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Leden
Prvním občánkem města Poličky je Izabela 

Sochová, narodila se přímo na Nový rok, tedy 
1. ledna 2020.

Po mnoha letech trendu snižování počtu 
obyvatel v Poličce se navýšil jejich počet, a to 
o 32 občanů. Celkový stav počtu obyvatel 
k 1. 1. 2020 činí 8 702.

Únor
Měsíčník Jitřenka vychází poprvé v novém 

barevném provedení.
27. února schválilo zastupitelstvo rozpočet 

města Poličky na rok 2020. Celkové výdaje ve 
výši 346,7 mil. Kč, z toho výdaje na investice 
97,6 mil. Kč.

Hrad Svojanov otevřel své brány veřejnosti 
již 29. února. Navíc hrad hostil zástupce pamá-
tek z celé republiky, pořádala se tu konference 
projektu Objevuj památky.

Březen
Vláda ČR schválila vyhlášení nouzové-

ho stavu na celém území České republiky – 
12. 3. 2020. Začíná první vlna epidemie korona-
viru, zvedá se vlna solidarity a pomoci, zejména 
seniorům. Dobrovolníci šijí roušky, studenti 
gymnázia se zapojují do pomoci – roznos infor-
mačních letáků, nákupy seniorům.

Město Polička pořídilo nový požární doprav-
ní automobil pro výjezdovou jednotku hasičů 
SDH Modřec.

Spolek Náš Martinů oslavil 10. výročí od 
svého založení.

Duben
Štíty z Poličky pomáhají 

v celém kraji – na Půdě polič-
ské knihovny i na poličském 
gymnáziu se vyrábějí na 3D tis-
kárnách ochranné štíty, zapoju-
jí se další majitelé 3D tiskáren 
na celém Svitavsku. Projekt 
Tiskne celé Svitavsko spojuje 
53 tiskařů.

16. dubna zemřel přední 
znalec a propagátor díla Bohu-
slava Martinů, poličský rodák 
PhDr. František Popelka.

Startují významné inves-
tiční akce ve městě. Od úterý 
14. dubna je uzavřen z důvodu 
velké rekonstrukce hlavní most v poličském 

parku. Začíná rekonstrukce ulic Pálená, Fortna 
a Štěpničná a také rekonstrukce domu za úče-
lem sociálního bydlení na ulici 
Hegerova.

Dokončena oprava chodníku 
podél silnice I/34 – od kruho-
vého objezdu podél parku až ke 
gymnáziu.

Květen
75. výročí osvobození naší republiky a uctění 

památky padlých ve II. světové válce si připo-
mněli účastníci slavnostního setkání na Cent-
rálním hřbitově v Poličce.

Rodná světnička Bohuslava Martinů opět 
vítá návštěvníky – zpřístupněna po roce, kdy 
byla z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba 
uzavřená.

Červen
Probíhá oprava poličských sportovišť – 

skatepark u ZŠ Na Lukách a hřiště na ulici 
M. Bureše.

Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava 
Divadla bratří Formanů a jejich přátel – okouz-
lující a interaktivní výstava probíhá v poličském 
muzeu.

_ stručné zpravodajství

Rekonstrukce ulice Pálená Pietní akt 8. května 2020

Oprava mostu v parku

Velká rekonstrukce ulice Heydukova
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_ stručné zpravodajství

Červenec
Velké čištění Synského rybníka za pomoci 

speciálně vyrobených plovoucích stahovadel.
Dracula a ti druzí, krvavá historie – strašidel-

ná a velmi úspěšná výstava v galerii v předhradí 
hradu Svojanova.

Velké stavební práce v ulici Heydukova – 
oprava silnice Pardubickým krajem, město 
Polička realizuje stavbu nového chodníku od 
Tylova domu až po hranice obce Kamenec.

Nová kopie podstavce pro sochu sv. Jiří 
a také restaurovaná socha sv. Jiří byly umístěny 
na horní kašnu na Palackého náměstí. Dokon-
čena byla tak rozsáhlá obnova obou barokních 
kašen na Palackého náměstí.

Srpen
Lesopark Liboháj má nový altánek ze smr-

kového dřeva.
22. srpna – koncert kapely Čechomor v po-

ličském parku u hradeb v rámci festivalu „jinak 
*555 Polička“.

Koncerty Bez střechy – na louce pod Diva-
delním klubem uspořádal Divadelní spolek Tyl 
za účasti deseti hudebních kapel během letních 
měsíců.

Září
Ulice Heydukova je po velké 

rekonstrukci opět v provozu.
V okolí lesoparku Liboháj 

probíhají z důvodu kůrovcové 
kalamity rozsáhlé těžební prá-
ce.

Mime Fest 2020 – ve dnech 
16.–19. září proběhl již 9. roč-
ník tradičního festivalu panto-
mimy, tentokrát zaměřený na 
českou a slovenskou umělec-
kou tvorbu.

Říjen
Nápady studentů architektury VUT v Brně 

o využití volných ploch v našem města jsou 
k vidění jako výstava v městském parku a dal-
ších místech ve městě.

22. října se otevřel veřejnosti po rekonstruk-
ci historický ocelový nýtovaný most v parku.

Listopad
Mít kam jít – SVČ Mozaika připravilo pro 

rodiny s dětmi několik tras s úkoly, které si 
mohou užít na různých venkovních místech 
našeho města.

7. listopadu proběhl tradiční Benefiční kon-
cert Oblastní charity Polička, tentokrát bez 
účasti veřejnosti, online.

Prosinec
Dokončena rekonstrukce ulic v historickém 

centru města – Pálená, Fortna a Štěpničná.
Cenu Ministerstva kultury ČR „Knihovna 

roku 2020“ obdržela v kategorii „informační 
počin“, za projekt Centrum technického vzdělá-
vání Půda, Městská knihovna Polička.

8. prosinec - město Polička si připomíná 
130. výroční narození svého nejslavnějšího 
rodáka Bohuslava Martinů, zvony z jeho rodné 
věže se rozezněly přesně v 16 hodin. Památce 
skladatele se poklonili i starosta a místosta-
rosta města Poličky u jeho hrobu na hřbitově 
sv. Michaela.Oprava kašen na Palackého náměstí

130. výroční narození B. MartinůStanoviště jedné z tras Mít kam jít

Opravený most v parku
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Tylův dům v roce 2020
Jako každý rok se Tylův dům chystal na pes-

trý program, který by měl naplnit očekávání 
jeho návštěvníků, a to nejen z řad poličských 
občanů, ale také diváku z celé naší republiky. 
Do prostor krásné historické budovy zavítají 
každoročně umělci nejen z České republiky, 
a i z celého světa. Situace, která však nastala 
s celosvětovou pandemií Covid 19, zásadně 
změnila plány a program celého Tylova domu. 

Až na pár vzácných chvil byl od března s pře-
stávkami uzavřen.

Vrátíme se však na začátek roku, kdy jsme 
měli možnost zhlédnout nejen ojedinělý no-
voroční koncert Jaroslava Svěceného, tak 
i naprosto úžasnou premiéru a představení Di-
vadelního spolku Tyl Polička Starci na chmelu, 
které neprodyšně několikrát vyprodalo celé 
hlediště Tylova domu.

Pravidelné festivaly – Polič-
ka Jazz, Martinů fest, bohužel 
nemohly proběhnout. Multi-
žánrový festival Polička 555 
letos nazvaný, jinak *555 Po-
lička“, kde kvůli omezeným po-
čtům diváků proběhl jen jediný 
koncert, a to skupiny Čecho-
mor, i tak zaznamenal pozitivní 
reakce. Nesoutěžní přehlídka 
Zákrejsova Polička sice pláno-
vaně v říjnu odstartovala, ale 
bohužel diváci mohli zhléd-
nout pouze první představení.

V oblasti vážné hudby proběhly hlavně kon-
certy v rámci Kruhu přátel hudby.

Filmová tvorba přinesla ten nejlepší vý-
běr z produkce českých i světových filmařů. 
V březnu jsme mohli vidět kontroverzní snímek 
V síti, o který projevila zájem široka veřejnost.

V červenci jsme měli možnost mimořád-
ně zhlédnout a zúčastnit se s dalšími 62 kiny 
v celé republice tradičního Karlovarského fil-
mového festivalu v přímém přenosu pod ná-
zvem TADY VARY.

Plesovou sezónu odstartovaly maturitní ple-
sy a ukončily maškarní plesy pro děti.

Doufáme, že další rok vrátí barevnost pro-
gramové a kulturní nabídky, jako tomu bylo 
v minulých letech. Tak už jen naše přání na-
konec, zůstaňte všichni svému Tylovu domu 
věrni.

Těšíme se všichni na vaši návštěvu, za celý 
tým Tylova domu

Petr Cuper

Mladí ochotníci – Starci na chmelu

Divadelní klub 2020
Provozovatelem DK je Divadelní spolek Tyl.
Šestnáctý rok chodu Divadelního klubu byl 

poznamenán, tak jako všechny lidské činnosti, 
pandemií koronaviru.

Přesto se v roce 2020 uskutečnilo okolo 
třiceti akcí. Jediné festivaly, které mohly pro-
běhnout pod střechou, byly Mime Fest a Skar-
tovačka. V dubnu jsme byli nuceni umění 
přenést do virtuálního prostoru, a tak začaly 
on-line přenosy, kterých bylo do konce roku 
celkem 8. Youtube kanál Divadelního klubu 
navštívilo 3325 diváků a díky firmám Enter, 
Poda a profesionálnímu přístupu Tomáše hlu-
choněmce Hrnčíře jsou dodnes všechny ke 
zhlédnutí a poslechu na zmíněném webu.

Nedílnou součástí je Divadelní škola, která 
třetím rokem úspěšně funguje pod vedením 
Veroniky Jílkové.

Více či méně úspěšně se také daří spravovat 
hudební zkušebnu, kam jsme během roku za-

koupili nový mix pult a některá 
další zvuková vybavení.

Jako náhradu za jarní uza-
vření klubových prostor bylo 
během letních měsíců možné 
zhlédnout a vyslechnout na 
louce pod Divadelním klu-
bem celkem deset hudebních 
těles z Poličky a blízkého či 
vzdáleného okolí. Konkrétně 
se jednalo a kapely Poletíme?, 
Wohnout, Mňága a Žďorp, 
Hlehlen, Bedrock, WxP, Prin-
zesschen, Omakalamuhopo-
tajmu, DOTT a S.U.E.

Divadelní klub by nemohl 
fungovat bez nezištné pomoci 
mnoha jednotlivců, a především podpory Za-
stupitelstva a radních města Poličky. Těmto 
všem a mnohým dalším patří velký dík.

Tedy, díky a na viděnou v Divadelním klubu 
nebo jinde.

Lukáš Zrůst

Foto by Gábina Kinclová, akce Bez střechy 
(nad hlavou), kapela DOTT

_ poličská kultura
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MIME FEST – mezinárodní festival pantomimy
16.–19. 9. 2020
O týden déle a nebyl by. 

Každý den jinak, soubory 
v karanténě, shánění no-
vých a máte na to pár ho-

din… v tomto duchu se nesl letošní 9. ročník 
MIME FESTu. Na počátku září se opět začala 

zpřísňovat pravidla okolo Coronaviru, Maďa-
ři zavřeli hranice, odpadli nám tedy studenti 
z Maďarska. Chvíli na to zpřísnilo pravidla 
vycestování Slovensko a i odsud přijelo méně 
lidí. Poláci prozatím nic neřešili a u nás se 
v druhé polovině festivalového týdne opět za-
čaly nosit roušky. Školy bohužel nemohly přijít. 

Festivalová speciální Czech and Slovak edition 
nabídla veřejnosti program, který své diváky 
nezklamal a těšili jsme se velké návštěvnosti. 
Milovníci našeho festivalu zapište si do diářů 
datum 14.–18. 9. 2021.

Městské muzeum a galerie Polička v roce 2020
Také v roce 2020 zvalo poličské muzeum ob-

čany, školy i turisty k prohlídkám výstav. I když 
na jaře a na podzim se některé jeho aktivity 
přenesly nově do on-line prostoru.

Ze zajímavých výstav lze připomenout: To-
máš Duchek Středověk v nás – concept art 
(jeden z výtvarníků počítačové hry Kingdom 
Come: Deliverance), Hravý svět Vlasty Švej-
dové (známá ilustrátorka), 73. Umělecký sa-
lon – 13 v Poličce (místní autoři). Mimořádně 
úspěšné a nejnavštěvovanější bylo Imaginári-
um v Poličce – živá výstava bratří Formanů 
a jejich přátel.

Z akcí lze připomenout cyklus přednášek 
s procházkami za poličskými památkami pro 
Univerzitu 3. věku. Muzeum vydalo drobnou 
brožurku 25 let autobusových zájezdů Cesty 
za uměním.

Jako všechna muzea a galerie byla i poličská 
instituce pro návštěvníky uzavřena po několik 
měsíců v důsledku vládních opatření proti 

šíření pandemie koronaviru. 
Z tohoto důvodu čeká na řádné 
připomenutí nejvýznamněj-
ší událost roku 2020, kterou 
bylo 130. výročí narození 
Bohuslava Martinů (8. 12.), 
a to baletem Podivuhodný let. 
Výstava, „kterou svět neviděl“, 
nesla název Ptáci – poslové 
jara. Opatření ostatně zasáhla 
řadu dalších akcí, neusku-
tečnil se např. Čas pro neo-
byčejné zážitky. Návštěvnost 
oproti předchozímu roku byla 
poloviční.

O prázdninách naši přízniv-
ci hojně navštěvovali tvořivá odpoledne, kde 
vyráběli z hlíny, textilu, papíru apod. Tradiční 
vánoční vrkoče už naaranžovali doma ze za-
koupených balíčků.

Za zavřenými dveřmi pracovníci ve větší 
míře pečovali o sbírky: předměty myli, mnohé 
nově uložili, prováděli jejich fotodokumentaci. 
Připravovali také nové výstavy.

MMG

Filip Zahradnický Mimjové

_ poličská kultura

Imaginárium
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_ poličské investice

Regenerace památek na území města
Obnova městského 
gotického opevnění v r. 2020 

– Revitalizace hradebního 
okruhu městského opevnění 
1. a 2. etapa, III. část 2020
Město Polička i v roce 2020 pokračovalo 

v obnově 1220 m dlouhého gotického opevně-
ní. Památka patří k top památkám města, je tu-
risty velmi oblíbená, město Polička každoroč-
ně investuje do obnovy hradebního opevnění 
vč. státních dotací, nemalé finanční částky.

Již před třemi lety byla nastartována přípra-
va nového velkého projektu na další roky za 
účelem získání dotací z Programu regenerace 
MPR a MPZ od Ministerstva kultury ČR.

Byla zpracována projektová dokumentace 
Revitalizace hradebního okruhu městského 
opevnění v Poličce – 1. a 2. etapa, která řešila 
obnovu městských hradeb.

Stavební práce v r. 2020 pokračovaly 
III. částí z projektu 1. a 2. etapy. Jejich dokon-
čením byl naplněn celý realizovaný projekt.

Obnova se odvíjela na vybraných hradebních 
úsecích, které vykazovaly stavební závady a na-
rušení. Projekt řešil celkovou revizi městských 
hradeb – zděných kamenných konstrukcí (kur-
tiny, bašty), a především konstrukcí dřevěných 
(střechy, zábradlí apod.). Zahrnoval stavební 
zásah na hradebních věžích, kde se jednalo 
o výměnu poškozených střešních krytin (dřevě-
ný štípaný šindel, eternitové šablony), výměnu 
napadených a poškozených částí krovových 
konstrukcí, provedení ochranných nátěrů dře-
věných konstrukcí a prvků, lokální opravy po-
škozeného spárování zdiva na líci těles bašt, lo-

kální obnovu fragmentů omítek, 
osazení uvolněného kameniva 
a další stavební práce.

Dále se opravovaly objekty 
hradebních zdí – kurtin. Jed-
nalo se především o lokální 
opravy narušeného spárování 
zdiva z lomových kamenů na 
líci hradebních zdí, lokální 
opravy poškozených omítek, 
osazení uvolněného kameniva, 
provedení nátěrů dřevěného 
zábradlí a další stavební práce.
�� Projektová dokumentace: 

INRECO, s. r. o., Společ-
nost pro rekonstrukci pa-
mátek, Ing. Petr Rohlíček, který zároveň 
na stavbě vykonával autorský dozor.
�� Zhotovitel stavby: firma GEO-

GARD, s. r. o., Chrudim.
�� Náklady celého díla: 6 610 356 Kč vč. 

DPH
�� 1. a 2. etapa – III. část – realizovaná 

v r. 2020 činila 1 648 394 Kč vč. DPH

Restaurování dvou kamenných 
kašen se sochami sv. Jiří 
a sv. Michaela Archanděla 
a socha sv. Jana Nepomuckého
Po rozsáhlém restaurování a opětovném 

vysvěcení morového sloupu pokračovalo měs-
to Polička v obnově svých dalších barokních 
památek na Palackého náměstí. Oprava se 
týkala dvou kašen se sochami sv. Michaela 
Archanděla a sv. Jiří a také sochy sv. Jana 

Nepomuckého před radnicí. 
Vše tvoří spolu s radnicí uni-
kátní soubor děl prohlášený 
za národní kulturní památku. 
Dokončené restaurování kašen 
na náměstí tak završilo snahu 
města obnovit všechny tyto 
solitérní prvky.

Práce roku 2020 naváza-
ly na rozpracovanou sezónu 
I. etapy 2019. Z důvodu ha-
varijního stavu podstavce se 
čtyřmi delfínovými chrliči vody 
byla vysekána jeho kamenná 
kopie z přírodního pískovce 

pod sochu sv. Jiří. Ta byla po transferu restau-
rována v ateliéru, kde proběhlo očištění pískov-
ce, jeho zpevnění, zajištění prasklin vnitřními 
sponami, tmelení a barevná retuš kamene. Po 
následném osazení sochy na nový podstavec 
byla provedena závěrečná hydrofobizace.

Na kašnách se sochami sv. Jiří a sv. Archan-
děla Michaela byly dokončeny práce na tmelení 
a spárování bazénů z ortoruly, funkční izolace, 
barevné retuše a konzervace povrchů.

Restaurování sochy sv. Archanděla Michae-
la a sv Jana Nepomuckého s podstavcem pro-
bíhalo na místě. Pískovec sochařské výzdoby 
byl dočištěn, zpevněn zainjektováním, doplně-
ny defekty z přírodního kamene. Po vytmelení 
následovala plastická a barevná retuš, která 
dílo opět představila v harmonickém celku. Na 
závěr byly exponované plochy ošetřeny hydro-
fobním prostředkem.

Restaurátorské práce prováděl tým od-
borníků pod vedením sochaře restaurátora 
Mgr. BcA. Petra Glásera.
�� Celkové náklady restaurování pro roky 

2019–2020: 2 mil. korun vč. DPH a kopie 
podstavce 441 650 Kč vč. DPH.
�� Náklady etapy 2020: 1 050 575 Kč vč. 

DPH.
Akce obnovy byla prováděna s využitím 

dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR 
z Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón 
v roce 2020 (471 000 Kč) a Pardubického kraje 
(100 000 Kč).

Kašna se sochou sv. Jiří po restaurování
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Obnova historického mostu 
v městském parku
Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci, která 

trvala více než půl roku, byl opravený most 
v městském parku znovu zpřístupněn veřej-
nosti.

Historický ocelový nýtovaný most z roku 
1901 otevřel své brány veřejnosti 22. říj-
na 2020, dočkal se tedy opravy téměř po 120 
letech. A přesně rok poté, co byl vyhlášen kul-
turní památkou. 

Díky tomu mohlo město Polička získat a čer-
pat finanční dotaci z Ministerstva kultury.

Ocelový most byl již delší dobu ve špatném 
technickém stavu, spodní ocelové nosníky 
musely být provizorně staticky zajištěny pod-
pěrnou konstrukcí, což signalizovalo naléha-
vost opravy a nutnost jejich výměny.

Při realizaci došlo k odstranění stávající mo-
stovky, ke kompletnímu otryskání konstrukce 
mostu vč. zábradlí, k výměně poškozených 
ocelových prvků původní metodou nýtováním. 
Bylo doplněno chybějící zábradlí a v koneč-

né fázi byly všechny ocelové 
konstrukce mostu opatřeny 
jednotným nátěrem.

