polí nejen z řad
mládeže!
Více informací naleznete na nástěnce hostince U Mrštíků, na našem Facebooku či webu:
www.stefanydes.cz
David Schaffer

_ sportovní kluby a oddíly
Fitcentrum plavecký bazén
Štěpánkovo veslování

Celková konkurence: 385 mužů a 103 žen

více informací a žebříček TOP 30 na FB:
Fitko VESLO Polička

Deset nejlepších za prvních 10 let,
2011–2021:
Ženy – TOP 10
1. Jana navrátilová
81
2. Eva petrová
64
3. Alena pokludová
98
4. Hana javůrková
94
5. Silvia vislocká
82
6. Pavla hajská
63
7. Iva novotná
46
8. Lída nožková
29
9. Markét švandová
28
10. Majka martinů
11

Muži – TOP 10
1. Jiří Štěpánek
2. Tomáš Lněnička
3. Jindřich jílek
4. Jarda petr
5. Vojta dubánek
6. Lukáš čori
7. Zdeněk zavoral
8. Jarda jirásek
9. Ondřej jung
10. Jarda holec

152*
613
373
164
12
76
84
72
64
52

* oficiální český
rekord – 2. 2. 2020
Jana Navrátilová, Eva Petrová, Ing. Alena Pokludová,
Jiří Štěpánek, Tomáš Lněnička, Mgr. Jindřich Jílek

CYKLO-SKI klub Polička z.s.

Sportovní klub s ambicemi vychovávat
výkonnostní sportovce v mládežnických
kategoriích, organizovat pohybové aktivity dospělých a pořádat lokální sportovní
akce

Cca 40 členů (8 mládež)

Financování: členové, sponzoři, příspěvek města Poličky

Hlavní sportovní aktivity: cyklistika,
běžecké lyžování, IN LINE bruslení

Vytváření a údržba stop pro běžecké
lyžování v areálu Na Salaši

Možnost otestovat svoji fyzickou zdatnost
(www.sport-test.cz).

Hlavní aktivity a výsledky
v roce 2021
Vydrželi jsme v pohybu, kondici a normální
náladě. Uspořádali jsme 2 závody.
Lyžování
Cca 5 týdnů jsme v Poličce jezdili na běžkách v upravených stopách. Naše stopy využívalo mnoho lidí, i mládež a rodiny s dětmi z Poličky, Svitav i okolí, když kvůli COVIDu bylo
vše zavřené. Uspořádali jsme dokonce jeden
SRANDA závod (cca 20 lidí).
Závody byly všechny zrušeny.
In line bruslení
Uspořádali jsme jako první po lockdownu 2 skutečné
závody seriálu RVYTO – kolečkové lyže + IN LINE brusle,
rekordní účast 60 lidí, závěr
na Lucáku. Účastnili jsme se –
Dvě dvojice, nočního IN LINE
maratonu na 12 hodin kolem
přehrady Olešná.
Cyklistika:
Uspořádali jsme opět – již
35. ročník!!! Časovku na Luc-
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ký vrch „memoriál Libora Šafáře“ – s účastí
cca 200 závodníků. Tradiční oslava pohybu,
společenství a přírody naší Vysočiny.
Závody a výsledky

Pohár ČMV: účast cca 5 mládežníků,
celkově 1. místo a 4 vítězství – Tomáš
Svatoš. Napomáháme udržení tohoto
lokálního seriálu.

Český pohár XCO: účast 2 mládežníků,
sbírali zkušenosti.

Silniční závody: několik vítezství na
časovce na Lucký vrch, na Svojanov a na
ostatních lokálních závodech.
Další těžký rok s COVIDEM zdůraznil význam sportovních klubů, spolků a důležitost
a nenahraditelnost místního společenství. Musíme to udržovat a rozšiřovat.
Těšíme se na setkání ve stopě a v sedle kola
a rádi vás všechny uvítáme na lyžařských,
IN LINE a cyklistických akcích pořádaných naším spolkem.
Aktualizované informace vždy najdete na
našem webu: www.cyklo-ski-policka.cz a na
Facebooku www.facebook.com/cyklo.ski.klub.
policka/
Otakar Klepárník, předseda

_ sportovní kluby a oddíly
SK Polička – házená
V květnu 2021 jsme mohli po 8 měsících obnovit svou tréninkovou činnost. Jsme rádi, že
děvčata neztratila zájem o házenou a s chutí se
zapojila do přípravy na další sezónu.
V sezoně 2021–2022 se účastníme soutěží
Liga Vysočiny se 2 družstvy – přípravka (do
10 let) a mladší žákyně.
Přípravka se po rozpačitém začátku rozjela
k solidním výsledkům a na turnajích většinu zápasů dotáhla do úspěšného konce. S ohledem
na to, že v této kategorii hrají dívky s chlapci,
to jsou výborné výsledky. Celkem přípravka na
podzim odehrála 6 turnajů.
Mladší žákyně měly svůj vstup do soutěžních turnajů složitější. Z herního systému přípravek musely přejít na systém, který je aplikován v kategorii mladších žákyň. Pro všechny
to bylo zcela nové (zejména pro děvčata, která
začala na házenou chodit v září 2020 a po
měsíci již nemohla dál trénovat…). Také ony

se postupem času zlepšovaly
a podávaly kvalitnější výkony.
Děvčata odehrála 4 turnaje
(vždy po 3 zápasech). Další
plánovaná přátelská utkání se
s ohledem na probíhající covid
již neuskutečnila.
V obou soutěžích jsme
uspořádali po 1 turnaji v hale
Gymnázia v Poličce (30. 10.,
6. 11.). V obou případech nás
mile překvapil zájem diváků.
V jarní části soutěže budeme pořádat po 1 turnaji v kaž- Naše házenkářky
dé kategorii (7. 5., 21. 5.). Před
zahájením soutěží plánujeme účast na přípravV současné době na házenou dochází dvaných turnajích (např. mladší žákyně pojedou na
cetšest děvčat. Rádi mezi námi přivítáme další
turnaj do Prahy 12. 2.).
dívky narozené v roce 2011 a mladší.
Marcela Běhounová, Libor Škorpík
+420 605 915 747

Oddíl Karate Polička
Oddíl Karate Polička funguje pod záštitou
Střediska volného času Mozaika. Základnu
tvoří skoro 50 karatistů ve věku od 7 let až po
dospělé.
Nejstarší aktivní člen má více jak 60 let.
Kromě sportovního karate se věnujeme také
sebeobraně, Kyusho Karate a přípravka pro
nejmenší má upravené tréninky s převahou
rozvoje obecných pohybových schopností.

Členové se scházejí 4x týdně pod vedením
mistra Radovana Andrleho, IV. DAN. Jako trenéři mu asistují mistři Josef Král, II. DAN a Petr
Hromádka, I. DAN.
Přípravku má na starosti Jakub Janáček
a Jaroslav Roušar, který se v tomto roce stal
novým držitelem černého mistrovského pásku. I v roce 2021 si náš oddíl udržel pořadatelství pro letní celorepublikové soustředění
EMESKAI a akci zvládl opět na
jedničku.
Radovan Andrle na konci
roku úspěšně složil mistrovské
zkoušky v Kyusho Karate.

Výsledky na Mistrovství EMESKAI
2021 v Praze 13. 11. 2021

1. místo, Martin Kohut,
Forma Quarta

1. místo, Filip Chládek,
Forma Secunda

1. místo, Petr Štarmann,
Forma Prima

1. místo, Václav Nekvinda,
Boje muži MG

1. místo, Kristýna Uhliariková,
Boje ženy F0+FY

2. místo, Kristýna Uhliariková,
Forma Secunda

3. místo, Václav Nekvinda,
Forma Tercia

3. místo, Martin Kohut,
Boje muži absolutní
V počtu bodů oddíl Polička udržel i letos
první pozici na turnaji.

Mezinárodní mistrovství ČR

25
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Sk8 Slalom Polička z.s.
V roce 2021 jsme přivezli do Poličky několik
úspěchů. Jako jedni z mála jsme v plném rozsahu uspořádali závody, kam se sjeli i evropští
top jezdci. Ještě v týdnu před závody jsme pilovali dovednosti pod taktovkou zahraničních
i českých trenérů v Novém Městě na Moravě
a podařilo se nám prorazit do nových lokalit.
Bohužel zahraničním závodům ani v roce 2021
nebylo úplně přáno, tak jsme si museli vystačit
s těmi českými. Objeli a uspořádali jsme nakonec šest hlavních skejtových klání v rámci ČR.
První místa sbírali hlavně Petr Martinů a Emily
Martinů, avšak pozadu nezůstávali ani Terka
Dvořáková, Mája Maděrová, Anička Šafránková, Martin Falt nebo sourozenci Machovi.
Velká gratulace ke skvělým výsledkům v sezoně 2021! Díky za dobrou práci i trenérovi Pe-

trovi Dudovi a jeho pomocníkům. Na následující sezonu se
chystáme už více do zahraničí,
ať už na světové hry do Argentiny nebo v rámci evropských
závodů v Německu, Švédsku
nebo Španělsku. Samozřejmě
se na vás všechny budeme těšit
na poličských závodech, které
se budou konat 13. a 14. srpna 2022.
Budeme i moc rádi, když se
k nám přidáte a vy nebo vaše
děti budete moct zažít, co to
znamená užít si oblouk!
Petr Matouš
IG: @skateslalomcz | fb.cz/Sk8SlalomPolička

HC Spartak Polička
Sezona 2020–2021 začala v termínu tak, jak
měla, ale vývoj pandemie vše přibrzdil, a nakonec úplně zastavil. Po krátké letní přípravě
začaly soutěže dle rozlosování, ale všechna
mužstva odehrála pouze 4–5 mistrovských
utkání. Ta poslední se hrála bez diváků. Po
asi měsíčním uzavřením sportovišť se začalo
opět trénovat, ale v omezeném počtu 10 hráčů

na ledové ploše. Stále se očekávalo obnovení
soutěží, ale nakonec byly svazem ledního hokeje všechny zrušeny. Na konci prosince 2020
byla sportoviště uzavřena. Do této doby byla
ledová plocha v úsporném provozu neustále
udržována, ale 6. 1. 2021 po dohodě s městem Polička bylo chlazení definitivně ukončeno.
Když to počasí dovolilo, tak se hlavně mládež

rozprchla na rybníky. Trenér mládeže Miloš
Grubhoffer ml. sestavil tréninkový program
pro jednotlivá mužstva přípravky a žáků na posilování a zručnost. Bylo to stejné jako výuka
ve školách. Hráči měli online trénink, ale každý
se ho zúčastnil sám doma. Výuka bruslení dětí
z MŠ vůbec nezačala. S nadějí se pak očekával
nadcházející ročník 2021–2022.

