
Svitavy
a ukázky.



Městské informační panely.

PAMÁTKOVÁ ZÓNA 
NÁMĚSTÍ MÍRU

Původně renesanční náměstí bylo 
po velkém požáru přestavěno do 
nynější barokní podoby. Svou délkou 
podloubí a množstvím stavebních 
slohů se řadí ke skvostům měšťanské 
architektury v České republice.

TOP 3

1 BUDIGOVA VILA
MUZEUM A GALERIE

Unikátní rodinná vila bývalého starosty  
a mecenáše Johanna Budiga ze začát-
ku 20. století. Současné sídlo městské-
ho muzea a galerie, které láká stálými 
expozicemi, výstavami i programem  
v muzejních dílnách.
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Dobré vidět:
– galerie Venkovka
– kostel Navštívení 
   P. Marie (vyhlídka)
– Mariánský sloup
– stará radnice
– dům U Mouřenína
– Ottendorferův dům

Dobré vidět:
– stálá expozice
   Oskara Schindlera
– největší sbírka  
   pracích strojů v ČR
– výstava svitavských vil
– vyřezávaný betlém
– muzejní dílny

Dobré vidět:
– Langerova vila
– parkové jezírko
– pomník 
   Oskara Schindlera
– arboretum
– kavárna V Parku
– dětské hřiště

PARK JANA PALACHA 
A LANGEROVA VILA

Pseudoklasicistní vila byla postavena  
v roce 1891 pro bohatou rodinu to-
várníka Julia Langera. Původně sou-
kromá zahrada se stala v roce 1946  
městským zařízením a nesla jméno  
dr. Edvarda Beneše.
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a památky.

Brand
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2
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a příroda.

Dobré zažít:
– rybník Rosnička
– půjčovna lodiček
– venkovní posilovny
– Památník včelích matek
– naučné stezky (cyklo)
– dětská hřiště
– zatopený písník

AREÁL BRAND 
RYBNÍK ROSNIČKA

Volnočasový přírodní areál u rybníka 
Rosnička pro váš aktivní odpočinek. 
Naleznete zde hustou síť cyklostezek, 
naučných a fitness stezek včetně 
bezbariérového okruhu pro hendike-
pované spoluobčany. 

VODÁRENSKÝ LES 
A PARK PATRIOTŮ

V parku vás čekají vysekané cestičky 
a piknikové loučky pro odpočinkové 
a rekreační aktivity. Ve Vodárenském 
lese se vyskytují podmáčená a ba-
žinatá místa se svými svébytnými 
přírodními společenstvy. 

Dobré zažít:
– geopark
– kopec Patriotů
– veřejné griloviště
– pozorovatelna
– naučná stezka
– dřevěné sochy
– historické studny

2 SVITAVSKÝ 
STADION

Přirozený výchozí bod do zeleného 
prstence kolem města. Areál volno-
časových aktivit určený k příjemné 
procházce nebo aktivnímu odpočin-
ku na několika sportovištích včetně 
dětských hřišť.
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Dobré zažít:
– dětská hřiště
– hala Šapito
– kavárny, restaurace
– pétanque, workout
– inline, atletika, hokejbal
– tenis, fotbal, basket, hokej
– jazzová studna

TOP 3

1

Zde si můžete stáhnout 
mobilního průvodce městem. 
Provede vás po pamětihodnostech,  
a nabídne turistické služby.
Městské informační centrum, náměstí Míru 48.
461 534 300, info@svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz



Příjezdové pylony do města.
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Muzeum v době koronavirové
Už měsíc a půl je muzeum pro veřejnost zavře-