V době vypuštění Synského 
rybníka byly opraveny poško-
zené kamenné zdi pilířů static-
kým zajištěním a hloubkovým 
přespárováním,

Původní asfaltový povrch 
nahradila mostovka z dubo-
vých hranolů a předmostí je 
zadlážděno původní žulovou 
dlažbou.
�� Projektová dokumen-

tace a autorský dozor: 
Ing. P. Starý, Věcov
�� Akce byla prováděna: březen – říjen  

2020.
�� Technický dozor investora: společnost 

Šafář CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu prováděla: společnost Chládek 

a Tintěra, Pardubice, a. s.
�� Náklady realizace stavby: 6,4 mil. Kč.

�� Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury 
ČR z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2020 
(1 505 000 Kč).

Oprava objektu pohřebních služeb v Poličce
V měsících říjen 2019 – duben 2020 pro-

běhly stavební úpravy budovy na Centrálním 
hřbitově v Poličce. V rámci projektu byla reali-
zována výměna oken a předních dveří budovy, 
vybudováno nové sociální zařízení s bezbarié-
rovým přístupem a vznikla nová místnost, která 

zajistí důstojné prostředí pro úpravu zemřelých. 
Místnost vznikla jako přístavba objektu po-
hřebních služeb na ulici Starohradská
�� Stavbu realizovala: firma – Stavitelství – 

Háněl, s. r. o. Proseč.

�� Projektová dokumentace: Ing. Milan 
Beneš.
�� Stavbu provádělo: Stavitelství Háněl, 

Proseč.
�� Celkové náklady: 2.517 000 Kč vč. DPH.

Veřejné osvětlení města
Osvětlení komunikací 
mezi ul. Starohradská 
a Heydukova v Poličce
Další zdroje veřejného osvětlení byly osaze-

ny v uvedené lokalitě města (komunikace mezi 
ul. Starohradská a Heydukova a dále komuni-
kace pod centrálním hřbitovem). K osvětlení 
jsou použita LED svítidla v souladu s Genere-
lem veřejného osvětlení Polička.
�� Projektová dokumentace: J. Kulička, 
Týniště n. O.
�� Technický dozor investora: společnost 

Šafář CZ, s. r. o. Polička.

�� Stavbu realizovala: společnost Michal 
Kortyš – ELKOR Litomyšl.
�� Akce realizována: v termínu září – listo-

pad 2020.
�� Celkové náklady: 1,04 mil. Kč.

Výměna svítidel veřejného 
osvětlení – II. etapa
Předmětem akce byla další etapa výměny 

svítidel veřejného osvětlení za podpory dota-
ce z programu Efekt, kde jsou stávající svítidla 
nahrazena novými, úspornějšími a šetrnějšími 
LED svítidly. Cílem výměny svítidel je zejména 

úspora elektrické energie a dále odbourání svě-
telného znečištění. Předpokládá se výměna sví-
tidel ve městě ve třech etapách. Ve II. etapě bylo 
vyměněno 380 svítidel veřejného osvětlení.
�� 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 O.S.

V.O. comp, a. s. Prešov.
�� Akce realizována: květen – říjen 2020.
�� Náklady realizace: 5 mil. Kč.

Opravený most v parku
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Dopravní a technická infrastruktura – obnova stávající, vybudování nové
Rekonstrukce ul. Pálená, 
Fortna a Štěpničná
V prosinci 2019 byla dokončena rozsáhlá 

a náročná stavební akce v historickém centru 
města Poličky, a to rekonstrukce ulic Pálená, 
Fortna a Štěpničná. Stavební práce odstarto-
valy v dubnu a probíhaly po etapách tak, aby 
co nejméně zatížily dopravní situaci v této čás-
ti města. Rekonstrukce započala v ulici Pále-
ná, poslední práce probíhaly v prosinci v ulici 
Fortna.

V ulicích byl nahrazen starý asfalt žulovou 
dlažbou, došlo zároveň k opravě kanalizace 
bezvýkopovou metodou (mimo části ul. Fort-
na) a výměně veřejného osvětlení. 

Ulice Fortna je částečně tvořena novou 
dlažbou, částečně má asfaltový povrch a nový 
dlážděný chodník (dle projektu za pomyslnou 
hranicí hradebního opevnění už má ulice as-
falt).

Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko re-
alizoval výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.

Rekonstrukce ulic v historickém centru měs-
ta Poličky jde do finále, město čeká již posled-
ní, 10. etapa, a to rekonstrukce ulic Václavská 
a Otakarova. Ta je zahrnuta v návrhu rozpočtu 
pro rok 2021.

Projektová dokumentace opravy těchto ulic 
je již zpracována a vše je připraveno ke spuště-
ní rekonstrukčních prací.

Uličky historického centra města Poličky 
získaly a získávají nový atraktivní ráz, který 
umocňuje historický a romantický charakter 

města a který jistě ocení jak místní obyvatelé, 
tak návštěvníci a turisté.
�� Projektová dokumentace stavby: L. Klod-

ner, Rohozná.
�� Technický dozor investora: společnost 
APOLO CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu prováděla: společnost Dlažba 

Vysoké Mýto, s. r. o.
�� Náklady: 15,2 mil. Kč.

Rekonstrukce komunikací 
na centrálním hřbitově 
v Poličce – I. etapa, I. část
Etapa r. 2020 řešila rekonstrukci části 

komunikace a zpevněných ploch v prostoru 
u zadního vchodu směrem od čerpací stanice. 
V rámci akce byla provedena nová komunikace, 
která navazuje od zadního vchodu na stávající 
komunikaci a dále manipulační plocha v pro-
storu umístění kontejneru na odpad (vše z as-
faltového betonu).
�� Projektová dokumentace vč. architek-

tonického řešení: společnost APOLO 
CZ, s. r. o.
�� Termín realizace: říjen – prosinec.
�� Stavbu prováděla: společnost STRA-

BAG, a. s.
�� Náklady: 1,04 mil. Kč.

Další parkovací místa ve městě
V posledních letech město velice intenzívně 

řeší nedostatek parkovacích míst a každým 
rokem vzniká několik nových parkovišť s desít-

kami parkovacích stání. Bylo 
tomu tak i v roce 2020:

Parkoviště mezi 
budovou bazénu 
a areálem nemocnice

U plaveckého bazénu přiby-
la další nová parkovací stání 
pro osobní automobily z beto-
nové vegetační dlažby v kom-
binaci s betonovou zámkovou 
dlažbou. Odvodnění parkoviš-
tě je řešeno formou vsakování 
v kombinaci s odvedením sráž-
kových vod do okolního terénu. 
V uvedené lokalitě tak došlo 

k rozšíření parkování o 19 parkovacích míst 
(z toho jedno místo pro ZTP).
�� Projektová dokumentace: L. Klodner, 

Rohozná.
�� Technický dozor investora: společnost 
APOLO CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu realizovala: PP-GROUP.cz, s. r. o.  

Proseč.
�� Náklady realizace: 2 mil. Kč.
�� Termín realizace: září – listopad.

Parkoviště v lokalitě Bezručova
Vybudování nového parkoviště z betonové 

zámkové dlažby (za bytovým domem č. p. 812-
813 a u nově realizovaného parku v dané lo-
kalitě). Po dokončení parkoviště přibylo 21 
parkovacích míst (z toho jedno místo pro ZTP).
�� Termín provádění: květen – srpen.
�� Projektová dokumentace: L. Klodner, 

Rohozná.
�� Technický dozor investora: společnost 
APOLO CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu prováděla: společnost PP-GROUP.

cz, s. r. o. Proseč.
�� Náklady: 1,1 mil. Kč.

Rozšíření parkoviště 
na sídl. Hegerova
I na sídlišti Hegerova došlo k rozšíření ka-

pacity parkovacích míst. Nové parkoviště pro 
osobní automobily bylo provedeno z betonové 
zámkové dlažby (vlastní stání) v kombinaci 
s asfaltobetonem (komunikace), parkovací 
místa jsou rozčleněna zelenými ostrůvky. Re-
alizací tak přibylo 48 nových parkovacích stání.
�� Termín realizace: březen – červen.
�� Projektová dokumentace: L. Klodner, 

Rohozná.
�� Technický dozor investora: společnost 
APOLO CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu prováděla: společnost Ulehla 

Ivan, s. r. o. Svitavy.
�� Náklady: stavby činily 3,7 mil. Kč.

Chodníky
Kromě parkovišť každým rokem město vě-

nuje velkou pozornost i opravám či budování 
nových chodníků:

Rekonstrukce ulice Pálená
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Chodník mezi bytovými domy 
č. p. 597-598, 599-600 a 601 
na ul. Jiráskova a Obr. míru
Projekt řešil realizaci dalších desítek metrů 

nových chodníků z betonové zámkové dlaž-
by mezi obytnými domy na ulicích Jiráskova 
a Obránců míru.
�� Projektová dokumentace: L. Klodner, 

Rohozná.
�� Akci prováděla: společnost PP-GROUP.cz,  

s. r. o. Proseč.
�� Technický dozor investora: společnost 

Šafář CZ, s. r. o. Polička.
�� Termín realizace: září – listopad.
�� Náklady stavby: 662 tis. Kč.

Stavební úpravy části 
chodníku u silnice I/34, 
ul. ČSLA a nábř. Svobody
Své obnovy se dočkal chodník kolem vý-

chodní části parku po pravé straně silnice I/34 
– od kruhového objezdu podél parku po sema-
for. Došlo k odstranění stávajícího asfaltového 
povrchu a jeho nahrazení novou betonovou 
zámkovou dlažbou. 

V rámci stavby byly provedeny dva ochranné 
ostrůvky na přechodech pro chodce směrem 
z parku k penzionu a ke gymnáziu, byla opra-

vena lávka u autobusové za-
stávky na mostě a vyměněno 
zábradlí podél části chodníku 
před gymnáziem. 

Rekonstrukce části chod-
níku byla spolufinancována 
z dotace ze SFDI ČR.
�� Projektová dokumentace: 

Ing. P. Klusoň, Polička.
�� Technický dozor inves-

tora: společnost APOLO 
CZ, s. r. o. Polička.
�� Stavbu realizovala: spo-

lečnost Dlažba Vysoké 
Mýto, s. r. o.
�� Termín realizace: 

září 2019 – květen 2020.
�� Náklady stavby: 2,9 mil. Kč.
�� Dotace: 2,1 mil. Kč.

Chodník u silnice II/353, 
ul. Heydukova
Souběžně s rozsáhlou obnovou komunika-

ce na Heydukově ulici, jejímž investorem byl 
Pardubický kraj, město vybudovalo i nový 
chodník. 

Jedná se o realizaci nového chodníku z be-
tonové zámkové dlažby, který přiléhá k pravé 

straně silnice – směr Kamenec, od křižovatky 
s ul. Hrubínova po konec města. 

Stavba chodníku byla spolufinancována 
z dotace ze SFDI ČR.
�� Projektová dokumentace: V. Pučálek, 

Polička.
�� Technický dozor investora a autorský 

dozor: Ing. V. Pučálek, Polička.
�� Stavbu realizovala: společnost STRA-

BAG, a. s.
�� Termín realizace: červen – listopad.
�� Náklady stavby: 3,1 mil. Kč.
�� Hodnota opravené silnice: 13,7 mil. Kč.

Akce realizované v roce 2020 z prostředků kapitoly 02 – životní prostředí
Obnova a ošetření vzrostlé zeleně
Podle projektu Péče o stromy, zpracované-

ho 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 do-
zor prováděla firma SAFE TREES, s. r. o.
�� Dodavatel: Aleš Nádvorník, Česká Třebo-

vá; Jakub Hrouda, Dlouhá Třebová;
�� Matěj Nešťák, Strachujov, 
Zbyněk Oplištil, Borová;
�� FIK, s. r. o., Nové Město 
na Moravě; T.E.S., s. r. o., 
Polička.
�� Termín realizace: únor až 
prosinec.
�� Náklady akce: 1,6 mil. Kč.

Zhotovení repliky 
altánku v lesoparku 
Liboháj

Byl obnoven altánek v Li-
boháji v Poličce na pozemku 

p. č. 3701/2 v k.ú. Polička, včetně podlah 
a plechové střešní krytiny.
�� Technický dozor: Ing. Milan Beneš 

z Poličky.
�� Dodavatel: František Večeřa, Polička
�� Termín realizace: červen až červenec.
�� Náklady akce: 0,32 mil. Kč.

Oprava kanalizace v ulici 
Svépomoc bezvýkopovou 
metodou
Byla provedena oprava kanalizace 

(cca 360 m) v části ulice bezvýkopovou meto-
dou vložkování za použití bezešvého skelného 
rukávce syceného polyesterovými pryskyřice-
mi a vytvrzovaného UV zářením, včetně zpev-
nění kanalizačního řadu, v místech, kde chybě-
ly části kanalizačních trub, instalací krátkých 
sanačních rukávců. Dále bylo rekonstruováno 

Nový chodník ulice Heydukova

Opravený altánek v Liboháji
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devět stávajících kanalizačních šachet a vybu-
dována jedna nová revizní šachta.
�� Technický dozor: Ing. Dalibor Dvořáček 

ze Svitav.
�� Dodavatel: WOMBAT, s. r. o., Brno.
�� Termín realizace: září až listopad.
�� Náklady akce: 3,6 mil. Kč.

Parkové úpravy v lokalitě 
Bezručova – Polička, 
Park Zahrádky
Byly zbudovány komunikace a veřejné osvět-

lení s navazujícím založením trávníku v ploše 

budoucího parku podle projektové dokumen-
tace firmy AG ATELIER, s. r. o., z Kostelce nad 
Orlicí (návrh vytvořila Ing. Klára Zápotocká 
z Ústí nad Orlicí).
�� Technický dozor: Ing. Petr Šafář ml.
�� Provedené práce jsou přípravou pro ná-

sledné etapy výstavby parku – výsadba 
zeleně, herní prvky, mobiliář.
�� Dodavatel: Ulehla Ivan, s. r. o., Svitavy; 

David Skala, Borová.
�� Termín realizace: duben až listopad 2020.
�� Náklady akce: 2,3 mil. Kč

Sportovní vyžití
Doplnění sportovních prvků 
pro dospělé na dětském hřišti 
v parku v lok. Mánesova
Pro posílení tělesné kondice nejen dětí 

a mládeže, ale i dospělých byly osazeny čty-
ři fitness stroje respektive prvky, kdy každý 

z nich umožňuje simulaci jednotlivých spor-
tovních činností: 

 � simuluje veslování, 
 � má funkci chůze ve vzduchu resp. 

bruslení,
 �  je určen k posilování hrudníku, 

 � je určen k posilování břicha (funkce 
sedy – lehy).
�� Akci realizovala: společnost COL-

MEX, s. r. o. Praha.
�� Termín provedení: listopad 2020.
�� Náklady realizace: 147 tis. Kč.

Investice realizované v r. 2020 v oblasti školství 
v rámci rozpočtu města Polička

Skatepark – rekonstrukce 
překážek
U ZŠ Luční byl obnoven stav tohoto sportov-

ního zařízení, které bylo již téměř v havarijním 
stavu. Rozsah prací na skateparkovém hřišti 
zahrnoval demontáž stávajících pojezdových 

ploch až na ocelovou konstrukci, položení 
nové výdřevy na stávající ocelové rámy, po-
ložení nových pojezdových ploch, výměnu 
dalších poškozených součástí překážek dle 
potřeby. Došlo i k úpravě jedné z překážek pro 
její lepší využitelnost.

�� Zhotovitel: Zdeněk Kotyza – 
Parkpilot, Mníšek.
�� Náklady realizace stavby: 
611 tis. Kč.
�� Realizace: červen – červe-
nec.

Mateřská škola 
Rozmarýnek Polička – 
oprava střechy

Rozsah stavebních prací 
zahrnoval kompletní výměnu 
střešní krytiny vč. oplecho-
vání. Na hlavní části budovy 
byly jako krytina použity hli-

níkové šablony s barevnou úpravou, přístavba 
s rovnou střechou byla nově pokryta PVC fólií 
Dekplan.
�� Zhotovitel: BÁČA, Polička, s. r. o., 

Polička.
�� Náklady realizace stavby: 535 tis. Kč.
�� Realizace: červenec – srpen.

V roce 2020 byly zpracovány projektové 
dokumentace a proběhly přípravy na další roz-
sáhlé investice v poličských školách realizova-
ných v roce 2021 a následně.

Bezručova

Skatepark
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Český kynologický svaz, ZKO Polička
Uplynulý rok byl pro většinu členů naší orga-

nizace zcela jiný, bohužel jsme se nemohli na-
plno účastnit zkoušek, závodů, výstav. Většina 
těchto akcí byla vládními opatřeními během 
roku zrušena. Členové naší organizace se tak 

mohli věnovat sportovní kynologii a agility jen 
v omezeném (povoleném) rozsahu. Doufáme, 
že nový rok bude našim aktivitám příznivější.

Pro zájemce organizujeme v průběhu roku 
Psí školku, ve které majitelé učí svá štěňátka 
základní poslušnosti. Velmi vítáme zodpověd-
né 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 do-
poručíme vhodné aktivity.

Akce v roce 2020:
�� Poličský závod (jarní), 26 závodníků, 

(naši účastníci: L. Hegrová s Jackie, 
J. Hasil s Abbie, J. Kubátová s Roxy, 
V. Flídrová s Tonym, L. Kovářová 
s Carou)
�� Veselé závody (7. ročník) 48 účastníků, 

29 psů

Úspěchy členů:
�� Rodina Vendolských, ch. stanice Javepol: 

Walery Hartis Bohemia – KVV NO Znoj-
mo V1, Ronda Hartis Bohemia – KV Cho-
těboř VD6, bonitace kód: 1ř. chovnosti 

5JX1/N, KVV NO Znojmo V9, Ura Hartis 
Bohemia – bonitace kód: 1ř. chovnosti 
5JX1/N, KVV NO Znojmo V4
�� G. Říhová s fenou Kaira s Avarku: Tře-

bovská stopa, dle IGP 1: 2. místo
�� J. Hasil s Abbie Bri-Jack: Třebovská 

stopa, dle ZZO: 5. místo
�� M. Mejzlíková s fenou Rebekka z Labské-

ho zátiší: zkoušky: FPr 1, FPr 2, odchova-
ný vrh „A“ (6 štěňat)
�� J. Turbáková s Cloud Ginger Taffy: 
Zkouška: IGP 2, účast na závodu CACIT 
Všestary dle IGP 3
�� Z. Břicháčková s Lucky Star Kuklík: 
Zkouška IFH 2, odchovaný vrh „C“ (5 
štěňat)
�� B. Šifnerová s Metis z Lesů Vysočiny: 
Zkouška: Norování, obstál s plným 
počtem bodů
�� P. Vajsová s Aim Elderberry FBM: 
Zkouška: StPr 3, soutěž Nejlepší pracovní 
hovawart ČR 4. místo, (2. nejlepší fena), 
odchovaný vrh „B“ (6 štěňat)

Kontakty a informace na:
https://zkopolicka525. webnode.cz/

1. ZO Českého svazu ochránců přírody Polička, 40. rok působení
Počet členů: 49 (26 dospělých, 23 dětí) 

a dobrovolníci.
Pokosili, pohrabali a vynosili jsme trávu 

z Přírodní rezervace Damašek, z lokalit pod ná-
dražím a pod kravínem v Borové, Suchopýrku 
v Korouhvi, Jalovcové stráně v Širokém Dole 
a Pod vlečkou za přehradami. Celkem asi sedm 
hektarů.

Vyčistili jsme pro novou výsadbu dvě kůrov-
cové paseky v městských lesích, abychom si 
odpracovali dřevo na podkroví na hájence.

Tradiční akci Třicet stromů do krajiny jsme 
uspořádali letos dvakrát. Staré ovocné odrů-
dy obohatí meze nad Borovnicí a severně od 
Korouhve. 

Výsadbu podpořili v rámci programu „Thin-
kGreen Service“ společnost General Logistics 
Systems Czech Republic, s. r. o. ve spolupráci 
se Sdružením Krajina.

Na hájence na Damašku jsme dokončili vy-
strojení vrtu pitné vody a začali budovat dru-
hou polovinu podkroví. V lese jsme vyhloubili 
tůně, které se brzy začaly hemžit životem.

Návštěvnost hájenky ovlivnila nepříznivá 
nařízení, ovšem kdykoli to jen bylo možné, 
o zájemce nouze nebyla. V létě proběhly tři 
táborové pobyty.

Klubovna ochránců přírody procházela na-
dále rekonstrukcí. Za přispění města Poličky 
jsme vyměnili elektroinstalaci v přízemí a po-
řídili nová kamna.

