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Nový vizuální styl města
Svitavy

Vážení svitavští
spoluobčané,
nacházíme se ve velmi těžkém období, ve kterém se snažíme překonat novou nemoc způsobenou 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 našem 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 Poličky, která nastartovala projekt Tiskne celé
Svitavsko. Díky tomu se podařilo dát dohromady 69 majitelů 3D tiskáren z celého okresu
Svitavy, kteří již vyrobili pro pracovníky v „první linii“ přes 2000 ochranných štítů. Na fotografii 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 poděkování všem, kteří se zapojili do pomoci.
Dnes dostáváte do rukou novou podobu zpravodaje Naše město, který je jedním ze segmentů vizuálního stylu města. Ten se již více jak dva

roky snažíme změnit a tím nahradit velké množství log, barevných schémat a různých prvků,
kterými se doposud město Svitavy prezentovalo. Touto změnou prochází nejen tento měsíčník,
ale i webové stránky, prezentace v místní televizi, informační letáky a další materiály propagující 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 vizuálního stylu. David Šimek, starosta města
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Svitavští
autoři knih

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 zejména nový font, tedy písmo, a základní modrozelenou barevnost. Jedná se o změny vizuální, řešení obsahu pomocí tradičních rubrik
zůstává stejné. Nově jsme zařadili slovo starosty, 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
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INFORMACE Z ÚŘADU

Zápis do svitavských
mateřských škol
S ohledem na mimořádná opatření jsme nuceni zápis do MŠ školního roku 2020/2021
řešit jinými formami, které umožní omezit fyzický kontakt na nejkratší možnou dobu. Zápis
proběhne pro každou školku v budově sídla
jejího ředitelství ve dvou fázích:
•• od 4.–7. 5. 2020 bude probíhat sběr podkladů pro zápis prostřednictvím emailu;
•• od 11.–13. 5. 2020 do 16 hodin bude probíhat vlastní zápis.
Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné podat žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Každé žádosti o přijetí bude školou přiděleno registrační číslo, které slouží pro správní řízení.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost
doložit řádné očkování dítěte, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce si vybere jednu
možnost:
•• doloží originál potvrzení od praktického lékaře;

•• doloží originál čestného prohlášení, že je
dítě řádně očkované + kopii očkovacího
průkazu.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – „předškoláci“.
Přihlášku s přiděleným registračním číslem je
možné doručit ve dnech 11. – 13. 5. 2020 do 16
hodin:
1. do datové schránky školy
2. emailem s uznávaným elektronickým
podpisem
3. poštou
4. do urny/schránky před budovou školy
5. osobním podáním v budově ředitelství
školy

Ačkoliv v tuto chvíli nevíme, jak bude situace
v letní sezoně vypadat, na svitavském koupališti nezahálí. Společnost SPORTES Svitavy se nyní
věnuje rozsáhlým úpravám, respektive jejich
dokončení. Největšími změnami na první pohled
bude nová dlažba a celoplošná úprava trávníku
včetně zarovnání povrchu. Myslí se i na interiér
bazénů, kdy dochází k výměně dlaždiček a obnově nátěrů stěn bazénů. Celková cena rekonstrukce by se měla vyšplhat až k necelým
3 milionům korun, kdy velkou část pokryje dotace z rozpočtu města Svitavy.
Jiří Johanides

Úřad: dejte přednost telefonu a mailu
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V krizových dobách pomáhá každý, jak se dá.
Naše škola má možnost využít 3D tiskárnu,
začali jsme tedy výrobou nedostatkových zakladačů šikmých proužků, potřebných pro
výrobu roušek, kterých jsme vyrobili 64 kusů.
Hned vzápětí jsme se spolu se SOU Svitavy,
které nám zapůjčilo tři své 3D tiskárny, zapojili do komunitního projektu Tiskne celé Svitavsko a pustili jsme se do výroby plastových
úchytů k ochranným štítům, tolik potřebným
v nemocnicích a mezi příslušníky složek záchranného systému. Tiskárny jedou i v noci
a denně tak zvládneme vyrobit průměrně 40
těchto komponentů.
Těší nás, že jsme pomohli dobré věci, a věříme,
že toto kritické období společně zvládneme.
Jana Pazderová

Více informací včetně všech povinných příloh
naleznete na webových stránkách školy nebo
před budovou školy (úřední deska).
Věříme, že společnou součinností a vzájemným respektem všechno zvládneme i v době
mimořádných opatření.
Alena Vašáková

Příprava venkovního koupaliště nenarušena

Vážení spoluobčané, vzhledem k novým vládním nařízením došlo od 20. dubna k plnému
zpřístupnění Městského úřadu Svitavy a všech
jeho agend v plném rozsahu. Přesto si dovolujeme požádat o upřednostnění elektronické
a telefonické komunikace. Využijte seznam
kontaktů na webu města, posílejte své dotazy
na e-mail radnice@svitavy.cz, informujte se
na podatelně úřadu na čísle 461 550 211.
Snažme se o neustálé minimalizování osobních styků, pokud to není nezbytně nutné.
Při pohybu po budovách úřadu dbejte na minimální doporučený odstup dvou metrů. Na budově v ulici Dvořákova funguje vyvolávací systém, u kterého jsou k dispozici igelitové rukavice. Prosíme o jejich používání při práci se
systémem, děkujeme. Stejně tak jsou po budo-

„Felberka“ pomáhá

vách umístěny dezinfekční a hygienické prostředky, o jejichž používání prosíme při vstupu
do úřadu i odchodu domů.
Znovu připomínáme prodloužení splatnosti
poplatků ze psa do 30. června a za komunální
odpad do 30. září. Využít můžete i plateb online (převodem na bankovní účet). Pro získání
platebních údajů neváhejte kontaktovat pověřené úřednice, viz kontakty níže.
Poplatek ze psa: Ilona Svobodová – tel:
461 550 444, e-mail: ilona.svobodova@svitavy.cz
Poplatek za komunální odpad: Jana Alexová
– tel: 461 550 253, e-mail: jana.alexova@svitavy.cz
Děkujeme všem zodpovědným, že i nadále
myslí na zdraví své i na bezpečí druhých a dodržují doporučená opatření.
Jiří Johanides

Připomínka
75. výročí konce války
Květnové dny roku 1945 a roku 2020 mohou
mít podobné poselství. Mohou se stát vyjádřením víry a naděje. V roce 1945 skončila největší válka v dějinách světa. Skončila alespoň
pro Evropu léta nacistického teroru a zničená
Evropa se mohla nadechnout ke svobodě
a vypořádat se s válečným dědictvím. Možná,
že po třech čtvrtinách století je ta alegorie Naděje namístě.
V pátek 8. května v 8 hodin položí vedení města květiny k Památníku osvobození v ulici TGM.
U nohou dívky spočinou květy jako poděkování za osvobození. Tehdy, ale i nyní.
Radoslav Fikejz

Sídliště o krok blíže
k regeneraci
Regenerace sídliště Sokolovská-Riegrova je
jedním z bodů letošního rozpočtu města. Začátkem dubna jsme obdrželi skvělou zprávu ze
Státního fondu rozvoje bydlení, když nám byla
schválena dotace ve výši 1,5 milionu korun.
Jakmile bude výběrovým řízením vybrán zhotovitel, budou se moci obyvatelé lokality těšit
na nové parkovací plochy včetně dvou míst pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, na úpravu zeleně či na nové kontejnerové
stání. Realizace je předběžně plánována na letošní letní období.
Jiří Johanides

Naše město a vy.
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Nakládání s odpadem
Vážení spoluobčané, nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla, protože odpad
může být zdrojem přenosu infekce.
Dbejte na maximální míru ochrany a osobní
hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky,
rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového
pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného
komunálního odpadu. V žádném případě je
nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady
NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil
by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového
pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po na-

plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale
také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.likosvitavy.cz. Děkujeme,
že se chováte zodpovědně. Josef Gestinger

Hlídáček se stěhuje na Zámeček
Mateřské a prorodinné centrum Krůček Svitavy několik let provozuje v areálu mateřské školy v ulici Pražská své hlídací centrum BabyKrůček. Vzhledem k legislativním možnostem
mění svůj statut na dětskou skupinu. To v praxi kromě jiného znamená splnění náročných
hygienických požadavků. To však stávající
prostory neumožňují. Ve spolupráci s městem
Svitavy jako se zřizovatelem škol a školských
zařízení se podařilo najít nové prostory v budově mateřské školy v ulici Úvoz, kterou Svitavané poznají spíše jako Zámeček. V posledních letech ubývá dětí v mateřských školách
a konkrétně v této školce, dnes odloučeném
pracovišti MŠ Větrná, je v současnosti jedno
celé patro volné. Nyní tam probíhají stavební

úpravy tak, aby dětská skupina BabyKrůček
mohla zahájit činnost 1. července 2020 ve společné symbióze s jedním oddělením mateřské
školy.
Jiří Petr

Splatnost nájemného nebytových prostor prodloužena
Rada města Svitavy schválila na přelomu
měsíce prodloužení splatnosti nájemného
za měsíce březen a duben 2020 o tři měsíce nájemcům nebytových prostor, jejichž
podnikatelská činnost byla dotčena epide-

miologickou situací související s nemocí
COVID-19. Po ukončení vládních opatření
bude o případném snížení či prominutí
nájemného jednáno individuálně na základě podané žádosti.
Jiří Johanides

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Krizový – nouzový stav
Městská policie řeší také záležitosti, které se
týkají nouzového stavu. Od 13. 3. do 8. 4. jsme
řešili celkem 56 případů různého charakteru.
Na začátku vyhlášení krizového stavu jsme
převážně řešili kontroly provozoven (restaurace, pohostinství), kde bylo ve třech případech
zjištěno porušení nařízení vlády. Řešení těchto
záležitostí jsme po domluvě předávali Policii
ČR. Strážníci městské policie řešili především
oznámení, která byla zaměřena na pohyb nebo
shromažďování osob bez ochranných prostředků obličeje. Dva případy bylo nakonec
nutné řešit oznámením o přestupku. Strážníci
také ve 22 případech poskytli pomoc občanům města rozdáním roušek. Hlídky strážníků
se zaměřovaly jak na kontrolu dodržování
usnesení vlády ČR, ale i na kontrolu majetku
občanů města, zejména na kontroly prodejen,
nákupních center, vozidel na parkovištích, zahradních kolonií apod.