né. V přízemí čekají ve vitrínách na své návštěv-

níky netopýři, v prvním patře visí na stěnách 

fascinující obrazy Jitky Štenclové. Zhlédnout 

výstavy prozatím můžete pouze na muzejním 

YouTube nebo na Facebooku. A pracovníci mu-

zea, místo aby se věnovali vám, návštěvníkům, 

se přestěhovali do depozitářů a archívů. Evidu-

jí a ošetřují sbírky, uklízejí v depozitářích a díl-

nách, inventarizují knihovny. 
Muzea byla uzavřena v polovině trvání úspěšné 

výstavy o netopýrech a v den plánovaného za-

hájení výstavy obrazů Jitky Štenclové. Nikdo 

neví, kdy budou muzea opět zpřístupněna ve-

řejnosti, a my bychom byli neradi, abyste o obě 

výstavy přišli. Proto jsme v těchto dnech tele-

fonicky jednali o prodloužení zápůjčky většiny 

exponátů z přírodovědné výstavy (a nebylo jich 

málo) tak, abyste ji mohli navštívit v průběhu 

léta. Je doplněna o řadu interaktivních prvků 

a her pro děti i dospělé, a já se domnívám, že 

bude příjemným zážitkem pro rodiny s dětmi 

na letní měsíce. Jednáme také o posunutí letní 

výstavy obrazů Pavla Matušky v galerijních pro-

storách tak, abyste si mohli po otevření muzeí 

ještě užít obrazy Jitky Štenclové, plné pozitivní 

energie. Určitě ji budeme všichni potřebovat. 

Moc se na vás těšíme, výstavní prostory jsou 

bez vaší přítomnosti smutné…Blanka Čuhelová a svitavští muzejníciSeriál: Naše nulítky (5)Napadlo vás někdy zkoumat, proč je Lačnov 

Český a Moravský, proč tentýž přívlastek měla 

Kamenná Horka či Radiměř? Proč jsou dva 

Krumlovy a dvoje Budějovice, je jasné, ale 

máme dvě Třebové, kousek od sebe a obě 

v Čechách (sic!). Na vině je rok 1960 a tedy 

další téma nulítek.O staré zemské hranici věděl kronikář Hájek 

z Libočan, který k roku 894 připomíná kněze 

Kajcha, který doprovázel Bořivoje I. na zemskou 

hranici do Svitav. Nechme stranou kronikářské-

ho pábitele, ale i další, a to věrohodnější kroni-

kář Kosmas připomněl zemskou hranici k roku 

981. Tam hranici představovala řeka Svitava 

protékající pohraničním hvozdem. A protože 

vody z této řeky plynuly na Moravu, stala se 

zemská příslušnost k Moravě pro Svitavy a jejich 

bezprostřední okolí nezpochybnitelnou. A vydr-

žela dlouho. Dodnes se v lesích od Javorníku 

po Hřebeč můžeme potkat s hraničníky několi-

kerých typů. Od malých, různě popadaných, 

nakloněných a obrostlých mechem s vytesaný-

mi písmeny „HZ“ a „HL“ (panství Svitavy či Lito-

myšl), po ty veliké z roku 1754. Ty bývaly do roku 

2006 jedinou souvislou dochovanou linií u nás. 

Tyto hraničníky se stavěly za olomouckého bis-

kupa Troyera a zachycovaly českomoravskou 

hranici tak přesně, že se staly součástí katastrál-

ních map. Poslední neukradené kameny nesou 

iniciály biskupa von Troyera a z české strany 

knížete Valdštejna-Vartenberka, pána na Lito-

myšli. V roce 1850 byly z hlediska správního 

zavedeny politické okresy, do okresu Mor. Tře-

bová patřil mj. i soudní okres Svitavy. Moravské 

markrabství a sněm zanikly s rozpadem monar-

chie, politické okresy zanikly okupací, ale 

po válce byly nakrátko obnoveny, do roku 1949. 

Tehdy vznikly nové jednotky, kraje. Svitavy se 

staly klasickým okresním městem Brněnského 

kraje. Až 1. července 1960 došlo k zásadní re-

formě, která necitlivě zrušila prastarou zemskou 

hranici. Vznikl Východočeský kraj se sídlem 

v Hradci Králové a sloučením okolních okresů 

byl vytvořen okres Svitavy, rozlohou druhý nej-

větší v kraji. I když byly toho roku sloučeny Svi-

tavy s Lačnovem a Lány do jednoho celku, po-

čtem obyvatel 13 878 patřilo město až na sed-

mou krajskou příčku. Reforma oslabila 

moravistické trendy 60. let, které se ještě obje-

vují v době politického tání 1968. Normalizace 

však pokusy o obnovu hranic zemí z roku 1949 

definitivně zastavila. V roce 2000 vstoupil v plat-

nost zákon z roku 1997, který přinesl zatím po-

slední změnu vznikem Pardubického kraje. 