Brontíci se již 24. rokem (nejdéle v ČR) za-
pojili do mezinárodního projektu Globe, který 
sleduje vliv počasí a podnebí na letokruhy 
borovic.

Oddíl Sekáčů putoval o prázdninách Šuma-
vou a nastartoval podzimní sezónu v omlazené 
sestavě.

Webové stránky: www.csoppolicka.cz

Martina Vopařilová,
předsedkyně spolku

Sekáči na letním putovním táboře na Šumavě

Rottweiler Cloud Ginger Taffy s paničkou
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Klub českých turistů
Činnost odboru KČT pod vedením Josefa 

Brokla doznala v r. 2020 výrazné změny, tak 
jako život celé společnosti.

Bohatý plán činnosti byl realizován jen 
v prvních dvou měsících roku. Uskutečnila se 
tedy i tradiční, rozsahem největší, akce „Pře-
jezd přes střechu Evropy“, kde se na různých 
pěších trasách, protože chyběla v tuto dobu 
sněhová pokrývka, prošlo 232 turistů, realizo-
val se rovněž zimní přechod Žďárských vrchů.

Poté turistika pokračovala, ale formou vy-
cházek jednotlivců či dvojic do nejbližšího 
okolí.

Činnost odboru se v souladu s vládními 
opatřeními rozšiřovala od května. V červnu 
se uskutečnila první velká „pokoronavirová“ 
akce, a to cyklistické 4denní putování v okolí 
Valtic. Omezení volnočasových aktivit a ztíže-
né cestování do ciziny stálo pravděpodobně 
za zvýšením zájmu oproti předchozím rokům 
o středeční vycházky, které byly vedeny v okolí 
dostupném veřejnou dopravou.

Uskutečnilo se jich celkem 14 s úhrnnou 
účastí více jak 300 turistů. Trasy byly pláno-
vány okolo 10 km, takže se jich nezalekli méně 
zdatní kolegové, jiní si pak vycházky prodlužo-
vali až na 25 km.

Turisté pak stihli do dalšího zpřísnění pro-
tiepidemických opatření realizovat zájezd na 
Pustevny, kde viděli v plné kráse rekonstruo-
vaný Libušín.

Zájezd s ostatními odbory okresu na Šumavu 
v září už probíhal za přísnějších hygienických 
podmínek, ale byl ještě realizován i výjezd do 
Německa na Velký Javor.

Poslední měsíce roku byly obdobou jara.
Co probíhalo bez omezení, to byla činnost 

značkařů provádějících revize a obnovu znače-
ní cyklo a pěších tras.

Turisté nezůstali neteční ani k dění ve měs-
tě – podpořili veřejnou sbírku „Projekt charita-
tivní dům“ částkou 29 tis. korun.

Jaroslava Müllerová

KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička
Náš odbor KČT se zabývá turistikou a ob-

novou turistického značení. Pořádáme vlastní 
akce a zúčastňujeme se taktéž akcí, které po-
řádají jiné odbory KČT a další subjekty. Hlav-
ní naší akcí je dubnový výstup Svrateckou 

hornatinou k rozhledně Horní les – Memoriál 
Jirky Střílka.

V roce 2020 jsme uskutečnili řadu akcí, 
i když v průběhu roku byla turistická činnost 
omezena v důsledku protiepidemických opat-

ření. Nicméně ještě do jara 
jsme se zúčastnili např. No-
voročního výstupu na Babí 
lom a veletrhu Regiontour 
v Brně. V únoru jsme zavítali 
do rakouské Vídně, kde jsme 
navštívili mezinárodní vý-
stavu orchidejí a prohlédli si 
pamětihodnosti centra Vídně. 
Další měsíce byly již v režimu 
omezení, takže jsme plánovali 
a uskutečňovali akce vždy po-
dle aktuální situace. Tradiční 
výstup Svrateckou hornatinou 

k rozhledně Horní les – Memoriál Jirky Střílka 
se v r. 2020 nekonal. V květnu jsme navští-
vili krásné okolí Olešnice v Orlických horách, 
o měsíc později jsme zavítali ještě na pochod 
Branou Podyjí do Dačic. Další akce již byly 
víceméně individuálně domlouvané výlety 
např. do Žďárských vrchů, do oblasti Česko-
moravského pomezí atd. Poslední společnou 
akcí byla listopadová procházka po Naučné 
stezce kolem Poličky.

V roce 2020 jsme se rovněž podíleli na 
obnově turistického značení, kdy jsme obno-
vili značení v oblasti Toulovcových Maštalí, 
a to trasy z Jarošova do Proseče (modrá TZ) 
a z Boru u Skutče do Maštalí (červená TZ).

Ivan Kropáček
předseda KČT Jiřího Gu-

tha – Jarkovského Polička

Pustevny

Velký Javor
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Ekocentrum Skřítek z. s.
Mnoho programů jsme 

měli připravených, ale z dů-
vodu nařízení vlády (zákazy 
pořádání akcí, zavřené školy, 
školky) jsme všechny ne-
mohli realizovat.

Akce zrušené:
�� 3 dny s jihosibiřským šamanem Ekerem 

Dovuu – Úplňkový obřad v přírodě, celo-
denní Šamanský seminář – Bílá cesta.
�� Beseda O suchu a krajině

�� Naučně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ 
Den stromů 2020
�� Přednáška Konopná doktorka 

s MUDr. Janou Budařovou
�� Vánoční čokomlsání – degustace
�� Programy pro MŠ, ZŠ

Uskutečněné akce:
V lednu přednáška Hlubinné příčiny nemocí 

pod vedením zkušené léčitelky a šamanky Lary 
Kucher.

V únoru na oslavu 15 let vzniku Ekocentra 
Skřítek přijal pozvání do Divadelního klubu 
populární brněnský zoolog a skvělý vypravěč 
Ing. Roman Zajíček na přednášku Zajíčkova 
dobrodružství aneb oslava zvesela.

V červnu jsme stihli uspořádat dva větší pro-
gramy pro poličské MŠ. Dopolední venkovní 
projektový den O přírodě v přírodě a dvouden-
ní dopolední projektový den Země volá.

Od června jsme se zapojili do dlouhodoběj-
šího projektu „Zájmové vzdělávání nás baví“, 
s registračním číslem CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/18

_071/0016368, v rámci OPVVV jako partneři 
MAS Holicko. V rámci tohoto projektu jsme 
uspořádali pro děti ve věku 6–14 let ve spo-
lupráci s odborníky od července do září čtyři 

projektové dny. Pod názvem Prázdniny s pří-
rodou se uskutečnily celodopolední programy: 
O přírodě v přírodě, Včelky a jejich život, Jak 
udělat na výletě pěkné fotky. V září program 
Tance živlů.

V září se konala odložená přednáška z břez-
na Irsko – kouzelná země skřítků. Vyprávěl 
a fotky z cest promítal fotograf Honza Musil.

Realizace projektu Příroda zblízka (MAS Po-
ličsko).

Ing. Eva Janečková

O přírodě v přírodě

Tance živlů

Divadelní spolek TYL Polička
Během roku 2020 se v podání našich členů 

uskutečnily dvě premiéry. Tou první byli Starci 
na chmelu v režii Michala Moravce, který si 

zahrál roli Filipa. Hanku parádně předvedla 
Valerie Cechová. Premiéra, která proběhla 
29. února, byla více než úspěšná, Tylův dům 

„natřískán“ až po střechu, stej-
ně jako při druhém představení. 
Škoda, že víc se již nepodařilo 
odehrát pro známé pande-
mické skutečnosti. Věřme, že 
datum 29. 2. nepředznamena-
lo čtyřletou pauzu k dalšímu 
představení.

Druhou premiérou bylo spo-
luautorské představení mlad-
ších kočovníků, popisující 
řadu událostí válečných a po-
válečných let, které se udály 
v rodinách herců. Hra nesla 

název „Porážka Anny Perničkové aneb konec 
tyfu na Vysočině“, kde jedním z nejdůležitěj-
ších problémů bylo shánění vakcín… Jaká to 
vize z pohledu dneška! Hrálo se v Oldřiši, Bo-
rové, Pusté Rybné a na Březinách.

Krom těchto dvou zdařilých představení se 
ještě starší kočovníci proplétali Pálavou se 
hrou Teorie nebe na trase Lom Klentnice – Nej-
dek. Parádní štace.

V rámci možností se také scházely děti 
a mládež v naší Divadelní škole vedené MgA. 
a Mgr. Veronikou Jílkovou. Škoda, že času 
bylo málo…

O dalších aktivitách spolku se můžete do-
číst v článku o Divadelním klubu jinde v této 
brožuře.

Sepsal P. Erbes st.
Kočovníci



17

_ poličské spolky

MaTami, centrum pro rodinu z.s.
Rok 2020 byl pro nás 

všechny velkým třeskem 
a bylo třeba reagovat na 
nastalou situaci. Naše ro-

dinné centrum bylo pro veřejnost uzavřeno po 
několik měsíců. Abychom nezaháleli, vlastními 
silami jsme se pustili do výmalby herny, včetně 
nových dětských motivů na stěnách. 

Program byl nabídnut vir-
tuální formou – online besedy, 
odborné poradny, podpůrná 
facebooková skupina pro 
rodiče a děti, kde se mohli 
inspirovat, zazpívat si s lektor-
kami, probrat aktuální témata. 
Projekt „Čas pro rodinu“ mohl 
být realizován alespoň touto 
cestou.

V období uvolnění proběhly 
tři příměstské tábory pro děti 

prvního stupně, kluby rodičů, dále podzimní 
Bazárek dětského oblečení, cvičení rodičů 
s dětmi, kurz trénování paměti, zdravé vaření, 
setkávání s koučkou, tvořivé dílny, svépomoc-
né skupiny a další.

V roce 2020 navštívilo MaTami přibližně 907 
dospělých a 948 dětí. 

Z akcí jako je Bazárek, Dětský koutek při 
festivalu Colour meeting či v online světě není 
možné objektivně spočítat návštěvníky.

Děkujeme za finanční podporu MPSV, Par-
dubickému kraji, městu Polička a CBM, bez 
kterých by rodinné centrum nemohlo fungovat.

Těšíme se na setkání s Vámi při akcích v dal-
ším roce ve zdraví a bez omezení.

 Za tým MaTami Martina Mihulková

Spolek Náš Martinů
Rok zmařených plánů a na-

dějí. Asi takové hodnocení by 
napadlo každého po přečte-
ní výroční zprávy o činnosti 
a hospodaření Spolku Náš 
Martinů za rok 2020. Do uve-

deného hodnocení spadá pět zrušených kon-
certů, stejně jako odložení dalších akcí, jimiž 
chtěl Spolek přispět k oslavám 130. výročí 
narození Bohuslava Martinů. Nutno dodat, že 
všechny koncerty byly zabezpečeny vždy až do 
poslední chvíle s vírou, že se některý z nich po-
daří uskutečnit, ale veškerá snaha se bohužel 

ukázala jako marná. V jednom případě zasáhl 
samotný vir, v ostatních vládní opatření. Pro 
členy Spolku Náš Martinů byla tato realita o to 
smutnější, že nastala bezprostředně poté, co 
proběhla oslava 10. výročí jeho založení, aniž 
by bylo možné na dosavadní bohatou spol-
kovou činnost navázat. Uvedené jubileum se 
stalo nejen příležitostí k bilancování, ale také 
k přemýšlení o dalších plánech do budoucna, 
čemuž byly věnovány články zveřejněné v Jit-
řenci 4/2020 a v Jitřence 5/2020.

Zůstaneme-li u toho, co se v roce 2020 po-
dařilo, resp. co bylo možné uskutečnit, pak lze 

uvést lednový koncert houslis-
ty Ivana Ženatého a klavíristy 
Martina Kasíka, únorovou 
přednášku na téma „Klavírní 
tria Bohuslava Martinů“ a dvě 
akce, jež proběhly v době letní-
ho uvolnění krizových opatření. 
První z nich byl pěvecký recitál 
bratrů Hozových za klavírního 
doprovodu K. Tyshka, který 
se uskutečnil zásluhou bles-
kového nápadu Romana Hozy 
a stejně rychlé reakce Spolku 
a ZUŠ Polička. Druhou před-

stavovalo „badatelské“ setkání členů Spolku 
s pamětníky natáčení filmu Otvírání studánek 
(1956), a to s příslibem dalšího pokračování 
v příštím roce. Více informací lze získat na 
http://www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu.

J. Novotný, předseda
Koncert Ivana Ženatého a Martina Kasíka
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Pionýr Polička
Vzhledem ke známým skutečnostem se 

v roce 2020 příliš neudálo, snad krom letních 
aktivit. Jako vždy proběhl tábor Damašek, letos 
však ve „zmateném“ stylu. Povoleno bylo totiž 
maximálně sto lidí, ale na tábor nás jezdí i s per-
sonálem zhruba sto sedmdesát. Co si počít? 

Provedli jsme chirurgický řez 
a děti rozdělili na polovic. Kaž-
dá půlka jeden týden. I když by 
prakticky všichni raději strávili 
na táboře celých 14 dní, nako-
nec byli rádi, že mohli alespoň 
na týden, protože řada táborů 
se neotevřela vůbec. Tématem 
byly povídky a bajky z okolí 
Pusté Rybné – Švédové, Karel, 
Zpívající lípa… 

Druhým táborem pořáda-
ným naší skupinou byl putovní 
vodácký tábor pořádaný naši-
mi vodáky. Tentokrát se vydali 
v počtu 36 více i méně zkuše-
ných členů na řeku Sázavu. Během týdne krom 
splouvání řeky navštívili hrady, pivovar v Káco-
vě, vodácké muzeum a řadu dalších zajímavostí, 
které se cestou namanuly. Tábor byl ukončen 
křtem nových členů.

Díky virovým zákazům se neuskutečnila 
řada plánovaných aktivit.

 P. Erbes st.

Vodáci

Na táboře Damašek

Svatojosefská jednota Polička z.s.
Rok 2020 poznamenaný koronavirovou kri-

zí přinesl významné omezení společenského 
a kulturního života, proto i řadu pravidelných 
akcí, pořádaných Svatojosefskou jednotou Po-
lička, nebylo možno uskutečnit. 

V lednu proběhl Jordánský ples, již patnác-
tý v pořadí, po rozvolnění protiepidemických 
opatření bylo možné na konci prázdnin uspo-
řádat tradiční dětské odpoledne, tentokráte 

s velmi hojnou účastí dětí, jejich rodičů a pra-
rodičů. 13. září se pak uskutečnil Běh naděje, 
letos mimořádně bez finanční sbírky (vzhle-
dem k oficiálnímu celorepublikovému zrušení 
akce hlavním organizátorem).

Ve spolkovém domě Jordán nadále probíhají 
opravy vnitřních prostor, na podzim roku 2020 
byla zahájena rekonstrukce stropu v malém 
sálu. Děkujeme městu Polička za významnou 

finanční podporu.
Doufáme ve zlepšení epide-

miologické situace v roce 2021, 
aby bylo opět možné nabíd-
nout široké veřejnosti k pro-
nájmu prostory domu Jordán 
a Zahrady U Mlýna pro pořá-
dání svateb, rodinných oslav 
a dalších setkání.

Více o historii a aktuální čin-
nosti spolku naleznete na www.
jordanpolicka.cz.

Těšíme se na setkávání 
s Vámi v roce 2021.

�� Předseda spolku: Martin Baláš, tel. 
607 716 909.
�� Správce domu Jordán: Vít Kastner, tel. 

604 402 802.

Autor: manželé Hamanovi

Dětské odpoledne

Běh naděje
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Pontopolis z.s.
Asi k nejvýraznějším ak-

cím spolku v roce 2020 pa-
třil festival pantomimy Mime 
Fest, jeho program nabídl to 

nej z české a slovenské tvorby. Tradiční filmo-
vý festival o lidských právech Jeden svět jsme 
letos museli z důvodů pandemie velmi omezit. 
V rámci šablon jsme mohli uskutečnit několik 
workshopů pantomimy s Radimem Vizvárym 
a spolu se Skauty jsme se vydali do Liboháje, 
kde jsme s Lucií Juříkovou podnikli výpravu 

do Indie. Další projekt se rozjel do škol v celém 
Pardubickém kraji a nabídl přednášky Markéty 
Kutilové o Sýrii, dramatickou dílnu Lucie Ju-
říkové o Bengálské holčičce nebo workshop 
s Idou Kelarovou a dětmi z Čhavorenge.

Zkrášlili jsme naše zázemí na Riegrově ulici, 
a kromě obložení kuchyně, máme novou pro-
sklenou stěnu mezi kuchyní a hlavní místností. 
Připravili jsme další zajímavé projekty, o kte-
rých určitě uslyšíte v roce 2021.

www.pontopolis.cz

_ poličské spolky

Rybářské sdružení Vysočina 2020
Loňský rok byl z důvodu nečekané korona-

virové nákazy mimořádný, a i my rybáři jsme 
se museli během celého roku průběžně vy-
rovnávat s celou řadou problémů a omezení. 
Rok začal zimou – nezimou a poprvé v his-
torii našich životů led nenamrzl do bezpečné 
síly umožňující lov na dírkách. Již 20. února 
jsme rozváželi první velké jarní zarybnění 
do sportovních rybníků, které byly zcela bez 
ledu, tj. téměř o 1,5 měsíce dříve než v letech 
nedávných. Jarní sezóna se slibně rozjížděla, 
nicméně vzápětí byla silně zasažena 1. vlnou 
koronaviru. My jsme dokonce na celých 21 dní 
zakázali rybolov a dále zrušili téměř všechny 
rybářské závody, které jen na startovném při-
nesly v roce 2019 víc jak 2 mil. Kč.

Po zeslábnutí první vlny koronavirové krize 
se sezóna opět velmi rychle rozběhla, o rybo-

lov byl zcela mimořádný zájem. Loni jsme po 
25 letech od založení sdružení aktualizovali 
stav členské základny výměnou členských 
průkazů. K dnešnímu dni si nový průkaz vy-
zvedlo očekávaných 1.600 členů a dalších 121 
žadatelů o vstup do našeho spolku v roce 2020 
bylo přijato. Počet 121 nových členů za pouhý 
1 rok je nevídaný a svědčí o mnohém.

Po celý rok jsme průběžně zarybňovali. Cel-
kem jsme zarybňovali více jak 50× a vysadili 
i přes absenci závodů neuvěřitelných 90.000 ks 
ryb o váze 1032 q. Z toho cca 30.000 ks kap-
rů o váze 760 q a 45.000 ks pstruhů a sivenů 
o váze 227 q. Zbytek jsou amuři, líni, sumci, 
štiky, okouni, candáti apod. Musím napsat, že 
skutečné množství vysazených ryb překvapilo 
i mě. Za rok 2020 je téměř stejné, jak v roce 
2019, kdy bylo 18 závodů.

Musím též zmínit i mimo-
řádné dílo v podobě opravy 
a odbahnění rybníku Nový za 
celkovou cenu 1.050.000 Kč. 
V roce 2020 jsme konečně 
koupili i rybářské přepravní 
auto, jedná se o ojeté auto 
značky MAN v hodnotě 350 tis. 
Kč. Při této příležitosti musím 
opakovaně poděkovat za dob-
rovolné dary od našich členů 
ve výši cca 400 tis. Kč.

Jsem hluboce přesvědčený, 
že tento rok byl přes všechny 

potíže rokem velmi úspěšným. Moc se omlou-
vám, že zde nemohu vyjmenovat všechny členy, 
kteří opět během celého roku výrazně pomohli, 
nicméně mi dovolte napsat alespoň 3 jména, 
a to František Kopiště, Zdeněk Milota a Josef 
Švanda, kteří jsou stěžejním jádrem všech na-
šich pracovních akcí.

Musím poděkovat i rybářské stráži, jsem rád, 
že jsme proškolili 8 nových členů a u vody to 
bylo velmi znát.

Vážení a milí, ve svém životě jsem dospěl 
k poznání, že největším bohatstvím je práce 
a aktivita lidí. Jsem přesvědčený, že v našem 
rybářském společenství to platí dvojnásobně.

Na závěr mi dovolte poděkovat:
�� za slušné chování,
�� za dodržování našich pravidel,
�� za každé dobré slovo, morální podporu 

a podání ruky,
�� za podporu našeho konání.

Jsem velmi rád, že i rok 2020 byl rokem 
našeho zodpovědného chování. Celým rokem 
jsme prošli velmi úspěšně, nenadělali jsme 
žádné dluhy, a naopak ke konci roku, díky ob-
rovskému úsilí, zajistili částku 2 mil. Kč a za-
hájili odbahnění Limberského rybníku – „Po-
mezáku“. Akce, která by měla oficiální rozměr 
rozpočtu cca 11 mil. Kč.