Tenisová sezóna 2021 oddílu TJ Spartak Polička
Rok 2021 nezačal pro náš oddíl, stejně jako
pro ostatní, vůbec dobře. Z důvodu vládních
opatření byla zimní sezóna nulová a vůbec se

nesportovalo. Vše se změnilo až s příchodem
jara a možnosti sportování venku. Okamžitě
byly zahájeny tréninky a příprava na soutěže
družstev. Ty se nakonec odehrály, ale pouze v kratší podobě. Do bojů zasáhly družstva
mladšího žactva, které obsadilo 4. místo, staršího žactva – 6. místo, dorostu – 2. místo a seniorů – 4. místo.
Naše týmy odehrály celkem 10 zápasů se
skóre 3:7. Přes léto probíhaly v omezené míře
turnaje jednotlivců, kterých se více či méně
účastnilo 11 našich hráčů a hráček.
Mezi těmito hráči jasně dominoval náš
nejmladší člen Vojtík Zerzán. Jeho výsledky
a výkony je třeba vyzdvihnout. Jako jediný měl
možnost trénovat i v zimě v improvizovaných

Vojta Zerzán
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podmínkách, protože jako minitenistovi mu
stačil malý prostor pro trénování úderů. Vojtík
v letní sezóně startoval na 12 turnajích, kde
odehrál 80 zápasů, z toho 72 vítězných. Jeho
největším úspěchem bylo 1. místo ve Dvoře
Králové a titul Přeborníka Východočeského
kraje. Jako hráč číslo jedna startoval v družstvu
Hlinska, kde hostoval na Mistrovství ČR v Praze, kde s tímto týmem získal skvělé 2. místo
a krásné zážitky.
Náš oddíl se i přes nelehké podmínky snažil o údržbu areálu. V roce 2021 jsme měli 57
členů.
Naším hlavním finančním pomocníkem je
město Polička, bez kterého by chod oddílu nebyl možný – DĚKUJEME.

_ sportovní kluby a oddíly
Stolní tenis TJ Spartak Polička 2021
Pinkponk v Poličce stále žije i v této divné
době, ale nutno říci, že největším úspěchem
je bezesporu to, že pokud situace dovolí a domovská herna oddílu Sokolovna v Poličce není
uzavřena, bývá tu narváno. Během tréninků
i zápasů je herna plná hráčů různých věkových
kategorií a stolní tenis baví.
Co se týká soutěžních výsledků, nelze hodnotit téměř nic. Sezóna stolního tenisu, díky
tomu, že se hraje systém pozdní podzim až
brzké jaro, v podstatě kopíruje covidové vlny.
Nicméně jsme rádi, že stále zájem mladých
o tento sport neustává a mládež na tréninky
přijde a zkouší záludnosti plastového (dnes
již ne celuloidového) míčku o průměru 40 mm.
Někteří se teprve učí prvním úderům, ale další
z mladších jsou zapojeni se střídavými úspěchy alespoň v soutěžích dospělých.
Ročník 2020/21 byl v krajských soutěžích
v průběhu sezony zrušen a okresní soutěže ani
nezačaly. Turnaje jednotlivců neměl nikdo od-

vahu v loňském roce pořádat.
Co se týká žákovských mužstev, zde je situace ještě složitější, okresní soutěže vůbec
nejsou a krajské se po spojení
Pardubického a Královehradeckého kraje musely ukončit
loni též.
K velkému třesku došlo v probíhajícím ročníku
2021/22, kdy muselo v okresním přeboru svitavského okresu dojít k změně ze 4-členných
na 3-členná družstva, aby sou- V poličské Sokolovně
těž vůbec proběhla. Polička je
jediný oddíl v okrese Svitavy, který je schopen
barvy Moravské Třebové, v divizi následován
dohromady postavit 4 družstva! A zatím po
Romanem Češkou.
Bez nadšení členů a podpory našeho města
první půlce si nevedou vůbec špatně. Nejlepa sponzorů by určitě stolní tenis v Poličce neším hráčem oddílu byl za loňský rok Ondřej
byl tam, kde nyní je!
Ulrich, hájící částečně v rámci hostování také
Za oddíl Josef Baláš

TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené
Nechceme, aby děti seděly doma, zahálely,
a proto již 24 let pečujeme o individuální rozvoj
mládeže, snažíme se pilovat základní volejbalové dovednosti, posouvat výkon jednotlivce
vpřed, snažíme se být vstřícní i zábavní, ale
také chceme podporovat jejich pevnou vůli,
přátelství a partu.
Nabízíme široké rozpětí tréninkových jednotek napříč vytrvalostí, pružností, akcelerací
a rozvojem síly. Prakticky každý, kdo začne

s volejbalovým tréninkem, se může ihned
účastnit turnajů a festivalů barevného minivolejbalu. Začínáme nejmenšími, a to kategorií
přehazované, na ni navazuje trojkové hraní na
menším hřišti, dále mladší a starší žáci a žákyně, kadetky, kadeti a dospělí.
Přestože covid zaúřadoval, dokázala naše
družstva velmi dobře rozjet svoje soutěže a posléze dohrát několik nadstaveb a turnajů. Mladší žákyně a D1 – trojky dívky nenechaly nikoho
na pochybách, že se budou
v tomto roce rvát o mety nejvyšší a s přehledem vedly
své věkové kategorie. Starší
žákyně a žáci pouze rozehráli
kvalifikace a jedno kolo své
krajské soutěže. Na dohrávaném turnaji ve Vysokém Mýtě
na konci sezóny obsadila děvčata druhé místo. Kadetky bez
ztráty kytičky vedly svoji skupinu v 1. lize. Na dohrávaných
turnajích obsadily 2. místo /
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Českotřebovská lokomotiva/, 2. místo / Svitavský Škopeček /, 1. místo / Lupenický Zmrzliňák
/. Aneta Mlynářová byla vyhlášena na Zmrzliňáku nejlepší hráčkou turnaje. V duchu malé
čestické olympiády probíhalo dívčí soustředění v srpnu v Česticích.
Mgr. Ludmila Haraštová
předsedkyně oddílu

_ poličské školství
Gymnázium Polička
Poličské gymnázium stejně jako
v předchozích letech poskytuje
všeobecné vzdělání ve čtyřletém
a osmiletém oboru. Ve školním roce
2020/2021 studovalo na gymnáziu
342 studentů. Škola disponuje moderním zázemím a vybavením pro výuku, sportovní a další volnočasové aktivity.
Průběh událostí v roce 2021 ovlivňovala
další vlna epidemie koronaviru, a tak se učitelé i studenti nadále vyrovnávali se střídáním
prezenční a distanční výuky, testováním a stále
novými systémy karantén.
Některé tradiční aktivity se bohužel kvůli epidemii uspořádat nepodařilo – studenti
i veřejnost tak v uplynulém roce přišli o matematickou soutěž Mates, tradiční majáles či
studentský ples. Život školy naopak obohatily události, které se podařilo uskutečnit díky
možnosti distanční formy.
V roce 2021 tak gymnázium „onlinově” navštívili a studentům a veřejnosti přednášeli
např. prof. Michal Stehlík, prof. Libor Grubhoffer a Daniel Stach, prof. Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, Marek Orko Vácha a Vladimír

Kořen, Ondřej Moravec a celá
řada dalších vzácných hostů.
Gymnázium je nadále domovskou půdou pro program
DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který podporuje mladé lidi v jejich osobnostním rozvoji a růstu.
Studenti se úspěšně podílí
na organizaci happeningu Pamatuj!, zapojují se do projektu
Příběhy našich sousedů (Post
Bellum), do Maratonu psaní
dopisů (Amnesty International) či do konference LIYLS –
Loundoun Internation Youth Leadership Summit. O kvalitě studia svědčí úspěchy v mnoha
soutěžích – ať již humanitních či přírodovědných. Ve vyhlašování výsledků soutěže Mladý
talent Pardubického kraje získala ocenění či
pamětní list hned šestice studentů poličského
gymnázia, nejvyšší počet mezi všemi středními školami Pardubického kraje.
V září se i přes nelehké okolnosti podařilo
studentům navštívit partnerskou školu v ně-

meckém Tangermünde. Od začátku školního
roku 2020/2021 se škola zapojila do projektu
I-KAP II zaměřeného na podporu polytechnického vzdělávání.
Společně se zřizovatelem školy (Pardubický
kraj) byl úspěšně připraven projekt na zateplení budovy (kompletní výměna oken a rekonstrukce otopného systému), který bude realizován v roce 2022.

SOŠ a SOU Polička
SOŠ a SOU Polička je škola poskytující
střední odborné vzdělání ukončené maturitní
zkouškou, dále se zde mohou k výkonu budoucího zaměstnání připravovat žáci, jejichž vzdělávací zaměření je završeno výučním listem.