Cyklohlídky strážníků
Počínaje květnem, pokud to současná situace
dovolí, opět vyjedou do terénu cyklohlídky
strážníků městské policie. V terénu se budou
objevovat přes léto až do září. Jedná se o nepravidelné hlídky strážníků, které se venku
budou pohybovat zejména odpoledne
ve všedních dnech a o víkendech. Strážníci
budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku, monitorovat městský mobiliář v parcích
či v přírodních lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku, pohybovat se v zahrádkářských koloniích, na cykloturistických trasách
v okolí města, ale i ve městě. V neposlední
řadě budou řešit i věci týkající se plynulosti
a bezpečnosti silničního provozu, zejména
na cyklostezkách. Výhodou cyklohlídek je fakt,
že strážníci mohou operativněji vykonávat
hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích
městské aglomerace. Hlavním účelem však je
být všem občanům blíže, umět poradit a působit také preventivně.

Kamerový bod
na autobusovém nádraží
Začátkem dubna byl na autobusovém nádraží
instalován nový kamerový bod. Kamera je
umístěna na rohu budovy a kamerový bod je
součástí městského kamerového dohlížecího
systému (MKDS) a obsahuje celkem 4 samostatné kamery, které nepřetržitě monitorují
veřejné prostranství v okolí nádraží. Obraz je
online přenášen na služebnu městské i státní
policie. Cílem instalace kamer je zlepšení pocitu bezpečí občanů, prevence trestné činnosti a omezení narušování veřejného pořádku
v okolí frekventovaného místa, což autobusové nádraží bezesporu splňuje. MKDS je majetkem města Svitavy a je ve správě Městské
policie, která jej nejen udržuje, ale dlouhodobě
plánuje jeho rozvoj a zabezpečuje veškeré
opravy. Kvalitou a technickým provedením se
jedná o jeden z nejmodernějších kamerových
systémů v ČR.
Rostislav Bednář
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Děkujeme,
že to nevzdáváte
Jarní měsíce letošního roku si
zaslouží větší pozornost než
v letech minulých. Nezvyklá
opatření, která nás tímto obdobím provázejí dávají čas se
zamyslet nad potřebností hmotných statků,
nad potřebností služeb, nad potřebností všech
drobností, které nás každodenně provázejí.
Využíváme tento prostor, abychom poděkovali těm, kteří i přes značná rizika udržují náš svět
v chodu.
Děkujeme především těm, kteří si jako své povolání vybrali starost o naše životy. Zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům, záchranářům a dalším.
Poděkování patří i ostatním profesím. Prodavačům, řemeslníkům, úředníkům, učitelům,
pošťákům, popelářům, vývojářům, kuchařům,
zemědělcům, řidičům, uklízecím četám, těm
co sází v lese stromky, těm co se starají o řeky
a rybníky, pracovníkům rozhlasu, televize, pracovníkům v energetice a všem na které jsme
zapomněli.
Obrovské díky dobrovolníkům a dalším občanům, kteří svým přístupem dokáží nezištně
pomáhat tam, kde je to potřeba. A nakonec
díky všem, kteří svým zodpovědným přístupem
a dodržováním předepsaných opatření minimalizují rizika přenosu nákazy. Jsme rádi, že
Svitaváci vzali celou situaci zodpovědně a nevystavují sebe a své okolí zbytečnému riziku.
Nashledanou v lepších časech.
Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný,
Ondřej Hapala
Piráti a nezávislí Svitavy
www.piratisvitavy.cz

Vážení Svitavané,
kolegové, přátelé,
Zastihl nás nečekaný zlobr, se kterým nikdo
z nás neměl žádné zkušenosti. Život v naší
zemi jakoby se najednou výrazně zpomalil,
místy i dokonce zastavil. Tato nechtěná pauza
se však vyhnula profesím, které působí v tzv.
první linii – zdravotníci, ošetřovatelé, policisté,
hasiči, ale i prodejní personál, doručovatelé
a spousta dalších. Těmto lidem musí patřit
naše jedno velké DĚKUJEME. Kdybychom
mohli, budeme je objímat, ale protože to teď
momentálně nejde, snažíme se jim poděkovat
našimi srdci, která rozsvěcujeme v oknech
domů a bytů.
Je tady však také skupina lidí, která rovněž zaslouží náš obdiv, naše poděkování – pedagogové, rodiče, žáci a studenti škol. Z rodičů se
ze dne na den stali domácí mentoři, žáci si
z dostupné techniky udělali třídy ve svých pokojích, učí se větší zodpovědnosti, samostatnosti a plánování. Pedagogové využívají všechny možné technologické prostředky, tak aby
žákům a také rodičům umožnili, co nejlepší
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přístup k informacím – oni totiž žádné prázdniny
nejsou. Celé on-line vzdělávání sleduji velice
zblízka a musím říct, že naše svitavské školy se
tohoto nelehkého úkolu zhostily na výbornou.
Hojně se využívají digitální technologie a tam,
kde to nejde, přichází na řadu klasická papírová forma korespondence. I když v budoucnu
bude zcela jistě spousta takto získaných zkušeností využita v dalším vzdělávání, klasická
kontaktní výuka je nenahraditelná.
Přejme si proto, abychom se opět mohli setkávat a to nejen při vzdělávání.
Přeji Vám pevné zdraví!
Ondřej Komůrka, SPMS

i v době, kdy už roušky nebudou potřeba.
Všem nám přeji, aby to bylo co nejdříve!

Pečovatelská služba
v plném nasazení!
Charitní pečovatelská služba i v době karantény zůstává se svými klienty. Naše pečovatelky jsou vybaveny základními ochrannými pomůckami, za což moc děkujeme městu Svitavy, Pardubickému kraji a dárcům. Pokud by
někdo z občanů potřeboval využít pečovatelskou službu, může nás kontaktovat na čísle
731 003 394.
Vendula Kouřilová

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému
vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva
města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Roušky pro Svitavy
Charita Svitavy děkuje všem aktivním občanům a organizacím, kteří se jen tak „nezašili“
doma, ale místo toho spolu s námi ušili velké
množství roušek a donesli je do Světlanky,
nebo je dodali přímo tam, kde byly potřeba.
Na akci jsme spolupracovali s panem starostou a městem Svitavy. V této nelehké době
prokázali, že jim na občanech skutečně záleží a patří jim velký dík. Roušky pomohly zejména ve svitavských sociálních službách,
nemocnici, dětském centru, azylovém domě
pro rodiče s dětmi, v obchodech, na poště,
na městském úřadě, u lékařů. Byly vydávány
v lékárnách, ale také seniorům přímo v domácnostech, a to nejen ve Svitavách, ale
i v okolních obcích. Pokud někdo ještě roušky
potřebuje, může si pro ně stále přijít do Světlanky do Jungmannovy ul. 6. Bylo opravdu
krásné vidět, jak lidé pohotově a nezištně pomáhají. Kromě nejrůznějších modelů a barev
roušek jsme viděli také krásné vzkazy, jako
např. „Držte se!“, „Společně to dáme!“ nebo
„Úsměv léčí i pod rouškou.“ Díky Nadaci ČEZ
jsme pro charitní šití pořídili nové šicí stroje,
žehličky a prkna, které nám budou sloužit

Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8:00 do 11.00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní
pacienty stomatologická pohotovost
pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00
hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
1. 5. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, M. Horákové 1988/27,
776 117 026
2.–3. 5. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42,
461 532 253
8. 5. MUDr. Marta Fremuthová
Městečko Trnávka 5, 461 329 181
9.–10. 5. MUDr. Pavel Horák
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
16.–17. 5. MUDr. Alena Hřebabetzká
Staré Město 134, 461 312 501
23.–24. 5. MUDr. Jana Illová
Brněnec 90, 461 523 140
30.–31. 5. MUDr. Tomáš Jagoš
Jevíčko, Palackého nám. 20,
723 715 558
Lékařská pohotovostní služba
ORL pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 345, všední dny:
15:30–19:30, So, Ne a svátky:
8:00–14:00
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 239,
Pátek: 18:00–21:00 / So, Ne, svátky:
9:00–17:00 hodin
Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí
polikliniky, v místnosti dětské
ambulance, 461 569 270, So, Ne,
svátky 8:00–18:00 hodin.
Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí,
461 569 111.

Naše město a vy.
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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 lavicích. 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 výuky pro celou školu, který bude vyhovovat
všem (žákům, rodičům i učitelům). Výuku
v hlavních předmětech zavést online, aby rodiče byli zbaveni zátěže vysvětlování učiva.
V ostatních předmětech se zaměřit na základní 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 prostředí s jasnou strukturou zadaných a již splněných 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 vzdělávacími potřebami. Pro celý druhý stupeň jsme nastavili pevný rozvrh online výuky v hlavních
předmětech. Dále jsme zavedli pravidelné
konzultace pro ostatní předměty a půlhodinový třídní Meet, kde mohou žáci společně se
svými třídními učiteli nasdílet pocity, zkušenosti, trápení nebo naopak radosti v době mimořádného 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 velmi 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 uskutečnění 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 pravidelně k nám, aby realizovaly pro své mateřinkové 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 poznávají školní prostředí, učí se vyjadřovat své
představy pomocí různých činností, dovedností 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 poslední rok před zahájením školní docházky
více „zabrat“, nebo mu byl udělen odklad školní 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 malého kolektivu dětí. Děti formou her intenzivně pracují na rozvoji své samostatnosti a sociálních kompetencí, řečových dovedností
a myšlení, paměti, pozornosti, smyslového
vnímání, jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky.
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 možnostem a schopnostem docházka do běžné mateřské školy obtížná, je určen přípravný stupeň
základní školy speciální. Zde se děti scházejí
v počtu čtyř až šesti dětí, pracují s nimi minimálně dva pedagogičtí pracovníci. Společně
se zaměřují na rozvoj sebeobslužných činností, smyslového vnímání, možných forem komunikace, 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 předchozích měsících nový třípodlažní objekt.
V prvním a druhém podlaží vzniklo sociální
zázemí pro žáky školy, ve třetím je nová učebna. 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 studenti 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 moderní technologie, které se snažíme v maximální
míře využívat. Základem je pro nás informační
systém Edookit, který běžně používáme již
několikátým rokem. Jeho prostřednictvím zadáváme 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 především mezi vyučujícími a rodiči. Na druhém
stupni mají žáci své vlastní žákovské účty, učitelé 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 zadanou práci plní.
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Mnozí učitelé zároveň využívají komunikaci
přes sociální sítě, např. přes Messenger či
WhatsApp, kde mohou být se svými žáky v každodenním kontaktu. Další možnost nabízí
školní účet GSuite, který lze využít např.
na uskutečňování konferenčních hovorů s žáky.
Pokud někdo nemá možnost využívat vlastní
technologie, může si je po domluvě zapůjčit
ve škole, rodiče si tam mohou v případě potřeby domluvit i vytištění učebních materiálů.
Všichni musíme mít na paměti, že nejsou
prázdniny a učitelé nemají dovolenou, proto
musí výuka probíhat alespoň omezeným způsobem. V případě, že mají rodiče pocit, že jsou
děti přetěžovány, nebo jim nevyhovuje způsob,
jakým výuka nyní probíhá, mají kdykoli možnost školu se svými požadavky kontaktovat. To,
zda bude výuka funkční, závisí z velké části
na tom, zda a jak spolu dokáží všechny zúčastněné strany komunikovat.
Jana Pazderová