Na zemské příslušnosti Svitav do Čech se nic 

nezměnilo. Svitavy zůstaly českým městem 

a platí to šest desetiletí. Radoslav Fikejz

Domácí online kino Vesmír
Kino Vesmír je nově součástí virtuálního 

projektu #vašekino, do kterého se zapojilo 

dalších 80 kin z celé republiky. Jde o do-

časné virtuální kino v obýváku našich di-

váků. Budeme se maximálně snažit přiblí-

žit filmovému zážitku z kina.Proč se dívat zrovna na www.vasekino.cz?

Nejedná se o klasické VOD. Je to jediný 

projekt, který nabízí možnost podpořit 

vaše místní kino, které je momentálně za-

vřené. Po skončení mimořádné situace 

a otevření kin bude tento virtuální kanál 

uzavřen. Vaše kino navíc nabízí exkluzivní 

obsah od českých distributorů a produ-

centů, filmy uvedené zde nemůžete strea-

movat nebo stáhnout na jiných VOD plat-

formách.

Jak se dostat do virtuálního kina?
Program najdete na www.kultura-svitavy.

cz a přímo na stránkách sms ticketu: 
www.smsticket.cz/mista/3268-kino-

-vesmir

Prostřednictvím on-line předprodeje za-

koupíte vstupenku za jednotnou cenu 

70 Kč. Prodej končí vždy hodinu před pro-

jekcí (při promítání od 20:00 tedy v 19:00). 

Na e-mail obdržíte vstupenku s přístupo-

vým 7místným kódem. Filmy budou promí-

tány na webové stránce www.vasekino.cz. 

Kód “odemkne” váš přístup k filmu, spuš-

těno vždy 20 minut před projekcí.Další užitečné informace: • film začíná přesně a nelze ho pozastavit 
ani posouvat, díváte se od chvíle, kdy se 
přihlásíte • film promítáme bez pauz a bez reklam 

– reklamy a trailery běží 20 minut před 
projekcí • testovací tlačítko na www.vasekino.cz  

vám pomůže vše vyzkoušet i mimo pro-
mítání, ať máte jistotu, že vše bude fun-
govat, jak má.

Jak si do www.vasekino.cz koupím vstu-

penku?
Koupíte si ji úplně stejným způsobem jako 

do klasického kina, tedy na webu kina. 
Vzhledem k povaze virtuálního kina je 

možný nákup vstupenek pouze on-line!
Předprodej skončí hodinu před začátkem 

představení. 30 minut před promítáním 

zadá divák na webu www.vasekino.cz kód, 

který obdržel na e-mail při nákupu a získá 

přístup k filmovému představení na daný 

den/večer. Kód zadávejte bez pomlček, 

např. kód 123-456-7 zadáte jako 1234567. 

Aktuální program je zveřejněn vždy na tý-

den.
Za každou zakoupenou vstupenku a vyjá-

dřenou podporu vám srdečně děkujeme.

KULTURA

5/2020   

Naše město a vy.

5 

ZŠ Sokolovská
Jak se učí na Sokolovské v době  
mimořádného opatření
Mimořádné opatření zasáhlo všechny školy jako blesk. Postupně bylo jasné, že výuka bude muset probíhat poměrně dlouhou dobu bez fyzické přítomnosti žáků ve školních lavi-cích. Každá škola musela začít řešit zcela nový způsob online výuky, který bude dlouhodobě udržitelný, efektivní a ohleduplný k rodinám. Naším cílem bylo nalézt jednotný systém vý-uky pro celou školu, který bude vyhovovat všem (žákům, rodičům i učitelům). Výuku v hlavních předmětech zavést online, aby ro-diče byli zbaveni zátěže vysvětlování učiva. V ostatních předmětech se zaměřit na základ-ní učivo a předávat ho žákům nejjednodušší formou, která by byla pro děti srozumitelná a ideálně i zábavná.