O možnost absolvovat výchovně-vzdělávací
proces na SOŠ a SOU Polička projeví každoročně zájem nemalý počet uchazečů, a to na
základě referencí bývalých studentů či nového
trendu poslední doby, kterým je i hojně vyhledávaná „síťová komunikace
školy“ (www.soupolicka.cz).
Mnozí ze zájemců pak rádi
navštíví jeden ze tří dnů otevřených dveří, aby si navíc vyzkoušeli základní dovednosti
související s vybraným studijním oborem, zažili atmosféru
reálného školního prostředí,
porovnali s vlastními představami, svým potenciálem a ná-

Úspěšní studetnti
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sledně se rozhodli, zda se chtějí stát studentem
SOŠ a SOU Polička. Poté vede jejich vzdělávací cesta jedním z bohaté škály nabízených
oborů, mezi něž patří Kuchař-číšník, Cukrář,
Řezník-uzenář či specializace Gastronomie ve
službách nebo Hotelnictví a cestovní ruch.
Naši studenti jsou zodpovědně připravování na budoucí povolání, výuka se realizuje
v moderním a studijně podnětném prostředí
s maximálním ohledem na individuální potřeby studentů.
Napříč obory se konají tuzemské i zahraniční soutěže a exkurze, jež jsou pro studenty
nepostradatelnou zkušeností v přípravě na budoucí povolání.
J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička

_ poličské školství
Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o.
Rok 2021 byl opět rokem vládních opatření
a nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid-19. Toto období ovlivňuje standartní chod
společnosti a vzdělávání, proto jsme některé
akce školy uskutečnili formou on-line.

Jsme střední odborná škola s tradicí od
r. 1929

Tříleté učební obory: Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér, Operátor
skladování

Čtyřleté maturitní obory: Veřejnosprávní
činnost, Kosmetické služby, Obchodník
se zaměřením Grafika v marketingu

Nástavbové obory: Podnikání v denní
i kombinované formě

Profesní kvalifikace – kurzy – zkoušky

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

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

Ocenění žáků starostou města Poličky,
Ocenění v senátu ČR – Mladý řemeslník
roku 2021

Tradiční Soutěž odborných dovedností
pro žáky oborů Kadeřník a Kosmetické
služby v letošním roce opět on-line,
práce žáků byly umístěny na stránkách

školy, Facebooku, kde
mohla hlasovat o vítězi
široká veřejnost. Zúčastnili jsme se mezinárodní
soutěže Zlatý masér 2021
v lázních Klimkovice
Dny otevřených dveří –
on-line prohlídka školy,
ukázky odborných dovedností žáků, prezentace
oborů
Spolupráce s DPS Penzion Polička, Domovem
pro seniory v Bystrém –
Ocenění žáků starostou města
masáže, se ZŠ v Poličce
a blízkém okolí

Spolupráce s MÚ Polička na projektech

Půjčování notebooků sociálně slabším
– soutěž odborných dovedností a den
žákům pro výuku online.
s veřejnou správou

Průběžná modernizace zařízení a vybaveTento rok nebyl vůbec jednoduchý, žáci
ní učeben a salonů pro žáky: interaktivní
i učitelé museli zmobilizovat všechny síly,
obrazovka ActiveInspire, LCD TV panely,
a i přes větší část výuky na dálku, museli dodotykové notebooky pro žáky i učitele,
sáhnout konečných výsledků a kompetencí ve
pracovní stanice All-in-One v učebnách
vzdělávání. Budeme doufat, že vzdělávání pro

V nově zařízených salonech našich
žáky bude v dalším období navráceno do zaoborů můžeme nabídnout lymfatické
běhnutých kolejí.
kalhoty, masážní přístroje na ruce a nohy,
Ing. Marcela Mrázová,
galvanickou žehličku na strie a vrásky,
ředitelka školy
ultrazvukovou špachtli

Stavební ruch v ZŠ Na Lukách
Čilý stavební ruch probíhal na základní škole
Na Lukách v loňském roce, pokračovat bude
i v roce letošním a příštím.
Město Polička zde provádí stavební úpravy
i díky úspěšně získané dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na projekt „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika. Dotace je ve výši cca 8,1 mil. Kč, celkové
náklady jsou ve výši cca 22 mil. Kč. Rekonstrukce sociálního zařízení je plně financována
z rozpočtu města Poličky.

Během letních prázdnin loňského roku došlo v ZŠ Na Lukách k instalaci větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu na
střeše pavilonu 1. stupně.
V učebnách se instalovaly regulátory průtoku vzduchu s čidly měřícími hladinu CO2 a také
venkovní žaluzie.
Velmi zásadní a potřebná byla i kompletní rekonstrukce WC a umýváren pro chlapce,
dívky a zaměstnance s úpravou dispozičního
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řešení v souladu s hygienickými předpisy v budově 1. stupně.
Rekonstruovaly se rozvody pitné a požární
vody a kanalizace v prostorách 1. stupně.
Celkové náklady jsou ve výši 12 mil. Kč.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

_ poličské školství
Masarykova základní škola
Školu navštěvuje 676 žáků z Poličky a blízkého okolí. Pedagogové se věnují žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami i žákům
talentovaným, kteří se mohou od 6. ročníku
učit ve třídě pro nadané žáky.
Část roku 2021 opět proběhla z důvodu šířící se epidemie koronaviru v režimu distanční
výuky, která ve své kvalitě pokračovala až do
jarních měsíců.
I přes různé obtížnosti se naši žáci účastnili
řady vědomostních soutěží a olympiád a dosáhli velmi dobrých výsledků. Za zmínku stojí
velký úspěch žáků, kteří postoupili do republikového finále soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR, postup recitátorky do
národního finále Krajské přehlídky sólových
recitátorů a 1. místo školního družstva v krajském kole soutěže mladých přírodovědců –
Zlatý list.
Vedle samotné výuky se podařilo zorganizovat celou řadu projektových dnů s cílem naučit

žáky vidět poznatky v souvislostech a pracovat
v týmech a skupinách.
Jedná se mimo jiné o projekty – Na zelenou
bezpečně do školy, Život mám ve svých rukou,
Vaření – výroba jitrnic, Řemesla a zaměstnání,
Jak se dělá moderní hudba, O domácích zvířatech.
Tradicí již dlouhodobě zůstává Adaptační
pobyt v Budislavi a Prvňáci a deváťáci jsou
kamarádi.
O letních prázdninách bylo zorganizováno
šest kempů se zaměřením na sport, turistiku,
historii, kulturu, robotiku, jazyky a vaření. Zapojilo se do nich přibližně sto dětí.
V roce 2021 pokračovaly stavební úpravy
v prostorách školy a jejím okolí. Došlo k vytvoření funkční, bezpečné a esteticky hodnotné
zahrady z převážně domácích dlouhověkých
druhů dřevin, kvetoucích keřů, bylin a trvalek.
Rovněž byla dokončena oprava střechy pavilonu školy.

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Jsme škola, která realizuje výuku ve čtyřech
uměleckých oborech –
v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém, s celkovou
kapacitou 510 žáků. V posledním roce došlo
k mírnému ponížení počtu žáků.
Zaměstnanců má škola celkem 31, z toho tři
na rodičovské dovolené.
Také v r. 2021 jsme díky pokračující epidemii Covid-19 kráčeli zejména cestou distanční
výuky.
Školu jsme dovybavili potřebnými IT pomůckami, aby výuka probíhala co možná nejkvalitněji, a to ve všech oborech, v individuální
i hromadné výuce. Soutěže byly povětšinou
zrušeny.
Na jaře jsme zrealizovali spolu s T.E.S.,
s.r.o výstavu prací žáků výtvarného oboru na
plakátovacích plochách po celém městě. Tato
výstava měla za cíl ukázat práci našich žáků
široké veřejnosti, a to navzdory uzavřeným
galeriím.

Dalším počinem pak byla vernisáž a výstava prací absolventů tohoto oboru na Palackého náměstí. I v tomto roce se škola připojila
k celorepublikovému happeningu ZUŠ OPEN
a v parku u hradeb jsme v červnu připravili dopolední program pro žáky poličských MŠ, ZŠ
a SŠ, kterého se zúčastnily stovky dětí.
Závěr roku pak patřil absolventům celé školy.
Prostřednictvím představení žáků hudební-

Nové pianino Petrof
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ho, tanečního a literárně dramatického oboru
s vernisáží výstavy prací absolventů výtvarného oboru s názvem Barevné tóny absolventů
ZUŠ jsme pozvali na dva večery veřejnost do
Tylova domu, kde uzavřeli své studium absolventi I. a II. stupně naší školy. Úplný konec
roku pak přinesl na školní zahradu tradiční akci
Open Air ZUŠ všem, kteří mají umění a naši
školu rádi – sešli jsme se konečně všichni
spolu.
Ani v r. 2021 z epidemiologických důvodů
neproběhla celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů.
Přes všechny složitosti roku 2021 se škole
díky štědrým dárcům a počinu Nadace Karel
Komárek Family Foundation s názvem „Piana
do škol“ podařilo získat nové pianino zn. Petrof,
které zdobí koncertní sálek a umožňuje dětem
hru na dva klavíry.
Touto cestou ještě jednou všem dárcům děkujeme!
Více o činnosti školy na
www.zusbmpolicka.cz
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