SOU Svitavy
Novinky z SOU Svitavy
SOU Svitavy se zapojilo svými 3D tiskárnami a laserem do akce Tiskne celé Svitavsko.
Jedná se o komunitní projekt, který reaguje
na aktuální situaci v souvislosti s covid-19. V současné době se štíty tisknou ve Svitavách na Felberově základní škole. Plexiskla
na štíty řežeme na svitavském učilišti laserem.
Zájem o ochranné štíty mají lékaři a zdravotní
sestry ze Svitavské nemocnice a Poličky.
Hledáme do našeho týmu učitele matematiky,
fyziky a informatiky. Pište na e-mail: cebakovav@sousvitavy.cz. Alice Štrajtová Štefková

ZŠ náměstí Míru
Myslíme na budoucnost
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73 posílá
veřejnosti pozdrav. Pozitivních zpráv je teď
málo a tak vás chceme potěšit, myslíme
na budoucnost a těšíme se do lavic. Naši žáci
napsali v domácí karanténě několik básní,
z nichž jednu nabízíme, a ostatní jsou k přečtení na webu školy www.zsmiru.svitavy.cz.
Jakub Velecký
Adam Schejbal, 6. B
Škola je zavřená,
třídy jsou prázdné,
kdy se tam vrátíme,
není nám jasné.
Doma se učíme,
píšeme testy,
i když je práce dost,
je to i hezký.
Ráno se vyspíme,
nezvoní budík,
nikdo nás nehlídá,
není tu školník.
Chvíli to bylo fajn,
už je to nuda,
co já bych za to dal,
ať už je škola!
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tvarného i tanečního. Osobní přítomnost zájemců o výuku je u nás nezbytnou součástí
přijímacího řízení. Proto se jeho termín bude
odvíjet od termínu opětovného otevření prostorů školy pro veřejnost. Rozhodující není
řádné zahájení výuky, ale možnost vpustit
do školy zájemce o studium a rodiče. Máme
připravené varianty organizace přijímacího
řízení i pro menší počet osob, tak nebudeme
s vyhlášením termínu otálet. Pokud máte zájem se přijímacího řízení zúčastnit, sledujte
webové stránky školy. V sekci Aktuality/pozvánky a informace nebo také Pro rodiče/
přijímací řízení budou zveřejňovány aktuální
informace.
Renata Pechancová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Učíme se všichni
Když se před několika týdny překlopil školní
rok do druhé poloviny, začali se někteří žáci
těšit na blížící se prázdniny. A hle – ti samí se
dnes přiznávají, že se jim stýská po škole a kamarádech. Život v karanténě se totiž od dovolené značně liší a my se už navždy budeme
ve vzpomínkách vracet k období „před virem
a po viru“: „Pamatujete, jak jsme se báli jít
k počítači, protože jsme se ještě nikdy spolu
nebavili na dálku?“ „A jak naši chodili do boudy u Modré školy a vyzvedávali nám pracovní
listy zabalené v igelitu?“ „Před tím jsem si nikdy nepsal ani netelefonoval s paní učitelkou.“
„Když jsme fotografovali pracovní listy, bylo to
pořád rozmazané. Tátovi se klepala ruka.“
„Mně se doma vůbec nechtělo nic dělat, ale
mamka byla dost drsná…“
Učíme se všichni – děti, učitelé i rodiče. Máme
ve škole jenom žáky prvního stupně, proto je
komunikace s nimi poněkud složitější a vyžaduje neustálou pomoc rodičů. Drtivá většina z nich
nemá pedagogické vzdělání a zaslouží si obdiv.
Ale věřte, že bychom mnohem raději byli s dětmi společně ve škole.
Zdeněk Petržela

Gymnázium
Aktuálně z gymnázia
Od 11. března se také studenti gymnázia zapojují do distančního studia. Podle pokynů
svých učitelů a prostřednictví e-learningového
nástroje MOODLE, případně s podporou aplikací pro online výuku TEAMS nebo ZOOM se
učí v domácích podmínkách. Na samostudium
si mnozí zvykli hned, některým to trvalo déle,
záleželo také na domácích podmínkách
ke studiu, často technických. Také učitelé v komunikaci mezi sebou využívají online prostředky. Dokonce jednání pedagogické rady
tak proběhlo. Poprvé v historii školy.
Již druhým rokem pracuje na škole včelařský
kroužek. Studenti se scházeli i přes zimu, chystali se na sezónu. Tu však včely začaly v malé
včelí „farmě“ v areálu školy bez nich, a tak to
nejnutnější v době uzavření škol zatím dělá
vedoucí kroužku M. Velešík.
Milan Báča

Základní umělecká škola

ZŠ Riegrova

Přijímací řízení do zušky
Přijímací řízení pro následující školní rok proběhne tak, aby mohli noví žáci zahájit řádně
výuku s ostatními žáky. Přijímat budeme zájemce do všech tří oborů do hudebního, vý-

Vzdělávání na dálku na Riegrovce
Už je to téměř dva měsíce, kdy se zavřely školy, žáci museli zůstat doma a začali se vzdělávat na dálku. Učitelé přepnuli rychle na online
režim a začali komunikovat s žáky přes počítač.
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Někdy to nebylo jednoduché, ale všichni se
nakonec zdárně adaptovali. Ti žáci, kteří nemají možnost vzdělávat se doma online, dostávají každý týden úkoly, pro které chodí do školy
jejich rodiče a zase je nosí vypracované zpátky.
Žádné dítě tedy není bez kontaktu s učiteli, se
školou, se vzděláváním. Žáci mají nejen možnost zhlédnout zajímavá vzdělávací videa, procvičit si látku na veřejně přístupných online
vzdělávacích stránkách, ale také se spojit s učiteli pomocí videohovoru a probrat s nimi
„osobně“ to, co jim není jasné. Pevně věříme,
že toto nelehké období zvládneme dobře a těšíme se na to, až budeme zase všichni spolu
ve škole.
Zuzana Klodnerová

Obchodní akademie
Studenti šili roušky
Studentská firma ECOA na svitavské obchodní akademii vloni vznikla s tím, že bude šít ekologické látkové tašky. To byl také její výrobní
program. Situace v zemi se změnila, a tak firma přešla na jiný výrobní program. Studenti ho
nemohli realizovat v odborné učebně, ale
v domácích podmínkách. Roušky byly předány do Světlanky (Charita Svitavy).
Milan Báča

ZŠ T. G. Masaryka
Jak to chodí na Myšárně
O distančním vzdělávání v době nouzové koluje mnoho mýtů a polopravd. My máme od rodičů velké množství ohlasů v pozitivním duchu,
a proto si dovolím představit, jak to máme nastavené v naší škole. Se vší pokorou se snažíme žáky i nadále co nejlépe vzdělávat. Snažíme se, aby vše, co děláme, bylo přehledné
a mělo smysl. Zaměřili jsme se na hlavní předměty, výchovy jsme zcela vynechali. Žáci dostávají učivo vždy v pátek, aby si mohli rozvrhnout co, kde a kdy budou dělat (prvky svobodného učení). Na prvním stupni mají učivo
strukturované do dnů. Klademe důraz na zpětnou vazbu a sebehodnocení žáků. Známkujeme jen minimálně a pouze tam, kde v tom vidíme smysl. Nabízíme rozšiřující učivo v podobě doporučení a tipů. Nové dovednosti
v používání digitálních technologií zařazujeme
postupně, abychom oslovili všechny žáky, i ty,
kteří potřebují větší podporu. Rozpůjčovali
jsme notebooky z počítačové učebny i knihy
ze školní knihovny. Pro druhý stupeň koordinujeme obsah a formu komunikace, aby byla pro
žáky maximálně přehledná. Na své působení
máme mnoho pozitivní zpětné vazby od rodičů
a žáků. Články, ve kterých sdílíme zkušenosti
z naší dobré praxe, vyšly na webu Rodiče vítáni nebo v časopise Řízení školy.
Jiří Sehnal
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Nový vizuální styl
města Svitavy.
Město Svitavy se rozhodlo využít projektu od Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR na rozvoj strategických dokumentů města a městského úřadu. V rámci těchto aktivit byl vytvořen nový vizuální a komunikační styl.
Neustále se zde snažíme vytvářet prostředí
pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy,
spolky a organizace.
O tom, jak se nám daří toto poslání plnit – vypovídá váš vztah k městu – jak se vám zde líbí
(žije) a jak vnímáte naše město. To ovlivňují
především služby a činnosti městského úřadu
a radnice, organizací a společností, ale také
nabídky z oblasti sportu, kultury a dalších. Celkovou atmosféru ve městě pak ovlivňuje naše
svitavská kultura, jak se k sobě lidé chovají, jak
vnímají tradice a přijímají historii města.

Jakou cestou a s jakým obsahem komunikují
představitelé a zástupci města se širokou veřejností. A v neposlední řadě právě pak vizuální styl města, loga, barvy, značky a symboly. To
jsou základní pilíře, které formují váš vztah
k městu Svitavy. Uvědomujeme si, že logo
města není tím nejdůležitějším prvkem, ale
na druhou stranu velmi pomůže vzájemné komunikaci a v plnění stanovených cílů. Je dobré mít a používat jednotný vizuální styl 
Petr Šmerda

Město Svitavy
a jednotný vizuální styl.
Komunikační styl prezentuje několik hlavních
myšlenek vždy s důrazem na vzájemnou komunikaci a emoce. Slogan „a vy” funguje jako
základní kámen vizuální identity, který promlouvá přímo k obyvatelům Svitav – je hlavně
pro ně.
•• Svitavy a vy – Svitavy jsou energické město.
Jsou plné historie, ale hledí vpřed. Dlouhodobá vize je jasná – budovat město pro život, a to společně s jeho občany – s vámi.
Město pro všechny generace, jež nezapomíná na ty budoucí.
•• Svitavy a vy – Představitelé a zástupci města Svitavy včetně svých organizací se snaží
vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé
občany, úspěšné firmy, spolky a organizace.

