
1 

Svitavský informační měsíčník
červen 2020

Svitavské autokino  
Cihelna Cinema
Tak Svitavy mají své autokino! Pravda, 
neobjevili jsme tím Ameriku, ostatně ta už 
dávno objevena byla. Nicméně autokino 
k Americe už od 50. let minulého století 
(a možná déle) neodmyslitelně patří. Tak 
jako autokino patří k této podivné „z klou-
bů vymknuté“ době. 
Nicméně – máme u nás autokino. Areál 
svitavské Cihelny je pro to jako stvořený. 
Uzavřený prostor veliké travnaté plochy, 
kam čtyřikrát do roka zabloudí cirkus. 
A navíc – Cihelna je ve městě a vlastně 
není – je na jejím okraji směrem k Poličce.
A tak máme ve Svitavách autokino. Před 
třiceti lety jsme o takovém projektu snili. 
To jsme provozovali letní kino na svitav-
ském stadionu.
 No, auta na fotbalovém trávníku – to asi 
není nejlepší nápad. Sny se někdy splní… 
A možná v tomto čase nečase. A je to ur-
čitě tak – něco zlý je pro něco dobrý. 
Tak tedy máme autokino v Cihelně. A má 
své jméno – skvělý název: Cihelna Cine-
ma.  Pokračování na straně 2

Vážení svitavští  
spoluobčané,
před pár dny byl ukončen nouzový stav a postupně dochází k návratu do normálu. Koronavirus 
ovšem zcela nezmizel a boj s ním bude záležitostí několika dalších měsíců. Proto i nadále bude 
nutné dodržovat vládní nařízení, obzvláště hygienická opatření. I když se blíží letní období, kdy 
se těšíme, že si zajdeme na bazén, na pivo s přáteli, buď te i nadále obezřetní a respektujte 
jednotlivé pokyny provozovatelů. Moc Vám za to děkuji.

Jelikož první fáze koronavirové krize je za námi, 
dovolte mi, abych poděkoval všem za pomoc. 
Děkuji zdravotníkům, hasičům, sociálním pra-
covníkům, pracovníkům v obchodech, dobro-
volníkům, kolegům z úřadu za obětavou práci 
v tomto období. 
Děkuji i místním firmám, které pomohly s da-
rováním roušek, zajišťováním nákupů, darová-
ním dezinfekce, respirátorů, štítů či finančních 
darů, konkrétně společnostem Qanto, Svitap, 
Sensor, Pro spánek, Emagra, Omniasport, Sig-
no Solar PP04 Praha, Basket Tuři Svitavy a Na-
daci ČEZ. Dále děkuji Šárce Navrátilové, Lubo-
ši Šplíchalovi, Ladislavě Jůzové, Tomáši Kem-
bitzkému a Jindřichu Horákovi. 
Velký dík patří Charitě Svitavy, SVČ Tramtáryje 
(zaměstnanci připravili jedinečnou hru o svi-
tavské šátky, z ní je naše úvodní fotografie) 

a nadšencům z projektu Tiskne celé Svitavsko. 
Děkuji svým kolegům, obzvláště Tereze Vrb-
kové, Evě Huschkové a Šárce Řehořové. Dě-
kuji Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 
nabídli pomocnou ruku, moc si toho vážím.
Aktuálně pracujeme na oživení veřejného 
života. Po úspěšném autokinu připravujeme 
i další kulturní a sportovní akce. Pokud aktu-
ální situace dovolí, v sobotu 11. července se 
v parku Jana Palacha uskuteční další ročník 
Pivních slavností. Bude však opravdu s men-
ším počtem pivovarů, stánků s občerstvením, 
s menším programem. I všechny ostatní akce 
budou oproti minulosti trochu jiné. Přesto 
věřím, že napomohou uvolnit často vypjatou 
atmosféru. 
Přeji nám všem příjemný červen.
 David Šimek, starosta města
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Dva školáci pomohli  
zraněnému chlapci
Redakce Na Míru, což je žákovský časopis 
Základní školy na náměstí Míru, se dozvěděla, 
že žáci této školy Ivo Hejduk a Adam Žličař 
byli přítomni neštěstí, které se odehrálo v cy-
kloparku na Cihelně. Nebyli však pouze po-
zorovateli, ale především zachránci celé situ-
ace. Prostřednictvím videokonference se 
podařilo s chlapci udělat rozhovor. 

Kdy a kde se to stalo, Ivoši? 
Ivo: „Asi v pátek 8. května na pumptrucku 
na Cihelně.“

Co přesně se stalo? 
Ivo: „Pět mladších kluků spolu skákalo na ram-
pě, dělali i hlouposti, jezdili v protisměru nebo 
hodně těsně v zástupu, tak jsme jim s Ada-
mem řekli, aby si dávali pozor a oni nás po-
slechli.
Jenže za chvíli jsme uslyšeli křik. Adam se šel 
podívat, co se děje, a za chvíli už jsem slyšel, 
jak kluci křičí, že má jeden z nich díru v noze. 
To mi nedalo a šel jsem se taky podívat, jak je 
to vážné.“ 

Jak jsi reagoval dál? 
Ivo: „Řekl jsem mu, aby sundal tepláky, v tu 
chvíli se udělalo mně i Adamovi zle, měl díru 
ve stehně a opravdu hodně hlubokou. Mám 
dojem, že musel narazit na svoji brzdu na řidít-
kách, měl ji totiž rozbitou. Všichni kolem jen 
stáli, ale já jsem usoudil, že bychom měli za-
volat záchranku.“ 

A zavolali jste? 
Ivo: „Adam začal shánět číslo na jeho mamku.“
Adam: „Jo, ale nikdo to nezvedal, a tak Ivoš 
zavolal záchranku.“ 
Ivo: „Ti mě navigovali, co mám dělat. Měli jsme 
si jít sednout a uklidňovat ho.“ 

Co se dělo dál? 
Ivo: „Nejdřív dorazila sanitka a pak teprve jeho 
mamka.“ 
Adam: „Dovedl jsem ji k nám, nevěděla totiž, 
kde přesně jsme.“ 
Ivo: „Když ta maminka přišla, bylo to pro ni 
moc těžké.“

Co jste dělali, když sanitka se zraněným klu-
kem odjela? 
Ivo: „Pomohli jsme té paní dát kolo a baťoh 
jejího syna do auta, s tím nám pomohl ještě 
jeden kluk z Felberky. Co mě ale štvalo, že si 
potom z toho ti starší, co tam s námi byli, dě-
lali legraci.“
Adam: „Přitom my s Ivem jsme byli dost vykle-
paní.“ 

A jak se cítíte teď? 
Ivo: „Pořád ještě nechápeme, jak se to všech-
no stalo a že jsme to tak zvládli. Mamka toho 
kluka mi pak volala a děkovala mi.“
Zraněný chlapec byl ošetřen v nemocnici, nyní 

je už v domácím léčení a jeho zranění se 
úspěšně hojí. Děkujeme Ivovi a Adamovi 
za rychlou a pohotovou reakci. Jsme pyšní 
na naše spolužáky, kteří se ve vážné situaci 
zachovali zodpovědně. 

Eliška Adámková, Bela Kováříková, 
Tereza Bajerová

Svitavy a šátky  
a pohyb s Tramtáryjí
Během nelehkých časů v době karantény se 
nám ve spolupráci s městem Svitavy povedlo 
zorganizovat dvě venkovní hry pro všechny 
generace občanů našeho města. První nesla 
název Svitavy a šátky. Jednalo se o pátrací 
hru na způsob geocachingu, kterou jsme tro-
chu zkomplikovali lehkými šiframi. Účastníci 
si mohli vybrat ze tří tras různé náročnosti. 
Pak bylo třeba zapojit mozkové závity při luš-
tění šifer, které prozradily tajná místa v okolí 
Svitav. Poté stačilo jen vyrazit na cestu na kole 
nebo pěšky, najít čtyři kouzelné krabičky 
s čísly a u nich si udělat společné selfie. Fot-
ky posloužily jako důkaz o nálezu všech kra-
biček. Odměnou za absolvovanou trasu byly 
velice povedené nákrčníky s rouškovou úpra-
vou, které nechalo vyrobit město Svitavy 
ve firmě Omniasport. Účast překročila neuvě-
řitelných 600 hledačů krabiček. Hledání vás 
nadchlo natolik, že jsme následně připravili 
další pátrací hru po Svitavách, tentokrát 
za pomocí QR kódů. Odměnou byly tentokrát 
reklamní předměty v novém designu našeho 
města. Velké poděkování patří Pavlu „Pady-
mu“ Padyáskovi, který byl centrálním mozkem 
obou akcí, a také Lence “Krtě“ Waltové 
za službu na telefonu a za nápad s QR kódy. 
Dále bychom chtěli poděkovat městu Svitavy 
a Městskému informačnímu centru za spolu-
práci při přípravě her.  Ondřej Komůrka

Desátý ročník Festivalu 
Rosnička až za rok
Preventivní hygienická opatření spojená s ko-
ronavirem se aktuálně již pomalu uvolňují, ale 
stejně jako ty největší tuzemské akce i Ros-
nička svůj letošní ročník zrušila. Velmi nás to 
mrzí, přípravy festivalu začínají vždy hned 
po skončení předchozího ročníku a měsíce 
práce tak přijdou vniveč, ale jiné řešení není. 
Vláda dosud nedala jasné stanovisko a je 
pravděpodobné, že se kulturní akce určené 
pro tisíce návštěvníků vrátí nejdříve na pod-
zim. Příznivcům se omlouváme a zároveň mů-
žeme sdělit, že se nám zatím daří přesunovat 
potvrzené umělce na příští rok. V ideálním 
případě tedy zůstane festival stejně dobře 
obsazen a změní se „jenom“ datum. Děkuje-
me za přízeň a přejeme čtenářům klidné a od-
počinkové léto! Petr Horák

INFORMACE Z ÚŘADU

VÍTE, ŽE...

…na konci května 2020 se rozloučí se svitav-
ským náměstím Charitativní obchůdek ADRA? 
Nadále bude provozován neziskovou organi-
zací Textilní banka z Radiměře, která zajistí 
jeho další chod. Všem příznivcům ADRY moc 
děkujeme a  věříme, že budou s naší spřátele-
nou organizací, která obchůdek převzala, spo-
kojeni.

Pokračování ze strany 1
A vymyslel ho můj kolega Dan Zezula. Vlastně 
jsem si znovu uvědomil, jak skvělé lidi mám 
kolem sebe – ten měsíc práce na všem, co 
musíte zařídit a obstarat.
Neboť autokino, to není jenom postavit plátno 
a přijet s maringotkou na místo a je to… To mu-
síte: nechat do země zabetonovat skruže, aby 
plátno 10x4 metry mohlo být pozvednuto o půl 
metru výš, tak, aby lidé přes čelní sklo svého 
auta viděli na obraz. A musíte koupit vysílač, 
aby byl slyšet zvuk filmu ve vašem autorádiu. 
Musíte požádat úřad o přidělení zvukové frek-
vence, aby bylo možné ve vašem autě zvuk 
naladit. A po dobu dvou měsíců vlastně pro-
vozujete místní rozhlasovou stanici. Pro nás, 
a hlavně pro vás je přidělena frekvence 96,7 
FM. A musíte koupit nový objektiv, aby mohla 
maringotka s projektorem stát 40 metrů 
od plátna a nepřekážela autům diváků ve vý-
hledu. A potom je tolik maličkostí, na které 
nesmíte zapomenout. Třeba pozvat naši starou 
maringotku s pivem a limonádou s obsluhou 
z Kavárny v Parku. A k tomu plakáty, upoutávky 
filmů a tak dál… A to všechno zařídili mí skvělí 
kolegové: Jarda Pittner, Martin Mohr, Vláďa 
Steinbauer, již zmiňovaný Dan Zezula, Eva 
Chlubnová, Lenka Krátká (ta vlastně přišla 
s nápadem na autokino). Jak už jsem psal – 
něco zlý je pro něco dobrý. V této podivnosti 
člověk dobře pozná lidi. 

A tak – Cihelna Cinema. Hrajeme každý pátek 
a sobotu – vždy po setmění. Zaplatíte vždy 
za auto. Hrajeme nové filmy, ale také ty nej-
slavnější ze zlatého fondu světové kinemato-
grafie. Takové, které chcete vidět na plátně ze 
svého auta. Prostě si to pořádně užít!
Cihelna Cinema není kino na jedno použití. 
V létě chceme hrát v parku a v září se vrátit 
na Cihelnu. A tak i v letech dalších – jaro, pod-
zim autokino, léto park. A tak nastartujte a při-
jeďte za námi na Cihelnu. Vždyť: kdo odolá 
Marlonu Brandonovi coby Donu Corleonovi ze 
sedačky svého auta s blízkými vedle sebe…
Hezké filmové jaro, léto, podzim a zimu! 

Petr Mohr
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Zvýšení úplaty za vzdělávání  
v mateřských školách
Podle platné legislativy stanoví ředitel/ka 
mateřské školy výši měsíční úplaty na obdo-
bí školního roku a její výše nesmí přesáhnout 
50 % skutečných průměrných měsíčních ná-
kladů v mateřské škole. Od nového školního 
roku, tedy od 1. 9. 2020, bude stanovena 
výše úplaty 800 Kč za měsíc. Důvodem, kte-
rý vede ředitelky a ředitele k tomuto kroku, 
je snížení každodenní administrativy. Během 
školního roku se děti školky zúčastňují růz-
ných vzdělávacích a kulturních akcí, výcviků, 
výletů a tvůrčích dílen, na které učitelky vy-

bírají od rodičů peníze. Po provedeném pro-
počtu to je ve všech školkách částka oscilu-
jící okolo 4000 Kč za školní rok. V případě, že 
se tyto výběry sdruží do jedné platby, mohou 
si rodiče celou částku (8000 Kč) na základě 
vystaveného potvrzení uplatnit jako slevu 
na dani za dané zdaňovací období. Za sou-
časné praxe, kdy byla stanovena úplata 
ve výši 400 Kč, si mohli uplatnit pouze tuto 
částku. Ve svém důsledku je toto řešení pro 
rodiče výhodnější.  Jiří Petr

Nové kontejnerové stání na tříděný odpad
V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na zhotovitele kontejnerového stá-
ní na tříděný odpad u bytového domu č. o. 
27–29 v ulici Dimitrovova. Stávající kontejnery, 
které jsou u domu postaveny na komunikaci 
a v místě parkoviště, budou přesunuty do no-
vého uzavřeného stání. Občanům budou vy-
tvořeny odpovídající podmínky pro třídění 
papíru, plastů a skla. Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky byla stanovena na základě 
projekčního rozpočtu a činí 500.000 Kč 

bez DPH. Financování je zajištěno z rozpočtu 
města Svitavy na rekonstrukce a výstavbu 
sběrných míst. Tyto výdaje jsou kryty z pro-
středků, které město získává za zapojení 
do systému třídění odpadu od společnosti 
EKO-KOM, a.s. 
Zhotovitel, který by měl být vybrán do konce 
měsíce května, má zahájit stavební práce 
v polovině června a dílo dokončit a předat 
do užívání do konce měsíce července letošní-
ho roku.  Marek Antoš