_ poličské školství
Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Speciální mateřská škola a základní škola Polička se nachází na ulici Jiráskova 825.
Součástí školy je speciální mateřská škola,
kterou navštěvuje 10 dětí. V základní škole se
vzdělává celkem 47 žáků s mentálním postižením, více vadami a autismem. Dvacet žáků
navštěvuje základní školu, která je určena žákům s lehkým mentálním postižením. 23 žáků
se středně těžkým mentálním postižením, více
vadami a autismem navštěvuje ZŠ speciální
a 4 žáci jsou v přípravném stupni.
Žáci pracují podle ŠVP s mírně upravenými
výstupy oproti žákům základních škol 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.
Jako škola jsme zapojeni do projektů Šablony II. a Šablony III. Součástí šablon je i čtenářský klub, práce s ICT, projektové dny jak
ve škole, tak mimo školu. Účastníme se také
projektu Ovoce do škol a také platíme obědy
některým dětem prostřednictvím nadace Women for women. Realizujeme se i v celostátní

soutěži Recyklohraní – sběr
a třídění odpadu a plnění různých úkolů. V rámci školního
roku pořádáme i řadu akcí, při
kterých žáci nesedí v lavicích.
Užíváme si na výletech, pěších
túrách, pořádáme projektové
dny, soutěžíme v pěveckých,
sportovních, výtvarných i dalších soutěžích, organizujeme
Benefiční koncert, soutěž
škol „Jarní zpívání – karaoke“
a veřejnou vánoční besídku.
Organizujeme pro děti i žáky
canisterapii, hipoterapii a muzikoterapii. Jsme škola se vším, co do správné
školy patří.
Na školní zahradě nám přibylo pískoviště
a několik herních prvků pro naše menší děti.
Další velkou akcí by měla být přístavba školy.
Na základě výzvy IROP jsme nyní ve fázi přípravy projektové dokumentace přístavby čtyř
tříd, relaxační a terapeutické místnosti, cvičné
kuchyňky a třídy pro děti z MŠ. V roce 2021

jsme museli mnoho aktivit zrušit, všichni známe důvod, ale pevně věříme, že zase bude lépe.
Každý, kdo by chtěl vědět více o novinkách
nebo našich dalších aktivitách, najde nás na
www.szspolicka.cz.
Děkujeme všem sponzorům a městu Polička
za poskytnuté finanční prostředky.
Mgr. Miroslava Zrůstová,
zástupce ředitele

MŠ Polička, Palackého nám. 181
V naší MŠ se vzdělává 50 dětí ve věku
2–7 let, jsou rozděleny do tříd podle věku, pracují zde 4 pedagogické pracovnice, logopedický asistent a 2 provozní pracovnice.
Vzdělávací činnosti probíhají inspirativně
s programem Začít spolu, dětí pracují v cent-

Halloween

rech aktivit, učí se samostatnosti a vzájemné
spolupráci.
Akce školy – i přes nelehkou dobu se nám
podařilo uskutečnit oslavu Tří králů, masopustní karneval, tvořivé dílny s rodiči, čarodějnický rej, oslavu Dne matek, MDD, školní
výlet, Bongo Brno, rozloučení
se školáky, halloweenský rej,
Peklo Čertovina, dopravní
hřiště, kurz plavání a bruslení,
kroužky – Předškolák, Seznámení s Aj, taneční, ve spolupráci s Mozaikou několik dobrodružných výprav v Liboháji.
Rekonstrukce MŠ – v době
letních prázdnin proběhla
velká rekonstrukce budovy –
výměna oken, výměna akumulačních kamen za radiátory
vytápěné tepelnými čerpadly,
nové rozvody vody, v prosto-

31

rách půdy vznikla nová technická místnost
a k ní nové schodiště z chodby 1. patra, byla
zřízena úniková cesta z 1. patra schodištěm na
školní zahradu, zateplení pláště budovy a fasáda od zahrady, celková oprava střechy.
Celá budova byla vymalována a vznikly nové
dekorace vyrobené pracovnicemi školy.
V době rekonstrukce byl pro děti zajištěn
provoz na SVČ Mozaika, kde pro nás vytvořili
příjemné prostředí i s několika dílničkami –
keramika, práce se dřevem.
V jarních měsících byla MŠ celostátně uzavřena z důvodu epidemie Covid, dětem (hlavně
předškolním) byla poskytována distanční výuka pomocí webové stránky školy.
Tento rok byl pro děti i pracovnice skutečně
velmi náročný, přesto však v naší MŠ panuje
dobrá nálada, kamarádské vztahy a domácí
pohoda.
Ilona Pohorská, učitelka

_ poličské školství
MŠ Čtyřlístek
Rok 2021 vstoupil do naší školky s vírou
v „lepší časy“. Zvládnout nové situace, naučit
se řešit věci jinak, nebát se žádné výzvy, přizpůsobit se měnícím se podmínkám v trvající
„nelehké době virové“…
Hned z jara nás čekala distanční výuka.
Dětem předškolních oddělení byly nabídnuty
materiály pro domácí studium a aktivity pro
společné chvíle s rodiči. Všichni měli možnost
komunikace přes webové stránky mateřské
školy. Zpestření netradiční výuky napomohla
venkovní hra hledání oveček, která potěšila
nejen naše děti.
Po uplynutí lockdownu MŠ opět ožila. Následovalo oblíbené pálení čarodějnic na školní
zahradě, uskutečnil se i Den dětí na poličské
přehradě, výlet do Licibořic za zvířaty, loučení
s předškoláky a zahradní párty. Mnohé z akcí
již proběhly společně v kolektivu dětí a za
účasti rodičů.

Obohacením výuky byla také řada vzdělávacích akcí z šablon pro MŠ a projektů financovaných EU.
Zúčastnili jsme se exkurze do planetária
v Hradci Králové, do pravěku jsme se pro
změnu podívali díky místnímu CBM. A radost
z pobytu na zahradě vylepšily dětem nové prvky (tabule na kreslení a prohazovací panely
s geometrickými tvary).
Podzimní čas ovládlo ostří na zimním stadioně, bramboriáda s tvořením z přírodnin,
zimu zas přivítali děti a jejich rodiče u stromečku, kde zpěv koled a prskavky vytvořily všem
nezapomenutelné okamžiky.
Těšíme se na další dobrodružství s dětmi.
Za MŠ Čtyřlístek
Hana Divoká, DiS.
Na školní zahradě

MŠ Rozmarýnek Polička v roce 2021

Kapacita dětí: 45, rozděleny do tříd dle
věku

Kapacita školní kuchyně: 120 obědů
a svačin (vaření pro MŠ Palackého
náměstí)

Počet učitelek: 3, počet asistentek: 2,
kuchařky: 2, hospodář, školnice.
Na místo ředitelky nastoupila v dubnu paní
Blanka Faltýnková po odchodu paní Zdeny
Procházkové do důchodu.

Tři králové

Pokračování v distanční výuce v době karantén. Výuka probíhala standartně, kladen důraz
na pobyt venku – vycházky do blízkého okolí,
pozorování přírody, pobyt na školní zahradě.
Pravidelná účast zaměstnanců na seminářích a webinářích, byla navázána spolupráce
s Pekárnou Borová pro chutné a zdravé pečivo
na svačinky. Instalována interaktivní tabule
a výukový program Barevné kamínky do třídy
Včelek, pořízení notebooku, mobilních telefonů. Zakoupeny úložné boxy pro
tělovýchovné aktivity, úložný
box na matrace v ložnici Včelek, matrace do ložnice Broučků, dětské povlečení.
V létě byla provedena výmalba tříd a ostatních prostor, instalovány vertikální žaluzie do
třídy Včelek a ložnice Broučků,
položen nový koberec do třídy
Broučků, linoleum do vstupní
chodby, byly opraveny rozvody
elektroinstalace, odstraněna
závada zatékající vody do sklepa, zakoupeny popelnice a od-
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padkové koše na třídění odpadů a kompostér
na zahradu.
Neustále byla zkvalitňována práce zaměstnanců mateřské školy, vzájemné vztahy, modernizace prostor.
Aktivity v MŠ

Logopedická intervence

Předškoláček

Hravá angličtina

Veselé pískání na zobcovou flétnu
Uskutečněné akce v MŠ

Dopravní výuka, pohádky Divadélka Jo jo, akce ZUŠ open,

CBM – výstavy Hrátnice, Poskládej si
střípky skla

výlet na hrad Svojanov, výlet třídy Broučků do Bystrého – Brtounova chaloupka,

Skřítkova cesta v Liboháji, slavnostní
pasování školáků, ukázka výcviku
dravců a sov, podzimní a vánoční tvoření
z keramiky v SVČ Mozaika, Čertovský rej
a Mikuláš, Tři králové vánoční nadílka,
Hravá školička bruslení

_ poličské školství
MŠ Luční Polička
Mateřská škola Luční Polička je rozdělena
na čtyři oddělení a jedno odloučené pracoviště
Hegerova 427, kde se vzdělávají ve smíšených
třídách děti od 2 do 7 let. V rámci projektu Šablony III, spolufinancovaném EU, máme k dispozici školního asistenta a v nabídce k realizování Projektový den.
Děti v rámci MŠ mají možnost navštěvovat
kroužek „Angličtina pro nejmenší“, který je
pod záštitou Zeleného domečku.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme si mohli užít návštěvy divadla Jo Jo
a krásné vyžití na dopravním hřišti. Pro předškoláky si paní učitelky připravily rozloučení

plné her, soutěží, hledání pokladu, opékání
vuřtů. Třída Hegerova absolvovala plavecký
výcvik, paní učitelky pro děti uspořádaly výlet
do ZOO Jihlava, ke dni dětí připravily soutěže
a opékání vuřtů.
V tomto školním roce jsme obohatili zahradu
MŠ na Luční ul. o další prvek na procvičování
hrubé motoriky a krásnou maringotku na hry.
Na odloučeném pracovišti Hegerova 427 mají
děti novou houpačku, opravenou skluzavku
a renovované lavičky. Do mateřské školy jsme
si pořídili interaktivní tabuli, která byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova a městem Polička.