Jaroslav Martinů
hospodář Rybářského sdružení Vysočina

Odbahnění Limberského rybníka
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Rok koronaviru 2020 ve Skautském středisku Tilia Polička
Rok 2020 začal lednovou registrací členů, 

setkáním oldskautů a první zimní brigádou na 
samovýrobu dřeva pro nový kotel…vše bylo 
jako v předcházejících letech. Nikdo netušil, že 
následně přijde pandemie koronaviru, která zá-
sadně omezí normální fungování života, školní 
výuku a zakáže setkávat se ve volném čase. 
Pro nás to znamenalo zrušení pravidelných 
schůzek i výprav a zákaz ubytování na skaut-
ské základně Maděra.

Tuto situaci jsme využili k provádění oprav 
a údržby na Maděře, na které nebyl při normál-
ním provozu čas. Hlavně se nám podařilo vybu-
dovat nový přístřešek pro zimní zásobu dřeva, 
především díky panu Dvořákovi, který poskyt-
nul střešní krytinu a tesaři panu Klejchovi.

Situace pro činnost se zlep-
šila po uvolnění lockdownu 
na konci května, a tak jsme 
v červnu uspořádali pravidelný 
střediskový koňobr, na kterém 
jsme zažili bleskovou povodeň. 
S přípravou táborů za přísných 
hygienických podmínek nastal 
další šok. Zřejmě z důvodu 
strachu z koronaviru nás ne-
pustil majitel louky na tábořiš-
tě u Nedvědičky, kde jsme měli 
nasmlouvané tři běhy táborů. 
Týden před prázdninami jsme 
museli hledat náhradu. Nako-
nec se vše podařilo a náš tábor 
proběhl se středověkým programem na táboři-
šti svitavských skautů v Trpíku u Lanškrouna. 
Skautská základna Maděra byla tradičně celé 
prázdniny obsazená letními tábory a kurzy až 
do začátku října, kdy přišla druhá vlna koro-
naviru a s tím opět zákaz setkávání a ubytování. 
Poslední akcí bylo již 27. setkání České tábor-
nické unie a skautů s trampskou písničkou. 
Činnost oddílů se částečně obnovila po prázd-
ninách před druhou vlnou covid-19. Krásnou 
akcí v září byl „Indický den,“který v Liboháji 
pro naše středisko uspořádala místní nezisko-
vá organizace Pontopolis.

I přes částečný pokles příjmů se nám i díky 
dotacím od města Poličky, ústřední a krajské 

rady Junáka a Pardubického kraje, podařilo 
úspěšně hospodařit. Postavili jsme zmíněný 
přístřešek, vyměnili starý bojler, obnovili ča-
lounění v krbovně, pořídili štípačku na dřevo 
a zajistili všechny nutné opravy a údržbu. 
Z ekologického grantu Pardubického kraje 
jsme doplnili nové aplikace k meteostanici na 
Maděře, doplnili knihovnu a obnovili směrovky 
k základně.

Všem členům a příznivcům poličského 
skautingu patří veliký dík za práci ve složitých 
a omezených podmínkách.

Mgr. Petr Nožka
vedoucí střediska

Klub zdraví Polička
Minulý rok Klub zdraví, který je provozován 

sborem Církve adventistů sedmého dne v Po-
ličce, uskutečnil navzdory ztíženým podmín-
kám několik vzdělávacích a poznávacích akcí.

Na jaře, ještě před první vlnou, jsme měli 
možnost dozvědět se od třech přednášejících 
více o našem zažívání. S panem Uhrinem o in-
formačním chaosu ve výživě, s paní Konečnou 
o pravdách a mýtech překyselení a s paní 
Kelemenovou o trávicím traktu vesele i vážně. 
Před prázdninami jsme se stihli setkat na před-
nášce pana Moskaly o nejsilnější medicíně. 
V září Klub zdraví podnikl výlet na opravený 
hrad Helfštýn a do Muzea Moravských bratří 
v Suchdole nad Odrou.

Navzdory nepříznivým pod-
mínkám pandemie věříme, že 
brzy nastane zlepšení situa-
ce a že opět bude příležitost 
setkání pro všechny, kterým 
záleží na zdravé stravě a život-
ním stylu. Přejeme vám pevné 
zdraví a Boží vedení do dalšího 
roku.

Za organizační tým,

Tomáš Ondráček
kazatel Církve adventistů 

sedmého dne

Tábor

Indie v Liboháji
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Běh naděje 2020
Koronavir ovlivnil tento ročník humanitár-

ní akce a Levity, hlavní pořadatel se rozhodl 
v roce 2020 zrušit finanční sbírku. 

Běh naděje se uspořádal, i když za jiných 
pravidel a podmínek, než jsme byli po celé 
roky zvyklí.

V neděli 13. září přišlo 81 účastníků. „Na-
děje přemáhá strach.“ A to je veliká výzva. 

Kdo nemá naději, bojí se. Vy, kteří jste se 
zúčastnili, dokazujete, že se nebojíte tuto 
tradici u nás v Poličce podpořit.

Setkali jsme se po obědě. Proběhla tra-
diční registrace – letos sloužila pouze pro 
statistické účely a pro případ hygieny. Při 
této příležitosti bylo možné se vyfotografovat 
v tričkách Běhu naděje.

Úvodem proběhla zdravice 
poslance Evropského parla-
mentu Mgr. Tomáše Zdechov-
ského a poté byl přečtený po-
zdrav starosty pana Jaroslava 
Martinů. Osvětu o rakovině 
poskytl MUDr. Vítězslav Ul-
rych v podobě článku, který 
obdržel každý na zadní straně 
diplomu.

Ve 14 hodin se na trasu 
do ulic vydali sportovci i ne-
sportovci na kole, koloběžce, 
vozíku, pěšky chůzí i během 

jinak než tradičně, protože probíhaly opravy 
v ulicích města Poličky.

Účastníci Běhu si na památku odnesli 
dárek, dostali občerstvení a někteří měli to 
štěstí vyhrát v tombole.

Nezapomněli jsme ani na pana Matouše. 
Za dlouholetého redaktora článků z Běhu na-
děje jsme drželi minutu ticha. Manželce Věře 
byly předány květiny na jeho hrob.

Poděkovat chci sponzorům a podporo-
vatelům: Pardubický kraj, město Polička, 
T.E.S., s. r. o. Polička, MO KDU-ČSL i Sva-
tojosefská jednota, z. s.

Děkujeme týmu kolegy Michala Popelky 
(do kterého patří Tomáš Popelka, Jiří Bulva, 
Ing. Marie Hamanová) za organizátorskou 
činnost.

Děkuji za tento mimořádný ročník a těším 
se na další dne 12. září 2021.

Miloslav Zezula
hlavní pořadatel

Podporovatelka Běhu naděje paní Novotná

Senioři ČR, Městská organizace Polička
Působíme zde již 10 let. Za tuto dobu prošlo 

naším spolkem na 400 členů. V současnosti 
máme 320 aktivních členů. Činnost našeho 
spolku je zaměřena na poskytování využití 
volného času důchodců podle jejich zájmu 
a přání. Za 10 let bylo uskutečněno mnoho 
akcí se zaměřením na vzdělávání, kulturu, 
sportovní a společenské vyžití a různé zájmo-
vé činnosti.

Spolupracujeme s městskými zařízeními, 
s mnoha podniky a právními subjekty ve měs-
tě. Činnost naší organizace vychází z progra-
mu plánu akcí na dané období a bývá doplňo-
vána o aktuální potřeby. Díky dobré spolupráci 
s městem Polička a městskými zařízení-
mi máme možnost konání společenských akcí 
v těchto zařízeních.

Rok 2020 byl ve znamení 30. výročí vzni-
ku seniorských a důchodcovských organi-
zací. Bohužel, s výskytem pandemie, nebyly 
naplněny všechny plánované akce podle 

našich představ. Přesto naše 
organizace uskutečnila na 
40 akcí s různým zaměřením. 
Zdařilá byla beseda s hejt-
manem Pardubického kraje 
JUDr. Martinem Netolickým 
o Zakarpatské Rusi. Dále se 
uskutečnilo 8 zájezdů po kul-
turních památkách a přírodě 
naší vlasti, společné vycházky, 
a především sportovní činnost 
byla velmi úspěšná. Podpořili 
jsme vyhlášenou sbírku Polič-
skými strojírnami na „NATY“ 
několika tisíci korunami. Přes 
všechny problémy byla činnost v uplynulém 
roce 2020 naplněna.

Děkujeme všem spolupracujícím orga-
nizacím a institucím za pomoc v roce 2020 
a těšíme se na další spolupráci v příštím ob-
dobí. Věříme, že se podaří zákeřnou nemoc 

zlikvidovat, abychom mohli nadále pokračovat 
v našem zbývajícím čase ve zdraví a spokoje-
nosti.

Za MO SČR Polička

Jaroslav Koráb
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_ sportovní kluby a oddíly

Atletika Polička v roce 2020
Členská základna oddílu se za rok 2020 roz-

šířila o cca 15 členů na počet 130, přibližně 
polovina se v letošním roce zúčastnila ales-
poň jednoho závodu. Sedm družstev soutěžilo 
v krajských přeborech. Družstvo mužů obhá-
jilo titul krajských přeborníků, ženy obsadily 
místo páté. Premiérové představení družstva 
starších žákyň skončilo osmým místem. V ka-
tegoriích mladšího žactva a přípravek jsme po 
několika letech neměli žádné družstvo ve finále.

Letošní rok byl ovšem velmi bohatý na indi-
viduální úspěchy:

Kristýna Šafářová obsadila 7. místo na MČR 
ve víceboji žen a 3. místo na Akademickém 
MČR, získala také 4 tituly krajské přebornice.

Lukáš Kvapil získal 6. místo a dvě 7. místa 
z MČR veteránů ve vrhačských disciplínách.

Daniel Hájek byl 7. na MČR v běhu do vrchu.
Dorostenec Marek Bukáček obsadil 13. mís-

to v běhu na 2 000 m př. na MČR a 41. místo na 
MČR v přespolním běhu.

Mladší žák Samuel Šafář 
získal celkem 7 medailí z kraj-
ských přeborů v hale, venku 
a ve víceboji.

Další medaile z krajských 
přeborů jednotlivců získali: 
nejml. žák František Groulík, 
ml. žákyně Sára Melezínko-
vá, st. žákyně Magdaléna Ot-
covská, st. žák Václav Šafář, 
muži Jan Tomšů, Jiří Machek, 
Ondřej Klimeš a Lukáš Kvapil 
a v kategorii žen Natálie Kadid-
lová, Marie Mourová a Žaneta 
Petrásová.

I v letošním roce proběhly tradiční seriály 
Střítežská míle a soutěž ve skoku vysokém ZŠ 
Na Lukách OPEN. První červnový den se oddíl 
zapojil do celonárodní akce Spolu na startu, 
která odstartovala sezonu na více než 170 sta-
dionech po celé zemi (účastníci na fotografii).

Oddíl funguje díky podpoře města Poličky 
a Českého atletického svazu a díky poskytnutí 
zázemí od Masarykovy základní školy.

Ondřej Klimeš
předseda oddílu

TJ Štefanydes Polička v roce 2020
V covidově nelehkém sportovním roce se 

poličští šachisté snažili o další cenné úspěchy! 
Počet aktivních registrovaných členů se ani 
za současné situace oproti předchozímu roku 
nesnížil a naše tělovýchovná jednota má stále 
těsně pod 50 členů. 

Bohužel, v závěru roku 2020, opustil naše 
řady nestor poličského šachu, pan František 

Houška. Není možné v tak krátkém příspěvku 
shrnout veškerou činnost, kterou pro králov-
skou hru za uplynulá desetiletí udělal! Čest 
jeho památce!

Více než polovinu naší členské základny 
tvoří mládežníci do 18 let. V této statistice se 
řadíme mezi největší šachové kluby v Pardu-
bickém kraji.

Uspořádali jsme turnaje pro 
dospělé i mládež, ale ani pro 
pořadatele to nebyl jednodu-
chý rok. Z nejvýznamnějších 
akcí je nutné zmínit závěrečný 
sraz 1. ligy družstev mládeže 
a několik kvalifikačních přebo-
rů mládeže.

Dospělí
A tým obsadil 7. místo v sil-

né skupině 2. ligy družstev. 
Oporou byl mistr FIDE Petr 

Červený, který na 1. šachovnici uhrál necelých 
75 % možných bodů. Úspěšně se do týmu za-
budovali naši starší žáci a dorostenci.

Petr Červený se pokoušel o zisk další normy 
mezinárodního mistra na několika turnajích. 
Nejúspěšnější byl v Mariánských Lázních, kdy 
v 10členné skupině skončil na 3. místě. Na zisk 
normy výsledek těsně nestačil.

Mládež
Naše mládežnické družstvo si zahrálo 1. ligu 

družstev mládeže.
V Krajském přeboru družstev mladších žáků 

jsme obsadili 7. místo.
Naši nejmenší šachisté obsadili v Krajské 

soutěži družstev žáků 4. místo.
Sokolovna hostila jednu z největších mlá-

dežnických akcí našeho kraje roku 2020 – 
1. ligu družstev mládeže!

David Schaffer

Účastníci závodu Spolu na startu

1. liga družstev mládeže v sokolovně
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Fitcentrum plavecký bazén
Ve složitém roce covidové pandemie 2020 

byl několikrát, na základě nařízení vlády ČR, 
přerušen provoz sportovišť. To se týkalo i po-

siloven a fitcenter, včetně našeho (Fitko VESLO 
Polička). Mnoho sportovců bylo v těchto obdo-
bích odkázáno na alternativní formu tréninku. 
I přes tyto značné problémy se našlo něko-
lik cvičenců a cvičenek, kterým se podařilo 
úspěšně dokončit své veslařské přípravy.

V kategorii žen nejvíce bodovaly Eva Petro-
vá (37) a Ing. Alena Pokludová (45). Tyto dvě 
závodnice skvěle obstály v konkurenci 103 žen.

V kategorii mužů byli nejvíce úspěšní Jiří 
Štěpánek (56) a Martin Síla (42), který se po-
sunul na pěkné 33. místo v konkurenci 382 
mužů.

Jiří Štěpánek vytvořil 2. 2. 2020 oficiální 
český rekord. V nepřerušené sérii uvesloval na 
kladkostroji více než 166 tun. Jeho výkon byl 
zapsán do České knihy rekordů a zaregistrován 
do České databanky rekordů.

Více o veslování na FB: Fitko VESLO Polička

Štěpánkovo veslování
TOP 20 muži:
1. místo Jiří Štěpánek 4152 opakování, 

2. Tomáš Lněnička 1613, 3. Jindřich Jílek 

1373, 4. Jarda Petr 1164, 5. Vojta Dubánek 
812, 6. Lukáš Čori 776, 7. Zdeněk Zavoral 
684, 8. Jarda Jirásek 672, 9. Jarda Holec 652, 
10. Milan Tůma 636, 11. Konstantin Ožinskij 
611, 12. Jakub Knettig 581, 13. Zbyněk Žižka 
573, 14. Ondřej Jung 566, 15. Vlastík Novák 
563, 16. Jarda Trávníček 561, 17. Petr Horní-
ček 506, 18. Jiří Jílek 505, 19. Stanislav Nožka 
493, 20. Vladimír Totušek 481

TOP 20 ženy:
1. místo Jana Navrátilová 481, 2. Eva Pet-

rová 464, 3. Alena Pokludová 298, 4. Hana 
Javůrková 294, 5. Silvia Vislocká 282, 6. Pav-
la Hajská 263, 7. Iva Novotná 246, 8. Lída 
Nožková 229, 9. Markéta Švandová 228, 
10. Majka Martinů 211, 11. Lenka Andrlíková 
138, 12. Veronika Maršálková 133, 13. Andy 
Roušarová 128. 14. Sandra Štěpánková 122, 
15. Lenka Vejdělková 116, 16. Tereza Vomáč-
ková 115, 17. Jana Kovářová 115, 18. Marie 
Balášová 113, 19. Tereza Dospíšilová 107, 
20. Markéta Peňáková 104

Zleva: Eva Petrová, Ing. Alena 
Pokludová, Martin Síla, Jiří Štěpánek

Oddíl Karate Polička
Oddíl funguje pod záštitou Střediska volné-

ho času Mozaika. Základnu tvoří 63 karatistů 
ve věku od 7 let až po dospělé. Nejstarší člen 
letos dokonce oslavil šedesáté narozeniny.

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 mi-
stra 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.

V roce 2020 se náš oddíl stal pořadatelem 
letního soustředění EMESKAI. Jako zázemí 
pro přibližně 70 karatistů posloužila velká 
sportovní hala Základní školy Na Lukách Po-
lička. K dispozici jim bylo 370 m2 tatami, uby-
tování ve škole, školní jídelna se skvělou ku-
chyní a venkovní areál s tartanovým povrchem 

a umělým trávníkem. Seminář 
se zvládl na jedničku a laťku 
jsme nasadili vysoko tak, že 
i další ročník si všichni přejí 
u nás. Vše je již v jednání.

A nakonec několik výsledků 
poličského oddílu:
�� 1. místo, Martina Pachov-

ská, Boje ženy absolutní
�� 1. místo, Martin Kohut, 

Forma Tertia Set
�� 1. místo, Petr Štarmann, 

Boje muži pod 13 let
�� 2. místo, Filip Chládek, 

Boje muži pod 13 let
�� 2. místo, Martin Kohut, Boje muži 

6-3. kyu
�� 2. místo, Jan Hegr, Forma Tertia Set
�� 2. místo, Kryštof Tomáš, Forma Secunda 

Set

�� 2. místo, Filip Chládek, Forma Prima
�� 3. místo, Josef Král, Boje muži absolutní
�� 3. místo, Jan Hegr, Boje muži 6-3. kyu

Radovan Andrle
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TJ Spartak Polička, z.s.
TJ svoji činnost vyvíjí prostřednictvím pěti 

oddílů. Jsou jimi lyžování, stolní tenis, tenis, 
volejbal a rekreační sporty. Spartak provozuje 
a má ve vlastnictví několik sportovišť: sokolov-
nu, venkovní volejbalové kurty, budovu tenisu 
a tenisových kurtů, lyžařskou chatu s vlekem.

Sokolovna byla v provozu, pokud dovolil 
koronavirus. Stejně tak ostatní sportoviště. 

Byla prováděna běžná údržba. V malém sále 
sokolovny se také cvičilo. Je zde Spinning 
a Fit & Fun Studio Aleny Pavlišové, které nabí-
zí široké spektrum pohybových aktivit a cviče-
ní. V někdejších prostorách kotelny sokolovny 
je posilovna.

V sokolovně byla vybudována společen-
ská místnost a kuchyňka s novými spotřebiči. 

V budově tenisu byla provedena výměna oken. 
V areálu lyžařského vleku byly zmodernizovány 
turnikety. 

TJ Spartak Polička, z.s. měla na konci roku 
2020 v oddílech 349 členů.

František Harašta
předseda TJ Spartak Polička

Činnost tenisového oddílu TJ Spartak Polička 2020
Rok 2020 byl pro všechny, tedy i pro tenis 

úplně jiný. Skoro nic s výjimkou ledna a úno-
ra neproběhlo tak, jak mělo. V omezené míře 

jsme se snažili trénovat a zúčastňovat se turna-
jů. V roce 2020 jsme měli v soutěžích družstev 
přihlášeny pouze čtyři družstva. Soutěž mini-
tenistů a babytenistů se nehrála. Vůbec poprvé 
se soutěže hrály vyřazovacím způsobem, tedy 
čtvrtfinále, semifinále a finále. 

Nejlépe se se systémem soutěží popasovalo 
družstvo mladšího žactva, které všechny zápa-
sy vyhrálo a získalo 1. místo. Družstva starší-
ho žactva, dorostu a seniorů obsadila shodně 
5. místa.

Na našich dvorcích bylo pořádáno celkem 
12 turnajů. 5 jich bylo pro registrovanou mlá-
dež, 2 pro hráče neregistrované a 5 turnajů 
bylo v rámci soukromých aktivit.

Poslední prázdninový týden se konalo, za fi-
nanční podpory města Poličky, pro naše hráče 
mládežnických kategorií, tradiční soustředě-

ní na našich dvorcích, kterého se zúčastnilo 
22 hráčů.