Pro výuku využíváme dva nástroje – Google Classroom a pro online výuku Hangouts Meet. Google Classroom je velmi přehledné prostře-dí s jasnou strukturou zadaných a již splně-ných úkolů, umožňuje učiteli online opravovat chyby žáků a dávat jim individuálně zpětnou vazbu, což je velmi efektivní. Na prvním stupni probíhá online výuka angličtiny od 3. třídy a doučujeme žáky se speciálními vzdělávací-mi potřebami. Pro celý druhý stupeň jsme na-stavili pevný rozvrh online výuky v hlavních předmětech. Dále jsme zavedli pravidelné konzultace pro ostatní předměty a půlhodino-vý třídní Meet, kde mohou žáci společně se svými třídními učiteli nasdílet pocity, zkuše-nosti, trápení nebo naopak radosti v době mi-mořádného opatření. 
Všechno to ale nebylo úplně jednoduché. Chtělo to velké úsilí nás všech – učitelů, rodičů i dětí. Ale myslím si, že se nám podařilo nalézt poměrně funkční systém. Od rodičů mám vel-mi pěknou zpětnou vazbu a ocenění práce všech učitelů. Nicméně se už všichni těšíme, až naši žáci zasednou zpět do lavic. 

Alena Vašáková 
MŠ Milady Horákové
Poděkování základním školám
Paní učitelky z Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové 27 děkují touto cestou ředitelství ZŠ Riegrova za spolupráci v rámci uskuteč-nění akce MINIZOO 3.3. Děti se seznámily až s 50 druhy živočichů. Akce byla připravena zajímavě obsahově i metodicky. Děkujeme také za možnost využívat školní tělocvičnu. Další poděkování posíláme ředitelství ZŠ 

a MŠ Sokolovská, jejíž děti docházejí pravi-delně k nám, aby realizovaly pro své mate-řinkové kamarády Badatelská dopoledne plná nových objevů a pokusů. Uvítali jsme i možnost pracovat v jejich nové badatelské učebně. Práci na počítačích si mohou děti vyzkoušet v počítačové učebně ZŠ náměstí Míru, i k vám letí poděkování. 
Předškolní děti přirozenou cestou poznáva-jí školní prostředí, učí se vyjadřovat své představy pomocí různých činností, doved-ností a technik, aktivně komunikovat se školními dětmi, chápat a respektovat jejich názory, spolupracovat. Těšíme se na další spolupráci. Petra Nováková

Speciální základní  
a střední škola
Máme doma předškoláka
Pokud cítíte, že by vaše dítě potřebovalo po-slední rok před zahájením školní docházky více „zabrat“, nebo mu byl udělen odklad škol-ní docházky, uvažujte i o dalších možnostech předškolního vzdělávání. Jednou takovou je přípravná třída při základní škole. 

Poskytuje dětem komplexní přípravu na 1. ročník podpořenou obrovskou výhodou ma-lého kolektivu dětí. Děti formou her intenziv-ně pracují na rozvoji své samostatnosti a so-ciálních kompetencí, řečových dovedností a myšlení, paměti, pozornosti, smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, grafomo-toriky. 
Přípravná třída je tedy jinou možností plnění povinného předškolního vzdělávání, po jejím absolvování děti nastupují do 1. ročníku běžné základní školy.
Dětem, pro které je vzhledem k jejich možnos-tem a schopnostem docházka do běžné ma-teřské školy obtížná, je určen přípravný stupeň základní školy speciální. Zde se děti scházejí v počtu čtyř až šesti dětí, pracují s nimi mini-málně dva pedagogičtí pracovníci. Společně se zaměřují na rozvoj sebeobslužných činnos-tí, smyslového vnímání, možných forem komu-nikace, hrubé i jemné motoriky.

Přípravnou třídu i přípravný stupeň najdete právě u nás, ve Speciální základní škole a střední škole Svitavy, Milady Horákové 488/44, Svitavy 568 02, tel.: 461 532 645, mob.: 731 151 865, www.zsspecialni.svitavy.cz. Děti do přípravné třídy a přípravného stupně v naší škole zařazujeme průběžně do zahájení nového školního roku 2020/2021. 
Marcela Švecová

Střední zdravotnická škola
Přístavba školy září novotou 
(a čeká na studenty)
V zadním traktu budovy SZŠ vyrostl v před-chozích měsících nový třípodlažní objekt. V prvním a druhém podlaží vzniklo sociální zázemí pro žáky školy, ve třetím je nová učeb-na. Přístavbu financoval Pardubický kraj téměř 12 miliony korun. Důvodem byl nejen havarijní stav stávajících toalet, ale též rostoucí počet studentů, zejména chlapců.