Dětský domov Polička
V první polovině roku se nám podařilo
zvládnout péči o děti v náročném covidovém
období, kdy převládala distanční výuka.
Postupně jsme připravovali děti na stěhování do nového domu, který byl dostavěn v letních měsících. Věnovali jsme spoustu času vyklízení původní budovy a prodeji majetku. Byla
vyhlášená výběrová řízení na vybavení nového

domu a realizaci zahrady. Do konce září se
nám podařilo nový byt vybavit nábytkem a děti
se mohly nastěhovat. V říjnu započala realizace zahrady a vybavování kanceláří.
Ke konečnému opuštění původní budovy na
A. Lidmilové 505 a stěhování administrativy
došlo začátkem listopadu.

Nyní se všichni sžíváme s novým prostředím po všech stránkách. Věříme, že nový dům
nám umožní ještě více zkvalitnit naši péči
o děti a také jejich přípravu na budoucí život.
Miroslava Přiklopilová
ředitelka DD Polička

Činnost SVČ Mozaika Polička v roce 2021
Začátkem roku 2021 fungovala Mozaika
stále v nestandartním režimu. I přes všechna
omezení jsme se s tím však vypořádali více než
dobře. Pro děti jsme chystali rukodělné balíčky. Nejvíce oblíbené byly interaktivní trasy pro

Sportovní hry

celé rodiny v Liboháji, které jsme pořádali po
celou dobu uzavření Mozaiky.
V roce 2021 jsme připravili 6 samoobslužných tras:

Po stopách Yettiho

Virus

Zimní hra

Hledání velikonočního vajíčka

Čarodějnická stezka

Škola skřítků.
Léto s Mozaikou už bylo tradičně táborové.
Uspořádali jsme 13 táborů – příměstských,
pobytových, vodáckých, táborů u koní a také
poznávací tábor pro dospělé. Celkový počet
táborníků: 288.
V září 2021 jsme zrealizovali Kurz týmové
spolupráce pro ZŠ Na Lukách Polička Společně to zvládneme. Kurzem prošlo 12 dětí z osmi
tříd prvního stupně ZŠ Na Lukách Polička.
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V říjnu se konečně rozběhl chod Mozaiky
v tradičním tempu. Otevřeli jsme 72 zájmových
kroužků s celkovým počtem účastníků 829.
Uspořádali jsme Drakiádu a tradiční akci
v parku Broučkování. Čerty a Vánoce v Mozaice jsme bohužel museli opět zrušit.
Provoz dopravního hřiště
Na DDH bylo v květnu, červnu, září a říjnu
odučeno při dopolední výuce ZŠ a MŠ 281 hodin. V září jsme v areálu udělali technické úpravy a doplnili další kontejner na kola za finanční
podpory Pardubického kraje a zřizovatele.
Možnosti navštívit odpoledne dopravní hřiště
využilo 884 účastníků.
Veškeré informace o naší činnosti naleznete
na www.mozaika-policka.cz
Irena Chroustovská,
SVČ Mozaika Polička

_ poličské církve
Evangelický sbor v Poličce
Evangelický sbor v Poličce se během pandemického roku 2021 scházel, jak jen to bylo
možné. Bohoslužby se mohly konat po celý
rok, omezeno však bylo další setkávání. Část
jara děti trávily na domácí výuce a nemohla
tedy probíhat ani výuka náboženství. Vcelku se
osvědčily rozhovory nad Biblí vedené prostřednictvím internetu.
Mrzí nás, že už druhý rok za sebou se v kostele neuskutečnil oblíbený příměstský tábor
s Američany. Plánovat s předstihem výpravu
přes oceán uprostřed pandemických opatření
je nemožné. O to více se těšíme na příští setkání. Léto bylo opět hojně využito ke konání
svateb pod širým nebem.
V den státního svátku 17. listopadu jsme
vysadili u kostela pamětní dub na počest „černého partyzána“ Josefa Serinka, který za války utekl z českého koncentračního tábora pro
Romy. Ukrýval se převážně na Vysočině, kde

se zapojil do partyzánského hnutí. Jsme přesvědčení, že vzácné příběhy z naší minulosti si
zasluhují připomínku.
Celým rokem nás jako povinná výbava doprovázely roušky a respirátory. Podstatnou
částí evangelických bohoslužeb je společný
zpěv, od kterého nás neodradila ani zahalená
ústa. Radostná byla konfirmační slavnost, při
níž nám mládežníci připravili svoje oblíbené
písně. Před Vánocemi byl vydán nový chrámový zpěvník, který obsahuje pestré hudební
žánry a jistě se promítne do podoby našich
bohoslužebných shromáždění.
Vnímáme situaci v naší společnosti, která
je výrazně rozdělená otázkami pandemickými,
politickými, kulturními i generačními.
V evangelickém sboru se snažíme vytvářet
společenství, které usiluje o smíření a je otevřeno všem.
Jiří Tengler, farář

Ze sázení pamětního dubu
na počest Josefa Serinka

Římskokatolická farnost Polička
Oproti roku předchozímu, téměř kompletně
karanténnímu, byl ten loňský jakýmsi úlevným
vydechnutím.
Jednak díky tomu, že postupně přibývalo
možností k setkávání, a také proto, že se jím
uzavřely tříleté opravy našeho farního kostela.
Nebudeme zapírat, že nás stály mnohem více

sil, než bychom si na začátku dokázali představit. Těžko popsat, jak moc jsme rádi, že je
to za námi.
Pokud jste u Svatého Jakuba ještě nebyli
okouknout výsledek onoho dlouhého oživovacího procesu, jste srdečně zváni. Kostel je
otevřený a volně přístupný denně, což je jeden
z dárků, které jsme jemu, nám
i Vám ke kolaudačním oslavám
nadělili.
Ty mimo jiné nabídly koncert Hradišťanu či zcela novou
expozici uměleckých děl na
empoře kostela a byly korunovány velmi vzácnou návštěvou
Jeho Excelence apoštolského
nuncia Charlese Balvo, který
zde celebroval děkovnou mši
svatou a dle všeho byl naším

Charles Balvo, Jakub Skalník a Tomáš Enderle
na červnové procházce Poličkou
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milým malým městem okouzlen. Dopřáli jsme
si také pár věcí, které rozhodně nebyly nutností
a za nimiž stála v první řadě čirá touha po něčem krásném.
Vydali jsme tedy knihu o kostele a jeho lidech (zakoupit si ji ještě stále můžete na faře
nebo v knihkupectvích), díky štědrým příspěvkům farníků jsme Svatému Jakubu pořídili nová liturgická roucha, udělali jsme první
kroky k proměně farní zahrady, kterou bychom
rádi prozářili květinami.
Jeden z tamních obřích smrků odsouzených
ke kácení měl tu čest stát se vánoční výzdobou
presbytáře kostela.
A ke vší té loňské radosti je třeba přičíst
vděčnost nad tím, že máme stále dostatek dobrodinců, s jejichž pomocí je snadnější přibližovat Boha lidem a lidi Bohu.
Eva Vymětalová

_ poličské organizace
Oblastní charita Polička – rok 2021 ve znamení rozvoje a stěhování
Největší rozvoj zaznamenala služba Domácího hospice sv. Michaela, která se oddělila
od charitní ošetřovatelské služby a dokázala
poskytnout podporu 49 pacientům.
Díky dokončené investici se mohly do zrekonstruovaných prostor na ul. Vrchlického 10
přestěhovat rozvíjející se služby Osobní asistence, Pečovatelské služby, Denního stacionáře a zmíněného Domácího hospice sv. Michaela. Společné prostory s vybavenou kuchyní
využívají především AC dílny a Denní stacionář. Velkou radost máme ze společné místnosti
s kaplí sv. Rodiny, kterou můžete zahlédnout
přes okno, pokud procházíte okolo budovy.
Tato místnost slouží také pro společné setkávání při školeních, kurzech, poradách a dalších
příležitostech.
Dalšími službami, kde proběhly změny, je
Půjčovna pomůcek, kterou najdete nyní na
Vrchlického 16 a AC dílny, které se přestěhovaly z pronajatých prostor na Čsl. armády zpět
na ul. Vrchlického 22.
I ostatní služby jsou připraveny vám v případě potřeby pomoci:


Šance pro rodinu a Centrum náhradní
rodinné péče poskytující služby rodinám
s dětmi.

Charitní ošetřovatelská služba (domácí
zdravotní péče) poskytuje specializovanou odbornou zdravotní péči pacientům
přímo v jejich domácnosti.

Otevřené dveře jsou službou, která
poskytuje podporu dospělým lidem
s duševním onemocněním.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje
okamžitou a účinnou pomoc osobám
bez přístřeší. Doplňkovou službou centra
je humanitární šatník, který poskytuje
ošacení a materiální pomoc.