INFORMACE Z ÚŘADU

Dezinfekční stroj Jára pomůže v boji  
proti koronaviru a dalším virům
Společnost SPORTES Svitavy, s.r.o., převzala 
v měsíci květnu do vlastnictví dezinfekční stroj 
pro veřejné prostory, který nese pracovní ná-
zev Jára. Funguje na principu zvyšování vlh-
kosti prostředí produkováním suché mlhy. 
Účinný je nejen proti koronaviru, ale i proti 
ostatním druhům virů (například chřipce), po-
radí si třeba i s plísněmi.
Po důkladné zkoušce stroje a seznámení pra-
covníků s jeho funkcemi byl stroj uveden 
do provozu. Během prvních dní se postaral 
o vnitřní prostory haly Na Střelnici, dále byl 
k dispozici i na krytém plaveckém bazéně, 
v muzeu, v knihovně či v jiných uzavřených 
prostorách, jakými jsou třeba tělocvičny, bude 
k dispozici i ve školských zařízeních.
Myslí se také na využití pro místní podnikatele, 
tedy pro kadeřnictví, kosmetické salóny apod. 
Pro ty bude stroj k dispozici za poplatek na ob-
jednání. Po domluvě přijede pracovník společ-
nosti SPORTES na místo určení a provede 

kompletní dezinfekci vnitřních prostor.
V případě zájmu využijte kontaktu: 
sportes@svitavy.cz nebo 732 407 182 
(Jakub Hynek). Jiří Johanides

Důležitá data budoucího školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 
2020/2021 začne ve všech základních ško-
lách, středních školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích v úterý 1. září 
2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukon-
čeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvr-
tek 29. října a pátek 30. října 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 
2021, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 
pro náš okres stanoveny v termínu 15.–21. 
února 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek  
1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. 
ostatním svátkem).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. čer-
vence 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Jiří Petr

Zápis do první  
třídy základních škol
Koncem dubna proběhl zápis dětí do prvních 
tříd svitavských základních škol. Vzhledem 
k nouzovému stavu a s tím spojenými opat-
řeními probíhal netradičně bez dětí, ve velké 
většině případů elektronickou formou. Všech-
ny ředitelky i ředitelé ocenili pochopení 
a zodpovědný přístup rodičů při jednání se 
školami. Celkem bylo do šesti základních škol 
zapsáno 226 dětí, přičemž pro 53 z nich žá-
dají rodiče o odklad povinné školní docházky. 
Celkem 44 zapsaných dětí bude dojíždět 
z okolních obcí. V základních školách tak 
od 1. 9. 2020 otevřou 8 prvních tříd.

Zápis do svitavských 
mateřských škol
V květnu probíhal zápis dětí do šesti mateř-
ských škol. Obdobně jako v případě zápisu 
dětí do prvních tříd základních škol probíhal 
bez přítomnosti dětí a rodiče v převážné míře 
využili elektronickou formu zápisu. Celkem 
bylo zapsáno 136 dětí a stále ještě zbývá při-
bližně 40 volných míst. Z tohoto důvodu je 
vypsáno druhé kolo zápisu, které se uskuteční 
ve středu 3. června 2020 od 14 do 16 hodin již 
přímo v mateřských školách: 

MŠ Svitavy, Větrná 11, MŠ Svitavy, Milady Ho-
rákové 27, MŠ Svitavy, Marie Majerové 13, MŠ 
Svitavy, Československé armády 9, a ZŠ a MŠ 
Svitavy–Lačnov. 
Upozorňujeme rodiče předškoláků (nar. 
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015), že je pro jejich 
děti předškolní vzdělávání povinné. Nespl-
něním této zákonné povinnosti se vystavu-
jí přestupkovému řízení. Podrobné informa-
ce získají rodiče v jednotlivých mateřských 
školách. Jiří Petr

Poplatek za komunální  
odpad do 30. září
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi 
mají možnost i v letošním roce čerpat peně-
žitý dar na každé třetí a další nezaopatřené 
dítě v plné výši poplatku. O tento dar je mož-
né požádat přímo na odboru životního pro-
středí MěÚ po zaplacení poplatku za komu-
nální odpad.
Poplatek za komunální odpad je pro letošní 
rok stanoven ve výši 684 Kč/osoba. Splatnost 
poplatku je z 30. června vzhledem k současné 
situaci prodloužena do 30. září 2020. Zaplatit 
lze v hotovosti nebo kartou v budově městské-
ho úřadu v ul. T. G. Masaryka 25 v úředních 
dnech (pondělí, středa), bezhotovostním pře-
vodem na bankovní účet města nebo složen-
kou, která Vám bude zaslána v měsíci srpnu. 
Údaje pro platbu převodem / číslo účtu a va-
riabilní symbol / sdělíme e-mailem nebo 
na níže uvedených tel. číslech. 
Případné bližší informace lze získat na odboru 
životního prostředí u p. Jany Alexové na tel. 
čísle 461 550 253 a Pavlíny Farkašové na tel. 
čísle 461 550 254.  Jana Alexová
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Rybník Rosnička bude mít lepší vodu 
I v letošním roce budou probíhat práce 
na zlepšení kvality vody v rybníku Rosnička. Již 
počátkem roku proběhla úprava pobřežní ve-
getace a s nástupem jara byla péče věnována 
vodním rostlinám na plovoucích ostrůvcích. 
V průběhu května bylo obnoveno provzdušňo-
vání vody rybníka na rozhraní voda/sediment 
společně a následně proběhne aplikace pro-
biotických bakterií. Toto opatření umožní me-
tabolizování sedimentů. Z mineralizovaných 
sedimentů totiž nemohou sinice využívat fos-
for, což potlačuje jejich rozvoj. Sekundárním 
přínosem tohoto procesu by mělo být i postup-
né snižování mocnosti sedimentů.
Na podzim loňského roku si rybník Rosnička 
si oblíbily labutě, které se zde vyskytovaly 
v počtu na osmdesát jedinců. Jejich přítom-
nost byla sice vděčným cílem pro pozorování 
návštěvníků rybníka, ale radost nepřinesla těm, 
kteří usilují o odpovídající kvalitu vody. Kromě 
trusu, který labutě produkují, je problémem 
jejich krmení. Návštěvníci rybníka totiž ke kr-
mení používají především rohlíky a chleba, 
které však labutím škodí. Počátkem měsíce 
května zde byl dokonce zaznamenán úhyn 

labutě, právě vzhledem k nevhodné skladbě 
potravy. Lepší je labutě nekrmit vůbec, na ryb-
níku totiž mají dostatečné množství vhodné 
rostlinné potravy. Zahnilé zbytky pečiva a dal-
ších potravin však škodí i kvalitě vody.
Od návštěvníků rybníka jsme v průběhu dubna 
a května zaznamenali připomínky k zápachu 
vody a rozmnožení řas. V jarních měsících byla 
upuštěna odkalovací nádrž nad Rosničkou, 
která bude letošním roce ošetřena tzv. letně-

ním, kdy dojde po vyschnutí sedimentu k jeho 
částečnému vytěžení. K zápachu dochází prá-
vě při přístupu vzduchu k sedimentu.
Na rybníku pak byl zaznamenán růst zelené 
řasy šroubatky. Jde o bioindikátor toho, že 
ve vodě nejsou toxické látky, ale jsou tam živi-
ny. Snahou bude odumřelé zbytky řasy z ryb-
níka odstranit.
Kvalitu vody v Rosničce znovu ovlivní zejmé-
na počasí, a to zejména průběh srážek v let-
ním období. Naštěstí nám pomohl letošní 
deštivý průběh měsíce května, díky čemuž 
došlo k naplnění rybníka na úroveň normální 
hladiny. Uvidíme, zda budeme mít takové 
štěstí jako v roce minulém, kdy jsme se 
na Rosničce mohli všichni těšit nebývalou 
kvalitou vody.  Marek Antoš

INFORMACE Z MĚSTA

Informace o ceně za vodné a stočné
Od 1. 5. 2020 nabyla účinnosti novela zákona 
o dani z přidané hodnoty, která přeřazuje úpravu 
a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvá-
dění a čištění odpadní vody včetně ostatních 
služeb souvisejících s touto činností z první sní-
žené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Z důvodu navýšení nákladů za poplatky vy-
pouštěných vod do vod povrchových se u od-

padních vod odváděných k čištění (stočné) 
a srážkových vod zvyšuje cena k uvedenému 
datu o 0,75 Kč/m3. U odběratelů s vodným  
+ stočným, se stočným a se srážkovými vodami 
bude poměr objemu fakturovaných m3 prove-
den technickým propočtem. Pro názornost 
uvádíme přehled v následující tabulce. 

Jaromír Hurych

Cena vodného a stočného 2020

služba Kč/ m3 bez DPH 
do 30. 4. 2020 

 Kč/m3 s 15% DPH 
do 30. 4. 2020

Kč/m3 bez DPH 
od 1. 5. 2020

Kč/m3 s 10% DPH 
po 1. 5. 2020

vodné 33,78 38,85 33,78 37,16

stočné 38,53 44,31 39,28 43,21

vodné + stočné 72,31 83,16 76,44 80,37

Uzavírka  
mostu v Mikulči
Od 18. 5. 2020 vešlo v platnost uzavření mos-
tu v Mikulči, které potrvá až do konce září to-
hoto roku. V návaznosti na vzniklou situaci si 
dovolujeme upozornit o uzavření silnice II/366 
v místě mostu i o objízdné trase:
Pro vozidla do 3,5 t je vedena po silnici I/35 
s odbočením na silnici I/43 Svitavy-Lačnov 
a po této silnici pokračuje do Svitav. Trasa ob-
jížďky je obousměrná.
Pro vozidla nad 3,5 t je vedena po silnici I/35 
s odbočením na silnici I/34 a po této silnici 
pokračuje do Svitav. Trasa objížďky je obou-
směrná.
Pro vozidla hromadné dopravy, složek IZS 
a rezidentů je objízdná trasa vedena po míst-
ních komunikacích. 
Kompletní dopravní značení najdete na webo-
vých stránkách města Svitavy. 

Jiří Johanides

Kácení ve Vodárenském lese
V měsíci dubnu letošního roku bylo provedeno 
kácení dřevin ve Vodárenském lese. V napros-
té většině šlo o porosty smrku, které byly na-
padeny kůrovcem. 
Smrk je dřevinou vyšších poloh, a pokud byl 
v minulosti vysazen např. do lokality Vodáren-
ského lesa kolem 440 m n. m., do míst bez 
svahu, kde byla navíc po staletí vysoká hladi-
na podzemní vody, pak současný pokles této 
hladiny způsobuje kvůli jeho povrchové struk-
tuře kořenového systému okamžitý šok. Z ce-
lého lesa se tak najednou stane klasický obří 
lapák na kůrovce, protože ten jde především 
na stromy, které jej na kilometry vábí vůní za-
vadajícího dříví. No a při doletu několika kilo-
metrů pak stačí vhodný vítr a jeden tropický 
den k tomu, aby se mrak kůrovce dostal 
na místo, které jej láká k dalšímu vývoji. Po-
kud by se tedy tato situace okamžitě a razant-

ně neřešila, potom by následoval jak Javor-
nický hřeben, tak i lesy kolem rybníka Rosnič-
ka aj. Ani to ale nemusí stačit k ochraně 
jmenovaných lokalit, protože ten, kdo dnes 
projížděl např. trasu Žďár nad Sázavou, Jihla-
va a dále k hranicím s Rakouskem, ten ví, 
o čem je řeč.
V rámci obnovy lesních porostů bylo v roce 
2019 vysazeno celkem 1000 ks smrků, 800 ks 
jedle bělokoré, 680 ks buků a 3620 ks dubů. 
Z uvedeného je zřejmé, že se začíná měnit 
poměr dřevin vůči smrku, který by ale rozhod-
ně zmizet z české krajiny neměl. Ve Vodáren-
ském lese by měla na podzim letošního roku 
a v roce příštím proběhnout výsadba nových 
stromů, přičemž hlavní podíl by měly tvořit 
duby, které v této lokalitě i v posledních su-
chých letech dobře prospívají. 

Jiří Pandula, Marek Antoš

Fond regenerace  
památek města Svitavy
Rada města na svém květnovém zasedání 
projednala rozpočtovou situaci města v dů-
sledcích nouzového stavu a přijala usnesení, 
kterým doporučila Zastupitelstvu města Svita-
vy zrušit pro rok 2020 program podpory vlast-
níků památek ve městě. Jelikož bylo květnové 
jednání zastupitelstva zrušeno, bude tento 
návrh projednáván na červnovém zasedání. 
Současně připravuje odbor školství a kultury 
pro toto jednání navazující materiál, jehož při-
jetím budou zmírněny důsledky zrušení pro-
gramu podpory vlastníků památek ve městě, 
kteří připravují opravu své nemovitosti v letoš-
ním roce. Jedná se o mimořádnou novelu Zá-
sad pro poskytování finanční podpory z Fondu 
regenerace památek města Svitavy, jež kromě 
dalších technických úprav spočívá v doplnění 
odstavce 6, článku II., o výjimku, která umožní 
žadatelům pro rok 2021 přiznat zpětně příspě-
vek za rok 2020. To znamená, že bude možné 
pro vyúčtování použít faktury za práce na ob-
nově památky z roku 2020.  Jiří Petr
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Nadační fond pomohl 
vybrat přes 100 tisíc
Jedním z účelů Nadačního fondu Valentina 
Oswalda Ottendorfera je individuální přímá 
podpora zdravotně postižených občanů. 
A právě touto cestou pomohl fotbalový klub TJ 
Svitavy a jeho příznivci, kteří zareagovali na vý-
zvu iniciovanou předsedou Pavlem Čížkem. 
Výzva směřovala k podpoře Lukáše „Ásy“ An-
drleho, který se ve svém životě potýká s mno-
ha zdravotními problémy. Se svými zdravotní-
mi komplikacemi bojuje jako lev a chce žít 
život, aby byl platný pro společnost i fotbalo-
vou komunitu. Je aktivním fanouškem, trené-
rem i pořadatelem. V měsíci únoru mu lékaři 

diagnostikovali percepční nedoslýchavost 
a Lukáš potřebuje kvalitní naslouchadla, která 
mu dokáží život zkvalitnit a která budou kom-
patibilní i s mobilním telefonem. Cena však 
převyšuje Lukášovy finanční možnosti. Díky 
solidaritě nejen fotbalistů a dalších sportovců, 
ale i dalších občanů se v období od 30. 3. 2020 
do 30. 4. 2020 podařilo pro Lukáše vybrat část-
ku 108.348 Kč, která mu bude prostřednictvím 
Nadačního fondu Valentina Oswalda Otten-
dorfera předána jako dar. 
Všem dárcům jménem Nadačního fondu i jmé-
nem Lukáše děkujeme.  Šárka Řehořová

Zprovoznění kamerového bodu
Začátkem měsíce května byl v ul. Nerudova 
instalován nový kamerový bod. Je umístěn 
na rohu budovy IV. ZŠ na nám. Míru a to v zadní 
části objektu ul. Nerudova x Jiráskova. Kame-
rový bod je součástí městského kamerového 
dohlížecího systému a obsahuje celkem 4 sa-
mostatné kamery, které nepřetržitě monitoru-
jí veřejné prostranství v okolí uvedených ulic, 
školy, nedalekého přechodu pro chodce směr 
autobusové nádraží a částečně kruhový ob-
jezd pod nám. Míru. Obraz je on-line 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 frekven-
tovaného místa. 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.