Vybavení novostavby je kvalitní a elegantní, jsou to možná „nejkrásnější školní záchody v Pardubickém kraji“. Stavba byla předána do užívání v půli března. To už však byli stu-denti a učitelé z důvodu šíření koronaviru doma a společně se věnovali distančnímu vzdělávání. 
Škola ale neosiřela úplně. Od dubna probíhá velká rekonstrukce budovy – oprava střechy, výměna oken, zateplení obvodového pláště a montáž vzduchotechniky. Stavební firma tak může provést nejhlučnější práce ještě před návratem studentů. Radim Dřímal

ZŠ Felberova
Distanční výuka na „Felberce“
Nastalá situace je pro nás pro všechny nová a naprosto nezvyklá, proto jsme museli „za běhu“ vymyslet, jak se s ní vypořádat, a systém vzdálené výuky se snažíme neustále dolaďovat tak, aby byla pro všechny strany co nejvíce vyhovující. 

Současná doba má mnohem více možností, než tomu bylo dříve. Máme k dispozici moder-ní technologie, které se snažíme v maximální míře využívat. Základem je pro nás informační systém Edookit, který běžně používáme již několikátým rokem. Jeho prostřednictvím za-dáváme úkoly, posíláme různé přílohy k výuce a komunikujeme s rodiči i žáky. Jedná se o prostředek, který jsou všichni zvyklí používat a který je poměrně dobře přehledný.  Na prvním stupni probíhá komunikace přede-vším mezi vyučujícími a rodiči. Na druhém stupni mají žáci své vlastní žákovské účty, uči-telé tedy mohou komunikovat přímo s nimi a využívat i dalších možností, jako jsou např. kvízy či výuková videa. O tom, jak taková videa vytvořit, byli vyučující poučeni prostřednictvím videoinstruktáží, které vznikly přímo ve škole a které reagují na naše interní potřeby. Rodiče by v tomto případě měli fungovat spíše jen jako dohled a kontrolovat, zda jejich děti za-danou práci plní. 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Vážení svitavští  
spoluobčané,
nacházíme se ve velmi těžkém období, ve kterém se snažíme překonat novou nemoc způso-

benou virem COVID-19. I když dochází k uvolňování podmínek nouzového stavu, cítím velký 

respekt k Vám, občanům, kteří se snažíte dodržovat vládní nařízení. Díky tomu je situace v na-

šem městě prozatím stabilizovaná. Moc Vám za to děkuji. Velmi mě také těší, že se na Svitavsku 

nacházejí lidé, kteří mají snahu obětovat svůj čas pro pomoc druhým.

Jedním z příkladů je skupina nadšenců z Po-

ličky, která nastartovala projekt Tiskne celé 

Svitavsko. Díky tomu se podařilo dát dohro-

mady 69 majitelů 3D tiskáren z celého okresu 

Svitavy, kteří již vyrobili pro pracovníky v „prv-

ní linii“ přes 2000 ochranných štítů. Na fotogra-

fii je zachycen prostor polytechnické učebny 

naší ZŠ Felberova, která se do projektu také 

aktivně zapojila. Rádi bychom v některém 

z dalších čísel věnovali prostor pro poděková-

ní všem, kteří se zapojili do pomoci. 

Dnes dostáváte do rukou novou podobu zpra-

vodaje Naše město, který je jedním ze segmen-

tů vizuálního stylu města. Ten se již více jak dva 

roky snažíme změnit a tím nahradit velké množ-

ství log, barevných schémat a různých prvků, 

kterými se doposud město Svitavy prezentova-

lo. Touto změnou prochází nejen tento měsíčník, 

ale i webové stránky, prezentace v místní tele-

vizi, informační letáky a další materiály propa-

gující naše krásné město. Všechny tyto úpravy 

byly financovány z evropského projektu, který 

město Svitavy v současné době dokončuje. 