Občanská poradna s konzultovnami
v Poličce, Litomyšli a Bystrém.
Podrobné aktuální informace o všech poskytovaných charitních službách jsou zveřejněny
na internetové stránce www.policka.charita.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat za nasazení
kolegům a všem charitním pracovníkům a vám
všem za podporu, které si velice vážíme.
Mgr. Martin Dvořák, ředitel

Kaplička sv. Rodiny ve společenské
místnosti Charitního domu IV

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Bezbariérový dům pro 100 obyvatel je rozdělen na 80 bytových jednotek s kuchyňskou
linkou a koupelnou. V domě žijí senioři a hendikepovaní lidé ve věku od 36 do 95 roků, jejichž průměrný věk je 78 let. Obyvatelům domu

Z výletu na Baldu

je poskytnuto ubytování v bytech zvláštního
určení, mají možnost využívat pomoc pečovatelské služby v činnostech, které sami nezvládají, mohou využívat stravování a volnočasové
aktivity. V domě je zázemí pro pečovatelskou
službu, stravovací provoz (kuchyně s jídelnou), společenské
místnosti, různé služby a kiosek s potravinami.
Pečovatelská služba DPS
„Penzion“ Polička poskytla
135 uživatelům sociální službu – péči o osoby a jejich
domácnost na základě jejich
potřeb s cílem setrvání uživatelů v domácím prostředí (péče
o domácnost, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy,
podpora při zvládání běžných
úkonů apod.). Denně od 7:00
do 19:00 hodin poskytuje te-
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rénní a ambulantní služby seniorům, osobám
chronicky nemocným, zdravotně postiženým
i rodinám s dětmi. Pomáhá překlenout přechodné období se zhoršeným zdravím tam, kde
vlastní síly nebo péče rodiny nestačí.
Volnočasové aktivity
I letos byly volnočasové aktivity poznamenány změnami vyplývající z pokračující kovidové situace. Poučeni z loňska jsme větší společenské akce směřovali na léto, ale i tak jsme
nemohli uskutečnit vše, co jsme měli v plánu.
Za všechny uskutečněné akce uveďme např.
letní grilování s muzikou k tanci, narozeninová
zpívání v atriu, Liboháj, přehrada, Seniorská
stopa, fotografické putování na Lucký vrch.
Koncerty – Duo kvítek, V. Pecháček, Mužský
pěvecký soubor B. Martinů města Poličky. Nechyběly ani výtvarné dílny, trénování paměti,
cvičení na židlích, literární kavárničky…
Mgr. Pavel Brandejs

_ poličské organizace
T.E.S., s. r. o.
Rok 2021 byl v městské obchodní společnosti naplněn širokým spektrem prací jak pro
město Poličku, tak pro soukromé zákazníky.
Bohužel opět došlo k omezení provozu zimního stadionu a plaveckého bazénu z důvodu
protiepidemických opatření v souvislosti s šířením nákazy Covid 19. A nyní již k činnosti
jednotlivých středisek společnosti:
Zimní stadion:
V roce 2021 musel být provoz zimního
stadionu ukončen již 7. 1. 2021. Provoz byl
opětovně zahájen 1. 9. a zimní stadion byl pro
veřejnost otevřen až do konce roku 2021. Během nucené přestávky proběhla částečná rekonstrukce trubních rozvodů ve strojovně.
Bazén
V roce 2021, díky vládním omezením v souvislosti s pandemií Covid 19, navštívilo plavecký bazén při veřejném plavání celkem 6 452
osob. Bazén byl otevřený v období od 1. do
30. června a následně od 1. září až do konce
roku 2021.
Plavecká škola: Její činnost byla také značně
poznamenána protiepidemickými opatřeními,
a proto plavecká výuka probíhala pouze od
1. 9. do 22. 12. 2021.

Kurzy: V období od 1. 9. do 17. 12. 2021
probíhaly zdokonalovací kurzy Kapříci, Delfínek, Kosatka a Plavání rodičů s dětmi od 3 let.
Sauna: Provoz sauny od 22. 9. do 30. 12.
2021. V roce 2021 navštívilo saunu 1 199 osob.
Koupaliště
V roce 2021 jsme mohli areál koupaliště
díky absenci festivalu Rockoupání otevřít již
18. června. Přesto koupaliště navštívilo pouze
10 787 osob.
Teplárenství
V kotelně Svépomoc jsme vyměnili stará
netěsnící okna a vrata za nová. Začali jsme zásobovat teplem dům č. p. 374 v ulici Hegerova
v Poličce. T.E.S., s. r. o. nyní provozuje v Poličce celkem 21 kotelen.
Technické služby
V roce 2021 jsme zahájili 1. etapu revitalizace dílen a garáží, při které byl kompletně
opraven interiér budovy. V roce 2022 nás čeká
zateplení vnějšího pláště budovy, položení
zpevněných ploch ze zámkové dlažby a vybudování nového oplocení areálu.

Bytová správa
V roce 2021 jsme přijali do správy šest
nově vybudovaných bytových jednotek.
T.E.S., s. r. o. je největším správcem bytového
fondu v Poličce, k 31. 12. 2021 spravoval 1117
bytových a nebytových jednotek.
Aktuální informace z T.E.S., s. r. o. najdete
v našich webových stránkách www.tespolicka.
cz. Děkujeme Vám za projevenou přízeň v roce
2021 a těšíme se na spolupráci v roce 2022.
Za T.E.S., s. r. o.
Ing. Cobe Ivanovski, Mgr. Andrea Zachová
a pan Miloš Grubhoffer.

Běh naděje 2021
V neděli 12. září jsem Vás jako hlavní pořadatel Běhu naděje pozdravil již počtrnácté.
S radostí říkám, že tento Běh dosáhl v našem městě plnoletosti. Tomuto projektu se
tedy věnuji již 18 let. Mnozí z Vás, ať už jako
pořadatelé, účastníci či zástupci města touto
cestou prošli se mnou, konkrétně i současný pan starosta Jaroslav Martinů. Za to jim
všem patří obdiv a moje díky.
Ve 12.30 jsme se již začali scházet na Palackého náměstí u tradiční registrace. Ani
v tomto ročníku nebyla kvůli covidovým
opatřením vyhlášena tradiční sbírka na podporu výzkumu rakoviny, a proto jsme nic neprodávali a peníze nevybírali.

Před 14. hodinou jsme se začali připravo- ročník Běhu naděje. Také nechyběla klasická
vat na vlastní start. Pozdravil jsem Vás jako
tombola, v ní i letos hezké ceny pro slosohlavní pořadatel. Opět promluvil starosta
vání. Po odvedeném výkonu zpříjemnil cestu
města Poličky a poté hlavní pořadatel Běh za- domů koláč a nápoj.
hájil. V letošním deštivém dni se zaregistroDěkuji všem sponzorům, podporovatelům
valo 75 účastníků. Trať vedla obvykle trasou (Svatojosefská jednota Polička. MO KDUjako ve většině předešlých roků, protože již -ČSL Polička, město Polička a Pardubický
nemáme žádnou uzavírku, tak jako v letech
kraj). Mé poděkování patří také všem spoluminulých. V cíli každého účastníka čekal
pořadatelům - jste jako vždycky úžasní!
Více: http://www.jordanpolicka.cz/aktualiúsměv těch, kteří předávali dary - svíčka
v barevnosti loga (modrá, zelená, žlutá a čer- ty/articles/beh-nadeje-2021.html
Díky za rok minulý a věřím, že se s Vámi
vená) s kotvou, která je v křesťanské symsetkám zase letos.
bolice znamením naděje, a v poslední době
tak často chybí. Každý byl také obdarován
Miloslav Zezula
šerpou, s níž byl spojen v našem městě první
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_ poličský rozpočet 2022
Příjmy
Daně sdílené a výlučné
Správní a místní poplatky (za
odpady, cestovní doklady, daň
z hazardních her aj.)
Dotace běžné a kapitálové
Lesní hospodářství

(v tis. Kč)
168 000,00
18 145,00

36 046,40
53 505,00

(v tis. Kč)
Výdaje
Životní prostředí a vodní
63 817,00
hospodářství
Svoz komunálního odpadu, opravy 9 430,00
kontejnerů a plochy pod kontejnery
Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV
28 000,00
Polička a zvýšení hydraulické
kapacity ČOV
Opravy kanalizace a ČOV
10 000,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
3 850,00
Parky v lokalitě Bezručova
6 210,00
(zahradní úpravy a herní prvky)
Lesopark Liboháj
2 200,00
Ostatní výdaje (úložiště zeminy,
4 127,00
skládka Široký Důl, čištění
a monitoring kanalizace, odchyt
toulavých zvířat, monitoring
podzem. a povrch. vod aj.)
Lesní hospodářství
Výdaje spojené s činností
Služby související s těžbou dřeva
Opravy cest a meliorace
Zázemí pro výrobu štíp. dřeva
Ostatní výdaje
Cestovní ruch a zahraniční
spolupráce
Příspěvek na činnost IC
Členské příspěvky svazkům obcí
Zahraniční spolupráce a ostatní
výdaje
Školství
Mateřské školy
Základní školy a školní jídelny
SVČ Mozaika Polička
ZUŠ B. Martinů Polička
Ostatní výdaje
Kultura a sport
Městská knihovna Polička
Tylův dům

36 897,00
10 942,00
21 300,00
2 050,00
500,00
2 105,00
1 553,00
808,00
429,00
316,00
39 003,00
7 379,00
28 705,00
1 284,00
1 010,00
625,00
51 297,00
7 174,00
8 692,00

Kultura a sport (odvody odpisů
příspěvkových organizací)
Školství (odvody odpisů
příspěvkových organizací,
návratná finanční výpomoc,
ostatní příjmy)

1 495,00
2 883,00

Pronájmy bytů, prostor sloužících 30 784,00
k podnikání, pozemků, kanalizace

Městské muzeum a galerie Polička
Divadelní spolek Tyl
Hrad Svojanov
T.E.S., s.r.o. Sportovní služby
Jitřenka a Ročenka
Radnice (restaurování výmalby,
rekonstrukce fasády a prov. výdaje)
Městské hradby
Ostatní výdaje (opravy ostatních
památek aj.)
Činnost městského úřadu
Výdaje spojené s činností
Místní zastupitelské orgány
Městská policie
Výdaje spojené s činností
Rozšíření kamerového systému
Sociální věci
DPS "Penzion" Polička
Pěstounská péče
Provoz ubytovny pro bezdomovce
Ostatní výdaje (příspěvek svazku
obcí AZASS aj.)
Bydlení a místní hospodářství
Údržba a správa bytového fondu
Prostory sloužící k podnikání,
veřejné WC, parkovací automaty
Výkup budovy a pozemku
Dětského domova, budovy
v Modřeci
Opravy a rekonstrukce majetku ve
vlastnictví města
Výkupy pozemků a výdaje s nimi
související
Komunikace a investiční výstavba
Čistota města a údržba komunikací
Provoz a opravy veřejného
osvětlení, nové osvětlení
Správa hřbitovů a likvidace
odpadů
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6 530,00
1 040,00
3 442,00
11 796,00
1 218,00
8 510,00
2 300,00
595,00
57 726,50
53 105,50
4 621,00
2 866,00
2 616,00
250,00
10 478,00
8 297,00
569,00
750,00
862,00
29 989,00
2 419,00
2 039,00
6 600,00

2 181,00
16 750,00
84 670,00
6 003,00
4 100,00
4 484,00

Prodeje pozemků, splátky bytů
a ostatní prodeje majetku
Ostatní příjmy (třídění odpad.
materiálu, parkovné, pokuty aj.)