Vloupání do sklepů 
Dne 11. 5. v podvečer došlo v ulici Rokycano-
va k vloupání do několika sklepů. Na místo 
přijeli strážníci městské policie, kteří byli po-
žádáni o součinnost ze strany Policií ČR. Stráž-
níci prováděli prohlídku dalších sklepních 
prostor bytových domů a na místě se jim v jed-
nom ze sklepů podařilo zadržet osoby pode-
zřelé z vloupání. Jednalo se o skupinku nezle-
tilých chlapců ve věku od 10 do 15 let, kteří 
strážníkům byli známi již z předchozích poru-
šení zákona. Uvedení byli ihned na místě pře-
dány Policii ČR k dalšímu opatření pro pode-
zření ze spáchání trestného činu. Nešlo o prv-
ní porušení zákona ze strany těchto nezletilých 
chlapců. Dne 7. 5. se stejná skupinka dopusti-
la krádeže vysílaček na Malém náměstí. Vysí-
lačky odcizili jiným dětem na dětském hřišti. 
Strážníkům se podařilo dostihnout skupinku 
zmíněných mladíků u pošty v ul. Tyrše a Füg-
nera. Odcizené vysílačky byly u chlapců nale-
zeny a zajištěny. Vzhledem k věku dotyčných 
a pro podezření ze spáchání trestného činu 
loupeže byla věc předána Policii ČR.

Placené parkování na náměstí  
Míru a v okolí nemocnice
Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 
16. 3. 2020 byly zrušeny zóny a placené parko-
vání ve městech jako jedno z opatření proti šíře-
ní epidemie koronaviru. Uvedené nařízení bylo 
však vládou ČR ke dni 28. 4. 2020 zrušeno. 
Vzhledem k situaci došlo i ve Svitavách k obno-
vení původního stavu. Parkovné bylo ve městě 
obnoveno dne 11. 5. 2020, jelikož jsme si uvě-
domovali, že je potřebné dát dostatečný prostor 
pro rozšíření této informace. V současné době 
již strážníci provádějí kontroly zaparkovaných 
vozidel na náměstí Míru a v okolí nemocnice, 
kde jsou placené zóny. Zároveň upozorňujeme, 
že řidič vozidla se nezaplacením poplatku 
za parkování vozidla dopouští přestupku a může 
být za jeho neuhrazení sankcionován. Placení 
parkovného a parkování vozidel je a bude ze 
strany strážníků městské policie průběžně kon-
trolováno, a to nejenom na náměstí Míru, ale 
i na jiných místech ve městě.  Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Výběrové řízení 
na úředníka  
odboru výstavby  
Městského úřadu Svitavy 
Tajemník MěÚ Svitavy vypsal výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa 
úředníka odboru výstavby Městského 
úřadu Svitavy.
Bližší informace o požadavcích na ucha-
zeče naleznete na úřední desce Měst-
ského úřadu Svitavy – volná pracovní 
místa.
Přihlášky je nutné podat do 5. června 
2020.  Ludmila Valenová

Omezení provozu 
registru vozidel
V souvislosti s částečným provozem základ-
ních škol a školek využilo několik pracovnic 
registru vozidel odboru dopravy Městského 
úřadu Svitavy možnost čerpat ošetřování čle-
na rodiny. Registr vozidel bude proto otevřen 
v pondělí a ve středu do 7:30–11:45 a 12:30–
–17:00 hodin a v pátek od 7:30–11:00 hodin. 
Tato omezení budou platit po celý měsíc čer-
ven.
V ostatní dny bude registr vozidel pro veřej-
nost uzavřen, aby mohli pracovníci přijaté pod-
něty zpracovat a vyřídit. Provoz registru řidičů 
zůstává nezměněn. 

Jiří Johanides

Zasedání Zastupitelstva města Svitavy
V měsíci květnu neproběhlo zasedání základ-
ního orgánu obce, a to z důvodu trvání nouzo-
vého stavu a s ním spojených hygienických 
opatření. Vzhledem k tomu, že na plánovaném 
květnovém programu zastupitelstva se nena-
cházela žádná položka, která musela být nutně 
v květnu schválena, rozhodl starosta města 
o přeložení tohoto zasedání a spojení progra-
mu se zasedáním následujícím.

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Svitavy 
tak s největší pravděpodobností proběhne 
ve středu 17. června od 16:00 hodin. Přesný 
termín byl určen až po uzávěrce tohoto vydá-
ní Našeho města. Doporučujeme tedy sledo-
vat i ostatní komunikační kanály města, kde 
budeme o potvrzení termínu zasedání infor-
movat. 

Jiří Johanides

Havárie v ulici Milady Horákové
Při rekonstrukci živičného povrchu na části 
ulice Milady Horákové (před speciální školou) 
u jednoho jízdního pruhu došlo ke zjištění ha-
varijního stavu konstrukce zaklenutí Studené-
ho potoka v místě, nad kterým se nachází 
konstrukce vlastní komunikace.
Jedná se o technický problém většího rozsa-
hu, který bude muset být řešen v delším časo-
vém horizontu. Ten v současné chvíli nejsme 
bohužel schopni odhadnout. Proto zde mo-
mentálně došlo k ohraničení a zabezpečení 
stávajícího výkopu. Tím došlo k částečnému 
omezení dopravy v této lokaci, které zasahuje 
i do několika parkovacích míst.
Žádáme tímto o věnování zvýšené opatrnosti 
při průjezdu touto částí ulice, kde se vyskytuje 
dočasně upravené dopravní značení, nebo po-
kud možno aby motoristé využívali komunika-
ce přilehlých ulic. Děkujeme za pochopení. 

Jiří Johanides
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Sucho v krajině
Nedostatek vody v krajině je 
dlouhodobý problém a stále 
více ovlivňuje naše okolí. Je 
způsoben změnou podnebí, 
a to tedy narušením systému 
vzdušných proudů, a celkově 

i vyššími průměrnými teplotami. Čím méně 
vody zůstává v krajině k odpaření, tím méně je 
potom i srážek.
V roce 2018 se nedostatek vody přičinil při to-
tálním úhynu rybí obsádky v rybníce Rosnička. 
Sucho také oslabuje stromy s mělkým kořeno-
vým systémem, zejména smrky. Takto oslabe-
ný strom je v případě napadení kůrovcem 
v podstatě na odpis. Tuto situaci jsme mohli 
sledovat v případě Vodárenského lesa, kde 
došlo k masivnímu kácení smrkové kultury.
Krajina se mění a my se tomu musíme přizpů-
sobit. I zde je potřeba postupovat v souladu 
s dlouhodobou koncepcí a v rámci širší deba-
ty tak, jak to Piráti a nezávislí prosazují u všech 
zásadních rozhodnutí. Nemělo by se do příště 
stát, že tak rozsáhlý zásah jako ve Vodáren-
ském lese proběhne bez vědomí všech členů 
zastupitelstva.

 Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný, 
Ondřej Hapala

www.piratisvitavy.cz

COVID-19 a naše  
proměny v čase
 V prvním týdnu března pro nás koronavirus 
nebyl hrozbou. V té době Itálie začala mít 
lokální výskyty koronaviru, lyžařská sezóna 
v plném proudu, zaplacené lyžovačky 
na nádherných sjezdovkách v Itálii či Ra-
kousku. Prostě paráda, vždyť nás se virus 
netýká. Jenže rychlost šíření koronaviru byla 
úžasná a v půlce března vláda přijímá první 
opatření, následně se uzavírají hranice a ti-
síce lyžařů se vrací do karantény. Ve zprá-
vách sledujeme zprávy z Itálie a Španělska, 
kde nemocní leží po chodbách nemocnic 
a nás se zmocňuje strach z neznámého. Ano, 
toto naštěstí u nás nenastalo, tvrdá vládní 
opatření zafungovala. Vnímáme omezení lid-
ských práv, zejména omezení svobody po-
hybu. Máme strach a respektujeme omezení 
našich lidských práv v zájmu ochrany zdraví 
většiny. V době psaní tohoto zamyšlení do-
chází k uvolnění jednotlivých opatření, čísla 
mapující koronavirus jsou příznivá, mediální 
zprávy optimistické a rázem nám všem je 
jasné, že není potřeba nosit roušky, přestá-
váme respektovat opatření. Ano, naše pro-
měny v čase tento koronavirus prověřil. 
Máme své hrdiny v záchranných složkách, 
zdravotnictví, sociálních službách a mnoho 
dalších činnostech, které pomohli nám všem 
a děkujeme jim za to. Optimisticky mohu říci, 
že vládní koalice řídit zemi umí, a dá se před-
pokládat, že zvládne i očekávanou hospo-
dářskou krizi. Přeji nám všem hodně zdraví 
a hrdost na šikovnost našich lidí.

Ing. Jaroslav Kytýr, 
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011 

Z jednání rady  
města
V rámci vyšší informovanosti bychom na tom-
to místě zpravodaje chtěli zveřejňovat zásadní 
body, které rada města projednala v daném 
období mezi tiskovými uzávěrkami zpravoda-
je. Věříme, že tato rubrika zpřehlední informa-
ce o rozhodnutích, které mají dopad na město 
a jeho obyvatele. 

Rada na svém 19. jednání 4. května 
mj. schválila:
doporučení zastupitelstvu zrušit program pod-
pory vlastníkům památek na rok 2020. Důvo-
dem je nejistá predikce plánovaných daňo-
vých příjmů města v souvislostí s pandemií.

 • dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci 
Langerovy vily – obnova fasády a terasy; 

 •  vypsání zadávacího řízení na opatření 
na rybníku Rosnička 

 •  věnovala se řešení kanalizace a řadu v uli-
ci Vítězná. 

Na 20. zasedání rada 
 • dokončila výběr dodavatele kuchyňských 

technologií objektu Seniorcentra v ulici T. G. 
Masaryka. 

 • Rada také odsouhlasila nákup elektromobilu 
pro Sportes Svitavy. 

Na 21. zasedání 
 • akceptovala znovuotevření mateřských škol 

od 25. května 2020. 

Dále se rada zabývala
 • zásahem ve Vodárenském lese, 
 • zhoršenou kvalitou vody na rybníku Ros-

nička
 • zastavením grantových programů Pardubic-

kého kraje
 • vývojem legislativy státu v souvislosti s ko-

ronavirem
 • postupem prací na silničním obchvatu 

města
 • havarijním stavem kanalizace v ulici Milady 

Horákové.  (red)

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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

Naše město

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.

2.–3. 6. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, tel. 461 531 144
9.–10. 6. MUDr. Zdeňka Štefková
Opatov 317, tel. 461 593 907
16.–17. 6. MDDr. Petr Veselý
Březová n. Svitavou, Brněnská 48, 
tel. 608 981 868
23.–24. 6. MUDr. Iva Bisová
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
tel. 461 352 210
30. 6.–1. 7. MUDr. Petr Doležal
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253 

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 poliklini-
ky, v místnosti dětské ambulance, 
461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00 
hodin

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Ornitologové mají 
lepší pozorovatelnu
V měsíci květnu se předsedovi Českého svazu 
ochránců přírody ZO Rybák Svitavy Mgr. Jiřímu 
Machovi podařilo vylepšit stav ornitologické 
pozorovatelny na Dolním rybníku. Ta tedy 
bude místním ochráncům přírody sloužit 
k monitorování a pozorování výskytu organis-
mů v terénu na Svitavsku.  (jj)
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Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
 • příjímací zkoušky do čtyřletého gymnázia 

proběhnou 8. června a do víceletého gym-
názia 9. června,

 • gymnázium dokončilo rekonstrukci bývalé-
ho tenisového kurtu v areálu školy. Na jeho 
místě vzniklo víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem určené pro tenis, nohejbal a vo-
lejbal. Během roku tak škola opravila druhé 
sportoviště, na podzim to bylo fotbalové 
minihřiště s umělým povrchem. Na něm byl 
vyměněn „koberec“ umělé trávy, který slou-
žil od roku 2006. Na rekonstrukci obou 
sportovišť přispěl Pardubický kraj, který je 
zřizovatelem školy, celkovou částkou 3 mil. 
Kč,

 • v invenční literární soutěži začínajících au-
torů, kterou vyhlásila MSŠ Letovice, zvítězi-
la v kategorii ZŠ a nižšího stupně gymnázia 
(próza) N. Nývltová a kategorii středních 
škol obsadil D. Zoicas 2. místo (próza),

 • stejně, jako probíhala distanční výuka žáků 
gymnázia, tak byla od března organizována 
výuka posluchačů na jazykové škole. I oni 
v 13 jazykových kurzech měli možnost stu-
dovat online, 

 • ne zcela byla také přerušena činnost uni-
verzity třetího věku, kterou svitavské gym-
názium organizuje. Poslední semestr studia 
na U3V je vždy zaměřen na problematiku 
člověka ve zdraví a nemoci. Posluchačům-
-seniorům byly doporučeny odborné medi-
cínské přednášky zveřejněné na internetu, 
takže posluchači měli možnost některá té-
mata zhlédnout z domova, např. přednášku 
prof. Pirka o srdci, MUDr. Honzáka o emo-
cích nebo prof. Havrdové o roztroušené 
skleróze apod. Milan Báča

MŠ Větrná
Zvládli jsme to
V období nouzového stavu byla naše mateřská 
škola od 31. března 2020 ustanovena Pardu-
bickým krajem jako „určená MŠ“ pro děti rodi-
čů v první linii – především IZS. V této době 

školkou prošlo celkem 26 dětí, z toho 4 děti 
z jiné MŠ. Zkušenost s nastalou situací byla pro 
všechny zúčastněné zcela nová, ale pod hes-
lem „My to zvládneme!“, jsme to také zvládli. 
Takřka za pochodu jsme řešili hygienu, úklid, 
dezinfekci hraček a mnoho dalšího. Naše 
skvělé a šikovné ženy našily spousty kvalitních 
roušek nejen celému personálu a dětem, ale 
také pro další organizace ve městě i okolí.
Tímto chci vyjádřit velké poděkování všem 
zaměstnancům naší školky, kteří se zapojili 
do chodu, ale především po celou dobu ne-
ztráceli humor a pozitivní přístup, a že to ze 
začátku jednoduché nebylo, děkuji!
Další poděkování patří rodičům a jejich dětem 
za svědomitost, s jakou přistupovali k dodržo-
vání všech stanovených pravidel a nařízení. 
I když to pro děti v některých chvílích bylo 
obtížnější, zvládly vše na jedničku. Všem ro-
dičům děkuji za dodání veškerého materiálu 
a pomůcek. V průběhu omezení provozu ro-
diče využili možnosti vzdělávání z nabídky 
našich webových stránek a osobních konzul-
tací s učitelkami.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat zaměst-
nancům školní jídelny Milady Horákové za ně-
kolikaměsíční zajišťování stravy, kdy nám one-
mocněl personál školky. Městu Svitavy a krizo-
vému štábu děkuji za poskytnutí hygienických 
pomůcek a spolupráci. Pevné zdraví a dobrou 
náladu vám přeje  Jana Hrubá