Toto je naše poslání – jsme tu pro vás. Svitavy jsou tu pro vás.
•• Svitavy a vy – To, jak se ve městě máme,
ovlivňuje každý z nás, každý občan je nositelem kultury ve Svitavách, právě on vytváří hodnoty našeho města a ovlivňuje, jak se
zde máme. Věříme ve velký patriotismus
a pozitivní vztahy místních obyvatel. Město
tvoří lidé, vztahy a vy.

Jak to celé funguje?
Hlavním motivem celého stylu je typografické
logo Svitavy a vy. To je navrženo tak, aby bylo
možné přidávat další organizace a společnosti.
Toto je pouze ukázka práce s logem.
Nejedná se o oficiální podoby.

Co je to jednotný
vizuální styl?
•• Jedná se o sjednocenou formu vizuální komunikace, prostřednictvím
které město prezentuje svoje poslání, služby a cíle (identita, totožnost).
•• Je to ucelený soubor grafických
prvků, jakými jsou: logo, symboly,
barvy, značky, plakáty, dopisní papíry, obrázky, piktogramy, tiskoviny
a další. Veškeré náležitosti v této
oblasti jsou definovány v design
manuálu, který určuje, jak s nimi
pracovat.
•• Výsledkem je pak jednotná forma
komunikace, která napomáhá vzájemnému porozumění se širokou
veřejností, a to zejména s místními
občany – s vámi.
•• Veškeré materiály mají stejnou podobu, aby bylo jasně patrné, že jde
o sdělení města Svitavy (město,
úřad, případně organizace). Představme si například fotbalový tým,
kde všichni hráči i jejich fanoušci
mají stejné dresy, logo i jednotnou
barevnost. Tím se zvyšuje sounáležitost a utužuje se vzájemná podpora a přátelské vztahy.

Proč město potřebuje
jednotný vizuální
a komunikační styl?
Pokud město nevystupuje a nekomunikuje jednotně a jasně, může docházet
k nepochopení ze strany veřejnosti.
Zejména pokud se používá více symbolů, značek, sloganů a log různého
provedení, komunikace se stává nepřehlednou a matoucí. Tím se celý proces
a snaha o plnění poslání narušuje.
Naopak vhodně stanovený a zejména
dodržovaný jednotný vizuální a komunikační styl pomůže velmi efektivně
komunikovat s občany včetně jejich
zpětné vazby. Buduje tak sounáležitost
a vzájemnou důvěru.

Nový vizuální styl
města Svitavy
Nový vizuální styl města byl vytvořen
zejména pro místní občany s přesahem na návštěvníky našeho města.
Po detailní analýze, naplánování procesů, vyhodnocení a designérské soutěži vzniklo jednoduché, hravé, originální a nadčasové řešení.
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Značka

Zábavní
a kreativní Svitaváci

Městský heraldický znak bude zachován pro výjimečné příležitosti,
tím jeho odkaz dále přetrvá. Naopak již nebudou používána loga,
která budou nahrazena jednotným vizuálním stylem.
Tím se upevní jednotná forma komunikace města napříč všemi oblastmi činností (úřad, sociální média, webové stránky, městské akce
a další). Občan tak nebude vystaven vizuálnímu smogu několika log
a symbolů a vytvoří si vztah pouze k jedné značce. Tímto se upevňuje povědomí o městu Svitavy.

Nová vizuální identita toto reflektuje
a možnosti využití jsou ještě širší – samotný tvar „a vy“ i „Svitavy“ se můžou
v některých případech měnit také.

Kdo slaví

VALENTÝNA?

Jako všeobecně přijímaná největší osobnost našeho
města je Valentin Oswald Ottendorfer. Zatímco ostatní
slaví Valentýna 14. února, Svitavané jej mohou oslavovat
celý rok.

SVITAVY

www.svitavy.cz

Doplňková
barevnost

Například při vítání občánků je možné
přistoupit na méně formální „a ty“.
Stejně tak jako je v kontextu komunikace se staršími občany možné zvolit
uctivější „a Vy“.
V rámci občanských výzev se nabízí
i solidární formát „a my“, podtrhující
občanskou zodpovědnost.
V podobě propagačních předmětů –
placek, triček, deštníků či kšiltovek
můžeme naopak hrdě nosit osobní
variantu „a já“.
Například u tradičních městských akcí
lze uvádět Pivní slavnosti a vy, Vánoce
a vy, Svitavy a léto...

#hashtagy
Ultramarine
RGB
CMYK
Pantone

0/70/150
100/78/0/0
2935

Tento hravý způsob komunikace je
ideální pro sociální média, kde za pomoci hashtagů můžeme celou atmosféru a konkrétní sdělení a snahy podpořit #svitavyavy #svitavyajá
#svitavyamy…

Forest Green
RGB
CMYK
Pantone

80/175/150
70/0/85/0
7481

Propagační a dárkové
předměty
Jednotná vizuální identita umožňuje
pestré zpracování propagačních
a dárkových předmětů, které můžete
získat pro sebe nebo své známé a kamarády.
Nabídku budeme rozšiřovat tak, abychom reprezentovali naše město a zejména lidi, kteří tu žijí.

Svitavy
a dětský
den.
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Co vy na to?
Pevně věříme, že tuto novou vizuální
identitu přijmete za svou a bude ji sami
používat. Snažte se být trpěliví a otevření komunikaci města a uvidíme, jak
se nám to bude společně dařit.
Nám se líbí a budeme usilovat o to,
abychom společně dále rozvíjeli naše
město a vytvořili zde báječné místo
pro život.

pro SPORTOVCE roku

Městský úřad Svitavy

desky, diplom,
hlavičkový papír

Diplom

Jméno Příjmení, funce

Ve Svitavách dne

Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

www.svitavy.c z

Městský úřad Svitavy

T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
www.svitavy. cz

Městský úřad Svitavy

tel.: +420 461 550 211

datová schránka ID: 6jrbphg

T. G. Masaryka 5/35

e-mail: radnice@svitavy.cz

www.svitavy.cz

568 02 Svitavy

e-podatelna: posta@svitavy.cz

žvýkačky

krabička na svitavské
těstoviny

my tySymy Sy ty já
vy já ty vySy
Vyrobeno pro: Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, www.svitavy.cz. Datum spotřeby: 4/2021.

a vy.
Město tvoří lidé, vztahy a vy.

#svitavyaja #svitavyavy

#svitavyaja

a tajemno.

a příroda.

a rekordy.

a bzukot.

a 1256.

a výlety.

magnety, placky, zrcátka...

já.

SY.

Přemýšlím.

klíčenka
na krk

I
SY.

a závody.
a příběhy.

a patrioti.
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Jak vznikalo
nové logo
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

město Svitavy se rozhodlo vytvořit nový vizuální styl
kulatý stůl s veřejností na téma korporátní identita
stanovení klíčového dokumentu – identita města
výzva veřejnosti k zapojení do procesu – definice svitavského prostředí
spolupráce s odborným garantem agenturou Czech Design
workshop s agenturou – tvorba zadání za přítomnosti zástupců města,
organizací, škol a dalších
odborná rešerše a doporučení grafických studií
– výběr finalistů do uzavřené soutěže
vytvoření dokumentu pro veřejnou soutěž – podmínky,
povinnosti, designéři, odborná porota a komise
vybraní a oslovení grafici – MgA. Věra Marešová, Voala (Pavel Kulišťák), Artbureau
(Jakub Wdowka), Pavel Šmerda, Mr. Steinert, s. r. o. (Markéta Steinert)
osobní briefování grafiků – setkání ve Svitavách, kdy se designéři seznamovali
s naším městem tak, aby mohli předložit odpovídající návrhy

Nezávislá část poroty / externí odborníci:
•• doc. MgA. Kristýna Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU Plzeň
•• MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, studio Colmo
•• Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design
Závislá část poroty / zástupci města:
•• Mgr. David Šimek, starosta města
•• Mgr. Ditta Kukaňová, radní města Svitavy
Hlasy poradní, náhradníci za závislou část poroty:
•• Ing. Libor Dynka, oddělení Informatiky města Svitavy
•• Mgr. Radoslav Fikejz, radní města Svitavy
•• MgA. Pavel Juřík, fotograf
•• Bc. Ondřej Komůrka, ředitel SVČ Svitavy
•• Mgr. Jiří Sehnal, ředitel ZŠ T. G. Masaryka
•• Mgr. Petr Šmerda, vedoucí MIC
Porota jednohlasně vybrala vítěze: Mr. Steinert, s. r. o.
Odměna pro vítěze za celý dokument a všechny jeho složky
– design manuál města Svitavy – 399 500 Kč.
Město Svitavy hradí 10% ceny v rámci celého dotačního titulu.

Rodák
Oskar
Schindler.
Kopec
Patriotů.

Náměstí
0,5 km
dlouhé.
Pramen
řeky
Svitavy.

Komentáře poroty k vítěznému návrhu
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Kristýna Fišerová:

Miroslav Roubíček:

Jiří Toman:

“Vítězný návrh je konceptuálně nejradikálnější, nepostrádá vtip, využívá bohatost
českého jazyka a nabízí více variant pro
různé záměry komunikace. Logo dobře vynikne v nekonečné plejádě vizuálních stylů
měst, postavených na násobení ikonek
a piktogramů, které se snaží poukázat
na skutečnost „Podívejte, co tu všechno
máme!“. Většinou však mají města řeku
(tedy vlnku), okolní přírodu (stromek), historickou budovu (věž a podloubí) a z toho
vznikne hravý koktejl obklopující název. To
není případ Svitav. Jazyková hříčka logu
svědčí, vybízí ke kreativitě a brzy se stane
oblíbenou hrou neformálních zájmových
skupin, kde budou jistě k přečtení i extrémní případy využití. Bystří občané Svitav si
logo, které se může nejednou stát ozdobou
hovoru, jistě brzy vezmou za své.”