Jedenáct našich hráčů a hráček se po celý 
rok více či méně zúčastňovalo turnajů jednot-
livců jak na našich dvorcích, tak i na dvorcích 
v jiných městech. Mezi nejaktivnější hráčky 
patřily: Šárka Dostálová se 17 turnaji, Veronika 
Uhlířová s 11 turnaji a Štěpánka Vodehnalová 
s 10 turnaji.

Samostatný příběh psal náš nejmladší člen 
Vojtík Zerzán, který bojoval statečně v katego-
rii minitenis pro šesti a sedmileté děti. Vojtík 
hrál celkem na 16 turnajích, kde sbíral cenné 
zápasové zkušenosti. 

Na základě dosažených výsledků, vyhlašu-
jeme hráče roku našeho oddílu. Za rok 2020 
toto ocenění získala Veronika Uhlířová.

V roce 2020 měl náš oddíl 72 členů.Družstvo mladšího žactva

Stolní tenis TJ Spartak Polička 2020
Poličští stolní tenisté za sebou mají další, 

podivnou, přesto úspěšnou sezónu.
Největším úspěchem je bezesporu to, že 

pokud situace dovolí a domovská herna od-
dílu Sokolovna v Poličce není uzavřena, bývá 
tu „narváno“. Během tréninků i zápasů je herna 
plná lidí a stolní tenis baví.

Velmi podařeným počinem bylo rozšíření 
39. ročníku tradičního Novoročního turnaje 
ve stolním tenisu. Díky „neomezení hranic“, se 
zúčastnilo neuvěřitelných 42 hráčů ze všech 
koutů naší země. 

Turnaj se oproti předešlým ročníkům vyzna-
čoval vysokou herní kvalitou a o krásné a dlou-
hé výměny nebyla nouze. Nejlepším poličským 
hráčem byl Roman Češka, který po krásných 
výkonech došel do osmifinále.

Celkové výsledky:
Soutěž jednotlivců
�� 1. Theodor Filip (SK Svinov)
�� 2. Kalabis Petr (TJ Sokol Čechovice)
�� 3. Mazůrek Matěj (SKST Baník Havířov)

Soutěž dvojic
�� 1. Petr Kalabis – Radim Lechner (TJ 

Sokol Čechovice)
�� 2. Matěj Mazůrek – Theodor Filip (SKST 

Baník Havířov)
�� 3. Karel Tůma – Orság David (TJ Sokol 

Rebešovice)

Družstvu A ve složení Češka, Baláš, Ševčík, 
Trnka a Ulrich O., kterému se nakonec podaři-
lo se štěstím udržet v elitní soutěži i pro další 
sezónu, stihlo začít ročník 2020/21 v krajské 

soutěži a na konci roku drží 3. příčku nabité 
soutěže. Zejména pokrok Ondry Ulricha je 
potvrzením jeho tréninkové píle a výsledkový 
příspěvek pomohl celému družstvu ve vyrov-
naných kláních.

Plánované soutěže dalších 3 družstev 
v Okresním přeboru, kde pomalu získávají 
zkušenosti i naši mladí hráči, bohužel omezil 
Covid-19, takže zůstáváme připraveni.

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům 
a fanouškům, kteří navštěvují naše zápasy 
a vytváří našim borcům při vyhrocených klá-
ních dokonalou domácí atmosféru.

Více informací a fotografií z našich utkání 
naleznete na našem FB účtu – Oddíl stolního 
tenisu TJ Spartak Polička.

Za oddíl Josef Baláš
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HC Spartak Polička z.s.
V sezoně 2019/2020 startovalo „A“ mužstvo 

v Krajské hokejové soutěži Vysočiny. Úplně ne-
známými soupeři našeho celku byla mužstva 
Telče, Zastávky u Brna, Velkého Meziříčí „B“, 
Náměště nad Oslavou, Bystřice nad Pernštej-
nem a Velké Bíteše „B“. Celá soutěž byla ukon-
čena těsně před branami čtvrtfinále z důvodu 
celosvětové nákazy a konečné pořadí bylo tedy 

stanoveno po výsledcích základní části. HC 
Spartak Polička obsadil 2. místo za Telčí.

Juniorka získala bronzovou příčku po zá-
kladní části. Mohla však pokračovat ve skupině 
o postup do extraligy juniorů, ale poslední pro-
hraný zápas základní části je poslal do skupiny 
o umístění. V této skupině zvítězili.

Dorost našeho oddílu čítal pouze 8 hrá-
čů. Doplnění sestavy z jiných 
klubů se nepodařilo, a proto 
převážná většina z nich dopl-
ňovala juniorku.

Mladší žáci obsadili pěkné 
4. místo z 8 účastníků. Jediná 
hráčka tohoto mužstva Šar-
lota Stýblová reprezentovala 
náš oddíl a Pardubický kraj 
na Olympiádě mládeže v Kar-
lových Varech, a to v rychlo-
bruslení.

Díky velkému úsilí a zodpo-
vědné práci hlavního trenéra 
mládeže Miloše Grubhoffera 
ml. se stále zlepšuje práce 

s těmi nejmenšími. V sezoně hráli svoje soutěže 
hokejisté ročníků 2009, 2010, 2011 a 2012. Na 
mužstvo přípravky navazuje i nábor do oddílu, 
a to v podobě „Základny“. Celkem se zapojilo 
25 dětí. Ve spolupráci s Mozaikou zajišťoval 
náš oddíl každou středu tzv. „Bruslení s Mozai-
kou“, v neposlední řadě probíhala výuka brus-
lení dětí z mateřských školek. Zúčastnilo se 169 
dětí, a to ze všech MŠ z Poličky a okolních obcí.

Odchovanec našeho oddílu Míra Kukla na-
stupoval v sezoně 2019/2020 v l. lize mužů 
v Litoměřicích, ale jinak je kmenovým hráčem 
Hradce Králové. Míra se v tomto ročníku do-
stal do výběru reprezentace na MS hráčů do 
20 let mezi posledních 9 obránců, ale startovat 
mohlo jen 7. V definitivní závěrečné nominaci 
byl ale vyřazen.

Ještě jednou k náboru malých hokejistů. 
Rodiče, přiveďte svoje děti na Zimní stadion 
v Poličce. Při prvních krůčcích vám zapůjčí-
me brusle a přilbu. Po případném zapojení do 
přípravky, kde už se hrají soutěže, zapůjčíme 
vašemu dítěti celou výstroj.

Letní příprava
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Oddíl odbíjené TJ Spartak Polička
Oddíl pracuje především s mládeží, z dospě-

lých zůstali v soutěži pouze muži, a to v kraj-
ském přeboru na 4. místě.

Pandemie koronaviru citelně zasáhla i do 
našeho sportovního dění. Některé soutěže se 
nedohrály. Volejbalisté, rodiče, prarodiče, tre-
néři marně čekali na další šanci zasportovat si, 
zafandit si, na pocity štěstí a vítězství. Přesto 
hodnotíme volejbalovou sezónu jako velmi 
zdařilou.

V nejmladší kategorii přehazované dívek 
jsme se opět vrátili na pódiová místa, náš tým 
obsadil 6. místo. Kategorie trojic byla obsaze-
na jak chlapci, tak děvčaty. Zde jsme brali me-
dailová umístění. Chlapci i děvčata A týmů si 
vybojovali stříbro, kategorie děvčat ještě brala 
bronzové umístění. Bohužel, byly přerušeny 
festivaly barevného minivolejbalu.

Mladší žákyně obsadily 6. místo a v novém 
ročníku nechaly o sobě slyšet na předních 
umístěních v tabulce. Povedl se jim husarský 
kousek, když nenašly přemožitelky na tradič-
ním turnaji, na Zmrzliňáku.

Starší žákyně sahaly po zla-
té medaili, soutěž se nedohrá-
la, o jeden bodík byl A tým na 
druhém místě, „Béčko“ skonči-
lo 13. Druhé místo získal tým 
i na Palačinkovém turnaji ve 
Svitavách.

Děvčata odehrála i řadu zá-
pasů v rámci Českého poháru.

Starší žáci obsadili 6. místo.
Kadetky nastupovaly 

v 1. lize, soutěž se též nedohrá-
la, děvčata skončila na pěkném 
18. místě z 36 týmů. Toto umís-
tění znamenalo zachování ligo-
vé příslušnosti v dalším roční-
ku. Společně s juniorkami i ony odehrály Český 
pohár, kde se dostaly mezi první šestnáctku. 
Pro ně rok 2020 znamenal stříbrný vítr. Stříbro 
braly na turnajích v Náchodě i v Lupenici.

Aneta Mlynářová a Eva Šlosrová, družstvo 
starších žákyň a kadetek byly oceněny v anketě 
Sportovec Poličky 2020. Ocenění za dvaadva-

cetiletou práci z mládeží získala v anketě Spor-
tovec Svitavska i trenérka kadetek.

I přes omezení sportovních aktivit uspořádal 
oddíl dvě týdenní soustředění, pro chlapce na 
poličských kurtech a dívky v Česticích.

Mgr. Ludmila Haraštová
předsedkyně oddílu

Čestice 2020
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Sk8 Slalom Polička z.s.
Letošní rok byl i pro náš sport těžký. Z řady 

světových závodů se uskutečnilo pouze něko-
lik a my jsme měli to štěstí, že i přes celkovou 
covidovou nepřízeň, se nám podařilo naše tra-
diční dva závody uspořádat.

Že je Polička skejtovou metropolí, dokazuje 
i kvalitní zahraniční účast na tradičním srpno-
vém Skate’n’Roll Polička 2020. Mimo stan-
dardní velké závody jsme byli schopni, i přes 
dané okolnosti, uspořádat ještě jedny lokálněj-
ší závody v červnu, kde byla meziměstská čes-
ká reprezentace. Dalším úspěchem je i tradiční 
Skate ‘n’ Chill CAMP, který slouží pro sdílení 

zkušeností a znalostí. I letos se koučování ujali 
ti nejlepší jezdci z Evropy. Děkujeme městu 
Polička a Vysočina Areně, bez kterých by tuto 
akci bylo velmi obtížné uspořádat.

Standardně vynikající výsledky i v sezoně 
2020 předvedla naše skejtová omladina. Bo-
hužel jsme se neúčastnili zahraničních závodů, 
jelikož jich bylo pouze několik a ty pro nás byly 
z finančních anebo technických důvodů nedo-
stupné.

Petr Martinů skončil celkově druhý v Čes-
kém poháru v kategorii juniorů. Nicméně 
svého soupeře, Daniela Syrového, ve většině 

vzájemných soubojů porazil, 
ale chyběly mu body ze závo-
dů, kterých se nemohl účastnit.

V kategorii Teens kralovala 
Emily Martinů, která stabil-
ně podávala skvělé výsledky 
a díky tomu se i stala vítězkou 
Č. P. Druhé i třetí místo v Čes-
kém poháru putovalo také do 
Poličky. Na druhém místě se 
umístil Martin Falt a o pár 
bodů za ním pak Marie Madě-
rová. Čtvrté místo se ztrátou 
jediného bodu bral Tomáš 

Mach, šestá byla Tereza Dvořáková a osmá 
potom Anička Šafránková.

Jedinou naší zástupkyní v kategorii Kids 
byla Verča Johanová, která se zúčastnila polič-
ských závodů a ty vyhrála!

V ženské kategorii v současné době nemá-
me žádnou zástupkyni, a proto uvítáme jakou-
koliv nadšenkyni, která by s námi ráda jezdila 
na prkně!

Kategorii amatérů reprezentoval vynikající 
trenér poličských skejtových nadějí Petr Duda 
a bral čtvrté místo v celkovém hodnocení Čes-
kého poháru. V kategorii Masters pak zajel 
osmé místo Petr Klein.

V kategorii PRO jsme měli hned několik že-
lízek v ohni a zadařilo se! Zdeněk Mach vyhrál 
v celkovém součtu Český pohár a hned o pár 
bodů za ním se umístil Petr Matouš. Čtvrtý jim 
dýchal na záda Standa Nožka! Pohár sice mění 
majitele, ale zůstává tam, kam patří, v Poličce, 
a to je hlavní!

Děkujeme moc všem za podporu, městu Po-
lička a vám, našim fanouškům zvláště. Doufáme, 
že se potkáme zase všichni 31. 7. a 1. 8. 2021 
mezi kuželkami na kopci v Širokém Dole a na 
nábřeží Svobody v Poličce.

Závody Polička 2020

Sportovní kluby POLIČKA, z.s.
Oddíl kopané byl v Poličce založen v srpnu 

1922. Letos v létě oslavíme již 99. let od zalo-
žení. V současnosti má oddíl kopané 8 fotba-
lových mužstev v různých věkových kategorií, 
ve kterých je aktivních 141 členů. V uplynulém 
roce 2020 žádné mužstvo ve své kategorii žád-
ného úspěchu či neúspěchu nedosáhlo, vlivem 
nedohrání jarních ani podzimních mistrov-
ských soutěží z důvodu nákazy COVID-19.

Areál SK Polička
V areálu se nachází 2 travnaté hrací plochy 

(tréninkové osvětlené), hřiště s umělým povr-
chem na házenou a hokejbal. Po celý rok je 

možnost ubytování v autokempu, ubytovně 
a k občerstvení je k dispozici celoročně otevře-
ná hospoda s venkovním posezením. Hospoda 
byla v roce 2020 pronajata soukromé osobě, 
zrekonstruována a změněn i název na „V OF-
SAJDU“. V prostorách poličského stadionu je 
také hodně využívaný street workoutový park.

Oddíl kopané je vedený výkonným výborem 
SK Polička, jehož předsedou je Ing. Roman Ky-
silko, místopředsedou Ing. Jozef Opina a členy 
výboru pak jsou Václav Obolecký, Martin Klein, 
Jarmil Andrle a Petr Scheib.

U Liboháje 60, 572 01 Polička
www.skpolicka.wordpress.com
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_ sportovní kluby a oddíly

CYKLO-SKI klub Polička z.s.  
Sportovní klub s ambicemi vychovávat vý-

konnostní sportovce v mládežnických katego-
riích, organizovat pohybové aktivity dospělých 
a pořádat lokální sportovní akce. 
�� Cca 45 členů (12 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 2020
Vydrželi jsme v pohybu, kondici a normál-

ní náladě – nejlepší to kombinaci k podpoře 
imunity a prevenci proti nemocem, a to sami, 
s rodinou a kamarády, v této šílené COVID 
době. Uspořádali jsme závody i v době, kdy se 
všichni báli, šli jsme příkladem.

Lyžování 
Špatné sněhové podmínky, pouze 2 týdny 

jsme v Poličce jezdili na běžkách. Uspořádali 
jsme jeden „SRANDA“ závod (12 lidí). 

Závody: 
�� Jizerská 50 – z Poličky a okolí 18 závod-

níků (umístění mezi 500 a 3000)
�� Krkonošská 70 – 40 týmů, 11. místo 

v kategorii 50 km muži

�� Jesenická 24 hod – 
3. místo veteránský 
tým doplněný o dámu 
v kategorii MIX
�� 24 hod. Vysočiny – 

2. místo MIX dvojice
�� Marcialonga (Itálie 70 

km) – 8 mužů z Poličky 
a okolí (umístění mezi 
1500 a 3000)

In line  
Uspořádali jsme jako jedi-

ní 2 skutečné závody seriálu 
RVYTO – kolečkové lyže + In 
line brusle, těsně po 1. loc-
kdownu, rekordní účast 40 lidí, závěr na Luc-
kém vrchu.

Cyklistika 
Uspořádali jsme již 34. ročník Časovky na 

Lucký vrch „memoriál Libora Šafáře“ – těsně 
před 2. lockdownem s rekordní účastí 220 
závodníků a celkem cca 500 lidí.  Nádherná 
oslava pohybu, společenství a přírody naší 
Vysočiny. 

Závody a výsledky: 
�� Pohár ČMV: účast cca 5 mládežníků, 

celkově 2. místo Radim Klusák
�� Český pohár XCO: účast 4 mládežníků, 

sbírali zkušenosti

�� Silniční závody: cca 8 vítezství na časov-
ce na Lucký vrch a na lokálních závodech.

Těžký rok 2020 ukázal a zdůraznil význam 
sportovních klubů, různých spolků a důležitost 
společenství. Musíme to udržovat a rozšiřovat. 
Těšíme se na setkání ve stopě a v sedle kola 
v krásném okolí našeho města.  Velmi rádi vás 
všechny uvítáme na lyžařských, In line a cykli-
stických závodech 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

Časovka na Lucký vrch
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Gymnázium Polička
Gymnázium Polička vstoupilo 

v uplynulém roce do druhého sto-
letí své existence. Škola poskytuje 
všeobecné vzdělání ve čtyřletém 
a osmiletém oboru; ve školním roce 

2019/2020 na gymnáziu studovalo 346 stu-
dentů. Škola disponuje moderním zázemím 
a vybavením pro výuku, sportovní a další vol-
nočasové aktivity.

Velká část roku 2020 proběhla z důvodu 
nepředvídatelné epidemie koronaviru v režimu 
distanční výuky. Škole se podařilo distanční 
vzdělávání zahájit prakticky několik málo dnů 
po plošném uzavření škol v březnu 2020. Kva-
litní a vyvážená distanční výuka bez zásadní-
ho dopadu na úroveň vzdělávání pokračovala 
do června a nakonec bohužel i v následujícím 
školním roce s drobnými přestávkami až do 
konce kalendářního roku 2020.

Vedle samotné výuky se podařilo zorganizo-
vat celou řadu doprovodných a studentských 
aktivit, mimo jiné jmenujme např. online před-
nášky doc. Michala Stehlíka, doc. Jana Hábla, 
horolezce Radka Jaroše, generála Petra Pavla, 
veterána RAF Toma Loma a mnoha dalších. 
V online režimu pokračoval také přednáškový 

cyklus Poličsko mluví o vzdělávání. Tradiční-
mi studentskými aktivitami přispěli i studen-
ti, a tak jsme se dočkali online Adventních 
pondělků a Mikulášské nadílky. V roce 2020 
naopak neproběhla celá řada připravovaných 
akcí, především zájezdů do zahraničí.

I přes obtížnosti školního roku dosáhla řada 
našich studentů skvělých výsledků – opět na-
mátkou: Anežka Vargová a Jan Tulis byli oce-
něni titulem Mladý talent Pardubického kraje, 

Jan Tulis navíc získal 11. místo v celostátním 
kole Biologické olympiády. Klára Pallová se 
umístila na 7.–11. místě národního kola překla-
datelské soutěže Juvenes Translatores.

Z investičních akcí se v roce 2020 podařilo 
dořešit havárii na střeše sportovní haly a do-
končit plánovanou rekonstrukci všech střeš-
ních ploch na ostatních objektech školy.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Výuka v rouškách

SOŠ a SOU Polička
Polička zaujme nejenom svou bohatou 

kulturní tradicí, ale na malé město i poměrně 
vysokým počtem institucí realizujících vzdělá-
vání, bezesporu sem patří SOŠ a SOU Polič-

ka, která má ve školství své pevné místo, což 
stvrzuje i titul Nejoceňovanější gastronomic-
ká škola v ČR. Naše škola přináší studentům 
možnost vzdělávat se v maturitních oborech 

Gastronomické služby a Hotel-
nictví a cestovní ruch. Dále po-
skytuje vzdělávání na tříletém 
odborném učilišti v oborech 
Kuchař-číšník, Cukrář, Řez-
ník-uzenář a Pekař. 

Škola rozvíjí potenciál svých 
studentů tradičními osvěd-
čenými postupy, navíc se ale 
samozřejmě nebrání moder-
ním trendům vzdělávání, které 
přirozeně vyplývají z vývoje 
potřeb společnosti.

Zodpovědně připravuje žáky na výkon bu-
doucího povolání, zajišťuje jim účast na mezi-
národních stážích (Francie, Chorvatsko, Itálie) 
a vede je k úspěšnému absolvování gastrono-
mických soutěžních přehlídek. Součástí vzdě-
lávání je i pořádání prestižních kurzů carvingu, 
barmanství, teatenderovství a baristiky, které 
jsou cennou zkušeností pro svět gastronomic-
kého dění.

O školních aktualitách jsou pak studenti i ve-
řejnost pravidelně informováni na webových 
stránkách školy, Instagramu či Facebooku, 
nově můžete podniknout virtuální prohlídku 
školy (https://www.soupolicka.cz/), která do-
plňuje tolik oblíbené dny otevřených dveří.