ZŠ Felberova
Návrat do lavic na „Felberce“
Řada žáků se postupně během května vrátila 
do školy. Deváťáci docházejí 2x týdně od 11. 
5. a věnují se přípravě na přijímací zkoušky 
z Čj a M. Žáci 1. stupně usedli zpět do lavic 25. 
5. Také jejich výuka se zaměřuje na hlavní 
předměty. Byla omezena časová dotace vý-
chovných předmětů a zrušeny hodiny Tv, cizí 
jazyk se i nadále vyučuje distanční formou.
Veškerá ochranná opatření, včetně zajištění 
dezinfekce a štítů pro žáky, jsou po celou 
dobu dodržována v souladu s vládním naříze-
ním. Žáci chodí do školy s časovým rozestu-
pem, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, 
upraveny byly přestávky i čas odchodu 
na oběd. Stravování ve školní jídelně probíhá 
dle stanovených hygienických norem, doba 
výdeje je nastavena tak, aby se skupiny žáků 
postupně vystřídaly. V červnu proběhnou kon-
zultace s žáky 2. stupně a 30. 6. bude vydáno 
vysvědčení. Jana Pazderová

Obchodní akademie
Úspěšný student svitavské obchodky
V soutěži o cenu děkana Národohospodářské 

fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze 
o nejlepší středoškolskou práci v oblasti eko-
nomie se na celkovém třetím místě umístil 
Martin Zouhar ze 4. A svitavské obchodní aka-
demie. Uspěl s prací „Vliv záporných úroko-
vých sazeb na reálnou ekonomiku“. M. Zouhar 
jen v letošním roce uspěl ve dvou nejprestiž-
nějších týmových soutěžích škol s ekonomic-
kým zaměřením: byl členem vítězného týmu 
z celostátního finále soutěže EKOTÝM a čle-
nem stříbrného týmu finále středoškolské sou-
těže Účetní tým 2020. Zároveň uspěl v kraj-
ském kole středoškolské odborné činnosti, 
kde obsadil 2. místo. Díky úspěchu v soutěži 
EKOTÝM a medailovým umístěním v této sou-
těži byl M. Zouhar přijat na VŠE bez přijímacích 
zkoušek.  Milan Báča

ZŠ náměstí Míru 
Tvořivé a efektivní myšlení
Po dvou letech výuky TEM (Tvořivé a efektivní 
myšlení) na naší škole můžeme s radostí reka-
pitulovat. Předmět zavedený v rámci rozšířené 
výuky informatiky je zaměřen na logiku, kritické 
myšlení, tvořivou práci na počítači jako je gra-
fika nebo 3D modelování a zábavné programo-
vání. Předmět je koncipován citlivě s ohledem 
na možnosti dětí a své si v něm nacházejí děv-
čata i chlapci. Přináší jim velkou konkurenční 
výhodu do budoucna, úspěchy v soutěžích 
a napomáhá získat přehled o moderních tren-
dech lidských činností. Jakub Velecký

Speciální základní  
a střední škola Svitavy
Jedeme dál
Na začátku školního roku jsme ve Speciální 
základní škole a střední škole Svitavy otevřeli 
třídy pro žáky s poruchami chování. 
Vzniku tříd předcházel zájem naší školy výraz-
něji se zaměřit na práci s těmito žáky, podpo-
řený rodiči, základními školami, poradenskými 
zařízeními a zřizovatelem školy, Pardubickým 
krajem. V rámci speciálního školství jsme 
schopni těmto žákům vytvořit podmínky pro 
jejich vzdělávání, které jsou mimo možnosti 
běžných základních škol. Jedná se především 
o malý počet žáků ve třídě a jejich odborné 
vedení týmem speciálních pedagogů. Indivi-

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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duální přístup je totiž bezesporu základním 
předpokladem pro práci s těmito žáky.
Na základě ohlasů žáků, rodičů i pedagogů, 
kteří s žáky pracují, můžeme po téměř roční 
práci konstatovat, že vytvoření specifických 
podmínek pro vzdělávání žáků s poruchami 
chování bylo dobrým krokem. Do budoucna 
zůstává péče o ně jednou z priorit naší školy. 
Rodiče, kteří by měli o vzdělávání svého dítěte 
v naší škole zájem, nás mohou kdykoliv kon-
taktovat a navštívit.
Telefon: 461 532 645, 
e-mail: specialni.skola@svitavy.cz. 

Lumír Pazdera

Střední zdravotnická škola
Uzavření škol usnadnilo rekonstrukci 
budovy SZŠ
U nás múzy nemlčí
Slavná básnická sbírka Vítězslava Nezvala 
Abeceda inspirovala studenty 3. ročníku. 
Básničky shromáždila a grafickou podobu jim 
vtiskla učitelka češtiny Jana Brixová. Jak se 
můžeme přesvědčit, i výuka na dálku v době 
koronavirové může žáky bavit. Sbírku najdou 
zájemci na webu školy, zde je malá ukázka:

A ve stanu schovaná
 déšť jemně bubnuje
 neusnu do rána
 Proč se déšť raduje?
B vidím světlo v dáli
 jdu blíž
 ještě trochu blíž
 bránou z tohoto světa pryč 
S Tajný pohled
 něžně zasyčí
 uštknutím smrtelným
 nadobro umlčí
Y Písmeno ypsilon je tvrdé y,
 někdy nevím, kdy se píše,
 připadá mi,
 že je z jiné říše.

Radim Dřímal

MŠ Úvoz
Zámeček bude mít jednu třídu
Vážení rodiče, od 1. července 2020 bude ma-
teřská škola „Zámeček“ fungovat pro děti 

předškolního věku v jedné třídě – horní třída. 
Děti odcházející do základní školy budou do-
plněny nejstaršími dětmi z dolní třídy. Ostatní 
děti se po domluvě s ředitelkou školy přesu-
nou na pracoviště Větrná. Podrobnější infor-
mace budou k dispozici po zápisech.
Dolní třída, která je vybavena pro děti mladší-
ho věku, bude v režii Hlídacího centra Baby-
krůček využita dětskou skupinou. 
Děkuji všem zaměstnancům za dosavadní 
práci a péči, kterou především dětem, ale i ro-
dičům a školce věnovali.  Jana Hrubá

ZŠ Riegrova
Mé zamyšlení o momentální situaci
Situace v tomto období není jednoduchá. 
Možná to změnilo naše životy, naše okolí, je 
možné, že to změnilo nás – naše názory, náš 
charakter. Otázkou je, jestli je to dobře, nebo 
ne. Je to zkouška pro nás všechny. Třeba jsme 
si díky tomu uvědomili, jak rychle můžeme o ty 
naše každodenní věci přijít. Jak rychle může-
me přijít o to, na co jsme byli vždy zvyklí 
a možná nás ani nikdy nenapadlo, že to mů-
žeme na nějaký čas ztratit. Nebo o to přijít 
úplně. Bez návratu. O lidi, o každodenní čin-
nosti, o volnost, cestování, o práci, školu, 
o naše blízké, přátele, rodinu atd. Uvědomili 
jsme si tak, že bychom za to, co máme, měli 
být vděčnější? Všeho si začneme opravdu ce-
nit až ve chvíli, kdy o to přijdeme. Na nějakou 
dobu. Nebo navždy. Možná právě v této situa-
ci to tak platí. Asi to je právě tento případ, kdy 
jsme něco ztratili, a až se nám to zase vrátí, tak 
o to víc budeme vděčnější a budeme si toho 
více cenit než kdy předtím. Já jsem si po dobu 
karantény dost věcí uvědomila. Mám teď čas 
nad hodně věcmi přemýšlet. Na jednu stranu 
si myslím, že mě to posunulo někam dál. 
Na druhou stranu ale nevím, jestli je to pro mě 
úplně ideální. Nedokážu na 100 % říct, jestli se 
cítím takhle lépe nebo ne. Chybí mi má rodina, 
chybí mi sport, tanec, chybí mi mí přátelé, ško-
la. Chybí mi třeba i lidé, které jsem každé ráno 
zdravila na ulici, když jsem šla do školy. Všich-
ni, se kterými jsem se dennodenně vídala. Vím, 
že je někdo rád, že nemusí chodit do školy, že 
nemusí brzy vstávat, nemusí se učit. Má to jed-
noznačné. Já to takhle jednoznačné nemám. 
Necítím to stejně. Neříkám, že bych já sama 

nenašla nějaké argumenty, díky kterým je pro 
mě příjemnější, když mohu zůstat doma. Našla 
bych. Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Řekla 
bych ale, že mám trochu jiné důvody než uče-
ní nebo ranní vstávání…. 

Eliška Pavlíková, 9. tř.  
(celý text na www.riegrovka.cz)

SOU Svitavy
Hledáme učitele
Hledáme do našeho týmu učitele matematiky, 
fyziky a informatiky. V případě zájmu nám na-
pište na e-mail:cebakovav@sousvitavy.cz. 

Alice Štrajtová Štefková

Základní umělecká škola
Závěr školního roku v ZUŠ
V době koronavirové v „ZUŠce“ intenzivně pra-
cujeme. Naučili jsme se učit na dálku, což jsme 
v umělecké oblasti před několika měsíci pova-
žovali za nemožné. Od 11. května jsme zvládli 
opětovný návrat k prezenční výuce. Velké po-
děkování patří všem zaměstnancům školy i ro-
dičům, kteří s námi do dálkového způsobu vý-
uky šli a pustili nás virtuálně do svých domác-
ností. V červnu se budou konat v sále školy tzv. 
rodinné absolventské koncerty, na kterých 
budou moci vystoupit absolventi, kteří dále 
ve studiu nepokračují. Pokud se epidemiologic-
ká situace nezmění, rádi bychom ještě v po-
sledním týdnu školního roku uspořádali vystou-
pení jednotlivců na školní zahradě. Po květno-
vém termínu přijímacího řízení nabízíme 
zájemcům ještě druhý termín 29. a 30. června, 
opět s využitím rezervačního systému a při do-
držení hygienických pravidel. Podrobnosti na-
jdete na webových stránkách školy v části Pro 
rodiče/přijímací řízení. Renata Pechancová
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7. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

10. / St / 16:00 / park Jana Palacha
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčítání, 
vyprávění, tvoření. Tentokrát se sejdeme v parku 
Jana Palacha u knihobudky, v případě nepřízni-
vého počasí v dětském oddělení knihovny. 

19. / Pá / 19:00 / kavárna Dušambo
Výtvarná Rosnička
Své malby představí Pavel Gončarov (1986). 
Litoměřický rodák aktuálně žijící a tvořící 
v Olomouci. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v pátek 19. 6. od 19 hodin a bude otevřena 
veřejnosti. Výstava bude v Dušambu pokračo-
vat do neděle 28.6.

21. / Ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit. Burza se koná 
za každého počasí.

26. / Čt / 18:30–21:30 /okolí náměstí
Za našimi zvířecími sousedy
Vycházka s Jakubem Vránou a Jiřím Machem 
za netopýry a ptáky, kteří svůj život spojili 
s člověkem. Těšit se můžete na kroužkování 
ptactva, sledování rorýsích i jiřiččích hnízdišť, 
pozorování vylétajících netopýrů a práci s ult-
razvukovým detektorem. Sraz před Ottendor-
ferovým domem. 

28. / Ne / 16:00
Pivoňka (ZUŠ) + DO Svitavská dvanáctka
Léto v parku – promenádní koncert.

WORKSHOPY
31. 5. / Čt / 9:00–16:00 / muzejní dílny
Keramická koule – světelná lampa
Tvorba originální keramické lampy formou pro-
řezávání a vyvrtávání do polotvrdé hlíny. Vý-
sledkem je nádherná světelná dekorace nebo 
jako dárek. Cena 850 Kč/osoba, v ceně pitný 
režim, oběd, polotovar hliněné koule, lektoři. 
Určeno pro dospělé. Kontakt: Mgr. Lea Sehna-
lová, 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

4. 6. / Čt / 9:00–13:00 / muzejní dílny
Linorytová razítka
Ručně vyráběná linorytová razítka ze speciál-
ní měkké hmoty ozdobí každé přání, balicí 
papír nebo vzkaz pro kamaráda :-). Výroba 
originální razítkové sady s využitím na vlastním 
přání. Cena 300 Kč /osoba, určeno pro děti 
a mládež 10–18 let. Kontakt: Mgr. Lea Sehna-
lová, 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

6. / So / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop 

Tvorba originálních skleněných vitráží dle 
vlastní fantazie nebo připravených předloh. 
Výsledkem je nádherná dekorace k zavěšení 
do okna, svícen, zápich do květináče i origi-
nální dárek. Cena 600 Kč /osoba, v ceně pitný 
režim, oběd, materiál, nářadí, lektoři. Určeno 
pro dospělé. Kontakt: Jitka Olšánová, 
734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz 

7. / Ne / 9:00–17:00 / muzejní dílny, 
Vodárenský les
Vytvoř si ptačí pítko
Nedostatek vody ohrožuje naše ptactvo víc 
než kdy dřív. Proto Vám nabízíme unikátní 
workshop, během něhož můžete pozorovat 
i kroužkovat naše opeřence a vytvořit si za-
hradní keramické pítko, které si odnesete 
domů. Cena 500 Kč/osoba, v ceně pitný režim, 
oběd, materiál, lektoři. Určeno pro děti a mlá-
dež 8–15let. Kontakt: Mgr. Lea Sehnalová, 
777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

10. / St / 9:00–17:00 / muzejní dílny
Barevné kouzlení
Abstraktní malba na plátno 
Inspirace aktuální výstavou akademické ma-
lířky Jitky Štenclové. Pro děti jsou připraveny 
výtvarné barevné experimenty i experimenty 
se světlem. Cílem je nejen společný zážitek, 
ale i vytvoření vlastního originálního díla. Cena 
500 Kč/osoba, v ceně pitný režim, oběd, ma-
teriál, lektoři. Určeno pro děti a mládež 8–15 let. 
Kontakt: Mgr. Lea Sehnalová, 777 964 927,  
leazmuzea@seznam.cz

11. / Čt / 9:00–13:00 / Vodárenský les a okolí
Jak se stát přírodovědcem
Dopolední program, při němž si žáci mohou 
vyzkoušet, jak v terénu pracují biologové. Do-
jde na lov motýlů, smýkání, odchyt vodních 
živočichů, hledání plazů, kroužkování ptactva 
či práci s netopýřím detektorem a chytání sav-
ců do živolovných pastí. Sraz v 9:00 na začátku 
Vodárenského lesa u Parku Patriotů. Cena 150 
Kč/osoba, pro děti a mládež od 8–15 let. Kon-
takt: Jakub Vrána, 739 697 659, kuba.vrana@
email.cz

13. / So / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Řezbářský workshop 
S řezbářem Petrem Steffanem se děti naučí 
pracovat s dláty a vyřezávat ozdobné reliéfy. 
Cena 300 Kč /osoba, určeno pro děti a mládež 
8–15 let. Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz

18. / Čt /9:00–17:00 / muzejní dílny
Labyrint
Výtvarný zážitkový program na téma labyrint, 
bludiště, záhady, symboly a hledání. Děti se 
dozvědí tajemství skrytá v labyrintech a dozví 
se význam barev, symbolů a tvarů, si odnesou 
originální dílo, dobrou náladu, nové znalosti 

a zkušenosti. Cena 500 Kč/osoba, v ceně pitný 
režim, oběd, materiál, lektoři. Určeno pro děti 
a mládež 8–15 let. Kontakt: Mgr. Lea Sehnalo-
vá, 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

20. / Čt / 9:00–17:00 / muzejní dílny,  
Vodárenský les, Lánský rybník
Výroba ptačí budky 
V muzejní dílně si sestavíte a podle své před-
stavy dotvoříte předpřipravené ptačí budky. 
Následně budeme ve Vodárenském lese po-
zorovat a kroužkovat ptactvo. Vyrobené ptačí 
budky můžete za pomocí lektorů pověsit 
v lese nebo doma na zahrádce. Cena 500 Kč/
osoba, v ceně pitný režim, oběd, materiál, lek-
toři. Určeno pro děti a mládež 10–15let. Kon-
takt – Jitka Olšánová – 734 809 565, lektor@
muzeum.svitavy.cz

VÝSTAVY
Prodlouženo do 5. 7.
Metamorfózy
Při pohledu na nezaměnitelnou tvorbu Jitky 
Štenclové se nám vybavuje výmluvný postřeh 
amerického abstrakcionisty Marka Rothka, 
který řekl: „Malba není zobrazením zážitku,
malba sama je tím zážitkem“.