„Návrh studia Mr. Steinert na značku a vizuální identitu města Svitavy jednoznačně
převyšuje svým koncepčním přístupem
a invenční ideou. Neopakuje zavedená klišé, vymezuje se proti tradičnímu přístupu
grafického ztvárnění historických dominant
města a přichází s vlastním silným a odvážným konceptem, založeným na jazykové
hříčce v typografické značce, která komunikuje ke svým obyvatelům. Tento princip se
sympaticky propisuje do vtipné, hravé celkové identity, se kterou se obyvatelé jistě
rychle ztotožní. Město tak získává skutečně
plnohodnotný komunikační nástroj, podporující nový patriotismus ke svému městu.“

“Mezi všemi soutěžními návrhy vítězný koncept vyčníval v mnoha směrech. Jde o přístup, který v českých městech většinou
nevítězí. Svitavy jdou v této odvaze příkladem a autoři museli podobnou odvahu projevit také, protože rozhodně nešlo o sázku
na jistotu. Je také třeba ocenit vysokou kvalitu, komplexnost a vtip vítězného řešení,
držet palce autorům v další implementaci
řešení do života a také představitelům města, aby udrželi svěží myšlenku v šedi každodenního používání.”
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SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (21. díl)

Ladislava Marková
Jméno Laď ky Markové rozhodně není ve Svitavách neznámé.
Veleúspěšná sportovkyně ověnčená dlouhou řadou medailí,
ocenění i pohárů se věnuje cyklistice, duatlonu a triatlonu,
závodí i v zahraničí V dlouhém triatlonu byla mistryní ČR
v age group kategorii. Jedenačtyřicetiletá sportovkyně „strhla“ k triatlonu i manžela a dva syny. Starší sedmnáctiletý
Jakub si splnil svůj sen: studuje sportovní gymnázium v Brně
a začíná sbírat úspěchy na českých i zahraničních tratích.
O pět let mladší Lukáš se závodně věnuje triatlonu a plavání
a ve svém bratrovi má velký vzor.
Jak jste se vlastně dostala k triatlonu?
A který z oněch tří sportů plavání-běh-jízda
na kole je Vám nejbližší?
„Cyklistika je mi nejbližší, věnuji se jí již více
než 25 let. V dorosteneckém a juniorském věku
jsem závodila na horských kolech, která zažívala v té době obrovský boom. Závody cross-country a downhill v rámci Českého poháru
jsem jezdila asi čtyři roky, byla jsem zařazena
do výběru České reprezentace a závodila s Kateřinou Nash a Kateřinou Neumannovou. Poté
jsem přesedlala na silniční kolo a kromě Českého poháru si zajela závody v zahraničí, například Milán-San Remo. Pak nastal zlom
a chtěla jsem zkusit něco nového, triatlon mě
lákal už dlouho, naučila jsem se plavat kraulem
a zúčastnila se několika triatlonových závodů.
Po mateřské dovolené jsem se vrátila k triatlonu a splnila si svůj sen, 7x jsem absolvovala
středního polovičního Ironmana, což obnáší
1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 21,1 km
běhu. Celého Ironmana, tedy 3,8 km plavání,
180 km kolo a 42,2 km běhu, mám za sebou
šestkrát v České republice i zahraničí.“

jsme všichni závodili a fandili si na jedněch
závodech. Cestou tam se společně těšili, plánovali strategii a taktiku, cestou zpět zase probírali, jak se komu závodilo, co se povedlo
nebo co je potřeba zlepšit. Asi nedokáži říct,
který závod je lepší a který mám radši, každý
má něco do sebe.“

Čím se liší Vaše tréninkové dávky v létě
a v zimě?
„Trénuji každý den, někdy i dvakrát, a jeden
den v týdnu mám volný. Ráno je většinou plavání nebo běh, po obědě kolo. Přiznám se, že
jsem dříve šidila posilování a strečink, ale to
teď hodně napravuji, protože s manželem trénujeme několikrát týdně s mladými sportovci
z 4SPORTS TEAMu a ze sportovního kroužku
Železňáček a těm klademe na srdce, jak je to
důležité, čili jim musíme jít v tréninku příkladem. Tréninkový režim je většinu roku stejný,
jen objemy a hodiny strávené tréninkem se
mění, v zimě jich je méně než jarní přípravě
a v závodním období.“

Kterého ze svých úspěchů si ceníte nejvíce?
„Je těžké najít výsledek nebo ocenění, kterého
bych si vážila nejvíce. Každý závod je něčím
jiný, specifický, náročný nebo se tam objeví
něco, s čím člověk vůbec nepočítá. Myslíte si,
že už máte „vyhráno“ a pak se stane něco –
pád, defekt, zdravotní problémy – a vše se
otočí. Loni jsem v Itálii usilovala o získání slotu/
nominace na Mistrovství světa na Havaji, při
plavání mi část obličeje a ruky popálila medúza. Adrenalin, který se mi při prvních dvou disciplínách, tedy plavání a kolo vyplavoval z těla,
mě hnal vpřed. Vše vypadalo slibně, ale udělala jsem chybu, popálená místa jsem si chladila vodou a do těla se mi tak nejspíš dostaly
toxiny, které mě po osmi kilometrech běhu
začaly v těle dělat pěknou neplechu. Nevěděla jsem chvílemi, kde jsem, měla jsem hrozné
křeče do břicha a vůbec mi nešlo běžet. Chvíli jsem šla, chvíli se opírala o zábradlí nebo
stromy, posedávala na chodníku, prostě se
závodem to nemělo nic společného. Jediné,
co jsem věděla, že to kvůli všem svým klukům
a sobě nechci zabalit, že to musím dokončit,
i kdybych měla zbytek maratonu odejít. Tak
jsem střídala chvíli chůzi, kousek běh, pak

Jaký je rozdíl mezi běžným a dlouhým
triatlonem? Který jste si oblíbila více? :-)
„Rozdíl je ve vzdálenosti, rychlosti a stráveném
čase… Sprint a olympijské triatlony jsou hodně
rychlé závody, které trvají v rozmezí jedné či
dvou hodin, střední a dlouhé triatlony vám zaberou 5 až 12 hodin. Loňskou sezónu jsem
chtěla trávit více s rodinou a tak jsem objížděla kratší triatlony se syny, kteří také závodí
na Českém poháru v triatlonu. Bylo to fajn, že

Jste úspěšná i v zahraničí.
„Mezi své největší úspěchy v zahraničí považuji 2. místo ve středním triatlonu v sérii Challenge ve Španělsku, 2. místo ve středním triatlonu v Polsku a 6. místo na Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Polsku. V rámci
cyklistické přípravy na triatlon jsem závodila
na mezinárodních i tuzemských masters závodech v silniční cyklistice, stala jsem se vicemistryní Evropy UCI Masters v časovce a získala bronzovou medaili na závodě s hromadným startem také na Mistrovství Evropy UCI
Masters. Během zimní přípravy zařazuji i cyklokrosové závody a posledním největším
úspěchem bylo 8. místo na Mistrovství Evropy
Masters.“

zase odpočinek a zastavení. Asi na 20. kilometru se tělo dalo trošku dokupy a tak jsem začala „běžet“ víc než jen pár stovek metrů. Druhá polovina maratonu už byla lepší, žaludek se
srovnal a já už lehce s úsměvem klusala k cíli.
Slot jsem sice nezískala, ale byla jsem ráda, že
jsem dokončila a nevzdala. Jsem opět pokorná tomuto těžkému sportu a odhodlaná dál
trénovat a jít za svým snem.“
To tedy klobouk dolů… A co tréma, býváte
po těch letech ještě nervózní?
„Poslední dobou jsem víc nervózní, když jsou
na startu a závodí synové. Nemám ani žádný
talisman, největší oporou mi jsou můj manžel
a synové, jim patří velikánský dík za motivaci,
podporu při závodech, ale i při náročných trénincích, kdy mi dělají báječné parťáky, bez
nich bych to nešlo.“
Vaše rodina Vás velmi podporuje. Existuje
třeba nějaké rodinné povzbuzení, heslo, rituál?
„Žádný rituál nemáme. Jen když vidíme, že ten
druhý už nemůže nebo se na trati trápí, tak
na něho kromě povzbuzování a fandění zavoláme ´Usměj se, s úsměvem to půjde líp´…
A ono to opravdu pomáhá.“:-)
Co je Vaším cílem v letošním roce?
„S nástupem pandemie se nám závodní kalendář rozsypal jako domeček z karet, jarní aquatlony a další závody byly zatím zrušeny nebo
odloženy na neurčito. Měli jsme s dětmi z klubu
dobře natrénováno, mladí závodníci se těšili
na závody, někteří na své první starty v Českém
poháru. Každopádně jsme nehodili flintu do žita
a v přípravě nepolevili. Doma trénuje každý individuálně, plavání nahrazujeme posilováním
s vlastním tělem, kruhovými tréninky a taháním
plaveckých gum. Kolo a běh se dá zatím absolvovat venku, s rouškou nebo nákrčníkem, ale
bohužel maximálně ve dvou. Až se situace stabilizuje, tak se do toho zase společně pustíme,
potrénujeme a zazávodíme si na závodech
Českého poháru, na regionálních závodech a já
třeba i na zahraničním Ironmanovi. Jedním
z mých nesportovních cílů letošního roku je
zdárné dokončení studia II. trenérské třídy v triatlonu. Teď je nejdůležitější udržet si zdraví,
psychickou pohodu a dobrou náladu.“
Petra Soukupová
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Muzeum v době koronavirové
Už měsíc a půl je muzeum pro veřejnost zavřené. V přízemí čekají ve vitrínách na své návštěvníky netopýři, v prvním patře visí na stěnách
fascinující obrazy Jitky Štenclové. Zhlédnout
výstavy prozatím můžete pouze na muzejním
YouTube nebo na Facebooku. A pracovníci muzea, místo aby se věnovali vám, návštěvníkům,
se přestěhovali do depozitářů a archívů. Evidují a ošetřují sbírky, uklízejí v depozitářích a dílnách, inventarizují knihovny.
Muzea byla uzavřena v polovině trvání úspěšné
výstavy o netopýrech a v den plánovaného zahájení výstavy obrazů Jitky Štenclové. Nikdo

neví, kdy budou muzea opět zpřístupněna veřejnosti, a my bychom byli neradi, abyste o obě
výstavy přišli. Proto jsme v těchto dnech telefonicky 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 prostorách 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 muzejníci

Seriál: 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

Domácí online kino Vesmír
Kino Vesmír je nově součástí virtuálního
projektu #vašekino, do kterého se zapojilo
dalších 80 kin z celé republiky. Jde o dočasné virtuální kino v obýváku našich diváků. Budeme se maximálně snažit přiblížit 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 zavřené. Po skončení mimořádné situace
a otevření kin bude tento virtuální kanál
uzavřen. Vaše kino navíc nabízí exkluzivní
obsah od českých distributorů a producentů, filmy uvedené zde nemůžete streamovat nebo stáhnout na jiných VOD platformách.
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 zakoupíte vstupenku za jednotnou cenu
70 Kč. Prodej končí vždy hodinu před projekcí (při promítání od 20:00 tedy v 19:00).
Na e-mail obdržíte vstupenku s přístupovým 7místným kódem. Filmy budou promítány na webové stránce www.vasekino.cz.
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Kód “odemkne” váš přístup k filmu, spuštěno 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 promítání, ať máte jistotu, že vše bude fungovat, jak má.
Jak si do www.vasekino.cz koupím vstupenku?
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 týden.
Za každou zakoupenou vstupenku a vyjádřenou podporu vám srdečně děkujeme.