Přeji nám všem, abychom rychle překonali toto 

nelehké období se stejnou energií, s jakou 

jsme my intenzivně pracovali na dokončení 

všech detailů pro doladění finální podoby vi-

zuálního stylu. David Šimek, starosta města

a vy.
Zápis do svitavských 
mateřských škol

Nový vizuální styl města 
Svitavy

Svitavští  
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Svitavský informační měsíčník

www.svitavy.cz

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává zpravodaj v grafické 

podobě, která je zpracována v rámci nového 

vizuálního stylu města Svitavy. 

Ten vám blíže představujeme v samostatné 

příloze uvnitř tohoto čísla. Používáme zejmé-

na nový font, tedy písmo, a základní modro-

zelenou barevnost. Jedná se o změny vizuál-

ní, řešení obsahu pomocí tradičních rubrik 

zůstává stejné. Nově jsme zařadili slovo sta-

rosty, který tak v každém vydání zpravodaje 

přiblíží hlavní události a zajímavosti ze svého 

pohledu a prostředí. 
Je možné, že se podoba zpravodaje bude 

ještě měnit. Třeba k tomu přispějete i vy, naši 

čtenáři. Budeme rádi, když nám napíšete, jak 

se vám nový zpravodaj líbí (naše emailová 

adresa je noviny@svitavy.cz) a co byste v jeho 

obsahu ještě přivítali. Vždyť právě pro vás 

zpravodaj vychází.
Doufáme, že novou podobu radničních noviny 

přijmete stejně pozitivně jako celý vizuální 

a komunikační styl města. S ním se budete 

potkávat také např. v online prostředí, na úřadě 

a během městských akcí. Petr Šmerda

Zpravodaj Naše město.



Svitavy
a dětský 
den.

Plakáty, pozvánky na akce.
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Placky, butony, špendlíky, zrcátka.
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Vážená paní Nováková,

Omnima dolendusam illaudis con cusa nossint iberios temque nam, tem alit quodignit lam ipsamus sunt laborrupta 

con parchil ibustiu sciminume imin esto volupti orioresequam la si con pelitam quam, volesti ommolore nos ut fuga. 

Aliquas vidus.

To core niminci musdae voles repudandam, ipienihic tem rerio. Uci dis essi si ut int, offic torro quiaepe lliquodissum 

sim aces maionseque aut hilia pa commos consedi sit laborum eiciatiam is ius verovid quodi tentiat aturepero 

omnihilitas et deliqui dem liquatem suscius ciatem nus evenduc ieniscium is et quam is venimus aut voluptas eum 

aut dolupta volore nonsequ aspissites repeles etume peditate por a audam nus.

Agnate parchicatur, inum apidendit, quaspitae autatur, non cum, numquo officat incientio. Xeri cum autem ut 

quistempori deligna tibuscia sim dolor aliciis eos dolupta ex ex erupit volupta nimo ma alis eum, omnimuscia ium 

volore, alique volupta tissimi, quo omnimpo ruptas dit et la vollanti omnis velectum aut prateceatus et facerum arum 

que volorrora ne velluptiati beatem eatatiore la iur, eariant ullanti untorecepta nonsequ asperum lique molupit aliquis 

apisi am dundelit everum rem dolorep eliqui optiatur sinctur, conet aut utaquiaspiet dolorem voluptur, aut audaest, 

ommos nimporemo es quistrum cum fugia comnim sitaspiet volest enimill atecae nat omnis cus, sunt.

Ga. Ur? Ibus volument. Lupta commodit, enihili quibus et plicit abore nonetum, con consequia sum hicaboreped 

excestiumet remquatur represeque necus consequam quiam et eos dollorem. Nonseri tatest, quam aut aut prati 

coriber iatquam uscipsant ide num hil idemod molupta tianimi niendit ipiet od eatur, conem imi, conseque ducius, 

voluptatium quatatemodit volor autatentiis pa nesecearum repta nus es asitios audanto voluptatus sum quam, qui 

volendit estissi tiorese disciundi officiet quiam es modit vendant qui con nonest landam accabo. Epedi omnimin este 

rem quod modis sunt ipsa ent.

S přátelským pozdravem

Petr Šmerda
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Hlavičkový papír, vizitky.



Propagační předměty.



Šátky, roušky, předměty.



Piktogramy, portál občana.



Sy.

Sociální média.



Propagační předměty na míru.