Netopýři tajemní a zranitelní – do 20. 9.
Interaktivní výstava o životě a ochraně našich 
i světových letounů v Městském muzeu a ga-
lerie ve Svitavách.

STÁLÉ EXPOZICE
Labyrint svitavských příběhů
Z historie praní
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
 Svitavské vily

ŽIVÁ ZEĎ 
Venkovní galerie u Alberta
15. 5.–31. 6. 2020 
Co mě zrovna napadne
Výstava portrétů svitavské rodačky Taťány Gá-
likové-Bidmonové, v jejíž tvorbě najdete inspi-
raci Janem Zrzavým a Amedeem Modiglianim.

MUZEUM ESPERANTA 
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou) 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. 
Informuje o zajímavostech z historie i o mož-
nostech současného využití znalosti jazyka, 
vystavuje knižní, fotografické, sběratelské 
a umělecké artefakty. 
 
Současná výstava: „50 let od obnovení celo-
státní esperantské organizace“ a „Mládežnické 
esperantské hnutí“. Vstupenky v ceně 10 Kč 
jsou k dostání v pokladně MMG (Út–Pá 9–12, 
13–16h) a v čajovně Krásná chvíle (Út–Ne 

KULTURA

Svitavský informační 
měsíčník
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15–21 h). Komentované prohlídky po objedná-
ní: Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské 
muzeum 461 532 704.

AUTOKINO CINEMA CIHELNA
5. / Pá / 21:00
Chlap na střídačku ČR 2020
Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že má delší 
dobu její manžel poměr s jinou ženou… Navrh-
ne jí, že si muže rozdělí… Co se zpočátku zdá 
jako perfektní plán, se nakonec může stát pro 
všechny noční můrou… Komedie s Jiřím Lang-
majerem v hlavní roli. Režie: Petr Zahrádka / 
112 minut.

6. / So / 21:00
V pravé poledne USA 1952
Will Kane se právě oženil a chystá se opustit 
městečko, kde dosud vykonával funkci šerifa, 
když se k němu donese zneklidňující zpráva 
– na zastávce čekají tři nechvalně známí muži. 
Film získal čtyři Oscary! Režie: Fred Zinner-
mann / dabováno / 85 minut.

12. / Pá / 21:00
Staříci ČR, SK 2019
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se 
vydávají v obytném voze napříč republikou. 
Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického 
prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy 
nikdy oficiálně potrestán. Drama volně inspi-
rované skutečností. Jiří Schmitzer a Ladislav 
Mrkvička v hlavních rolích. Scénář a režie: Mar-
tin Dušek, Ondřej Provazník / 85 minut.

13. / So / 21:00
Tenkrát na Západě Itálie, USA 1968
 Opuštěná železniční stanice, na které tři muži 
trpělivě čekají na příjezd vlaku, je legendárním 
prologem jednoho z nejslavnějších westernů 
v historii kinematografie. Ty tři poslal bezcitný 
pistolník Frank, aby se postarali o muže, který 
si říká Harmonika a chce si s Frankem vyřídit 
nějaké staré účty. Slavný western. Henry Fon-
da, ClaudiaCardinale, Charles Bronson… Režie: 
Sergio Leone / dabováno / 166 minut

19. / Pá / 21:00
Ženy v běhu ČR 2018
Splnit poslední přání milovaného muže – za-
běhnout maraton. A tak matka a tři dcery si 
rozdělí trať na čtyři díly… Scénář a režie: Martin 
Horský / 93 minut.

20. / So / 21:00
Rychle a zběsile USA, Německo 2001
Brianovi se konečně podaří stát se členem par-
ty vedené Dominicem, který je doslova blázen 
do nelegálních závodů, pořádaných většinou 
v noci na periferii Los Angeles. Akční, kriminální 
film. Režie: Rob Cohen / dabováno / 106 minut.

26. / Pá / 21:00
Rocketman UK 2019
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Re-
ginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, kte-
rý si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem 
mu to šlo náramně. Životopisný film. Režie: 
Dexter Fletcher / titulky / 112 minut.

27. / So / 21:00
Kmotr USA 1972
Gangsterské drama Kmotr, natočené podle 
stejnojmenného bestselleru Maria Puza. Režie: 
Francis Ford Copolla / dabováno / 172 minut.

KINO VESMÍR
1. / Po / 19:30
Nejvyšší pocta USA 2020
Skutečný příběh zdravotníka amerického le-
tectva U.S. Air Force. Válečné drama. Rok 
1966. Scénář a režie: Todd Robinson. Vstupné: 
100 Kč / titulky / 116 minut. 

2. / Út / 19:30
Jsem tady Francie, Belgie 2019
Když se slavný francouzský šéfkuchař rozhod-
ne vyrazit na druhý konec zeměkoule za ta-
jemnou dívkou, kterou poznal na internetu. 
Komedie. Režie: Éric Lartigau. Vstupné: 120 Kč 
/ titulky / 98 minut.

3. / St / 19:30
Malá lež Čína, USA 2019
Něžná komedie podle skutečné lži. O hledání 
vlastních kořenů. Jeden z nejlepších filmů roku! 
Režie: Lulu Wang. Vstupné: 100 Kč / titulky.

4. a 7. / Čt a Ne / 19:30
Problémissky Uk, Francie 2020
V roce 1970 v Londýně probíhala soutěž Miss 
World. Byla to největší televizní show s více než 
100 miliony diváků. Drama i komedie. Režie: 
Philippa Lowthorpe. Vstupné: 120 Kč / titulky / 
106 minut.

5.–7. / Pá, So, Ne / 17:00
Frčíme! USA 2020
Svět fantazie, ve kterém se dva elfští teenage-
ři vydají na pozoruhodnou výpravu. Animovaný 
rodinný film. Scénář a režie: Dan Scanlon. 
Vstupné: pátek 2D 100 Kč, So, Ne 3D 130 Kč / 
dabováno / 112 minut.

8. / Po / 19:30
Můj otec Antonín Kratochvíl ČR 2020
Napínavý životní příběh světově uznávaného 
českého fotografa. Pátrání po jeho minulosti 
ukazuje dramatické momenty 20. století. Do-
kument. Vstupné: 100 Kč / 84 minut.

9. / Út / 19:30
V síti ČR 2019
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuál-
ních predátorů. Experiment, který naléhavým 
způsobem otevírá tabuizované téma zneuží-
vání dětí na internetu. Scénář a režie: Vít Klu-
sák, Barbora Chalupová. Vstupné: 100 Kč / 90 
minut.

10. / St / 19:30
Vysoká dívka Rusko 2020
Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo 
neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala 
celé město i její obyvatele. Nezi zoufalými oby-
vateli dochází k vraždám, rabování a kanibali-
smu. V tom pekle hledají dvě mladé ženy ces-
tu, jak začít žít… Režie: Kantěmir Balagov. 
Vstupné: 100 Kč / od 15 let / titulky / 130 minut

11. a 14.–15. / Čt, Ne, Po / 19:30
Bourák ČR 2020 PREMIÉRA!
Černá komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Tro-
janem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému 
teče do baráku i do života.. Ale i srdce. Vstup-
né: 130 Kč / 110 minut.

12.–14. / Pá, So, Ne / 17:00
Ledová sezóna: Ztracený poklad USA 2020 
PREMIÉRA!
Medvědí dobrodružství s ledovým klidem. 
Lední medvědi a polární lumíci v exotické 
džungli? Proč ne… Animovaná rodinná kome-
die. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 90 minut.

16.–17. / Út, St / 19:30
Bloodshot USA 2020
V akčním fantasy drama podle komiksového 
bestselleru hraje Vin Diesel vojáka, který byl 
zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako 
superhrdina Bloodshot. Režie: David S. F. Wil-
son. Vstupné: 100 Kč / titulky / 110 minut.

18. a 21. / Čt a Ne / 19:30
Kalifornský sen USA 2020 PREMIÉRA!
Když se rozhodnete jít za svým snem, připrav-
te se, že to může bolet. Hudební romance. 
Dakota Johnson v hlavní roli. Režie: Nisha 
Gantara. Vstupné: 130 Kč / titulky / 113 minut.

19.–21. / Pá, So, Ne / 17:00
Zakleté pírko ČR 2019
Pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odváž-
né dívky, která se vydá do světa vysvobodit 
zakletého prince. V roli Vodníka Lukáš Pavlá-
sek. Vstupné: 110 Kč / 94 minut.

22. / Po / 19:30
Psí láska ČR 2020
Dvanáct dní na překonání 1200 kilometrů za-
sněženou pustinou. Takové jsou parametry 
závodu psích spřežení Finnmarkslopet, do ně-
hož se pouští chovatelka huskyů Jana Henry-
chová. Dokument. Režie: Linda Jablonská. 
Vstupné: 100 Kč.

23.–24. / Út, St / 19:30
Poslouchej ČR 2019
…hlas, který tě varuje. Psychologický příběh mla-
dého páru, který vyráží na výlet, aby jejich vztahu 
dodali novou energii. Režie: David Laňka, Martin 
Müller. Vstupné: 110 Kč / od 15 let / 77 minut.

25. a 28. / Čt a Ne / 19:30
Téměř dokonalé tajemství Německo 2019
7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Společná 
večeře a mobilní telefony s hlasitým odposle-
chem na stole… Komedie. Režie: Bora Dag-
tekin. Vstupné: 120 Kč / od 15 let / dabing / 
111 minut.

26.–28. / Pá, So, Ne / 17:00
Lassie se vrací Německo 2019
Nejslavnější pes se vrací do kin! Úžasný příběh 
o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlou-
hosrsté kolie. Nejnovější filmové zpracování! 
Rodinný dobrodružný film. Režie: Hanno Ol-
derdissen. Vstupné: 120 Kč / dabováno / 100 
minut

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Vždy si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
NAŠE MĚSTO – Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e–mail:
noviny@svitavy.cz. Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura–svitavy.cz, www.tyjatrklub.cz, www.muzeum.svitavy.cz,  
www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz, www.svc.svitavy.cz, www.mckrucek.cz, Pokladna kina je otevřena úterý – sobota od 18:30 do 20:30 hod. 
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Městské muzeum  
má otevřeno

Po dvou měsících se v půli května téměř 
všechny muzea a galerie v České republice 
zpřístupnily veřejnosti. I to naše, svitavské. Za-
čali jsme opatrně, neboť situace se měnila 
každým dnem. Původně měla být muzea ote-
vřena až koncem května, knihovny o 14 dní 
později, ale najednou nás knihovny ze dne 
na den předběhly. Muzeum září čistotu, voní 
dezinfekcí a stálé expozice (Labyrint svitav-
ských příběhů, Oskar Schindler – Spravedlivý 
mezi národy, Z historie praní) a krátkodobé 
výstavy (Jitka Štenclová – Metamorfózy a Ne-
topýři tajemní a zranitelní) přivítaly první ná-
vštěvníky. 
Výstavy připravované před uzavřením muzeí 
jsme pro vás prodloužili, takže se nemusíte 
bát, že o ně přijdete.  Výstavu akademické ma-
lířky Jitky Štenclové „Metamorfózy“ můžete 
zhlédnout do 5. července a vychutnat si pozi-

tivní energii, která z jejích obrazů vyzařuje. 
A přírodovědnou výstavu „Netopýři tajemní 
a zranitelní“ až do září letošního roku. Na této 
výstavě najdete mnoho úkolů a interaktivních 
prvků, které vaše děti určitě ocení. A navíc se 
dozvíte i vy mnohé o těchto jediných létajících 
savcích. Samozřejmě i my v muzeu budeme 
dodržovat bezpečnostní předpisy, nicméně 
k vystaveným exponátům se můžete  určitě 
přiblížit více než na dva metry…
Nezaháleli jsme a krom odborné práce v de-
pozitářích jsme v minulých měsících přemýš-
leli, jak pomoci rodičům, dětem i všem vám, 
činorodým lidem, pro které byly poslední dva 
měsíce zvláště těžké. Na celý červen jsme pro 
vaše děti i vás připravili mnoho zajímavých 
workshopů z oblasti historie, přírodovědy, vý-
tvarného umění i řemesel. Pokud budete mít 
zájem se jich zúčastnit, neváhejte, počet jed-
notlivých programů je omezen deseti účastní-
ky a některé z nich se již pomalu zaplňují. Více 
informací naleznete na straně č. 9 tohoto zpra-
vodaje. 
Na letní měsíce pro vás připravujeme výstavu 
malíře, kreslíře a humoristy Pavla Matušky, kte-
rý na svých aktuálních obrazech ztvárňuje 
současnou dobu, jež nutí k zamyšlení. A je 
s podivem, že i mnohé z jeho starších obrazů 
jsou velmi aktuální… Moc se těšíme, že naše 
muzeum opět ožije spokojenými návštěvníky. 
Už jsme se tu v prázdných výstavních síních 
trochu báli.  Blanka Čuhelová

Informace o provozu autokina
Kde je autokino?
Svitavské autokino najdete v areálu cihelny – 
GPS souřadnice: 49.7532758N, 16.4529589E
Kolik stojí?
Lístek stojí (oproti květnovému vstupnému) 
200 Kč ZA AUTO.
Kde seženu lístky?
Na www.smsticket.cz / mista / 3268-kino-
-vesmir nebo na místě.
V kolik mám přijet?
Areál se otevírá hodinu před avizovaným za-
čátkem projekce. Přijeďte, prosím, s dostateč-
ným předstihem.
V kolik hrajeme?
Projekce začíná po setmění. Časy v programu 
jsou orientační.
Jak to probíhá u vstupu?
Přes okénko auta ukážete vstupenku (na mobi-
lu či vytištěnou) a obsluha si naskenuje QR kód.
Kam mám zaparkovat?
V areálu je obsluha, která vám ukáže, kam 
máte zaparkovat. Buďte, prosím, trpěliví 
a ohleduplní k ostatním.
Co najdu v areálu?
Červenou maringotku Kavárny V Parku s ob-
čerstvením, mobilní toalety a odpadkové koše. 
Děkujeme, že udržujete pořádek.
Jak naladím zvuk?
Na autorádiu si nalaďte FM frekvenci 96,7 
MHz. Pokud nemáte autorádio nebo se bojíte 

o baterii, můžete použít mobil s připojenými 
sluchátky.
Co mám dělat po skončení filmu?
Areál, prosím, opusťte ihned. Buďte opatrní 
a ohleduplní, při odjezdu obsluha auta již nijak 
nekoordinuje.
Program na červen najdete v kalendáři akcí 
na str. 10. Středisko kulturních služeb