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 kronikářského pábitele, ale i další, a to věrohodnější kronikář 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 vydržela dlouho. Dodnes se v lesích od Javorníku
po Hřebeč můžeme potkat s hraničníky několikerých typů. Od malých, různě popadaných,
nakloněných a obrostlých mechem s vytesanými písmeny „HZ“ a „HL“ (panství Svitavy či Litomyšl), po ty veliké z roku 1754. Ty bývaly do roku
2006 jedinou souvislou dochovanou linií u nás.
Tyto hraničníky se stavěly za olomouckého biskupa Troyera a zachycovaly českomoravskou
hranici tak přesně, že se staly součástí katastrálních map. Poslední neukradené kameny nesou
iniciály biskupa von Troyera a z české strany
knížete Valdštejna-Vartenberka, pána na Litomyšli. V roce 1850 byly z hlediska správního
zavedeny politické okresy, do okresu Mor. Třebová patřil mj. i soudní okres Svitavy. Moravské
markrabství a sněm zanikly s rozpadem monarchie, 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 reformě, která necitlivě zrušila prastarou zemskou
hranici. Vznikl Východočeský kraj se sídlem
v Hradci Králové a sloučením okolních okresů
byl vytvořen okres Svitavy, rozlohou druhý největší v kraji. I když byly toho roku sloučeny Svitavy s Lačnovem a Lány do jednoho celku, počtem obyvatel 13 878 patřilo město až na sedmou krajskou příčku. Reforma oslabila
moravistické trendy 60. let, které se ještě objevují v době politického tání 1968. Normalizace
však pokusy o obnovu hranic zemí z roku 1949
definitivně zastavila. V roce 2000 vstoupil v platnost zákon z roku 1997, který přinesl zatím poslední změnu vznikem Pardubického kraje.
Na zemské příslušnosti Svitav do Čech se nic
nezměnilo. Svitavy zůstaly českým městem
a platí to šest desetiletí.
Radoslav Fikejz
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Informace z knihovny
Městská knihovna ve Svitavách je od 13. března uzavřena a jsou zrušeny všechny kulturní
a vzdělávací aktivity pro veřejnost. Knihy
a časopisy však můžete opět vracet do biblioxu před Fabrikou. Výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 30. června. Jedinou
službou, kterou lze nyní využít, je půjčování
e-knih. Počet evýpůjček jsme dočasně zvýšili ze tří na pět.
Po dobu uzavření knihovny jsme u nás ušili
roušky, které jsme předali Charitě Svitavy, nakupujeme a zpracováváme nové knihy a audioknihy, studium Virtuální Univerzity třetího věku
probíhá bez osobní účasti studentů, připravujeme vzdělávací programy, uklízíme, třídíme fond,
aktualizujeme databázi osobnostiregionu.cz,
opravujeme slovníky autorit, připravujeme nové
webové stránky, zkrátka děláme věci, na které
za provozu není čas. V současné době není stá-

le jasné, kdy budou knihovny otevřeny, předpokládáme ale, že zpočátku budou některé služby
omezeny. Napřed otevřeme bibliobox a zprovozníme službu zabookuj (knihu si objednáte
přes katalog, my vám ji nachystáme a pak si ji
pouze vyzvednete). Budeme rádi, když tuto
službu budete využívat. Zpočátku pravděpodobně nebude moci být využíván internet pro
veřejnost, bude umožněn pouze tisk a kopírování. Vše záleží na tom, v jaké fázi preventivních
opatření budou knihovny otevřeny. Je to situace,
o které stále přemýšlíme, sledujeme doporučení vlády ČR, Národní knihovny a snažíme se
vyhodnotit situaci tak, aby byla přijatelná pro
vás – čtenáře – i pro zaměstnance knihovny.
Sledujte naše webové stránky a facebook, kde
se dozvíte o všech připravovaných změnách.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se s vámi
brzy setkáme.
Marta Bauerová

Středisko
kulturních služeb
Nové termíny přeložených
pořadů SKS:
Kollárovci: 23. 10. 2020
Screamers: 27. 10. 2020
Poletíme? & S.U.E.: 6. 2. 2021
Irský večírek s kapelou Budweis
Drunken Bastards: 13. 3. 2021
MIG 21: 10. 4. 2021
Jana Klusoňová: 21. 4. 2021
Vladimír Mišík & Etc.: 6. 5. 2021
Další náhradní termíny budeme
postupně doplňovat.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ
ks.svitavy.cz a na facebooku www.facebook.
com/ks.svitavy. Milí senioři, dodržujte doporučená opatření a za samosprávu klubu přeji
všem hodně zdraví!
Milena Brzoňová

SVČ Tramtáryje
Vážení rodiče, přátelé,
v souvislosti s opatřeními, ze kterých vyplynulo i uzavření veškerých školských zařízení,
bychom vás rádi informovali o zájmových
kroužcích, táborech a dalších akcích, které
SVČ Svitavy pořádá.
Zájmová činnost (kroužky) – pokud v květnu
dojde k otevření školských zařízení, rádi bychom v zájmové činnosti opět pokračovali,
a to až do konce června. Je možné, že ze stran
lektorů dojde k návrhu termínů náhradních
hodin tak, aby byla splněna hodinová dotace
příslušného zájmového útvaru. Jestliže z objektivních důvodů nebude možné zajistit náhradní termíny, budeme vracet poměrnou část
úplaty za zájmové vzdělávání.
Akce SVČ – vzhledem k tomu, že momentálně
není povoleno shromažďování většího počtu
osob, musíme všechny velké plánované akce
(Den dětí, Tramtáryje fest) zrušit. Beseda o závislosti na internetu se přesouvá, náhradní
termín bude oznámen později. Zakoupené
vstupenky v předprodeji zůstávají v platnosti.
Pobytové a příměstské tábory – předpokládáme, že všechny plánované letní tábory se
uskuteční v daných termínech. O aktuální situaci vás budeme informovat na našich www
stránkách a na facebookovém profilu Tramtáryje SVČ Svitavy.
Mějte se moc hezky a doufáme, že se brzy
společně setkáme.
Ondřej Komůrka

MC Krůček
Provoz v Krůčku se kvůli dopadům nouzového stavu od 13. 3. dočasně zastavil. Bohužel
se nemůžeme sejít na některém z našich
klubů či akcí, ale stále jsme tady s vámi a pro
vás, i když momentálně jen „na dálku“. Již
brzy spustíme online formy našich poraden
– laktační, sociálně-právní, pro rodiče dětí
s poruchou autistického spektra a poradnu
pro slaďování rodiny a práce. Od dubna již
běží na našem facebooku online podpůrná
skupina kojících a nosících maminek. Na na-

ZO KARDIO Svitavy

šem facebooku najdete také plno tipů na aktivity s dětmi, včetně videí od našich aktivizačních pracovnic.
Velice děkujeme za vaši přízeň a podporu, kdy
nejen naši zaměstnanci a registrovaní dobrovolníci, ale i celé „krůčkovské rodiny“ se zapojili například do šití roušek a jejich distribuci
potřebným. Pokud by se kdokoliv z vás chtěl
zapojit a s čímkoliv ve svitavských neziskovkách či svým spoluobčanům pomoci, rádi ho
uvítáme v týmu našeho Dobrovolnického centra Krůček – více informací na tel. 604 291 490,
e-mail: dobrovolnickecentrum@kruceksvitavy.
cz. Aktivity Dobrovolnického centra jsou realizovány díky podpoře města Svitavy, Pardubického kraje a Ministerstva vnitra. Těšíme se
na obnovení normálního provozu a věříme, že
se brzy sejdeme na některé z našich akcí, například na Mickeyho dni nebo výtvarném řádění. Předporodní kurz budeme realizovat
v podzimním termínu, ale pro těhotné a jejich
partnery nabídneme v brzké době online
přednášky. Ohledně všech termínů a podrobností vás budeme informovat, sledujte tedy
náš facebook: www.facebook.com/mckrucek/
a webové stránky: www.kruceksvitavy.cz.
Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů
Uzavření klubu seniorů
Omezení související s vyhlášením nouzového
stavu a vládní nařízení ovlivní i aktivitu klubu
v měsíci květnu. Termíny akcí budou posunuty.
Obnovení činnosti zveřejníme na webu www.