26 882,50

Financování (použití zdrojů
z minulých let)
Celkem příjmy a financování

98 952,70

Udržování veřejné zeleně
Opravy a rekonstrukce komunikací,
chodníků a parkovišť
Rekonstrukce ulice Eimova
a Nádražní (včetně kanalizace)
Revitalizace náměstí B.Martinů
a pod kostelem sv. Jakuba
Dětský domov (projekt pro
provedení stavby)
Výměna svítidel veřejného
osvětlení
Rekonstrukce komunikací
a chodníků ul. P.Jilemnického
a Smetanova)
Projekt technické a dopravní
infrastruktury lokality pro bydlení
Jih I. Polička
Ostatní opravy a investice (dětská
hřiště, plavecký bazén, přípravné
práce na pozemkové úpravy aj.)
Ostatní výdaje
Sbory dobrovolných hasičů,
krizové řízení
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
aj.)
Financování (splátky jistin úvěrů)
Celkem výdaje a financování

7 263,00

443 956,60

5 263,00
7 800,00
12 000,00
11 700,00
2 800,00
4 500,00
8 000,00

10 000,00

8 020,00

63 457,70
11 183,00
2 715,00
1 220,00
8 898,00
21 000,00
14 260,00
4 181,70

2 202,40
443 956,60

_ poličský cestovní ruch
Česká inspirace 2021
Prezentační akce
Zrušené veletrhy cestovního ruchu se podařilo
v letošním roce nahradit
alespoň částečně velkým množstvím prezentačních akcí. Samostatnou prezentaci měla
Česká inspirace v těchto městech:

Karlovy Vary– slavnost při příležitosti zápisu lázeňského trojúhelníku na Seznam
UNESCO (31. 5. 2021)

Litomyšl – Litomyšlská veselice
(4. 9. 2021)

Uherské Hradiště – Národní zahájení Dnů
evropského dědictví (11. 9. 2021)

Hradec Králové – Den rodiny (7. 8. 2021),
Martin na bílém koni (11. 11. 2021)

Telč – Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna (20. a 21.
2021)

Třeboň – Historické slavnosti J. Krčína
(17. 7. 2021)
Díky Českému dědictví UNESCO se materiály ČI dostaly do těchto měst a míst: Bánská
Štiavnica, Vlkolínec, Bardějov, Levoča, Spišský hrad, Dobšínská ledová jeskyně, Košice,

Telč, Slezskoostravský hrad, Flóra Olomouc,
Boží Dar, Krupka, Kladruby nad Labem, Valtice.
Reklamní kampaň zaměřená na
nalákání turistů do našich měst

PRINT: Překvapení, Sedmička, Lidé
a země, Deník Ženy, Reflex, Tim – jarní
a zimní číslo.

Rádio: KISS rádio – pokrytí celá ČR,
dvacet spotů, od 21. 6. do 2. 7. 2021.

On-line: On-line s garancí prokliků na
cílové stránky, 15. 6. – 31. 8. 2021. Reálně bylo realizováno 112 % plánovaného
objemu s celkovým nárůstem prokliků
v počtu 3.918 za prezentační období.
Celkem kampaň zasáhla 6.092.684 lidí.
Propagační tiskoviny

aktualizovaný dotisk map České inspirace – dohodnut dotisk 20 tisíc kusů

společná pohlednice

brožury Inspirace TOP 8 – vytisknuto
10 tisíc kusů v češtině, 10 tisíc kusů
v angličtině a 10 tisíc kusů v němčině


dotisknuty budou i Inspirační víkendy
v němčině – 10 tisíc kusů

dotisknuty budou i oba druhy záložek –
vždy 10 tisíc kusů.
Newsletter – v tuto chvíli cca 4.310 odběratelů.
Pokračovali jsme v nekonečné soutěži Česká inspirace – města plná života.
Díky městu Hradec Králové jsme mohli opět
využít 20 svítících CLV panelů – Česká inspirace platí pouze výrobu. V období červenec –
srpen bylo po 5 bannerech v těchto městech:
Hradec Králové, České Budějovice, Brno a Liberec.
Facebooková skupina „Česká inspirace –
města plná života“ má aktuálně 220 členů.
Výloha v Husově ulici v Praze
Prezentace měst České inspirace a památek
UNESCO ve výloze v Husově ulici v Praze se
osvědčila. Kromě informací o členských městech je zde pravidelně obnovován kalendář akcí.

Královská věnná města 2021
Tiskové materiály
roku 2021
Volnočasový magazín Za zážitky do věnných měst 2021
formát A4, 20 stran

náklad 10.000 ks

redakční práce Martina Kobzová (časopis
Moje země) ve spolupráci s jednotlivými
městy

magazín byl zaměřený na nízkonákladovou turistiku, cykloturistiku, vodní
radovánky, obsahoval pověsti a recepty,
soutěž; mapa s cyklotrasami, soutěž,
propagace turistických vizitek

vlastní distribuce v období
1. 6. – 30. 9. 2021 v Královských věnných městech a okolí – informační centra,
atraktivity, ubytovací zařízení, muzea,

kempy, lázně, spolupracující subjekty
(TIC Praha, TIC Pardubice, ČD apod.)
Nové cyklomapy KVM

zpracován kompletní set cyklomap 9 + 1

zaznačení mezinárodních a regionálních
dálkových cyklotras probíhajících regionem, zaznačení hlavních atraktivit kolem
každého města 3 doporučené cyklotrasy;
v textové části informace o městě, popis
cyklotras, výškové profily, tipy na trase,
propagace cyklotras ostatních měst

distribuce jednotlivých map i setů v informačních centrech.
Další nové propagační materiály:

nové turistické vizitky a magnety s aktuální novou grafikou,
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kapesní kalendáříky 2022 – využití
výtvarného zpracování motivů kvízového
sešitu od Veroniky Balcarové.
Webové stránky
www.vennamesta.cz

web funguje v letním a zimním vizuálu,
zveřejňované aktuality na webu sdílíme
na facebooku i na instagramu

ke stažení jsou nové cyklomapy a magazín Za zážitky do věnných měst 2021

pro zvýšení návštěvnosti webu proběhly
2 soutěže: Počítejte s královskými věnnými městy (10. 11. 2020 – 28. 2. 2021);
Zvony ve věžích nejvýznamnějších památek královských věnných měst (1. 6. až
30. 9. 2021) – 4 kola losování výherců,
rozmanité ceny věnované městy (vstupenky, reklamní předměty, knihy, apod.).

_ poličský cestovní ruch
Destinační společnost Českomoravské pomezí 2021
Region Českomoravské pomezí a jeho
turistické atraktivity
byly prezentovány

v průběhu presstripů – poznávací cesty
po regionu určené pro zástupce tištěných
i on-line médií, rádií a televizí – Polsko,
Německo, Francie

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

v rámci spolupráce s partnerskými
subjekty byl region a jeho atraktivity propagovány také na prezentacích v českých
a slovenských městech UNESCO či na
festivalech a kulturních akcích

během propagační kampaně na sociálních sítích Facebook a Instagram,
bannerové on-line kampaně a prezentace
v celostátních tištěných titulech v rámci
Národního projektu podpory cestovního
ruchu v regionech

v pořadu Dobré ráno v České televizi.
Televizní pořady
Destinační společnost se podílela na přípravách a realizaci natáčení televizních pořadů
zaměřených na cestování.
V červnu proběhlo v regionu natáčení pořadu S Loskutákem na výletě, který byl odvysílán
na TV Nova.
V srpnu byl v Českomoravském pomezí natáčen pořad V karavanu po Česku, který byl odvysílán na České televizi v lednu 2022 (velká
část věnována i Poličce).
Oba pořady jsou dostupné na internetu.
Tištěná propagace

distribuovány tištěné materiály Českomoravského pomezí – image brožura
„Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“
v češtině a jazykových mutacích, turistická mapa, doporučené trasy pro cyklisty,

doporučené prohlídky
měst, propagační leták
cyklobusů, tiskoviny
k projektu „S hlavou
v oblacích“ (brožura
věnovaná rozhlednám
a vyhlídkovým místům,
turistická mapa, hrací
karta pro soutěž „Vzhůru
do oblak“)
sdílené materiály – zimní
a letní Turistické noviny
pro Východní Čechy, tištěné materiály Destinační
společnosti Východní
Čechy.
V roce 2021 byly pro turisty
připraveny následující
hry a soutěže:

Kouzelné putování Českomoravským
pomezím – zapojeno 25 turistických cílů
(4 v Poličce), kde návštěvníci získávali
samolepky s kupóny do hrací karty

desková stolní hra s turistickými cíli
a známými osobnostmi regionu

Geofun – geolokační herní aplikace pro
uživatele chytrých mobilních telefonů
– v regionu umístěno 40 aktivních her.
Probíhala soutěž o atraktivní ceny.

Byly realizovány soutěže v rámci projektu
„S hlavou v oblacích“ – poznávací soutěž
„Vzhůru do oblak“ a fotosoutěž „Foto
v oblacích“.