KULTURA NAŠE NULÍTKY (6)

V tomto seriálu připomenu jedno výročí, 
o němž se příliš nemluví, ačkoliv od něho uply-
nulo přesně jedno století. Píše se rok 1920 
a ve Svitavách se bojuje o české menšinové 
školství. Zatím jsou třídy české menšinové ško-
ly obecné v chlapecké škole na náměstí. Ta 
byla otevřena 1. února 1919 a žáci do ní dochá-
zeli za ostrozraku čsl. vojáků. Stejně to nepo-
máhalo a na školních chodbách se tu a tam 
klukovsky válčilo. Mnohem vážnější situace 
nastala, když v lednu 1920 opustili čeští vojáci 
Svitavy a menšina své úsilí napřela k založení 
české školy měšťanské. Německá většina toto 
úsilí nesla s nevolí a na jednom z protestních 
shromáždění v Jahnově tělocvičně (do základů 
vyhořela roku 1945, místo ní byla později po-
stavena budova spojů) dne 12. května 1920 
pronesl senátor Franz Jesser tato prorocká 
slova: „Jestliže Češi čekali na své osvobození 
tři sta let, my ani těch třicet nebudeme.“ A do-
dal přání, aby Svitavy si uchovaly německý ráz.
Česká školní rada zažádala o zřízení české 
měšťanské školy již 14. ledna 1920, tedy ne-
celý rok po otevření české obecné školy. Mini-
sterstvo žádosti v březnu vyhovělo, ale za cenu 
udělení výjimky z počtu žáků (400 zde nebylo 
ani Čechů, natož dětí, kterých bylo 136). Škola 
byla dočasně umístěna v místnostech Spone-
rova domu na Kostelním náměstí č. o. 6. A roz-
běhly se práce na stavbě nové školní budovy. 
Měla stát na dnešní ulici Palackého, ale to se 
nepovedlo. 
Zatímním správcem školy byl jmenován Jan 
Tamele (ředitelské místo zastával až do roku 
1938, kdy jej vystřídal Ladislav Rychetský). Vy-
učování bylo zahájeno 1. září 1920, do první 
třídy nastoupilo 42 žáků. Po dvou letech byla 
rozšířena na trojtřídní školu, kterou navštěvo-
valo celkem 62 žáků. Nejvyššího počtu žáků 
bylo dosaženo v roce 1936, a to 82. Jakmile 
padlo rozhodnutí o výstavbě tzv. České čtvrti 
za reálkou, našla se právě tam i parcela pro 
českou školu.
Nová budova zdaleka nevyřešila všechny pro-
blémy, stále totiž chyběly dílny, kreslírny, tělo-
cvična. Projevily se však značné technické zá-
vady, především se jednalo o chybně postave-
né komíny, z nichž kouř pronikal přímo do tříd. 
I proto se do budoucna počítalo s výstavbou 
další nové školní budovy. Pozemek byl sice 
odkoupen, ale stavba se již nerealizovala. Je-
sserova prorocká slova se naplnila v roce 
1938. Po připojení města k nacistické říši se 
do budovy školy přestěhovala četnická stani-
ce a po provedení stavebních úprav zde bylo 
sídlo finančního úřadu pro okres Svitavy. Jako 
konfiskát stavba po válce připadla státu a vy ji 
znáte jako školní budovu učiliště v ulici Richar-
da Kloudy. Radoslav Fikejz

Svitavské kino Vesmír hraje!
Tak zase hrajeme. Už od 11. května. 
Po dvou měsících… Hrajeme omezeně. 
Když dodržíme rozestupy, je nás v sále 88. 
U vchodu do kina si musíme vydezinfiko-
vat ruce. Lístek si můžeme koupit v po-
kladně, nebo online na internetu. V sále 
sedíme v roušce a držíme rozestupy: vol-
ná řada před i za vámi. Rodina spolu a ve-
dle prázdné sedadlo. 
A tak už zase hrajeme. Každý den. I v ne-
děli a pondělí. O víkendu odpoledne po-
hádky pro děti. Neboť pátek a sobota 
večer patří autokinu na Cihelně.
Tak už zase hrajeme. Pomalu se vrací pre-
miéry. Těšme se na Bouráka bratrů Trojanů. 
Tak se pomalu vracíme k životu. Hezké 
filmařské jaro. Petr Mohr
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28. / Ne / 16:00
Pivoňka (ZUŠ) + DO Svitavská dvanáctka
Léto v parku – promenádní koncert.

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 do-
plňovat.

Informace z knihovny
Knihovna bude v červnu otevřena v pracovní 
dny od 9 do 17 hodin. Kromě půjčování a vra-
cení dokumentů budou k dispozici další služ-
by: přístup k počítači a k internetu, bude 
umožněn pobyt ve studovně i v prostorách 
dětského oddělení knihovny. Provoz knihovny 
bude probíhat v souladu s bezpečnostními 
opatřeními.
Pro registrované čtenáře nabízíme donáško-
vou službu. Po domluvě (knihovna@booksy.cz, 
tel. 461 541 715) přineseme handicapovaným 
a uživatelům starším 65 let požadované doku-
menty domů. 
V případě, že knihy chcete pouze vrátit, může-
te využít bibliobox před Fabrikou. Je vám 
všem opět k dispozici. Rádi bychom upozor-
nili, že bibliobox slouží pouze k vracení knih 
půjčených z naší knihovny. Pokud máte doma 
knihy, které byste rádi věnovali ostatním čte-
nářům, můžete využít knihobudky v parku 
Jana Palacha nebo u kavárny Florianka. Kni-
hobudky slouží k bezplatnému půjčení, ale 
především k výměně knih. Děkujeme.

10. / St / 16:00 / park Jana Palacha
Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let
Hlavní náplní čtenářského klubu je práce s kni-
hou – předčítání, vyprávění, tvoření. Tentokrát 
se sejdeme v parku Jana Palacha u knihobud-
ky, v případě nepříznivého počasí se potkáme 
v prostorách dětského oddělení knihovny.

SVČ Tramtáryje
Tábory budou!
Tak jsme se nakonec všichni dočkali a mů-
žeme prohlásit, že letošní prázdniny budou 
děti opět moci trávit s kamarády v lese při 
různých hrách a u táborových ohňů. Středis-
ko volného času Tramtáryje Svitavy na letoš-
ní prázdniny připravilo celkem 10 příměst-
ských táborů ve Svitavách a jeden pobytový 
tábor na naší základně na Svratouchu. My 
jako organizátoři se sice budeme muset po-
pasovat s přísnými hygienickými pravidly, ale 
pevně věříme, že to společně zvládneme. 
Takže v létě ahoj!!

Nové webové stránky
Během června se můžete těšit na naše nové 
webové stránky, které budou přehlednější, jed-
nodušší a uživatelsky přívětivé. Mimo jiné tam 
také naleznete aktuální nabídku kroužků 
na školní rok 2020/21.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Červen v Krůčku
Již od 25. května se provoz v Krůčku postupně 
vrací do normálu, bude však přizpůsoben ak-
tuální výjimečné situaci. Můžete se těšit na ob-
vyklý pravidelný týdenní program, nebude 
fungovat pouze Rodinný cirkus v tělocvičně ZŠ 
Riegrova. Ostatní kluby a jiné aktivity budou 
fungovat za dodržení všech vládních nařízení 
a z nich vyplývajících pravidel, včetně zajištění 
dezinfekce pro návštěvníky. Těšit se můžete 
tedy na Mama a mimi jógu, cvičení pro těhotné, 
Babyklub s myškou, klub Dubinka a za Písnič-
kou s Notičkou, Smyslohrátky ad. 
Realizace oblíbených akcí pro veřejnost, jako 
je Výtvarné řádění a Vítání prázdnin, bude zá-
vislá na vývoji epidemiologické situace a jejich 
konání, místa a termíny včas zveřejníme. Stejně 
tak podrobnosti o letním provozu v Krůčku 
a konání příměstských letních táborů. Sledujte, 
prosím, i nadále náš web www.kruceksvitavy.cz. 
Případné dotazy k aktuálnímu dění či provozu 
Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 
724 150 215 nebo na e-mailu: materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz. Kateřina Burešová

Klub seniorů
Uzavření klubu seniorů
Klub seniorů bude i v měsíci červnu uzavřen. 
Pokud bude situace v souvislosti s koronaviro-
vou epidemií příznivá, předpokládáme zaháje-
ní pravidelné činnosti v plném rozsahu začát-
kem září. Podrobnosti zveřejníme na webových 
stránkách www.ks.svitavy.cz a na www.face-
book.com/ks.svitavy.  Milena Brzoňová

ZO kardio Svitavy
Kardiaci o sobě stále vědí
Měsíce duben a květen pokračovaly v nasta-
veném způsobu ročních období, téměř až 
s únikem do léta. Příroda však všechno ovládá 
podle svého a všechny komitéty a tiskové kon-
ference opomíjely život občanů s jejich osob-
ními zájmy. Není to výtka k absenci vydávání 
instrukcí a nařízení. Těch se společnosti do-
stalo i několik během jednoho dne. Zájmem, 
nejen členů ZO KARDIO, je potřeba a být 
v kontaktu a setkávat se svými blízkými, kama-
rády, sousedy, nebo jen mít možnost opustit 
stěny bytu, oprostit se od sledování televize. 
Knížka je sice svobodně volitelná forma zába-
vy, ale její forma je fádní. Patří se poděkovat 
především našim kamarádkám, které našily 
nepočítaně roušek pro upotřebení v domo-
vech pro seniory, vyráběly nejrůznější předmě-
ty pro záchranáře, sestřičky, lékaře a „saniťáky“ 
pro jejich potěchu jako vyjádření díku za obě-
tavou práci.
Proto se mnozí zabývali a třeba ještě pokraču-
jí v pracích, buď přípravou sadby pro své za-
hrádky, truhlíkové „plantáže“ za okny, aby jen 
co to trochu půjde, obohatili svoje prožitky. 
Po „půstu“ ve společném setkávání členů ZO 
KARIO plánujeme uskutečnit mimořádnou vy-
cházku 27. června 2020 údolím Orlice z Choc-
ně do Brandýsa nad Orlicí. Ozvláštníme vy-
cházku cestou vlakem ze Svitav s odjezdem 
v 08:03 (R 872 Svitava). Spojení pro kamarády 
z Poličky je možné vlakem 07:30 do Svitav. 
Všichni vzájemně vyhlížíme možné setkání 
a i když všechny varianty ochranných roušek 
„sjednocují podobu“, je potěšitelné, když se 
podaří setkat se pohledem se známými a „od-
halit“ svoji identitu. Snad to již brzo bude, pro 
všechny jen kamínek ve vzpomínkách na le-
tošní jaro. S přáním hezkých dnů a pevného 
zdraví  Josef Zavřel

Mix umění, děl a workshopů   
už potřetí
Přijměte pozvání na 3. ročník MYX uměleckého 
minifestivalu. Uskuteční se v sobotu 6. června 
od 14 hodin v umělecké slévárně v ulici kpt. Ja-
roše č. 42/21. K vidění bude spousta výtvorů 
z dílen členů umělecké skupiny MYX. Bohatý 
doprovodný program v podobě nejrůznějších 
workshopů a vystoupení, občerstvení zajištěno.
Celý festival je koncipovaný jako prodejní vý-
stava autorských uměleckých děl a současně 
jako exkurze do zákulisí uměleckých a řeme-
slných oborů s jedinečnou příležitostí si vy-
zkoušet tvorbu vlastníma rukama. Těšit se 
na vás budou Martin Horký, Ludmila Ondraší-
ková, jan Novotný, Petra Niklová, Pavla Bouč-
ková a Martin Halámka.
V této nelehké situaci budeme dbát na dodr-
žení veškerých hygienických a organizačních 
opatření pro konání takovýchto událostí.  

Martin Horký

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ
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Václav a Martin Brůnovi
Fotbal, futsal, atletika. Václav Brůna a jeho syn Martin zasáhli 
do životů mnoha svitavských rodin a hráčů. Oba aktivně hráli, 
nyní trénují. Fotbal byl pro oba sportem číslo jedna, ale sport 
v jakékoliv podobě je zkrátka jejich život.
Pane Brůno, jak jste se vlastně dostal k fotbalu? 
„Asi jako malý kluk na vesnici. Celé mládí jsme 
strávili s fotbalem i dalšími sporty na hřišti. 
A navíc můj táta byl docela dobrý fotbalista, 
hrál až do čtyřiceti. Takže volba byla jasná, asi 
mám fotbal napsaný v osudu, i když miluji 
sport v jakékoli podobě.“

Martine, Vy jste se zřejmě vydal v otcových 
stopách. Nenapadlo Vás „zběhnout“ k jinému 
sportu?
„Než otec začal s fotbalem, trénoval atletiku. 
Jsem rád, že jsem měl pro svůj fotbalový roz-
voj možnost skvělé průpravy pod jeho vede-
ním v atletice a pak i v začátcích svého fotba-
lového života. Měl jsem velké štěstí, že táta 
chtěl, abych uměl ideálně všechny sporty, 
a i když byl fotbal jedničkou, stále mě podpo-
roval i v jiných sportech. Od mládí jsem hrál 
basketbal, florbal, tenis a jiné, ať již individuál-
ní sporty, které mě naučily se spoléhat sám 
na sebe, tak i kolektivní sporty, které mi uká-
zaly nejen ve sportu, ale i následně v soukro-
mém životě, jak důležité je mít kolem sebe 
kolektiv a kamarády, kteří milují sport stejně 
jako já. Fotbal je pro mě nejhezčí hra na světě, 
nejvíce mě baví emoce, které mi tento nádher-
ný sport předává a které mě naplňují.“

Pane Brůno, z rodného Dolního Újezda jste 
přišel do Svitav, zde jste nechal nesmazatel-
nou stopu coby profesor na gymnáziu i fotba-
lový trenér. Kolik studentů, kolik fotbalistů 
Vám „prošlo pod rukama“? A objevil se výraz-
ný talent?
„Děkuji za poklonu. Na gymnáziu jsem učil 32 
let, tak to nějaký tisíc bude, no a ve fotbale to 
za ta léta budou stovky kluků. Někteří kluci to 
dotáhli až do vrcholového fotbalu jak v doros-
tu, tak i v mužích. Jejich úspěchy jsou ale 
výsledkem dobré práce všech mládežnic-
kých trenérů ve Svitavách. Strašně rád vzpo-
mínám na kluky ročníku 1987, 88, tam se 
docela „urodilo“ – Honza „Zip“ Moravec (Bo-
hemians Praha, nyní Karviná), Honza Uchytil 
(Bohemians Praha), Martin Brůna (Viktoria 
Žižkov, Xaverov), Honza Ehrenberger (Mladá 
Boleslav), Ondra Chyba (České Budějovice), 
Milan Kavalír (Drnovice), z těch mladších Ja-
kub Moravec (Sparta Praha). Těch kluků 
za celou dobu bylo podstatně víc a kromě 
nich hodně výborných kluků zůstalo ve Svita-
vách a hrají zde dodnes.“
 