Členové klubu kardiaků o sobě vědí
V době, kterou nám nastolila neočekávaná
a všem jistě málo příjemná „návštěva“, které se
říká COVID 19, nebo i jinak, úplně změnila
a pro měsíc duben naprosto vyloučila uskutečnit naše plány a záměry v setkávání na společných výletech a vycházkách. Všichni sledují
a podle rad z médií a odborníků i reagují
na denně se měnící situaci. Jistě zdraví je nejcennější, co máme. Proto si jej chraňme. Pro
informaci našich členů a kamarádů chceme
sdělit, že i nadále pracujeme na přípravě dalších akcí, jak podle plánu, který byl uveřejněn,
a snažíme se reagovat na změny přicházejících
s dobou. Ve snaze poskytovat informace našim
členům co nejrychleji, prosíme o kontaktování
formou sdělení vašich e-mailových adres, případně telefonních čísel. Přejme si, aby současná situace pominula s co nejmenšími následky
a netrvala déle, než je pro zajištění bezpečného života nutné. S přáním hezkých jarních dnů
a pevného zdraví
Josef Zavřel

Spolek postižených
civilizačními chorobami
Vážení přátelé,
jaro nám letos přichystalo o něco větší výzvy,
než na jaké jsme byli zvyklí. Buďme opatrní, respektujme všechna opatření proti nepřátelskému viru. Z tohoto důvodu rušíme tyto akce: zájezd do termálních lázní Losiny, zájezd Pardubice
– Kladruby, zájezdy do Polska a všech 6 pobytů
do termálních lázní v Maďarsku. Účastnické poplatky za Polsko a Maďarsko vám v dohodnutém
termínu vrátíme. Do odvolání rušíme úřední hodiny v kanceláři Fabriky. Případné změny včas
oznámíme. Přejeme vám, abyste ve zdraví překonali toto období a jakmile to situace dovolí,
budeme se těšit na setkání s vámi. Držte se.
Společně to zvládneme.
Marie Grmelová
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Představujeme další svitavské autory

Ondřej Raus: cestopis
Cestopis Kapverdy (téměř) po svých sepsal
předloni Svitavák Ondřej Raus. Kapverdy navštívil už v roce 2016 coby klasický turista
s all-inclusive komfortem a luxusním ubytováním. Při cestě domů už ale tušil, že se
na Kapverdy vrátí.
Projel jste celé Kapverdy?
„Za procestovaný můžu považovat pouze ostrov Sal, oblíbená destinace pro dovolené. Pro
svou druhou cestu jsem si ale vybral největší
z Kapverdských ostrovů, ostrov Santiago, kde
se nachází také hlavní město Praia. Napadlo
mě podívat se i na sousední ostrov Maio, ale
nechtěl jsem moc spěchat a raději jsem
se plně věnoval Santiagu. Spíše než jízdu jsem
preferoval chůzi, první část z jihu ostrova
na sever jsem téměř celou prošel. Jednalo se
cca o 100–120 kilometrů. I když jsem věděl, že
chci primárně chodit, v jisté chvíli jsem si řekl,
že pokud chci mít tuto cestu nejen o chození,
ale také o zábavě v podobě pláže a oceánu,
musím připustit kompromisy a v místní MHD
jsem se také projel. Navíc tím, že souostroví
čítá celkem 12 ostrovů, z toho trvale obydlených je 9, tak pokud nemá člověk velkou časovou rezervu, je jejich procestování naráz
téměř nemožné. A s kapverdským No Stress
i neslučitelné:-)“
Cestoval jste sám?
„Ano, jen já s panem Batůžkem:-) Bylo to dobré otestování toho, že člověk sám se sebou
a svými myšlenkami dokáže po nějakou dobu
vydržet. Vždy jsem byl na cestě rád za každý
kontakt s lidmi, a pokud se mi i poštěstilo, že
dotyční mluvili anglicky, byl z toho občas pěkný rozhovor.“
Jak dlouhá to byla cesta?
„Plánování, nákup letenek a podobné záležitosti trvaly několik měsíců. Chůze a jízda
na ostrově čítala něco málo přes 200 km. A co
se časové délky týká, tak pouhých 10 dní.“
Co vlastně bylo impulsem pro napsání knihy?
„Když jsem si ujasnil, že opravdu poletím,
uvědomil jsem si, že si chci na cestě něco
málo psát. Uvažoval jsem o ručně psaném
deníku, ale vzal jsem tablet s malou kláves-
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nicí. Nejprve jsem v psaní viděl jen to, že to
bude nějaký text, který si později třeba vytisknu a přečtou si ho kamarádi a rodina.
Potom jsem zjistil, že mě to opravdu baví,
a snažil jsem se do textu přenést současné
pocity a radosti. A ke konci psaní jsem
do něj vnášel i poměrně dost emocí. Veškerý text jsem sám předběžně korektoroval
a musím říct, že v určité části jsem se neubránil slzám, viděl jsem za tím víc než jen
písmena a slova.
Od původního nápadu vydat knihu v maličkém nákladu jsem upustil, nakonec v tiskárně,
která se zabývá samonakladateli, vyšlo 250
kusů.
Co mě při realizaci knihy hnalo dál? Bylo to
jakési odhodlání s pokorou a skromností dohromady. Možná to bylo i splnění takového
malého snu s vědomím toho, že po mě v budoucnu něco zhmotněného zůstane.“
Co Vás během cesty zaujalo či překvapilo?
„Zajímavý i překvapivý pro mě byl každý
den na ostrově, byl jsem sám a dokázal
jsem vše vnímat absolutně všemi smysly
a naplno. Každý den jsem měl pocit nějakého drobného vítězství a někdy i malinké
prohry. Největší překvapení jsem si asi udělil sám sobě. První den jsem spal u paní
jménem Domingos. K snídani jsem dostal
moc dobrou kávu, nějaké pečivo, máslo,
vaječnou omeletu a pečená vepřová játra!!!
A ta já opravdu nerad. Nicméně jsem nechtěl nikoho urazit nebo snad udělat mezinárodní ostudu a játra jsem s velkým odporem snědl:-)
Nejvíc mě pravděpodobně zaujali lidé. Jejich
skromnost, názory, sny, přání, radosti,…A taky
mimořádně dobré, na ulici připravované, smažené taštičky plněné tuňákem či makrelou
nazývané ricois. A abych nezapomněl také
velice chutné kapverdské pivo Strela a pálenka ze šťávy cukrové třtiny nazývaná grogue…:-)“

Jan Richtr: Motýli Svitavska
Dalším z autorů ze Svitav je pedagog Jan
Richtr. Před dvěma lety spatřilo světlo světa
obnovené vydání knihy Příroda Svitavska: motýli. První díl nazvaný Motýli Svitavska a okolí 2000–2011 vyšel před devíti lety.

V knize z roku 2018 uvádíte záznamy
a pozorování za 17 let. Změnila se populace
motýlů?
„Příroda kolem nás se mění velmi rychle. Tyto
změny probíhají s intenzitou spojených nádob.
Podívejte se, jak rychle se mění  životní styl
člověka – změny ve stravování, trávení volného
času a změny řady dalších potřeb. S takovou
rychlostí se mění příroda kolem nás. Věnuji se
svitavské přírodě přes čtyřicet let. Posekané
trávníky, kácení lesů a křovin, úpravy vodních
toků, černé skládky, výstavba domů v místech,
kde ještě nedávno byly louky, strach z živočichů a podobně, to vše způsobilo úbytek životního prostředí a živočichů samotných.“
Působí na motýly civilizace, klimatické změny?
„Ano a změny lze vysvětlit na jednoduchém
příkladu. Životní cyklus motýla od vajíčka
po dospělce přes larvu a kuklu trvá přibližně
měsíc a déle. Podívejte se na louku nebo pole,
zeleň kolem nás. Co se za jeden měsíc stane
s přírodou? Většinou bude životní prostředí
ovlivněno činností člověka – posekaná tráva,
kácení „nevhodných dřevin“, hnojení, popřípadě používání „ochranných“ postřiků… Motýlů
a mnoho dalších živočichů z naší krajiny vymizelo. Ovšem objevila se řada nových rostlinných a živočišných druhů z teplejších či cizích
oblastí, například slunéčko východní, kudlanka
nábožná či křižák pruhovaný.“
Jak se vlastně motýli dají pozorovat?
„Zpříjemňují pobyt v přírodě. Vidíte detaily, které běžnému návštěvníkovi unikají. Trpělivost
při lovu fotografie. A hodiny strávené u atlasů
a literatury při určování.
Rostliny a živočichy může pozorovat každý, ale
musí se to naučit. Doporučuji si najít zkušeného učitele-milovníka přírody. Ten vám bude
jistě dobrým průvodcem a rádcem. Pořiďte si
fotoaparát a zpomalte životní tempo. Protože
krásné fotografie nevznikají jednou návštěvou.
Například za knihou je třeba vidět stovky vycházek do přírody a výsledek spolupráce
mnoha biologů.“
Co Vás vedlo k tomu shromáždit Vaše
pozorování v knize?
„Příroda Svitavska je v mnoha ohledech nezpracovaná. Chybí její popularizace. Vznikly
odborné články i publikace určené většinou
vědeckým pracovníkům. Na Svitavsku pracovali vynikající amatérští biologové. Ale výsledky jejich celoživotní práce jsou nezpracované,
uložené v depozitářích muzeí a zapomnělo
se na ně.
To byl důvod sepsání knihy o motýlech. Popularizovat nádhernou přírodu Svitavska, zveřejnit výsledky a dát prostor využívat výsledků
ve školství, odborným institucím a občanům.
Zachovat pro další generace obraz přírody
20. století.“
Petra Soukupová
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Florbalová sezóna předčasně ukončena
Tradičně hodnotíme florbalovou sezónu na přelomu dubna a května, ale také náš sport zasáhlo předčasné ukončení všech soutěží bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu. Za uplynulou sezónou se tedy letos ohlížíme o něco dříve. V roce, ve kterém náš oddíl známý jako FbK
slaví 25 let od svého založení, máme aktuálně 6 družstev, ve kterých je organizováno více jak
100 aktivních hráčů a hráček.
Nejmladší kategorií je přípravka (5–8 let). V této
kategorii máme celkem 30 dětí (18 chlapců
a 12 dívek). Odehrálo se celkem 6 turnajů (tj.
24 zápasů), výsledky se nepočítají, cílem je
u dětí rozvíjet hravost a základní sportovní dovednosti (běh, koordinace).
O něco starší elévové (8–10 let) mají celkem
15 hráčů a hráček a stihli odehrát také více jak
20 utkání. I u elévů se klade důraz především
na tvorbu pozitivního vztahu ke sportu, radosti ze hry a respektu k soupeřům. Proto se ani
u této kategorie nevede tabulka, aby děti nebyly stresované případnými neúspěchy.
Mladší žáci (11–13 let) stihli odehrát 6 z 8 turnajů. Třináct chlapců a 2 dívky tak v celkem 21
odehraných utkáních rozvíjeli své dovednosti
s cílem zlepšit se ve všech herních činnostech
souvisejících s florbalem. Ani zde se tabulka
soutěže nevede.
U tří nejmladších kategorií se hraje systémem
3+1 na malém hřišti. Pozitivní je, že nejšikovnější hráči vždy paralelně nastupují i se starší
kategorií, aby se rozvíjel jejich talent. Za kategorii mladších žáků tak pravidelně nastupují

i nejlepší hráči elévů, šikovnější mladší žáci
zase pomáhají starším žákům.
Ve starších žácích (14–15 let) se florbalisti
a florbalistky poprvé potkávají s „velkým“ florbalem s 5 hráči v poli. U této kategorie je největší výzvou vzhledem k začínající pubertě
udržet děti u florbalu a rozvíjet jejich soutěživost. V předčasně ukončené soutěži této kategorie se FbK umístilo v polovině tabulky
s celkem 32 týmy.
Juniorky (16–19 let) odehrály 14 zápasů v regionální soutěži Královéhradeckého a Pardubického kraje a sezonu skončily na 4. místě.
Plány na sezonu příští jsou posunout se s děvčaty o kategorii výš do 2.ligy žen. Aktuálně má
tým silnou základnu více jak 20 hráček a patří
k velkým příslibům FbK do budoucna.
Muži hráli východní divizi Národní ligy, což je
třetí nejvyšší soutěž v českém florbalu. Odehrána byla kompletní základní část, kde FbK
těsně neprošlo do vyřazovacích bojů play off,
když obsadilo nepostupovou 9. příčku. V bojích play down se stihly odehrát 2 zápasy
1. kola, ve kterých FbK zvítězilo. Z důvodu
předčasného ukončení se počítají výsledky
po základní části, což znamená, že FbK uhájilo příslušnost Národní ligy i pro příští sezónu.
Všem florbalistům a florbalistkám naše hra
chybí a všichni se těšíme na návrat k normálu.
Jakmile to bude možné, oddíl obnoví tréninky
všech kategorií, které tradičně běží až do konce června, následně by pak měla proběhnout
také všechna plánovaná letní soustředění.
Jménem oddílu touto cestou děkuji všem členům, trenérům, fanouškům a partnerům oddílu za uplynulou sezónu a více než kdy jindy se
těšíme na tu další.
Lukáš Brýdl