Příznivci gastronomie, jste u nás vítáni.
J. Boháčová

SOŠ a SOU Polička
Gastro – SOŠ a SOU Polička

_ poličské školství
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Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o.
Současná nelehká celková situace, včetně 

nařízení vlády o uzavření škol, nás postavila 
před úkol obohatit vztahy s žáky i veřejností 
o on-line komunikaci. Aktivně jsme ji zapojili 
do veškerých akcí školy formou on-line vyučo-
vání, prezentací, dnů otevřených dveří, burz 
škol a též školní soutěže odborných dovedností.
�� jsme střední odborná škola s tradicí od 

r. 1929
�� učební obory: Kadeřník, Rekondiční 

a sportovní masér, Operátor skladování, ve 
školním roce 2021/2022 nově obor Repro-
dukční grafik; čtyřleté maturitní obory: Ve-
řejnosprávní činnost, Kosmetické služby, 
Ekonomika obchodu a služeb; nástavbové 
obory: Podnikání v denní i kombinované 
formě; profesní kvalifikace v oborech ma-
sér, kosmetička, obchodní činnosti – kur-
zy – certifikované zkoušky
�� odborné stáže – Senát Parlamentu ČR, 

Svaz českých a moravských spotřebních 
družstev v Praze, stání správa, podnikatel-
ské subjekty

�� spolupráce se smluvními partnery v regio-
nu – smlouvy o zajištění odborného výcvi-
ku a odborných praxí žáků
�� ocenění žáků starostou města Poličky, 

Ocenění v senátu ČR – Mladý řemeslník 
roku 2020
�� tradiční Soutěž odborných dovedností pro 

žáky oborů Kadeřník a Kosmetické služby 
v letošním roce on-line, práce žáků byly 
umístěny na stránkách školy, Facebooku, 
Instagramu, kde mohla hlasovat o vítězi 
široká veřejnost; Dny otevřených dveří – 
formou on-line prohlídka školy, ukázky 
odborných dovedností, prezentace oborů, 
zapojení žáků do prezentací formou no-
vých metod informačních technologií
�� spolupráce s DPS Penzion Polička, Do-

movem pro seniory v Bystrém – masáže; 
spolupráce s MÚ Polička na projektech – 
soutěž odborných dovedností a den s ve-
řejnou správou
�� průběžná modernizace zařízení a vybavení 

učeben a salonů pro žáky

�� od počátku uzavření škol na jaře i na pod-
zim zajištěna pravidelná kvalitní distanční 
výuka teorie i praxe s přihlédnutím k indi-
viduálním potřebám žáků

Budeme doufat, že tato obtížná vzdělávací 
situace pro žáky i učitele nebude trvat dlouho 
a vše se vrátí co nejdříve zpět k normálu.

Ing. Marcela Mrázová, ředitelka školy

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Kapacita školy 510 

žáků byla téměř naplně-
na i v roce 2020. Celkem 
27 zaměstnanců se spolu 
s žáky školy stará o odkaz 
a šíření díla Bohuslava 

Martinů. Svojí bohatou činností podporujeme 
kulturní život v našem městě. Výuka a práce 
pedagogů všech čtyř vyučovaných oborů 
představuje své výsledky prostřednictvím ve-
řejných kulturních akcí, mezioborových pro-
jektů či na soutěžích a soutěžních přehlídkách, 
výstavách, aj., a to jak ve městě, v širším regi-
onu tak v rámci celé republiky.

Rok 2020 nám však ukázal nové cesty a si-
tuace. Namísto vrcholících soutěží, na které se 
žáci připravovali, přišlo začátkem března díky 
onemocnění Covid-19 uzavření školy. Nikdo 
z nás nic podobného nečekal. Pustili jsme se 
do práce formou distanční výuky, a to 10 dní 
po uzavření škol. Zpočátku trochu kostrbatě, 
ale postupně jsme se zlepšovali. Výuky se 
zúčastnilo 94 % všech žáků školy. I přes tech-

nické složitosti a nedostatečné vybavení jak na 
straně školy, tak na straně našich žáků, jsme 
toto období zvládli a koncem června uspořáda-
li absolventský koncert žáků hudebního oboru 
s vernisáží výstavy prací absolventů výtvarné-
ho oboru s názvem Barevné tóny absolventů 
ZUŠ. Úplný závěr roku pak patřil všem, kdo 
mají umění a naši školu rádi – sešli jsme se ko-

nečně všichni spolu na školní zahradě v rámci 
akce Open Air ZUŠ. Tančilo a muzicírovalo se 
skoro tři hodiny…

Poprvé po jedenácti letech bylo zrušeno 
konání celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav 
Martinů.

Podzimní období nám opět zakázalo běž-
nou výuku a tak – tentokrát už lépe vybaveni 
jak technicky, tak metodicky – pustili jsme se 
do další práce prostřednictvím počítačů. Do-
šlo k mírnému poklesu žáků – celkově jsme 
k 30. 9. 2020 měli 477 žáků. S vírou v lepší 
zítřky jsme pracovali na přípravě koncertu ke 
130. výročí narození Bohuslava Martinů, Vá-
nočních koncertů a dalších akcí. Nic z toho se 
však nepodařilo zrealizovat, škola tedy využila 
možnosti pořízení záznamů a poprvé v historii 
své koncerty zveřejnila na svém youtube účtu. 
Zdá se, že se umění přesouvá do nového pro-
storu…

Více o činnosti školy na 
www.zusbmpolicka.cz

MgA. Gabriela Vraspírová VorbováTaneční obor

_ poličské školství
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Masarykova základní škola Polička
Školu navštěvuje 661 žáků z Poličky a blíz-

kého okolí. Škola pracuje jak se žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami tak i s žáky 
nadanými.

Naši žáci každoročně výborně reprezentují 
školu i město v mnoha soutěžích. Rok 2020 
byl však v tomto ohledu poněkud jiný a z hle-
diska vzdělávání náročný.

Loňský březen přinesl ukončení prezenční 
výuky na školách a rovněž konání dalších po-
stupových kol soutěží. Školní život se zastavil 
a všichni jsme se ocitli v naprosto nové situ-
aci, s kterou se seznamovali nejen učitelé, ale 
i děti a rodiče.

Na prvním stupni paní učitelky pravidelně 
ukládaly přehled probíraného učiva na nástěn-
ku v Komens. Na druhém stupni bylo pro lepší 
koordinaci zvoleno prostředí Google Classro-
om. Jednalo se o systém nástěnky třídy, kde 
se žákům a učitelům zobrazily veškeré uložené 
materiály.

S blížícím se koncem 
prázdnin jsme všichni dou-
fali v opětovné otevření ško-
ly a v normální školní život. 
14. říjen však přinesl další zá-
kaz přítomnosti žáků ve škole 
a přechod na prezenční formu 
výuky prostřednictvím Google 
GSuite.

Velmi pozitivní změnu při-
nesl rok 2020 ve stavebních 
úpravách školy. Náročná akce 
s názvem Stavební úpravy 
a bezbariérové řešení budo-
vy byla naplánována na letní 
prázdniny. Nejviditelnějším 
moderním prvkem vnitřních prostorů se stal 
prosklený lanový výtah pro imobilní osoby. 
Zásadní proměnou prošly odborné učebny 
a kabinety přírodovědných předmětů, dílna, 
kuchyňka a klub. V učebnách došlo k renova-

cím podlah, elektroinstalaci a vybavení novým 
nábytkem. Samostatnou kapitolou je zajiš-
tění nového připojení k internetu a pořízení 
bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do 
budovy.

Základní škola Na Lukách Polička v roce 2020
Základní škola Na Lukách Polička je úplná 

základní škola poskytující vzdělávání dětem 
z Poličky a přilehlých obcí.

Na konci roku 2020 navštěvovalo školu 396 
žáků v 19 třídách (z toho 10 tříd na 1. stupni).

Žáci pracují podle vlastního Školního vzdě-
lávacího plánu, který je zaměřen, kromě běžné 
výuky, na rozšířenou výuku matematiky, výu-

ku cizích jazyků, dramatickou výchovu a těles-
nou – sportovní výchovu.

Na prvním stupni nabízíme v jedné paralelní 
třídě výuku s prvky programu Začít spolu.

Výuku anglického jazyka zavádíme od první 
třídy.

Škola je zapojena do projektů Les ve škole, 
a Sportuj ve škole, ve kterém žákům nabízíme 

zdarma radost z pohybu, a to 
nejen v kolektivních spor-
tech. Vybrané žákyně druhé-
ho stupně aktivně pracovaly 
v dějepisném projektu Příběhy 
našich sousedů.

Učitelé, ale i žáci, s mnohdy 
velkou pomocí rodičů, poznali 
výuku na dálku (tzv. distanční 
vzdělávání), které nám připra-
vil Covid-19. Již během mě-
síce března jsme byli schopni 
navzájem komunikovat přes 
prostředí Teams (Microsoft 
365).

Ve škole i přes výrazné omezení aktivně 
pracuje Spolek přátel ZŠ Na Lukách, jejich 
uspořádané akce (Zahradní slavnost, školní 
kavárničky…) rozvíjí nejen naše žáky, ale 
mnohdy i jejich rodiče.

Škola provozuje doplňkovou činnost
�� pronajímá prostory školy včetně 

sportovní haly s horolezeckou stěnou 
a venkovního sportoviště (nově nabízíme 
sportovcům v hale čtyři badmintonové 
kurty)
�� připravuje obědy pro žáky i cizí strávníky

Pro žáky bylo pořízeno nové vybavení do 
učebny výtvarné výchovy a dále byl vymě-
něn nevyhovující nábytek v některých kabi-
netech a třídách. V letošním roce započala 
rekonstrukce okolního prostředí školy, kde 
plánujeme obnovit hrací prvky pro školní dru-
žinu, vybudování venkovní učebny a zároveň 
bude okolí školy osázeno novými stromy, keři 
a rostlinami.

Doba roušková ve 2.A

Nový výtah

_ poličské školství
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Speciální mateřská škola a základní škola Polička
Speciální mateřská škola a základní škola 

v Poličce 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 autis-
mem.

Dvacet žáků navštěvuje základní školu zří-
zenou podle par. 16 odst. 9 školského zákona, 
která je určena žákům s lehkým mentálním po-
stižením. 23 žáků se středně těžkým mentál-
ním postižením, těžkým mentálním postižením, 
více vadami a autismem navštěvuje ZŠ speciál-
ní a 4 žáci jsou v přípravném stupni.

Žáci naší základní školy pracují podle ŠVP 
s mírně upravenými výstupy oproti žákům zá-
kladních 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 se zapojili 

do projektu Šablony II pro ZŠ se zaměřením 
na polytechnické vzdělávání. Součástí Šablon 
je i čtenářský klub, práce s ICT, projektové 
dny jak ve škole, tak mimo školu. Jsme také 
zapojeni do projektu Ovoce do škol a také 
platíme obědy některým dětem prostřednic-
tvím nadace Women for women. Účastníme se 
Recyklohraní – sběr a třídění odpadu. V rámci 
školního roku pořádáme i řadu akcí, při kte-
rých žáci nesedí jen v lavicích. Užíváme si na 
výletech, pořádáme projektové dny, soutěžíme 
v pěveckých, sportovních, výtvarných i dalších 
soutěžích, každoročně organizujeme Benefiční 
koncert, soutěž škol „Jarní zpívání – karaoke“ 
a veřejnou vánoční besídku.

Jsme škola se vším, co do správné školy pa-
tří. Máme nově zateplenou školní budovu a teď 
se soustředíme na pokračování úprav naší 
školní zahrady. V roce 2020 jsme museli mno-
ho aktivit zrušit, všichni víme proč, ale pevně 
věříme, že zase bude lépe.

 Každý, kdo by chtěl vědět více o novinkách 
i našich dalších aktivitách, nás najde na www.
szspolicka.cz. 

Děkujeme sponzorům a městu Polička za 
poskytnuté finanční prostředky.

Mgr. Miroslava Zrůstová, zástupce ředitele

Mateřská škola Rozmarýnek Polička v roce 2020
Školu navštěvovalo čtyřicet pět dětí ve věku 

3–7 let. Děti byly rozděleny do dvou tříd podle 
věku.

Počet dospělých – čtyři pedagogové, dvě 
asistentky, dvě kuchařky, školnice, vedoucí 
stravování.

Probíhaly aktivity pro předškolní děti před-
školáček, veselá angličtina, veselé pískání na 
zobcovou flétnu.

Byla uskutečňována logopedická péče ko-
lektivní a individuální formou pod dohledem 
logopeda.

Spolupracovali jsme s těmito školami 
a organizacemi: Masarykova ZŠ, ZUŠ, Mozai-
ka, CBM, Městská knihovna, Divadlo Zlatý klíč, 
Srdíčková víla, Divadlo Jo-jo, Ekocentrum 
Skřítek, Prestige photo, Záchranná stanice 
a ekocentrum Pasíčka.

Absolvovali jsme plavecký výcvik a dopravní 
výchovu, cvičení na trampolí-
nách.

V závěru školního roku jsme 
 uskutečnili dva projektové dny 
v Záchranné stanici a ekocen-
tru Pasíčka a na hájence Ma-
děra, děti v krásné přírodě po-
znávaly živočichy nejen v zajetí, 
ale i v jejich přirozeném pro-
středí, zábavnou formou získá-
valy vědomosti a osvojovaly si 
kladný vztah ke krajině a životu.

Oslavovali jsme Masopust, Velikonoce, Den 
matek, Den dětí, Pasování školáků, sv. Miku-
láše, Vánoce.

Vybavovali jsme třídy novými knihami, hrač-
kami, didaktickými pomůckami, tělocvičným 
náčiním, výtvarným materiálem.

O letních prázdninách získala budova novou 
střešní krytinu.

Docházelo k modernizaci prostor mateřské 
školy, některých zárubní a dveří, podlahových 
krytin.

Byla organizována schůzka pro rodiče bu-
doucích prvňáčků s učitelkami Masarykovy zš.

Probíhalo pravidelné vzdělávání pedagogů 
a školení zaměstnanců.

Děti byly vedeny k samostatnosti, k důsled-
nému dodržování hygienických návyků, ke 
kamarádství, respektování dětí a dospělých, 
upřímnému a slušnému chování.

V jarním období byla mš mimořádně na mě-
síc uzavřena kvůli chřipkové pandemii. I závěr 
roku byl tímto stavem velmi ovlivněn.

Romana Tulisová

Naše školní zahrada

_ poličské školství
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MŠ Čtyřlístek v roce 2020
Nový rok v naší MŠ začal obvyklou slavností 

Tří králů, následně zimu provázely radovánky 
ve sněhu i masopustní veselka…

Od poloviny března byl kvůli výjimečnému 
stavu spojenému s nemocí Covid-19 provoz 
v mateřské škole dva měsíce bez dětí. Kontakt 
s dětmi a rodiči byl veden přes webové stránky, 
kde děti plnily úkoly a mohly se alespoň na dál-
ku zapojit do vzdělávání. Mezitím se pracovalo 
naplno… Pomocnou ruku přiložil každý při šití 
roušek a výměně podlahových krytin v šatnách 
dětí a ve třídě Lištiček. Po skončení nouzového 
stavu se provoz opět navrátil do „běžných“ ko-
lejí. Děti se vzdělávaly, jak byly zvyklé, pouze 
se upravila hygienická pravidla a opatření ome-
zující šíření nákazy. Děti trávily více času venku 

na čerstvém vzduchu a využí-
valo se her pořádaných v pří-
rodě, které vytvořilo Středisko 
volného času Mozaika.

V novém školním roce děti 
navštívily zábavní a poznávací 
centrum Eden v Bystřici nad 
Pernštejnem, které nezklama-
lo svým bohatým programem. 
Závěrem roku děti překvapily 
své rodiče adventní on-line 
besídkou.

Doufáme v lepší rok 2021 
a přejeme si zdraví pro naše 
děti a jejich rodiny.

H. Divoká, MŠ Čtyřlístek

Mateřská škola Luční Polička
Mateřská škola Luční Polička je rozdělena 

na čtyři oddělení, kde se vzdělávají ve smíše-
ných třídách děti od 2 do 7 let. V rámci projek-
tu Šablony II, spolufinancovaném EU, máme 
k dvouletým dětem přiřazenu chůvu.

Od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení Mateřské 
školy Luční Polička a Mateřské školy Polička, 
Hegerova 427.

Děti mají v rámci MŠ možnost navštěvovat 
kroužek „Angličtina pro nejmenší“, který je 
pod záštitou Zeleného domečku.

V roce 2020 nás čekala spousta aktivit, které 
ale vzhledem k situaci spojené s pandemií, mu-

sely být zrušeny. Podařilo se nám uskutečnit 
pouze projektový den ve spolupráci s Ekocen-
trem Skřítek pod názvem „Volání země“, který 
byl financován z projektu MŠ Luční Šablony II.

Jednou z akcí, kterou se nám bohužel nepo-
dařilo zrealizovat, byl den otevřených dveří ke 
40. výročí otevření mateřské školy.

V tomto školním roce jsme obohatili zahradu 
MŠ o nové hřiště s balančními prvky.

Spojovací chodbu uvnitř budovy jsme ne-
chali vymalovat krásnými motivy lučního kvítí.

Na třídách A a C došlo k výměně židliček 
a stolečků pro děti.

Mateřská škola, Palackého nám 181
Naše MŠ má 2 oddělení, ve kterých se vzdě-

lává 50 dětí ve věku 2–7 let. Pracují zde 2 pro-
vozní pracovnice a 5 pedagogů. 

Pro děti v průběhu roku připravujeme širo-
kou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit 
v rámci školy nebo ve spolupráci s dalšími or-
ganizacemi ve městě.

Covidová situace nám v jarních měsících 
školu uzavřela, v té době pro děti probíhala 

distanční výuka formou básni-
ček, písniček, pracovních listů 
a výtvarných výrobků.

Velmi důležitá je pro nás 
spolupráce s rodiči, spokoje-
nost dětí i zaměstnanců školy.

_ poličské školství
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Činnost SVČ Mozaika Polička v roce 2020
Rok 2020 ve Středisku volného času Mozai-

ka Polička byl hodně netradiční. Aktivní trávení 
volného času s Mozaikou bylo velmi omezené 
a tím i celý chod Mozaiky.

Poprvé jsme museli zrušit velké akce pro 
veřejnost – Čarodějnice, Čas pro neobyčejné 
zážitky, Broučkování, Čerty a Vánoce v Mozai-
ce.

Bez aktivního trávení volného času v pra-
videlných zájmových kroužcích zůstalo doma 
i našich přihlášených 756 klientů.

V jarní vlně pandemie jsme začali bez zavá-
hání šít roušky pro potřebné.

Proběhla také rekonstrukce 
podlah v klubovnách Mozaiky.

V květnu jsme mohli obnovit 
provoz dopravního hřiště ale-
spoň pro veřejnost. Možnosti 
navštívit odpoledne dopravní 
hřiště využilo od května do 
července 884 účastníků.

Letní rozvolnění nám umož-
nilo pořádání táborů. Uspořá-
dali jsme 13 táborů – příměst-
ských, pobytových, vodáckých, 
koňských a také poznávací 
tábor pro dospělé. Celkový 
počet táborníků: 266.

V září 2020 jsme zrealizova-
li Kurz týmové spolupráce pro ZŠ Na Lukách 
Polička Společně to zvládneme. Kurzem prošlo 
122 dětí z osmi tříd prvního stupně.

Naše tradiční akce jsme nahradili akcemi 
s motem „Mít kam jít“. Připravili jsme deset 
samoobslužných tras pro všechny věkové 
kategorie. Hry byly v parku, na cyklostezce, 
u přehrady, u chovatelského areálu a nejatrak-
tivnějším místem byl Liboháj.

Místo našich tradičních dílen jsme dětem 
připravili 1305 balíčků s návody a výtvarným 
materiálem na tvoření ke dveřím Mozaiky.

Veškeré informace o naší činnosti naleznete 
na www.mozaika-policka.cz

Irena Chroustovská
SVČ Mozaika Polička

_ poličské školství

Dětský domov Polička
Uplynulý rok 2020 byl náročný pro děti i za-

městnance našeho domova. V jarních měsících 
jsme se snažili co nejlépe zvládnout situaci 
způsobenou pandemií COVID-19 a zajistit ce-
lodenní péči o děti po uzavření škol. Zaměřili 
jsme se především na nastavení hygienických 
pravidel tak, abychom co nejvíce chránili zdra-
ví nás všech. Učili jsme se za pochodu zvlád-
nout s dětmi distanční výuku a snažili se také 
o pestrost jejich volnočasových aktivit v této 
omezující době.