Martine, s kým jste si rád ve Svitavách zahrál?
„V mládežnických kategoriích nejraději vzpo-
mínám na naše útočné trio Jan Moravec, Jan 
Uchytil a já, protože jsme všichni tři odešli 
po úspěšných žákovských letech za velkým 
fotbalem do Bohemians Praha. Bohemians 
byla velká škola, a i když jsem se nedokázal 

v tomto týmu adaptovat a prosadit se, jak bych 
si představoval, Praha byla moje osudové fot-
balové město. Dále jsem měl možnost hrát 
za Viktorii Žižkov nebo Xaverov, než jsem hlav-
ní město opustil a fotbalově se vrátil opět 
do Svitav. Ve Svitavách byla vynikající parta, 
kterou vedl výborný trenér a chlap Zdeněk Vá-
lek a z této party bych rád jmenoval svého 
nejoblíbenějšího hráče Radima Jelínka, který 
stejně jako hodně obránců musel nahradit 
mou útočně laděnou povahu velkým množ-
stvím obranných úkolů. Nejlepší sezonu v ži-
votě jsme odehráli v divizi pod vedením Zbyň-
ka Zbořila, tehdy mě fotbal bavil úplně nejvíce, 
a to i proto, že jsem měl možnost hrát s velký-
mi hráči jako Michal Seidler, Ivo Svoboda, Mi-
chal Belej nebo Honza Ehrenberger.“

Vy jste se, pane Brůno, dal po zranění kolena 
na trénování. Trénujete více než čtvrt století. 
Jsou dnešní děti jiné? 
„Vždy je tendence říkat, že minulá generace 
byla lepší, zapálenější, ale to je relativní. I dří-
ve mnozí kluci promarnili svůj veliký fotbalový 
talent, mnozí naopak dali fotbalu vše. A tak je 
to i v současnosti. Jen teď je víc jiných láka-
del, ale já jsem velký optimista i do budouc-
nosti. S mým kamarádem Martinem Komo-
něm máme heslo, že trénink musí bavit nejen 
děti, ale i trenéra. A to je základ úspěchu. 
A proč by měly děti sportovat? Protože sport 
je fajn.“

Martine, kdy Vy jste začal s trénováním? 
„Současně s fotbalem jsem se věnoval od do-
rostenecké kategorie i futsalu, tedy fotbalu 
v hale, který mi otevřel dveře do trenérského 
světa. Už když jsem hrál první futsalovou ligu 
v dresu brněnského Tanga, vedení poznalo, 
že mám i trenérské vlohy a začal jsem tréno-
vat kluky do 16 let v tomto halovém sportu, 
který je velmi podobný fotbalu. Následně 
jsem se vypracoval až na asistenta u repre-
zentace U21 a následně i hlavního trenéra 
v kategorii U19. V roce 2019 jsem přijal velkou 
výzvu se do hlavního města opět vrátit, a to 
jako jeden z trenérů futsalové Sparty Praha, 
se kterou se nám podařilo získat titul mistra 
České republiky a kde jsem měl možnost pra-
covat světovými a nejlepšími tuzemskými 
hráči. Aby toho nebylo málo, počátkem roku 
si mě hlavní trenér „A“ týmu České republiky 
Tomáš Neumann přizval jako asistenta pro 
kvalifikaci na mistrovství světa ve futsalu, což 
byl další milník v mé, doufám ještě dlouhé, 
trenérské kariéře.“

Jak se zrodil nápad Fotbalové školičky pro 
nejmenší, pane Brůno?
„Úplně náhodou. Mnohé manželky dospělých 
fotbalistů ve Svitavách posílaly malé kluky 

s chlapama na trénink. Ti jim trochu „překáže-
li“, tak jsem jim jednoho dne v roce 1999 navr-
hl, že si je vezmu na starost a budu si s nimi 
hrát. No a bylo to! Vznikla z toho pravidelná 
činnost, mě to chytlo a ohromně bavilo. Začal 
jsem si připravovat tréninky, které budou tyto 
kluky bavit. No a pravděpodobně první fotba-
lová školička pro kluky ve věku 4–6 let v repub-
lice byla na světě. A tuhle činnost bych nevy-
měnil za nic na světě, asi je to snad trochu 
vidět – táhnu to již 21. sezonu...“

Martine, pomáhal jste otci se školičkou? A ko-
likrát jste četl jeho knihu?:-) 
„Tátu velice obdivuji, že dokáže pracovat s tak 
mladými fotbalisty. Pamatuji si, že mi nabídl, 
abych s ním šel tyto předškolní kluky trénovat 
a skončilo to na prvním tréninku fiaskem. Klu-
ci se mi po dvaceti minutách rozutekli, běželi 
pro své oblíbené hračky, začali s nimi běhat 
po hřišti, napodobovat létající superhrdiny 
a táta mi je musel přijít uklidnit a opět nastavit 
řád. Umí to s nimi jako nikdo jiný a já se mám 
stále co učit. Tátovu knihu jsem četl dvakrát 
a opět musím říci, že za to, že dokázal napsat 
knihu, má mé hluboké uznání. V knize je krás-
ně popsána práce s nejmenšími, a to je pro mě 
nejvíce co jsem si vzal, porozumět dětem 
a umět si hrát.“

Chobotnička je váš společný projekt. Prosím, 
představte ho, pane Brůno.
„Musím přiznat, že nápad se zrodil v Martinově 
hlavě. Pro tuto akci máme v Dolním Újezdu 
špičkové podmínky. Sedli jsme si spolu, vše 
„hodili“ na papír, škrtali jsme, přidávali a vyšel 
z toho podle reakce účastníků, rodičů i odbor-
né veřejnosti hodně zdařilý fotbalový meziná-
rodní projekt s názvem Chobotnička.“

Martine, je složité přivést na „chobotničkový 
kemp“ špičkové trenéry?
„Mám štěstí, že trenéři kempu Chobotnička 
jsou mými dlouholetými přáteli a o to je jedno-
dušší je požádat o spolupráci, kterou již máme 
čtyři roky nastavenou. Všichni jsou učitelé, pe-
dagogové nebo profesionální trenéři, a tak 

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (22. díl)  
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odpadá nutnost vzít si dovolenou. Trenéři si ze 
mě každý rok dělají legraci, že ještě než skon-
čí kemp, již s nimi domlouvám účast za násle-
dující ročník, nicméně od kvality trenérů se 
dále odvíjí možný počet přihlášených, proto je 
nutné vědět alespoň 4 měsíce před kempem, 
jestli budou moci absolvovat další ročník. Já 
považuji za zvučná jména všechny naše tre-
néry, ale určitě musím jmenovat Mariana Ber-
kyho, trenéra národního týmu Slovenské re-
publiky ve futsalu, Radovana Kroulíka, hlavního 
trenéra TJ Svitavy, Davida Šimona, bývalého 
ligového brankáře a Michala Seidlera, mého 
dlouholetého kamaráda a profesionálního hrá-
če futsalového klubu AC Sparta Praha a kapi-
tána české futsalové reprezentace.“

Pane Brůno, jaký je Martin trenér? A jaký je 
hráč?
„S pokorou říkám, že velice dobrý, ale věřím, 
že jeho vrchol teprve přijde. Přesto bych jeho 
hodnocení nechal na jiné, ale snad mají i oni 
podobný názor vzhledem k Martinovým úspě-
chům u futsalových reprezentací i v umístění 
v trenérských anketách. Já celý život tvrdím, 
že trenéra nedělá získaná jakákoliv licence, ale 
s talentem k trénování se člověk musí narodit. 
A já si myslím, že se Martin s trenéřinou v krvi 
již narodil. A jaký je hráč? Podle mě je to hráč 
s výbornou míčovou technikou, má přesnou 
přihrávku, má výborný přehled na hřišti a je 
schopný na hřišti dirigovat spoluhráče. Měl by 
zlepšit hru hlavou, ve fotbale je spíše hráč 
s útočnými ambicemi, bránění nechává spo-
luhráčům, ve futsale je to naopak. Trénuje vždy 
naplno, což také vyžaduje od svých svěřenců, 
nic neodflákne. Ví, že jen talent nestačí, 
za vším je vždy tvrdá příprava. Mám z něj veli-
kou radost a moc mu fandím!“

Martine, co zásadního jste se naučil od otce? 
V čem je lepší než Vy?:-) A co jde lépe Vám?
„Čeho si nejvíce vážím, je to, jak mě se sestrou 
vychovali, a to jakým způsobem mě nejen táta, 
ale i mamka vedli, podporovali a důvěřovali. 
Nejvíce jsem si od táty vzal jeho přednost ko-
munikace a vyjadřování. Strašně se mi líbí, jak 
dokáže verbálně i neverbálně komunikovat 
a tato přednost patří k jeho dominantám. Stále 

se učím, jak pracovat s malými dětmi a hráči, 
protože jeho další velkou předností je ta, že si 
„umí hrát“, a proto jej mladí hráči a děti mají rádi. 
Táta je zatím lepší ve většině činností, které vy-
konáváme, ať již v životě, nebo v trenéřině, ale 
jednu věc mám lepší, umím se více „prodat“. 
Tady tátova přílišná skromnost není na místě, 
protože dokázal a stále dokazuje, že je výborný 
trenér a pedagog.“ Petra Soukupová

Václav Brůna
Narozen 1958 v Litomyšli, vystudoval Pe-
dagogickou fakultu v Praze, obor učitel-
ství tělesné výchovy se specializací 
na fotbal (držitel licence UEFA A). Peda-
gog na Gymnáziu Svitavy, nyní učitel Zá-
kladní školy v Dolním Újezdě u Litomyšle. 
Hráč a později trenér fotbalu. Zakladatel 
první Fotbalové školičky pro děti ve věku 
4–6 let. Autor knihy Fotbalová školička 
pro děti ve věku 4–6 let – byla vydána 
v nákladu 5 tisíc kusů, vyprodána. V roce 
2012 vyhlášen Fotbalovým svazem jako 
nejlepší trenér ČR žákovské kategorie. 
Městem Svitavy i okresním fotbalovým 
svazem několikrát vyhlášen jako nejlepší 
trenér mládeže. Trénuje i na mezinárod-
ním fotbalovém kempu Chobotnička, 
který pořádá se svým synem Martinem 
v Dolním Újezdě.

Martin Brůna
Narozen 1987 v Litomyšli, žil s rodiči 
ve Svitavách. Fotbal hrál za TJ Svitavy, Bo-
hemians Praha, Viktoria Žižkov, Xaverov 
a Sokol Dolní Újezd. Hráč futsalu v klu-
bech Viktoria Žižkov, FC Tango Brno a AC 
Sparta Praha. Reprezentant České repub-
liky ve futsalu do 21 let. Trenér futsalu FC 
Tango Brno, AC Sparta Praha, reprezenta-
ce ČR U21 a U19. Se svým otcem pořádá 
mezinárodní fotbalový kemp Chobotnička 
v Dolním Újezdě. V roce 2017 a 2019 zís-
kal 2. místo v kategorii trenér roku futsalu 
v ČR. V roce 2018 ocenění trenér roku 
futsalu v ČR. 
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Představujeme další svitavské autory

Milan Peterka:  
modelářské motory
Napadlo vás někdy vyrobit si parní stroj? Pára 
je totiž stále fenomén, stále láká a parní stro-
je obzvlášť. Vyrobit si nějakou součástku nebo 
stroj nemusí být těžké. O tom vás přesvědčí 
knížka Modelářské motory a ukázky strojů 
svitavského obyvatele Milana Peterky.
Zapojit se můžou i starší děti, přenechte jim 
rýsování, pilování, práci s plechem a další jed-
nodušší práce. Tak bychom mohli upoutat po-
zornost budoucích techniků, říká autor Milan 
Peterka. Rád by pomohl rodičům i dětem zís-
kat jednoduchou prací manuální zručnost 
a zlepšit technické myšlení našich potomků.  
 
Kniha modelářské motory a ukázky strojů je 
Vaší první? Co se v ní čtenář dozví?
„Ano, je první. Touto knihou jsem se pokusil 
ukázat čtenáři vývoj parních strojů. Nejstarším 
parním strojem je Heronův parní míč z 1. sto-
letí našeho letopočtu. Rozhodl jsem se tyto 
stroje vyrábět a ověřovat, zda opravdu fungu-
jí. Jako bonus jsem v této knize tímto parním 
strojem roztočil hrací strojek.“

Jak dlouho kniha vznikala, bylo to rychlé či 
zdlouhavé, jednoduché nebo bolestivé?
„Napsat tuto knihu nebylo nijak jednoduché, 
nebylo to jako u „normálních“ spisovatelů. Já 
jsem si dal za cíl tyto stroje popsat, přidat vý-
kresy na výrobu a pro jistotu parní stroj vyrobit. 
Celý proces byl proto od nápadu až po tisk 
hodně zdlouhavý.“
 
Proč Vás láká právě pára?
„Když se mluví o páře, tak se každému vybaví 
vlaky. I v dnešní přetechnizované době se pára 
hojně využívá. Parní stroj musí okouzlit snad 
každého. Klapot pístu, šoupátka, ventily, ojnice, 
táhla a spousta dalších hejblátek s nepocho-
pitelnou funkcí. To je krása.
Stavím také další stroje – Stirlingův motor, ve-
černíčka poháněného jednočinným pístovým 
motorem, vzducholoď, stroj G. Brancy…“

Řekl jste, že byste chtěl zlepšit technické my-
šlení našich dětí. Proč jste zvolil právě tento 
cíl? Máte pocit, že současné děti nejsou ma-
nuálně zručné?
„Myslím si, že naše děti nemá kdo naučit jed-
noduchou manuální práci. Rodiče nemají čas, 
ale vyrobit něco společně udělá radost všem. 
Snad jen my dědci můžeme pomoci.“

Co byste ze své knihy „vypíchl“?
„Já bych rád zdůraznil, že mnoho věcí, které 
se dočtete v této knize, jinde nenajdete, žádný 
plagiát. A mám spoustu materiálu na další po-
kračování, ať jsou to již zmíněné stroje, tak 
i drobné výrobky jako jsou ventily, parní píšťal-
ky nebo tlakové nádoby.“
 
Napadne Vás nějaká historka v souvislosti 
s Vaší knihou, její přípravou či tiskem?
„Vyrobit různé strojky je z mého pohledu jed-
noduché, ale vše přenést do počítače jsem se 
musel naučit. Zápolil jsem například s grafic-
kými programy, které mladší lidé zvládají mno-
hem lépe, i samotné psaní nebylo tak jedno-
duché. Na mém příkladu je názorně vidět, jak 
je důležité, aby mladší nepodceňovali zkušené 
a opačně. Bez pomoci mých dcer by zpraco-
vání trvalo mnohem déle. Dokonce jsem pro 
další nadšence o tyto stroje založil Facebook 
a blog www.modelarskemotory.cz.“ 

Matěj Richtr: poezie
Student olomoucké žurnalistiky Matěj Richtr 
je spoluautorem sbírky (Ne)Světla aneb proč 
ne? Schváleno. Sbírku vydali společně s jeho 
kamarádkou Františkou Žákovou. Pokoušel se 
psát už jako žák základní školy, ale až o něko-
lik let později vznikly „originálnější” texty. 
„Psaní je ventilací mě samotného, mého já. 