Přijmeme nové zaměstnance pro stavební výrobu

• STAVBYVEDOUCÍ až 41.200 Kč/měsíc
• ŘIDIČ „C“ až 32.000 Kč/měsíc
• STROJNÍK až 32.000 Kč/měsíc
• MONTÉR až 32.000 Kč/měsíc

+Benefity:
• nadstandardní plat
• 25 dní dovolené
• doprava
na pracoviště

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
e-mail: ekonom2@evt.cz, tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz
Inzerce EVT_Svitavy_sirka 125x80mm_sep.indd 1
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Tuři posilují kádr
i pomáhají seniorům
s rouškami
Svitavští Tuři zažívají místo bojů v play-off zcela jiné období. Hráči se připravují dle individuálních tréninkových plánů. Vedení se snaží
hledat vhodné posily pro příští sezónu. Na dva
roky se podařilo podepsat Václava Bujnocha
a Rostislava Dragouna – oba přišli z Opavy.
V této nelehké době především díky generálnímu manažerovi Jindrovi Horákovi rozdali Tuři
seniorům v okrese Svitavy 10 tisíc respirátorů
a velké množství roušek. Snaží se tak pomoci
ochránit ty nejzranitelnější v boji s těžkým soupeřem. Každá pomocná ruka může přispět
k postupnému návratu do „normálních kolejí“,
kam bezesporu ve Svitavách kvalitní basketbal
patří. V rámci hodnocení uplynulého ročníku
KNBL se stal svitavský Tur Geno Crandall nejlepším zahraničním hráčem celé ligy. Toto
ocenění je dokladem o tom, že uplynulá sezóna Turů byla opravdu zcela výjimečná. Boj nejen pod basketbalovými koši pokračuje – SPOLEČNĚ TO DÁME!!!
Pavel Špaček

Šipkaři v době
nouzového stavu
Tak, jak jsou zastaveny všechny sportovní akce,
tak logicky i šipkaři „sedí doma“. I když sedí není
zrovna přesné. Většina hráčů může a trénuje
doma, jak na závěsných elektronických, tak
na sisalových terčích, takže vlastně „stojí doma“.
Forma se prostě musí udržovat a i mírný výpadek z tréninku je potom znát. To víme všichni.
Stejně jako 99,9 procenta občanů dodržujeme
nařízení vlády, ale popravdě už nám ty naše
zápasy a společné tréninky scházejí. Jako šipkaři jsme skvělá parta a i když někdy při ligovém nebo turnajovém klání občas ujedou
nervy, přesto se máme rádi a vzájemně se
respektujeme.
V této vynucené přestávce jedná vedení kraje
o různých variantách dohrání ligové soutěže,
aby podle pravidel byly dodrženy postupy a sestupy. Vše samozřejmě záleží na tom, kdy se
otevřou naše hrací místa a provozovny.
Na závěr všem přeji pevné zdraví i nervy a až to
vše skončí, tak doufám, že se sejdeme ve stejném počtu a s chutí si společně zahrát šipky.
František Kučera
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Atletika ve Svitavách
v době karantény
Stejně jako v ostatních sportech omezila karanténa dění také v atletickém oddíle.
Ještě před uzavřením sportovišť jsme se snažili rychle vybavit svěřence základním náčiním
tak, aby mohli vícebojaři a vrhači trénovat
mimo stadion. Trenéři starších kategorií trénovali na dálku, což znamenalo pravidelné konzultace po telefonu nebo Skypu. Po uvolnění
některých státních nařízení od 8. 4. 2020 začaly pravidelné individuální tréninky i na Svitavském stadionu. Bohužel pouze s počtem
svěřenců, které nám umožňuje nové nařízení
vlády ČR. Zde bych chtěl rodiče požádat o tr-

Tři scénáře městské
volejbalové ligy
V době uzávěrky tohoto vydání stále nebylo
jasné, zda v květnu bude možné na venkovních sportovištích provozovat kolektivní sporty. Jsou proto nachystány tři scénáře pro letošní 25. ročník městské volejbalové ligy:
1. kompletní sezóna od začátku května
do konce června
2. zkrácená sezóna pouze během června
3. zkrácená sezóna v září
V případě varianty první nebo druhé se finálový turnaj bude hrát podle původního plánu
v pátek 26. a sobotu 27. června. Přihlášky a informace: Petr Sezemský, tel. 777 153 428, mail
petr@sezemsky.cz.
(ps)

pělivost. Trenéři vás budou informovat ihned,
jakmile bude možné skupinové tréninky zahájit. Doporučuji se podívat na stránky Českého atletického svazu https://www.facebook.com/pohybovagramotnost/, které se
dlouhodobě věnují cvičení s dětmi, rozcvičení před sportovní aktivitou a protahování svalů před a po sportovním výkonu.
Mimo tréninků byly zrušeny i tradiční závody
pro veřejnost – Svitavská desítka a Svitavské
víceboje. Zrušena byla premiéra Štafetového
poháru ve Svitavách a po dohodě se svazem
bylo zrušeno i mezikrajové utkání staršího žactva, které se mělo na Svitavském stadionu konat v neděli 24. 5. 2020. Tento závod by do Svitav přivedl hned dva nejlepší závodníky z každého kraje v jednotlivých disciplínách, takže
bychom zde pořádali malé Mistrovství republiky. Z našich závodníků měla velkou šanci
reprezentovat Pardubický kraj Luisa Klementová. Budeme jí a dalším atletům držet palce,
aby se stačili v náročných podmínkách připravit na klasické Mistrovství republiky a dokázali, že jsme ve Svitavách schopni vychovávat
konkurenceschopné závodníky.
Vážení příznivci atletiky, sledujte naše stránky
www.atletikasvitavy.cz či Facebook. Jakmile
to bude možné, začneme opět trénovat a pořádat závody pro naše závodníky. Uvítáme vaši
pomoc při závodech i při trénincích. A jestli
jste po dvou měsících karantény zjistili, že být
doma vás nebaví, zkuste přijít na jeden z tréninků a seznámit se s tím, co děláme. V atletice si každý může najít svoji disciplínu a hlavně
trénujeme jako skupina kamarádů, kteří si pomáhají a soutěží spolu.
Josef Marek

Volejbal: junioři
Junioři U21 volejbalového oddílu TJ Svitavy suverénně vyhráli skupinu C 1. ligy, když za sezónu prohráli pouze dvě utkání a v osmnácti utkáních zvítězili. Celou dobu hráli s vlastními odchovanci s jedinou výjimkou, když po zranění
nahrávače Antonína Pelíška přišel v listopadu
2019 na hostování Ondřej Adamec z Brna.
Vítězná družstva 1. ligy (Orion Praha ze skupiny
A, Kolín ze skupiny B, Svitavy ze skupiny C a Ostrava ze skupiny D) se měla utkat o dvě místa
v extralize s družstvy na 14. a 15. místě extraligy
Novým Jičínem a Zlínem v kvalifikačním turnaji.
Ten se měl konat o víkendu 18.–19. dubna a naši
chlapci se na něj tvrdě připravovali. Epidemie
všechny halové soutěže ukončila a nebude se
hrát ani tento turnaj.
Volejbalová federace vyřešila postupy a sestupy
z nedohraného ročníku tak, že si týmy mohou
zvolit, zda budou v následující sezóně hrát vyšší nebo nižší soutěž. Vedení svitavského klubu
nyní zvažuje sportovní i ekonomické aspekty
účasti v juniorské extralize. Pokud by junioři extraligu přihlásili, bylo by to poprvé, kdy by obě
chlapecká dorostenecká družstva TJ Svitavy
(kadeti U19 hrají extraligu pravidelně od sezóny
2016/2017) hrála nejvyšší soutěže v ČR.
Petr Sezemský

Svitavští fotbalisté v domácí přípravě
Svitavský fotbalový oddíl ani v současné době
nezahálí. Stejně jako velká většina využíváme
ke vzájemné komunikaci především mnohé
sociální platformy. Hráči a trenéři napříč všemi
kategoriemi, dokonce i naši bývalí hráči, natá-

čejí různá videa. Pracují na nich nejen s míčem,
ale také posilují pouze s vahou vlastního těla,
využívají všemožných pomůcek, které máme
běžně doma, jako jsou například ručník, knihy,
plastové misky nebo role toaletního papíru.
S respektem ke všem stanoveným omezením
cvičí v okolí Svitav a v přírodních posilovnách.
Všichni hráči, od nejmenších v přípravkách až
po dospělé, mají skvělou možnost ve zveřejňovaných videích najít inspiraci. Vidí, že na zdokonalování svých dovedností mohou pracovat
téměř na jakémkoli místě, a nebrání tomu ani
nouzový stav. Je potěšitelné, že se stále rozrůstá počet autorů, kteří jsou ochotni ostatní povzbudit a hlavně je pobavit. Příspěvků máme
v zásobě dostatek, přesto společně věříme, že
je všechny nebudeme muset využít a brzy se
vrátíme na naše sportoviště. Pavel Brandejs
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