Velká úleva přišla v létě, kdy děti mohly vy-
razit na letní tábory, kde zažily spoustu dob-
rodružství a odpočinuly si tak od prostředí 
dětského domova. Podzimní epidemiologická 
situace nám dala také zabrat. Potýkali jsme se 
s karanténou dětí i zaměstnanců. Díky velkému 
nasazení všech se nám ji podařilo zvládnout.

Vánoce si děti i přes vládní omezení užily. 
Díky projektům Daruj hračku, Staň se Je-
žíškem pro děti z DD a také díky dalším spon-
zorům se jim splnila jejich přání.

Během roku 2020 došlo také k dalšímu 
posunu v naplnění naší vize transformace. Po-
stupně opouštíme budovu dětského domova 
a usilujeme o to, aby všechny děti mohly žít 
v bytech či domě v Poličce a okolí. V první 
polovině roku byla dokončena projektová do-
kumentace stavby nového domu pro manage-
ment a jednu rodinnou skupinu dětí a v měsíci 
říjnu se dům začal stavět. V průběhu roku 
2021 bychom měli opustit stávající budovu DD 
a přestěhovat se.

M. Přiklopilová
ředitelka DD Polička

Vánoce

Broučkování

Peklo v parku



34

Evangelický sbor v Poličce
Život Evangelického sboru v Poličce byl 

v průběhu pandemického roku zasažen podob-
ně jako celá společnost. Při organizaci setkání 
bylo zapotřebí sledovat vládní opatření. 

Celkem jedenáct nedělí proběhlo bez bo-
hoslužeb v našem chrámu, poprvé od jeho 
postavení v něm nebyly slaveny Velikonoce. 
Kapacita kostela umožnila alespoň omezenou 
oslavu Vánoc. Někdy se v kostele k bohosluž-
bám střídaly dvě či tři skupiny účastníků, aby 
nebyl překročen povolený počet. Zvláště mrzu-
tý byl podzimní zákaz společného zpěvu.

Jiná než bohoslužebná setkání nebyla po 
většinu roku povolena. Duchovní život se 
přesunul do domácností a na internet, kde 
se objevila pestrá nabídka mluveného slova 
i hudby. Rovněž některá sborová setkání se za-
čala konat prostřednictvím internetu. Zvláštní 
pozornost si zaslouží lidé, kteří nemají přístup 

k internetu nebo zůstali uzavřeni sami doma 
či ve zdravotnickém zařízení. I k nim jsme se 
snažili najít cestu. 

Smutné byly okamžiky pohřbů, kde směla 
být jen nejužší rodina. 

Naopak radostné bylo léto, kdy první nápor 
nemoci opadnul a pod širým nebem se konala 
řada svateb, přičemž některé páry se rozhodly 
pro vstup do manželství právě během jarního 
lockdownu. 

V nejistotě ohledně začínajícího školního 
roku se 1. září v kostele sv. Michaela konalo 
ekumenické shromáždění s modlitbami za 
žáky a učitele, aby nesnadné období přečkali 
co nejlépe.

Církev žije ze společných setkání, nucená 
izolace připomněla potřebu lidské blízkos-
ti a křehkost života mnohým otevřela cestu 
k modlitbě. Rok 2021 snad již bude rokem 

obnovy. Kéž lidé věřící i nevěřící jsou úspěšní 
v hledání naděje a jedni druhým jsme při tom 
pomocí a obohacením.

Jiří Tengler, farář

_ poličské církve

Římskokatolická farnost Polička
Když jsme počátkem ledna vítali na náměstí 

živým betlémem nový rok, netušili jsme, že je 
to na dlouhou dobu poslední větší akce, kterou 
si budeme moci dovolit. Obzvláštní radostí pro 

farnost bylo, že 11 dětí mohlo na konci září při 
slavnostní mši svaté přistoupit k prvnímu sva-
tému přijímání. 

Přestože příležitosti k setkávání byly tolik 
vzácné, velmi nám záleželo na tom, aby se ani 
ve všemožně ztížených podmínkách nevytra-
tilo vědomí, že farnost je i nadále domovem 
poličských věřících. Společně jsme hledali 
a objevovali nové cesty, jak si navzdory fy-
zické vzdálenosti zůstat nablízku. Děti každý 
týden nacházely na našem webu videa, která 
jim zprostředkovala výuku náboženství, skrze 
kameru byl se svými farníky v intenzivním kon-
taktu také otec Tomáš. Pandemie totiž ukázala, 
že leckterý farář dokáže být také podprůměr-
ným youtuberem. Tímto dálkovým způsobem 
jsme zvládli i velkou vánoční soutěž, kdy farní 

rodiny putovaly více než měsíc do Betléma za 
narozeným Ježíškem. 

Stejně, jako po celý rok pokračovaly práce 
na opravách svatojakubského chrámu, neza-
stavila se ani individuální duchovní péče. A tak 
i přes mnohdy výrazná omezení, týkající se 
možnosti účasti na bohoslužbách, mohli věřící 
ve farnosti přijímat svátosti Církve, fungovaly 
pro ně úterní kněžské hodiny, kdy byl otec To-
máš plně k dispozici pro svátost smíření či pro 
duchovní rozhovor, a pokud to bylo jen trochu 
možné, nevynechávaly se návštěvy u nemoc-
ných. 

Velké a vděčné díky patří všem těm, kdo se 
i v tak složitém a nezvyklém roce o naši farnost 
jakoukoli službou trpělivě a obětavě starali. 
A nebylo jich vůbec málo…

Eva Vymětalová

Oprava kostela sv. Jakuba
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_ poličské organizace

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Bezbariérový dům pro 100 obyvatel je 

rozdělen na 80 bytových jednotek s kuchyň-
skou linkou a koupelnou. V domě žijí senioři 
a hendikepovaní lidé ve věku od 35 do 95 roků. 
Obyvatelům domu je poskytnuto ubytování 
v bytech zvláštního určení, mají možnost vyu-
žívat pomoc pečovatelské služby v činnostech, 
které sami nezvládají, mohou využívat stravo-
vání 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
Zajišťuje pomoc v oblasti péče o domácnost, 

zajištění stravy a péče o vlastní osobu uživa-
telů. Denně od 7:00 do 19:00 hodin poskytuje 

terénní a ambulantní služby 
seniorům, osobám chronicky 
nemocným, zdravotně posti-
ženým i rodinám s dětmi. Po-
máhá překlenout přechodné 
období se zhoršeným zdravím 
tam, kde vlastní síly nebo péče 
rodiny nestačí.

V tomto roce byla služba ná-
pomocna 133 uživatelům z Po-
ličky a spádových obcí a bylo 
poskytnuto 10.200 hodin péče.

Volnočasové aktivity
Rok plný překvapení. Od jara jsme muse-

li naše plány měnit podle dané situace. Šili 
jsme pro seniory roušky a uzpůsobovali život 
v DPS Penzion podle nařízení vlády. Ale i přes 
nejistotu, která nás v tomto roce doprovázela, 
se podařilo uskutečnit akce, které seniory při-
vedly na jiné myšlenky. Za všechny například 
výlety – přehrada, Balda, cukrárna Lubná, gri-
lování se zpěvem. V rámci projektu Propoju-
jeme generace se senioři sešli s dětmi z MŠ 
u společenských her. Celkem se na akcích 
sešlo 3 715 seniorů.

Poličská univerzita třetího věku se tento rok 
z důvodu pandemie koronaviru nemohla usku-
tečnit, a tak připravená témata budou poslu-
chačům přednášena v roce následujícím.

Za kolektiv DPS „Penzion“ 

Mgr. Pavel Brandejs

Oblastní charita Polička
Oblastní charita Polička poskytuje osm soci-

álních, dvě zdravotní služby a služby navazující.
V r. 2020 zažily velký rozvoj Charitní pečo-

vatelská služba a Osobní asistence, které jsou 
po dobu rekonstrukce Charitního domu č. 4 
přestěhovány do Tylovy ulice č. p. 247. Oproti 
r. 2019 se navýšil počet hodin v CHPS o 600 
a v OA o 2000 hodin.

Další rozvíjející se službou je služba Ote-
vřené dveře. Tato bezplatná služba poskytuje 
podporu dospělým lidem s duševním onemoc-
něním na Poličsku a spádovém území a přes 
všechna omezení poskytla podporu 76 lidem. 
Sídlí také v Tylově ulici č. p. 248.

Rodiny s dětmi využívají sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi – Šance pro rodinu 
a Centrum náhradní rodinné péče. Šance pro 
rodinu podporuje rodiny již deset let.

Pro dospělé osoby s mentálním a kom-
binovaným postižením jsou určeny služby 
Denní stacionář a sociálně terapeutické dílny 

– AC dílny. V Denním stacionáři se podařilo 

navýšit počet pracovníků o půl úvazku, takže 
můžeme poskytovat službu osobám s těžkým 
mentálním postižením.

Dvě Sociálně terapeutické dílny se přestě-
hovaly do náhradních prostor v SOŠ a SOU na 
ul. ČSL armády, kde jsme našli vlídné přijetí 
a klienti tak i přes všechna omezení rádi do dí-
len docházejí. Výrobky klientů jsou prodávány 
v charitním obchodě Fimfárum.

Charitní ošetřovatelská služba (domácí zdra-
votní péče) s Domácím hospicem sv. Michaela 
je zdravotní služba, která poskytuje speciali-
zovanou odbornou zdravotní péči pacientům 
přímo v jejich domácnosti. V r. 2020 ošetřily 
naše sestřičky celkem 282 pacientů a provedly 
22963 úkonů.

Půjčovnu zdravotních a kompenzačních 
pomůcek se podařilo dovybavit 4 novými oxy-
generátory, které okamžitě začaly sloužit lidem 
s plicní nedostatečností.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje oka-
mžitou a účinnou pomoc osobám bez přístřeší. 

NDC podpořilo celkem 17 osob 273 kontakty. 
Doplňkovou službou centra je humanitární 
šatník, který poskytuje ošacení a materiální 
pomoc.

Všechny výše uvedené skupiny využívají 
služby odborného sociálního poradenství Ob-
čanské poradny. Poradna poskytla v Poličce 
a konzultovnách v Litomyšli a Bystrém celkem 
475 konzultací 390 novým klientům.

Investiční akcí roku byla a je rekonstrukce 
budovy č. p. 10 na ul. Vrchlického, která se rea-
lizuje díky získané dotaci a za velkého přispění 
dárců – děkujeme všem.

Velké poděkování patří všem pracovníkům 
za zvládání mimořádné pomoci obyvatelům 
Poličky a okolí za mimořádných podmínek 
v r. 2020.

Podrobnější a aktuální informace o všech 
poskytovaných charitních službách jsou zve-
řejněny na internetové stránce www.policka.
charita.cz.

Propojujeme generace
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T.E.S., s. r. o. 2020
Rok 2020 měl pro městskou obchodní spo-

lečnost T.E.S., s. r. o. poměrně turbulentní 
vývoj, především z hlediska činnosti střediska 
sportovních služeb.

Teplárenství:
V kotelně Svépomoc jsme vyměnili dosluhu-

jící ovládací software kotelny. A u téže kotel-
ny jsme opravili ochoz pod vrcholem komína. 
V roce 2020 jsme začali zásobovat teplem dům 
č. p. 309 v ulici Smetanova. T.E.S., s. r. o. pro-
vozuje v Poličce celkem 20 kotelen.

Technické služby:
V roce 2020 jsme provedli řadu výsadeb 

stromů a keřů. Z těch rozsáhlejších výsadeb 
je možné zmínit dosázení stromů k cyklostez-
kám do Bořin a do Modřece, vysázení švestek 
k silnici do Modřece a doplnění živého plotu na 
břehu Synského rybníka, kam bylo zasazeno 
900 kusů habru.

Bytová správa:
V roce 2020 jsme přijali do správy 21 

nově vybudovaných bytových jednotek. 
T.E.S., s. r. o. je největším správcem bytového 
fondu v Poličce, k 31. 12. 2020 spravoval 1111 
bytových a nebytových jednotek.

Bazén:
V roce 2020 díky vlád-

ním omezením v souvislosti 
s pandemií navštívilo plavec-
ký bazén při veřejném plavání 
8 624 osob. V roce 2019 přišlo 
20 374 návštěvníků. Hloubka 
bazénu je 3,90 m, a tak byl vy-
užíván k výcviku potápěčů ze 
širokého okolí. Bazén byl pro-
najímán plaveckým klubům, 
sportovním klubům a školním 
sportovním kroužkům.

Plavecká škola: Zajišťova-
la v dopoledních hodinách 
plaveckou výuku pro žáky 
ZŠ I. a II. stupně a pro děti z poličských, ale 
i okolních mateřských škol od 2. ledna do 
11. března 2020, dále od 1. září do 9. října 2020.

Kurzy: Plavání kojenců a batolat probíhalo 
ve vířivém bazénku, ostatní kurzy jako je pla-
vání rodičů s dětmi ve velkém bazénu probíha-
ly od ledna do 11. března 2020. Dále probíhaly 
zdokonalovací kurzy Kapříci, Delfínek, Kosat-
ka, kurz pro dospělé neplavce a zdokonalovací 
kurz pro dospělé do 11. března a po prázdni-
nách od 7. září do uzavření 9. října 2020 podle 
vládního nařízení.

Sauna: Poličskou saunu na bazénu navště-
vovali nejen dospělí, ale i rodiče s dětmi a ko-
lektiv dětí z MŠ Pomezí. Provoz sauny probíhal 
od ledna do 11. března a od 16. září do 9. říj-
na 2020. V roce 2020 se saunovalo 1 776 osob, 
v roce 2019 přišlo 4 125 lidí. Pokles návštěv-
nosti je dán vládními omezeními.

Posilovna: Provoz posilovny je pod vedením 
zkušeného instruktora pana Jiřího Štěpánka. 
Posilovací a rekondiční stroje využívají nejen 
muži, ale i ženy.

Ubytovací zařízení:
Ubytovací zařízení „Balaton“ u koupaliště 

bylo využíváno nejen pro rekreace, ale i pro 
slavnostní příležitosti, jako je oslava narozenin, 
výročí a podobně.

Koupaliště:

V roce 2020 byla vyšší návštěvnost než 
v roce 2019. V roce 2020 přišlo 16 377 ná-
vštěvníků, v roce 2019 navštívilo koupaliště 
15 376 lidí. V provozu byla modrá skluzavka 
20 m dlouhá, ale také sedmimetrová žlutá sklu-
zavka s vodním zdrojem, brouzdaliště s vyhří-
vanou vodou a malým vodotryskem, plážové 
hřiště a venkovní tenisový stůl.

Zimní stadion:
V roce 2020 byl provoz zimního stadionu 

v souvislosti s vládním nařízením díky pande-
mii omezen. V měsíci září byl opraven výměník 
chlazení ledové plochy. Na zimním stadionu se 
kromě tréninků a zápasů hokejových oddílů 
pořádá pravidelné veřejné bruslení, koná se 
zde Amatérská hokejová liga. V zimním stadio-
nu funguje půjčovna bruslí. Mimo hokejovou 
sezónu je na plochu pokládán povrch pro in-

-line bruslení.

Aktuální informace z T.E.S., s. r. o. najdete 
v našich webových stránkách www.tespolicka.
cz.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň v roce 
2020 a těšíme se na spolupráci v roce 2021.

Za T.E.S., s. r. o.
Ing. Cobe Ivanovski a Mgr. Andrea Zachová.

_ poličské organizace

Poličské koupaliště

Týden hokeje
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_ poličský rozpočet 2021

Příjmy (v tis. Kč)
Daně sdílené a výlučné 164 000,00
Správní a místní poplatky 
(odpady, veřejné prostranství, 
registr vozidel, daň z hazardních 
her aj.)

19 100,00

Dotace běžné a kapitálové 45 923,50
Lesní hospodářství 16 189,00

Školství (odvody odpisů příspěv. 
org., návratná fin. výpomoc 
Masarykovy ZŠ, ostatní příjmy)

10 737,00

Kultura a sport (odvody odpisů 
přísp. org., návratná fin. výpomoc 
Městské knihovny Polička)

13 835,00

Pronájmy bytů, prostor 
sloužících k podnikání, pozemků, 
kanalizace

27 107,00

Prodeje pozemků, splátky bytů 
a ostatní prodeje majetku

9 248,40

Ostatní příjmy (třídění odpad. 
materiálu, parkovné, pokuty aj.)

4 291,00

Financování (použití zdrojů 
z minulých let)

36 309,20

Celkem příjmy a financování 346 740,10

Výdaje (v tis. Kč)
Životní prostředí a vodní 
hospodářství

26 866,00

Svoz komunál. odpadu, opravy 
kontejnerů a plochy pod kontejnery

7 753,00

Modernizace čistírny odpad. vod 3 000,00
Aktualizace generelu kanalizace 1 750,00
Opravy kanalizace 6 000,00
Péče o vzhled obcí, veřejnou zeleň 
a květinová výzdoba města

1 400,00

Park v lokalitě Bezručova 2 000,00
Ostatní výdaje (monitoring 
kanalizace a skládky v Širokém 
Dole, studie využití lesoparku 
Liboháj, dotace Svazku obcí 
Vodovody Poličsko aj.)

4 963,00

Lesní hospodářství 25 989,00
Výdaje spojené s činností 8 977,00
Služby související s těžbou dřeva 11 280,00
Opravy cest a meliorace 1 800,00
Lesní technika a technický objekt 
na výrobu štípaného dřeva včetně 
výkupu pozemku

2 952,00

Ostatní výdaje 980,00
Cestovní ruch a zahraniční 
spolupráce

1 561,00

Příspěvek na činnost IC 550,00
Členské příspěvky svazkům obcí 481,00
Zahr. spolupráce a ostatní výdaje 530,00
Školství 34 259,00
Mateřské školy 7 535,00
Základní školy a školní jídelny 13 390,00
SVČ Mozaika Polička 1 057,00
ZUŠ B. Martinů Polička 917,00
Stavební úpravy a bezbarierové 
řešení v hlavní budově 
v Masarykově ZŠ Polička včetně 
návratné finanční výpomoci

10 000,00

Ostatní výdaje 1 360,00

Kultura a sport 50 459,00
Městská knihovna Polička 4 875,00
Projekt "Centrum technického 
vzdělávání Polička" v prostorách 
Městské knihovny Polička

10 119,00

Tylův dům 7 794,00
Městské muzeum a galerie Polička 6 294,00
Divadelní spolek Tyl 1 118,00
Hrad Svojanov 3 354,00
T.E.S., s. r. o. Sportovní služby 10 172,00
Jitřenka a Ročenka 1 130,00
Městské hradby a kašny na nám. 3 500,00
Ostatní výdaje (výročí B. Martinů, 
opravy ostatních památek, 
osvětlení hradeb, radnice aj.)

2 103,00

Činnost městského úřadu 56 381,00
Výdaje spojené s činností 51 224,00
Místní zastupitelské orgány 4 007,00
Rekonstrukce prostor pro 
veřejnost městského úřadu

1 150,00

Městská policie 2 790,00
Výdaje spojené s činností 2 590,00
Rozšíření kamerového systému 200,00
Sociální věci 8 028,50
DPS "Penzion" Polička 5 781,00
Pěstounská péče 651,50
Provoz ubytoven pro bezdomovce 
a osob bez přístřeší

848,00

Ostatní výdaje (příspěvek svazku 
obcí AZASS, výdaje pro sociálně 
vyloučené osoby aj.)

748,00

Místní hospodářství 12 721,00
Údržba a správa bytového fondu 2 160,00
Prostory sloužící k podnikání, 
veřejné WC, parkovací automaty

1 815,00

Opravy a rekonstrukce majetku ve 
vlastnictví města

1 182,00

Výkupy pozemků a výdaje s nimi 5 864,00
Rekonstrukce smut. obřadní síně 1 700,00

Komunikace a investiční výstavba 78 550,00
Čistota města a údržba 
komunikací

5 333,00

Provoz a opravy VO 2 950,00
Správa hřbitovů a likvidace odpadů 4 140,00
Udržování veřejné zeleně 5 063,00
Opravy a rekonstrukce 
komunikací a chodníků

8 200,00

Parkoviště 7 300,00
Rekonstrukce mostu a lávky 
v městském parku

7 900,00

Rekonstrukce ulice Pálená, Fortna, 
Štěpničná (včetně kanalizace)

18 000,00

Rekonstrukce nemovitosti 
ul. Hegerova 374, Polička

7 000,00

Studie využití budovy dětského 
domova

1 000,00

Výměna svítidel VO II. etapa 6 050,00
Ostatní opravy a investice 
(osvětlení komunikací, plavecký 
bazén, centrální hřbitov aj.)