Cyklopecky Východních Čech – v rámci
společné soutěže organizované destinačními společnostmi v Pardubickém
a Královéhradeckém kraji byly zařazeny
i trasy v regionu Českomoravské pomezí.
Cyklobusy

celkem regionem projíždělo pět linek turistických autobusů, které byly k dispozici
od konce května do konce září.
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Česko-polský projekt
„Pokladnice zážitků“
V přeshraničním projektu zaměřeném na
propagaci regionů Českomoravské pomezí
a Księstwo Świdnicko-Jaworskie byly realizovány například následující aktivity:

vytvoření webových stránek a mobilní
aplikace

pořízení fotografií turistických atraktivit

vytvoření krátkých spotů pro on-line
prezentaci

kampaň na sociálních sítích Facebook,
Instagram a YouTube

bannerová on-line kampaň

soutěže o atraktivní ceny

příprava stolní hry s nadstavbou s rozšířenou realitou

příprava presstripů a prezentací na veletrzích a akcích.
Certifikace destinačních
společností
Českomoravskému pomezí se podařilo pro
rok 2021 obhájit certifikát v procesu celostátní
certifikace destinačních společností. Zisk certifikátu umožnil sdružení zapojit se do národních a evropských programů v oblasti marketingové podpory cestovního ruchu.

_ poličský cestovní ruch
Hrad Svojanov v roce 2021
Provoz hradu byl opět částečně omezen -královskou armádu, dobovou
vzhledem k protiepidemickým opatřením. módní přehlídku, taneční vystoupení nebo stylové ochotNávštěvnická sezóna probíhala od 4. května
do 19. prosince. Na hrad zavítalo 53 146 ná- nické divadlo.
V prostorách hradní galerie
vštěvníků, což je o 1 507 osob méně než v roce
byla instalována výstava Život
předchozím.
26. ledna se organizace Hrad Svojanov v secesi. Netradiční formou
představila životní styl v době,
stala členem Asociace nestátních otevřených
památek. Díky spolupráci nestátních památ- kdy komnaty hradu naposledy
kových objektů hrad získal státní kompenzaci obývala šlechta.
V jarních měsících bylo proza omezení provozu od Ministerstva obchodu
vedeno statické zajištění zdiva
a průmyslu ve výši 1 724 600 korun.
gotických hradeb, renesančV rámci projektu Objevuj památky hrad
ního paláce a gotické zahrady. Šermíři s Arabelou
27. srpna navštívila slovenská herečka Jana
Nagyová, představitelka Arabely ve známém Jednalo se o největší stavební
akci v posledních letech. Stastejnojmenném seriálu. Na hradě přespala
V závěru roku zahájila poličská restaurátora následující den přivítala návštěvníky kultur- vební práce byly velmi náročné, například na
zajištění zdiva renesančního paláce bylo pou- ka Magdalena Slavíková restaurování nástropního programu v rámci akce Třicetiletá válka.
Kulturní programy probíhaly zejména v let- žito 40 pětimetrových a 64 metrových ocelo- ních maleb pánských pokojů v empírovém paláci hradu. Na hradě se natáčely 2 dokumenty
ním a podzimním období, kromě tradičních vých tyčí, které byly osazeny do vyvrtaných
České televize, dále reportáž do pořadu Toulaotvorů a pod tlakem zality cementovou směsí.
akcí byla 11.–12. září realizována i Oslava
V podzimních měsících proběhly opravy vá kamera, několikrát se objevil ve zpravodaj111 let od zakoupení hradu městem Poličkou.
ství TV Nova a nesčetněkrát i v rozhlasovém
omítek budov v areálu předhradí a rovněž
Program návštěvníky přenesl do počátku
vysílání a v denním tisku.
20. století a představil mimo jiné císařsko- oprava hlavní brány do areálu.

Polička má novou naučnou stezku
Nová naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí a celý okruh je cca 1 km dlouhý. První
tabuli najdete v městském parku pod Tylovým domem, projdete celý park Na valech,
ulici Na Bídě, přejdete ulici Tyršovu, Parkány,
Fortnu až do ulice Šaffova.
Výtvarná koncepce je originální a nová.
Naším cílem je, aby turisty tabule zaujaly
a umožnily dozvědět se zajímavou formou vše
o památkách i historii Poličky a vlastně tyto
památky „navštívit“ i mimo otevírací dobu. Informace se týkají opevnění města, najdete zde
i téma Bohuslav Martinů, radnice, kostel, park,
moderní architektura a další. Všechny tabule
mají výrazné grafické zpracování.
Nechtěli jsme turisty zahltit textem, proto
na tabulích najdete zajímavé ilustrace a spíše
stručný text. Rozšiřující informace a také překlad do anglického jazyka si mohou zájemci
na každé tabuli přečíst díky QR kódu. Navíc
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každá tabule obsahuje otázku pro zamyšlení
i zábavu.
Na naučné stezce najdete konkrétně tato
stanoviště: 1. Kostel sv. Jakuba, 2. Nová čtvrť,
3. Radnice, 4. Martinů v parku, 5. Opevnění,
6. Na Bídě, 7. Barbakán, 8. Řez opevněním,
9. Hrad a Střelnice.
Autorem textů je historik David Junek. Grafické zpracování REK plus, s. r. o. Finanční
zajištění a organizace projektu město Polička,
náměty, připomínky a výběr umístění tabulí –
členové komise pro zahraničí a cestovní ruch.
Texty do anglického jazyka přeložil pan Jan
Edlman.
Víte, co je barbakán a že v 70. letech se na
zamrzlém Synském rybníku jezdívala plochá
dráha? A stál v Poličce v 15. století hrad? To
vše a mnoho dalšího se dozvíte na naučných
tabulích města Poličky! Tak hurá na stezku!
Ing. Naděžda Šauerová

_ poličský cestovní ruch
Informace z Informačního centra Polička
Naše životy propluly dalším turbulentním
rokem, jehož dny byly ve většinové míře ovlivněny přetrvávající virovou přítomností. Výčet
úspěchů za uplynulý rok bude oproti předešlým rokům skromnější, ale přesto nějaké jsou.
V již pravidelné soutěži o nejoblíbenější informační centrum roku 2021 v rámci Pardubického kraje bralo naše IC sympatický „bronz“,
tedy krásné 3. místo. Na pořádání soutěže se
spolupodílela Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.) s časopisem KAM po Česku. Tento turistický magazín,
přinášející tipy na výlety, je k dispozici rovněž
v našem IC.
Roční návštěvnost v IC byla oproti roku
2020 nižší. Hlavní roli spatřujeme v tom, že
turistická sezóna 2020 byla drtivou většinou
Čechů trávena právě v tuzemsku a oproti tomu
se z důvodu volnějších restrikcí vydala značná část turistů v sezóně 2021 již do zahraničí.
Počet návštěvníků v roce 2021 byl 18 394, pro
příměr uvádíme číslo z roku 2020, kdy toto
činilo 26 693. Návštěvnost v IC zaznamenává
elektronické počítadlo.
Nadále se snažíme rozšiřovat nabídku vstupenek a jízdenek v našem „Vstupenkovém
centru“, kde nabízíme vstupenky nejen na
akce Tylova domu, ale také na celorepublikové
kulturní, sportovní i ostatní akce ze vstupenkových portálů, jako je Ticketstream, Ticketportal,
Ticketlive, Ticketmaster nebo Colosseum Ticket. Také u nás můžete zakoupit vstupenky i na
akce pořádané v okolních městech a obcích.
Najdete u nás největší nabídku vstupenek na
jednom místě.
Prodáváme jízdenky REGIOJET a FLIXBUS –
na vnitrostátní i mezinárodní linky.

„Směnárna bez poplatků“ –
můžete nakoupit i prodat většinu obvyklých měn, a navíc
v dobrém kurzu, a hlavně bez
poplatků.
Do nabídky zařazujeme neustále nové propagační materiály a upomínkové předměty.
K tradičním „oplatkům z Poličky“ a taškám SÍŤOVKÁM s logem města jsme nově přidali
dřevěné magnetky Amadea.
Rozšiřujeme také nabídku
pohlednic, vizitek, magnetek Interiér IC Polička
a dalších drobných reklamních
předmětů. Nabízíme i rakouské dálniční známky pro osobní vozidla. NaZdařilý zájezd v létě 2021:
bídka byla též rozšířena o prodej knihy Svatý
Tropické úterý dne 14. září 2021 bylo dnem,
Jakub (historie poličského kostela) a další kni- kdy se při plném obsazení všech míst v autohou je titul Svojanov (hradní historie). Snažíme
busu zrealizoval výlet do oblasti tzv. Kladského
se především propagovat služby a výrobky
pomezí. Šlo o jednodenní zájezd s malým zaregionálních výrobců i autorů různých knih
hraničním přesahem, kdy tímto byla zastávka
a publikací.
v lázeňském městečku Kudowa Zdrój. Poté již
Naší prioritní povinností (milou povinností)
následoval přejezd směr Náchod, kde na nás
je poskytování turistických informací místním
čekala paní průvodkyně z náchodského Turiobčanům a návštěvníkům Poličky a propagace
stického informačního centra. Následovala
a zviditelňování města. Proto se také pravi- komentovaná prohlídka historické části města.
delně účastníme všech velkých celorepubli- Po individuálním volnu a společném obědě
kových i regionálních cestovních workshopů jsme přejeli do sousedních Ratibořic, které
a veletrhů, a doufáme, že nám vývoj virové
jsou neodmyslitelně spjaty s romány Boženy
situace umožní tuto účast i nadále.
Němcové. Zde nás čekala komentovaná proZávěrem je třeba říci, že Polička je mezi lidmi
hlídka ratibořického zámku a dále prohlídka
dobře známá a oblíbená a ohlasy jsou v drtivé
s procházkou po Babiččině údolí. Na základě
většině velmi kladné. A to nás na naší práci zpětných ohlasů a zájmu účastníků o další obtěší!
dobnou akci se dá říci, že 14. září bylo velmi
Kolektiv Informačního centra – Romana Ku- vydařeným dnem.
čerová, Ondřej Král, Libor Jelínek, Petr Cacek
www.ic.policka.org
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