5 614,00

Ostatní výdaje 45 936,10
Sbory dobrovolných hasičů, 
krizové řízení

1 752,00

SDH Modřec požární vozidlo 1 780,00
Osadní výbory 3 777,00
Veřejně prospěšné práce 
a dobrovolnická činnost

1 320,00

Dotace neziskovým organizacím 8 220,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 20 000,00
Daň z přidané hodnoty a daň 
z nemovitosti

5 260,00

Ostatní výdaje (městská doprava, 
dopravní značení, úroky z úvěrů, 
vztah ke státnímu rozpočtu aj.)

3 827,10

Financování (splátky jistin úvěrů) 3 199,50

Celkem výdaje a financování 346 740,10
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_ poličský cestovní ruch

Česká inspirace 2020
Veletrhy:
�� Go + Regiontour Brno – 

společné materiály 
v expozici Českého 
dědictví UNESCO

�� Slovakiatour Bratislava, samostatná 
expozice ČI + ČDU
�� Holiday World Praha, samostatná expozi-

ce ČI + ČDU
�� Dovolená Ostrava, samostatná expozice 
ČI + ČDU

Ozvěny České inspirace 2020
Proběhla pouze jediná výměna: Polička a Li-

tomyšl
�� Toulovcovy prázdninové pátky v Poličce
�� Mime Fest z Poličky na Litomyšlské 

veselici

Reklamní kampaň zaměřená na 
nalákání turistů do našich měst:
Časopisy:
�� Překvapení, A4, 29. 6. 2020, celostrana
�� Sedmička, A4, 2. 7. 2020, celostrana
�� Lidé a Země, B4, 8. 7. 2020, celostrana
�� Blesk křížovky, A4+, 8. 7. 2020, celo-

strana
�� Blesk nedělní křížovky, A4+, 19. 7. 2020
�� AHA nedělní křížovky, A4+, 26. 7. 2020
�� Rádio: Fajn rádio – reklamní spot 

20’15. 6.–30. 6. 2020, 68 spotů
On-line:
�� Google – online prezentace s garancí 

prokliků na cílové stránky

�� Seznam – reklamní banner, 
15. 6.–31. 8. 2020. Celkem kampaň 
zasáhla 4.905.730 lidí
�� Newsletter – většinou na téma: Nemů-

žete ven? Tak si s námi alespoň on-line 
zasoutěžte a plánujte výlety! V tuto chvíli 
cca 4.300 odběratelů.

Pokračovali jsme v nekonečné soutěži Čes-
ká inspirace – města plná života
�� 1. vyhodnocené kolo: téma: Milovníci 

gastronomie: účast 220 soutěžících
�� 2. vyhodnocené kolo: téma: Živé tradice: 

účast 400 soutěžících

Ediční činnost:
�� Kalendář akcí ČI 2020 – 10 tisíc kusů 

skládaček
�� 25 citylightů do Prahy a Hradce Králové
�� Stolní kalendáře – dva tisíce kusů – se 

soutěží a propojením na web + podpoře-
no on-line kampaní
�� Inspirace pro rodiny s dětmi – dotisk 
10 tisíc kusů
�� Pohlednice České inspirace – společné – 

30 tisíc kusů
�� Byla zřízena facebooková skupina „Česká 

inspirace – města plná života“ – aktuálně 
110 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 měs-
tech je zde pravidelně obnovován kalendář akcí.

Česká inspirace 
přinesla Toulovcovy 
pátky do Poličky!

Litomyšlské Toulovcovy 
prázdninové pátky v Poličce – 
8. 8. od 19 hod. koncert ka-
pely Paní věší prádlo, 9. 8. od 
16 hod. Námořnická pohádka 
pro děti – divadlo JOJO. Cen-
trum Bohuslava Martinů v Po-
ličce.

Každoročně probíhá vzá-
jemná výměna festivalů mezi 

členskými městy České inspirace. Náklady na 
vystupující a program jsou tedy plně hrazeny 
právě ze sdružení Česká inspirace. V letošním 
roce došlo k výměně festivalů mezi soused-
skými městy Poličkou a Litomyšlí. Polička po-
slala do Litomyšle svůj Mime Fest a Litomyšl 
nám poslala své Litomyšlské prázdninové 
pátky. „Pátek“ sice proběhl rozděleně v sobo-
tu a v neděli, ale program byl skvělý a zájem 
diváků velký. Nutno také zmínit, že v letošním 
problémovém roce, proběhla mezi městy Čes-
ké inspirace tato jediná výměna. Jsme rádi, že 
jsme ji uskutečnili právě my!

Ing. Naděžda Šauerová, tisko-
vá mluvčí města Polička

O srpnovém víkendu 
to v muzeu žilo!
Do noci se hrálo, zpívalo i tančilo a nechy-

běli ani námořníci z pohádky
Koncert multižánrové alternativní kapely 

a divadelní pohádka o námořnících, tak vy-
padal víkend v poličském muzeu. Na své si 
přišli dospělí i děti. Atrium praskalo ve švech 
a vzduchem se nesl smích a dobrá nálada.

V sobotu večer v poličském muzeu zahrála 
místní kapela Paní věší prádlo, která je rok od 
roku vyhledávanější a která, jak bylo na kon-
certě vidět, své posluchače nachází napříč 
generacemi. Slyšet jsme mohli české písně, 
francouzské šansony i německé hitovky, a to 
v podaní vynikající zpěvačky Michaely Muží-
kové.

V neděli odpoledne se pak děti vrátily na 
pohádku. Utéct si nenechaly hraný příběh 
s dobrým koncem v podání místního, cestov-
ně, interaktivně zaměřeného Divadla JOJO, se 
kterým muzeum spolupracuje již několik let. 
Připravena byla Námořnická pohádka, pomocí 
které se děti podívaly k moři. Na své si přišly 
děti, které se rády baví, poslouchají, tančí 
a zpívají.

Hravý víkend v poličském muzeu by se ne-
mohl uskutečnit bez podpory akce „Ozvěny 
festivalů České inspirace – Litomyšlské Tou-
lovcovy prázdninové pátky v Poličce“.

Alena Zavoralová, Městské 
muzeum a galerie Polička

Koncert kapely Paní věší prádlo
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Českomoravské pomezí 2020
Českomoravské 
pomezí bylo 
propagováno:

�� na veletrzích (Praha, Brno, Bratislava)
�� v průběhu presstripů – poznávací cesty 

po regionu určené pro zástupce tištěných 
i on-line médií, rádií a televizí z Polska 
a Slovenska
�� na internetovém portálu oblasti, profilech 

regionu na Facebooku a Instagramu, 
v mobilní aplikaci, na YouTube, ve filmo-
vých a animovaných spotech

Tištěná propagace:
�� distribuované tištěné materiály Česko-

moravského pomezí – image brožura 
„Navlékněte si svůj náhrdelník zážitků“ 
v češtině a jazykových mutacích (EN, DE, 
POL, RUS), turistická mapa, doporučené 
trasy pro cyklisty, doporučené prohlíd-
ky měst, propagační leták cyklobusu, 
tiskoviny k projektu „S hlavou v oblacích“ 
(brožura věnovaná rozhlednám, věžím 
a vyhlídkám, 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 2020 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. Za 
určitý počet kupónů obdrželi soutěžící 
dárek, z úspěšných soutěžících byli 
vylosováni výherci hodnotných cen. 
Zúčastnilo se téměř 650 soutěžících.
�� 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 hla-
vou v oblacích“ – pozná-
vací soutěž „Vzhůru do 
oblak“ a fotosoutěž „Foto 
v oblacích“. Obě soutěže 
o hodnotné ceny probíha-
jí i v roce 2021.

Cyklobusy
Celkem regionem projíždělo 

pět linek turistických autobusů, 
které byly k dispozici od začát-
ku června do konce září. Pro-
jekt cyklobusů je realizován ve 
spolupráci Pardubického kraje, 
Českomoravského pomezí a členských měst 
sdružení.

Českomoravským pomezí 
s hlavou v oblacích
V průběhu celého roku byl v rámci Národ-

ního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech realizován projekt zaměřený na 
propagaci rozhleden, vyhlídkových věží i pří-
rodních vyhlídek. V Českomoravském pomezí 
se nacházejí ve velmi vysoké koncentraci a pa-
tří k oblíbeným návštěvnickým cílům. Mezi 
výstupy tohoto projektu patří:
�� nová microsite věnovaná rozhlednám 

a vyhlídkám www.ceskomoravskepomezi.
cz/s-hlavou-v-oblacich
�� pořízení profesionálních fotografií a videí 

pro propagační aktivity
�� soutěže pro návštěvníky regionu – po-

znávací soutěž a fotosoutěž o atraktivní 
ceny
�� tiskoviny – brožura S hlavou v oblacích, 

turistická mapa, hrací karta pro soutěž
K prezentaci rozhleden, věží a vyhlídek i dal-

ších turistických atraktivit ve městech Česko-
moravského pomezí byla realizována propa-
gační kampaň v následující struktuře:
�� bannerová kampaň v on-line médiích
�� inzerce v tištěných titulech
�� kampaň na sociálních sítích Facebook 

a Instagram

Realizace propagačních aktivit zaměřených 
na rozhledny a vyhlídky bude pokračovat 
i v roce 2021.

Česko-polský projekt 
„Pokladnice zážitků“
V přeshraničním projektu zaměřeném na 

propagaci regionů Českomoravské pomezí 
a Księstwo Świdnicko-Jaworskie probíhaly 
práce např. na zpracování pověstí a příběhů 
z obou regionů, webových stránkách a mobilní 
aplikaci k projektu, stolní hře doplněné o nad-
stavbu s rozšířenou realitou s 3D modely nebo 
pořízení fotografií. Tyto aktivity budou realizo-
vány i v roce 2021, kdy je doplní propagační 
kampaň v on-line prostředí a tištěných titulech, 
outdoorová prezentace či presstripy pro novi-
náře nebo propagace na významných kultur-
ních akcích a festivalech.

Certifikace destinačních 
společností
Českomoravskému pomezí se podařilo pro 

rok 2020 obhájit certifikát v procesu certifi-
kace destinačních společnosti. Zisk certifiká-
tu umožnil sdružení zapojit se do národních 
a evropských programů v oblasti marketingové 
podpory cestovního ruchu. Destinační společ-
nost také obhájila certifikát kvality v Českém 
systému kvality služeb.

_ poličský cestovní ruch
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Informace z Informačního centra Polička
Rok plný změn, přetřesů, ztrát a nových po-

hledů na život je za námi a pracovníci z polič-
ského IC přicházejí s ročním hlášením. Výčet 
úspěchů za uplynulý rok bude oproti přede-
šlým rokům skromnější, ale přesto nějaké jsou. 
V již pravidelné soutěži o nejoblíbenější infor-
mační centrum roku 2020 v rámci Pardubické-
ho kraje  obsadilo naše IC trochu „nevděčné“ 
4. místo, přesto nás to potěšilo a považujeme 
to za úspěch. 

Vlivem přijatých opatření v souvislosti s vi-
rovým šířením se ostatní ročníkové soutěže 
v dalších kategoriích nekonaly a pilně se tedy 
připravujeme na letošní sezónu 2021.

Celková roční návštěvnost nám v roce 2020 
poklesla především z důvodu hned trojího 

uzavření v průběhu roku. Dalším důvodem pak 
bylo i návazné a doslova lavinové rušení kul-
turních a společenských událostí, které do re-
gionu vždy přilákaly velké množství návštěvní-
ků. Počet návštěvníků v roce 2020 byl 26 693 
a pro příměr uvádíme i číslo z roku 2019, kdy 
toto činilo 41 251. Návštěvnost v IC trvale za-
znamenává elektronické počítadlo.

Nadále se snažíme rozšiřovat nabídku vstu-
penek a jízdenek v našem „Vstupenkovém 
centru“, kde nabízíme vstupenky nejen na 
akce Tylova domu, ale také na celorepublikové 
kulturní, sportovní i ostatní akce ze vstupen-
kových portálů, jako je Ticketstream, Ticket-
portal, Ticketlive, TicketArt nebo Colosseum 
Ticket. Také u nás můžete zakoupit vstupenky 

i na akce pořádané v okolních městech a ob-
cích. Najdete u nás největší nabídku vstupenek 
na jednom místě. Prodáváme jízdenky REGIO-
JET a FLIXBUS – na vnitrostátní i mezinárodní 
linky. „Směnárna bez poplatků“ – můžete na-
koupit 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 tradič-
ním „oplatkům z Poličky“ a taškám SÍŤOVKÁM 
s logem města jsme nově přidali dřevěné mag-
netky Amadea. Rozšiřujeme také nabídku po-
hlednic, vizitek, magnetek a dalších drobných 
reklamních předmětů. 

Nabízíme i rakouské dálniční známky a od 
jara 2021 plánujeme spuštění prodeje i čes-

Královská věnná města 2020
Prezentační akce
�� Slovakiatour Bratislava 
23.–26. 1. 2020:  pre-
zentace pultem v expozici 
Východní Čechy

�� Webové stránky www.vennamesta.cz: 
nový web spuštěn k 20. 5. 2020, je 
v souladu s moderními trendy – pře-
hlednost, responsivní design, filtrování, 
propojení na mapy.cz, přístupnost pro 
slabozraké, atd.

Inzerce a propagace
�� Soutěž Cyklotipy královských věnných 

měst, 1. 6. – 31. 8. 2020
�� Soutěž Počítejte s královskými věnnými 

městy, 10. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Soutěže byly propagovány na webech, face-

bookových profilech a ve zpravodajích měst 
(dle prostorových možností), losování probíhá 
ve 4 kolech po ukončení každého kalendářního 
měsíce.

Sociální sítě
�� Facebook – počet fanoušků a sledovatelů 

se oproti loňskému roku opět navýšil. 
Uživatelé preferují především příspěvky 
poukazující na novou soutěž svazku, 
fotografie či interaktivní příspěvky, jakou 
jsou kvízy či hádanky.

�� Instagram – nově od 
dubna tohoto roku s cel-
kovým počtem sledujících 
182. Instagram svazku je 
navíc označován uživateli 
i dalšími organizacemi, 
což je přínosná propaga-
ce zdarma.
�� Dále je svazek propa-

gován prostřednictvím 
takzvaných hashtagů (#).

Nové propagační 
materiály
�� Volnočasový magazín 

Léto s věnnými městy: 
redakční práce Martina Kobzová (časopis 
Moje země) ve spolupráci s jednotlivými 
městy; magazín láká převážně na historii, 
architekturu, přírodní krásy, outdoor 
atraktivity, hlavní téma cykloturistika, 
pohoda ve věnných městech, náklad 
22.000 ks. Magazín vyšel zároveň jako 
příloha časopisu Moje země – vyšel 
4. 6. 2020 (6.000 ks pro předplatitele, 
5.000 ks prodej).
�� Cykloset Na kole po věnných městech: 

společná mapa regionu královských 
věnných měst; zaznačení mezinárodních 
a regionálních dálkových cyklotras 

probíhajících regionem, zaznačení 
hlavních atraktivit; kolem každého města 
1 doporučený cyklookruh; v textové části 
popis trasy cyklookruhu, výškový profil, 
místa cyklisté vítáni, tipy na trase; v rám-
ci cyklosetu budou vytvořeny podrobné 
cyklo-mapy A3/A6 ke každému městu.

Propagační předměty
Turistické vizitky a turistická razítka, magne-

ty, papírové královské korunky.

_ poličský cestovní ruch
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Hrad Svojanov v roce 2020
Vzhledem k protiepidemickým opatřením 

byl provoz hradu omezený. Otevřeno bylo od 
29. února do 8. března, od 12. května do 11. říj-
na (z toho v období 12. května – 25. května 
pouze venkovní areál) a od 5. do 13. prosince. 
V těchto dnech si prostory hradu prohlédlo cel-
kem 54 653 návštěvníků, což je o 28 821 osob 
méně než v roce předchozím.

Kulturní akce byly realizovány v omezeném 
rozsahu a za omezeného počtu návštěvníků, 
mimo jiné proběhly Královské prohlídky, Ví-
kend dobové kuchyně, Dny útrpného práva, Di-
vadelní pouť, Pohádkový Svojanov a adventní 
prohlídky.

Během řezbářských dnů řezbáři dokončili 
třetí pohyblivý obraz, představující náměstí 
v Poličce s barokní radnicí, morovým sloupem 

a s dobovým tržištěm. Obraz 
je součástí instalace v domě 
zbrojnošů a opět se stal velkou 
atrakcí v rámci prohlídek. Ná-
sledný čtvrtý obraz bude před-
stavovat výjevy z pohádek.

Od června byly v plné míře 
otevřeny nové výstavní sály 
v prostorách předhradí. Insta-
lována zde byla výstava Drácu-
la a ti druzí, kterou si prohlédlo 
1755 osob.

Realizována byla závěrečná 
třetí etapa obnovy historických 
koníren v budovách předhra-
dí. Velký sál nyní slouží jako 
galerie barokních plastik z morového sloupu 

v Poličce.
Vzhledem k úsporným opat-

řením byly udržovací práce 
omezeny na realizaci jen těch 
nejnutnějších. Zásadní byla 
především oprava havarijního 
úseku hradby pod dětským 
hřištěm v areálu předhradí. 
Provedením této akce byla do-
končena obnova hradeb mezi 
předhradím a hradem, která 
probíhala od roku 2015.

29. 6. 2020 došlo vlivem 
intenzivních a dlouhotrvajících 
dešťů a s tím souvisejícího 

podmáčení k sesutí části západního hradeb-
ního obvodu vnějšího opevnění. Poškozen byl 
úsek mezi západní a jižní baštou. Hradba, která 
slouží zároveň jako opěrná zeď terénu hradních 
parkánů, se sesula v plné výši, od úrovně te-
rénu až po základ. Prostor západního parkánu 
byl pro veřejnost uzavřen. Na opravu hrad Svo-
janov získal dotace od Ministerstva kultury ČR 
a od Pardubického kraje. Nemalým podílem 
přispěla i veřejnost prostřednictvím vyhlášené 
sbírky.

Zvýšená pozornost byla věnována i propaga-
ci hradu. Hrad se několikrát objevil ve zpravo-
dajství TV Nova, České televize i TV Prima, dále 
nesčetněkrát v rozhlasovém vysílání a v den-
ním tisku.Zimní hrad s obnovenou východní hradbou v popředí

kých dálničních e-známek. Snažíme se přede-
vším propagovat služby a výrobky regionálních 
výrobců i autorů různých knih a publikací.

Naší prioritní povinností (milou povinností) 
je poskytování turistických informací místním 
občanům a návštěvníkům Poličky a propagace 
a zviditelňování města. Proto se také pravi-
delně účastníme všech velkých celorepubli-
kových i regionálních cestovních workshopů 
a veletrhů a doufáme, že nám vývoj virové 
situace umožní tuto účast i nadále. Závěrem je 
třeba říci, že Polička je mezi lidmi dobře známá 
a oblíbená a ohlasy jsou v drtivé většině velmi 
kladné. A to nás na naší práci těší!

Zdařilý zájezd v létě 2020
Z několika vypsaných jednodenních zájezdů 

po ČR se podařilo uskutečnit bohužel pouze 
jeden a rozhodně se dá považovat za velmi vy-
dařený a velmi slušně obsazený. Šlo o červen-
cový (25. 7. 2020) výlet do Mělníka, kde jsme 
absolvovali průvodcovanou vycházku městem 
(soutok Labe s Vltavou, chrám sv. Petra a Pav-
la, regionální muzeum, radnice, opevnění, 
kostel sv. Ludmily, Pražská brána…), a také 
velmi speciální prohlídku místního zámku. 
V osobním volnu pak někteří zavítali do měl-
nického podzemí a ostatní si užívali jarmark 
na náměstí. Následoval přejezd na nedaleký 

Kokořín a poté návštěva obce Želízy, kde jsou 
vytesány tzv. Čertovy hlavy ve skalním reliéfu 
(sochař Václav Levý). 

Pomyslnou třešničkou pak byla zastávka 
ve Lhotce u Mělníka, kde je tzv. „skalní byt“, 
tedy skalní obydlí z první poloviny 19. století. 
Zajímavostí je, že poslední obyvatelka tohoto 
obydlí zde žila až do roku 1982. Rozhodně stojí 
za návštěvu!

Za kolektiv informačního centra 
Romana Kučerová, Ondřej Král, 

Libor Jelínek, Petr Cacek

Výstava Dracula a ti druzí
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