Baví mě dostávat myšlenky na papír,” říká 
dvacetiletý student.
„Každý autor má pocit, že je originální. Já si 
nemyslím, že je to tak zcela, ale nepoznávám 
ve svých textech stopy jiného autora,” říká 
s odhalením, že téměř všechny jeho básně 
mají smutný až depresivní nádech. „Ne, celko-
vě nemám smutný život. Jen v době, kdy jsem 
texty psal, jsem se tak cítil,” krčí mladý autor 
rameny. A se svými tehdejšími myšlenkami či 
rozpoložením se vypořádal právě psaním. Ob-
dobí, kdy vznikla jeho sbírka, nazývá obdobím 
chaosu.
„Nyní žiju v době řádu. Kdybych psal teď, byly 
by básně jiné. Mým cílem je být dobrý. Každý 
dělá to nejlepší, co umí,” vysvětluje. V současné 
době občas vytvoří text haiku (japonský lyrický 
útvar s trojverším s počty slabik 5–7–5). Někte-
ré texty sbírky byly přeložené do esperanta.

Píšete dál?
„Momentálně nepíšu. Své umělecké „choutky“ 
si vybíjím u psaní na žurnalistice.“

Jak Vás utváří studium žurnalistiky?
„Je to vzdělávání, to by podle mého názoru 
mělo utvářet a ovlivňovat. Na rozdíl od umění 
má žurnalistika jasná pravidla, kterými je po-
třeba se řídit. A paradoxně asi zabíjí volnou 
vůli, protože ji škatulkuje do pravidel.“
 
Ovlivnilo či ovlivňuje Vás při psaní prostředí 
Svitav?
„Některé texty byly psané na obchodní akade-
mii a na některých místech ve městě. Jinak 
bližší náležitostk nějakým místům asi ne. Po-
kud jde o samotné město, to mi dalo příležitost 
potkat lidi.“
 
Proč jste zvolil žurnalistiku? Co je na tomto 
oboru fajn? A co není?
„Bylo to náhodné rozhodnutí, znělo to zajíma-
vě na začátku. Fajn je, že máme volnou ruku, 
co psát, ale to je zároveň největší slabinou. 
Pořádně nerozumíme ničemu, ale to je pro-
blém žurnalistiky jako studijního oboru.“
 
Existuje nějaký text, na který jste opravdu 
hrdý?
„Ano, jsem rád, že jsme udělali několik velkých 
rozhovorů, třeba s Jindřichem Šídlem, nebo 
Miroslavem Kalouskem. Jsem rád, že jsem je 
mohl zkusit. Jinak mám rád soubor textů, kte-
ré se věnují mediálním stavbám.“

Petra Soukupová

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
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Loga:  ForFreeDays / HCZ
(Dát QR kód přímo s odkazem na www.forfreedays.cz/svitavy)
 
Vyfoťte si svoje MĚSTO, DŮM či ZAHRÁDKU z VRTULNÍKU
                               (Letenky v předprodeji)
Dne:  21.6.2020                                          Místo: Svitavy

Vyfoťte Vaše MĚSto, DŮM  
či ZaHRÁDKU Z VRtULNÍKU
SVitaVy, 21. 6. 2020

Předprodej letenek a bližší info na: 
www.forfreedays.cz/svitavy



Naše město

16 

Blanka Čuhelová: Muzeum je výzva
Čtyřiačtyřicet let pracuje ve svitavském muzeu, bezmála 30 let 
ho vede. Blanka Čuhelová odchází na konci června do důchodu. 
Poděkujme jí za její dlouholetou práci i tímto rozhovorem.
Co Tě vlastně táhlo do světa muzejnictví?
„Zájem o historii a kulturu. Podstatné pro mě bylo 
setkání s profesorkou Marií Votavovu, která mi 
zpřístupnila úžasný svět poezie, divadla, výstav, 
díky ní jsem měla možnost potkat se se spoustou 
úžasných lidí a učit se od nich. A v muzeu najdeš 
od všeho trochu. Příběhy míst, lidí, ale i obyčej-
ných věcí. Pokud nezachráníš některé informace, 
předměty, fotografie právě teď, už tu nikdy ne-
musí být… Můžeš vést lidi k vnímání vnitřních 
pocitů, krásy obyčejných věcí, sounáležitosti 
s místem, ve kterém žijeme. Je to výzva.“

Málokdo ví, že před třiceti lety byla ve Svita-
vách jen expozice dělnického hnutí, žádné 
sbírky. Jsi pyšná na to, co se za tři desetiletí 
pod Tvým vedením podařilo?
„Jsem. V roce 1990 byla zrušena okresní funkce 
svitavského muzea a zůstala tu zdevastovaná 

budova, ve které sídlily tři kulturní instituce. 
S tehdejšími kolegy jsme stáli před zásadním 
rozhodnutím. Nechat tu jen výstavní síně a po-
řádat výstavy, nebo vrátit zpět do Svitav muze-
um jako vlastivědnou instituci? Rozhodli jsme 
se jít tou složitější cestou a dnes už vím, že jsme 
udělali dobře. Postupně v průběhu let se našly 
náhradní prostory jako pro kulturní středisko tak 
pro knihovnu, podařilo se nám vrátit zpět vel-
kou část původních sbírek, založit a rozšiřovat 
nové, vybudovat nové stálé expozice, depozi-
táře, muzejní dílny, začít restaurovat historickou 
Ottendorferovu knihovnu, mapovat historii Svi-
tav a populární formou s ní seznamovat obyva-
tele Svitav, několikanásobně zvýšit návštěvnost 
muzea… Mohla bych pokračovat. Mám?“

A co výstavy? Přehlídka výtvarníků okresu je 
rovněž dlouholetá záležitost.
„Ve Svitavách se za těch 30 let vystřídala řada 
velkých uměleckých osobností. Moc ráda 
vzpomínám na spolupráci s Jindřichem Štrei-
tem, Josefem Jírou, Radkem Pilařem, Olbra-
mem Zoubkem, Josefem Velčovským, Alešem 
Lamrem... Přehlídka výtvarníků svitavského 
okresu je pro mě především o setkávání lidí, 
kteří by se jinak neznali, a přitom si mají co říct. 
Je to v rámci celé republiky trochu zázrak, že 
tu již 50 let každoročně vystavuje na 50 autorů.“

Za ty roky ses setkala s řadou významných lidí.
„Ano, to je pravda. Nikdy nezapomenu na se-
tkání s Václavem Havlem. Strávila jsem s ním 
celý den, od jeho příjezdu do Svitav do večer-
ního odjezdu z muzea. Vždy jsem si jej velmi 
vážila, ale těch několik hodin v jeho přítomnos-
ti si v sobě ponesu do konce života. Byl to 
skromný člověk, stále o sobě pochybující. Do-
kázal naslouchat, přijmout názory druhých, ale 
také si stát za svým. Co mě překvapilo, byl jeho 
inteligentní humor. Nedá se ale zapomenout 
také na setkání s Medou Mládkovou, Arnoštem 
Lustigem, týdenní maraton přítelem Oskara 
Schindlera Victorem Dortheimerem a dalšími.“

Lze svitavský betlém označit za Tvou srdeční 
záležitost? V jaké fázi se nachází a co ho čeká?
„O návrat betléma do Svitav jsem usilovala 
od mého jmenování do funkce ředitelky. Po-
vedlo se to díky úsilí několika lidí, čímž jim 
moc děkuji, po mnoha jednáních až po 25 le-
tech. Věděla jsem, že je pro obyvatele Svitav 
propojením historie s přítomností, ale až jsme 
jej přivezli domů a přizvali odborníky, uvědo-
mili jsme si, jaký skvost tu máme. Betlém je již 
téměř zrestaurován a začíná předposlední, 
zřejmě nejobtížnější fáze – definitivní stavění 
do konstrukce včetně 60 mechanik, rozpohy-
bovánío jednotlivých částech. Stěhování, vý-
roba a úpravy konstrukce a umísťování jednot-
livých budov a postav, napojování mechanik, 
modelace krajiny. Letos na Vánoce bychom 

rádi představili veřejnosti první dvě z šesti čás-
tí v konstrukci s krajinou a v pohybu. Poté nás 
čeká úprava prostor odpovídajících pro defi-
nitivní umístění betléma, výroba speciální vit-
ríny, další stěhování, vytvoření optimálních 
podmínek…. Vše je mnohem složitější, než 
jsem si původně myslela.“

Jakým směrem by se podle Tvého mínění 
mělo dále ubírat svitavské muzeum?
„Odcházející ředitel by neměl radit nastupují-
címu. Je tu skvělý kolektiv lidí, slyšíme na sebe 
a můžeme se na sebe spolehnout. Jsem ráda, 
že můj nástupce je odborník v oblasti historie 
a muzejnictví. A také že pochází z našeho re-
gionu. V muzeu je ještě spousta problémů 
k řešení, chybí depozitáře, muzejní zahrada 
s krásnou kašnou čeká na svou renesanci, 
dlouho jsme mluvili o vydávání pravidelného 
vlastivědného sborníku Svitav… Byla bych 
ráda, aby muzeum zůstalo i nadále otevřenou 
institucí pro veřejnost, ráda bych byla u slav-
nostního otevření zrekonstruovaného betléma.

Jak bude vypadat Tvůj život po třicátém červ-
nu? Budeš se nadále podílet na činnostech 
v muzeu?
„Prožila jsem ve svitavském muzeu více než 
dvě třetiny svého života, vybudovali jsme zde 
novou vlastivědnou instituci. Je nutno říci, že 
jsme vždy měli štěstí na osvícené starosty 
a zastupitelstvo. Mí kolegové jsou mými přá-
teli, bude se mi těžko odcházet. Ale chci mít 
více času vnoučky, děti, manžela, kamarády. 
Navíc si myslím, že i pro muzeum bude změna 
zdravá. Je dobře, že přichází někdo zvenčí, 
s novým pohledem. Ale přeci jen bych ráda 
dokončila projekt opravdu jedinečného Svi-
tavského betléma. Domnívám se, že Svitavský 
mechanický betlém má obrovský potenciál – 
ten vidím i v možném marketingovém propo-
jení s podobnými mechanickými betlémy 
v naší republice. A sama jsi říkala, že je to moje 
srdeční záležitost. Takže v muzeu na malinka-
tý úvazek zůstávám.“
Dovol, abych Ti popřála hodně zdraví a štěstí 
a ať se daří. A děkujeme… Petra Soukupová

OSOBNOSTI SVITAV

Blanka Čuhelová, narozena 1957 ve Svi-
tavách. Absolventka Filozofické fakulty 
MU Brno a dvouletého kurzu muzeolo-
gie. Od roku 1991 ředitelka muzea a ga-
lerie ve Svitavách, od roku 2002 zastu-
pitelka města, od roku 2010 předsedky-
ně kulturní komise. 
V listopadu a prosinci 1989 se stala jed-
nou z tváří svitavské Sametové revoluce, 
moderovala generální stávku. Stojí 
za existencí muzea ve Svitavách, ale 
i za novou identitou svobodných Svitav: 
iniciace bronzového kříže na společném 
hrobě německých obyvatel z roku 1945 
(postaven roku 1993), pamětní deska 
Oskara Schindlera (1994), pamětní des-
ka V. O. Ottendorfera (2000), záchrana 
historických hrobů na hřbitově, pietní 
úprava a pomník židovského hřbitova 
(2001), pamětní deska na místě bývalé 
synagogy (2018), Stolpersteine (2014, 
dosud). Stála u zrodu a organizace řady 
projektů: pouť ke sv. Jiljí, vánoce ve Svi-
tavách, masopust, galerie Venkovka, 
Živá zeď, Klicperka, řezbářský memoriál. 
Díky projektu muzejní animace otevřela 
muzeum široké veřejnosti. Byla a je pří-
tomna u oprav a restaurování Ottendor-
ferova domu.
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HLEDÁME TAK ŠIKOVNÉ ZAMĚSTNANCE, JAKO JSOU TI NAŠI

Na výlet cyklobusem už od 30. května!
Už patnáctým rokem bude projíždět turistickou oblastí Českomoravské pomezí několik cyklo-
busů, které vás přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu. Ať už dáváte přednost pěší turis-
tice nebo raději vyrazíte na projížď ku na kole, služeb turistických autobusů uzpůsobených pro 
převoz kol můžete využít od 30. května do 28. září. 

Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem 
přiblížit k oblíbeným místům Českomoravské-
ho pomezí i zajímavým cílům v okolí. I letos 
budete moci využít také linek zajíždějících až 
na Dolní Moravu nebo do Žďárských vrchů, 
které byly nově zavedeny před dvěma lety.

Růžová linka 680017 (30. 5.–28. 9.)
Cyklobus vyjíždí ze Svitav v 9.07 a výlet si mů-
žete udělat například na tato místa:
 • Polička, Borová
 • rozhledna Terezka u Proseče
 • Proseč, Toulovcovy maštale

 • zámek Nové Hrady
 • Vysokomýtsko a Litomyšlsko
 • rozhledna na Kozlovském vrchu
 • cyklostezky na Orlickoústecku

Večer se cyklobus vrací zpět s příjezdem 
do Svitav v 19.07.

Modrá linka 680018 (30. 5.–28. 9.)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží ze Svi-
tav v 8.02, můžete navštívit:
 • Hřebečské důlní stezky, Moravská Třebová 

a okolí
 • Průmyslové muzeum a úzkokolejka v Mla-

dějově
 • Červená Voda – rozhledna na Křížové hoře, 

lanová dráha Buková hora
 • Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda
 • Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, 

klášter Hora Matky Boží
 • Dolní Morava – Stezka v oblacích, bobová 

dráha, zážitkové parky
Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem 
do Svitav v 16.06. Pokud chcete vyrazit na od-
polední výlet na Poličsko, odjíždí váš cyklobus 
ze Svitav v 16.08.

Zelená linka 650555 (30. 5.–28. 9.)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou 
680017, můžete po poledni pokračovat 
do oblasti Žďárských vrchů a k Sečské pře-
hradě, kam odjíždí zelená linka 650555 z Po-
ličky v 12.40. Zpět vás večer přiveze opět 
růžová linka 680017, která vyráží z Poličky 
do Svitav v 18.45.
Cyklobusy budou v provozu každou sobotu 
a neděli i o státních svátcích. Na linkách bude 
platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výraz-
né slevy dětem, seniorům a osobám ZTP. Pro 
cestu cyklobusem je možné využít také zvý-
hodněné skupinové, síťové a časové jízdenky 
IREDO. Podrobné informace o provozu cyklo-
busů včetně aktuálních jízdních řádů najdete 
na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy 
na výlet budou v průběhu června distribuo-
vány do všech domácností ve Svitavách 
a k dispozici budou také v informačních 
centrech a na řadě dalších míst regionu. 
Provoz cyklobusů je realizován díky spolu-
práci měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička a Vysoké Mýto, destinační 
společnosti Českomoravské pomezí a Par-
dubického kraje.
Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme vám šťast-
nou cestu plnou nezapomenutelných zážitků. 

Jiří Zámečník

Dračí lodě také u nás!
Ano, dračí lodě jsou už i ve Svitavách. „Před 
třemi lety jsme se sešli se Zuzanou Burdovou 
a Patrikem Břeněm a začali jsme diskutovat 
o této sportovní aktivitě v našem městě,“ vzpo-
míná na začátky dračího sportu ve Svitavách 
starosta David Šimek. A nyní se sen proměnil 
v realitu. „Loď bude možné vidět na hladině 
Rosničky vždy ve středu v podvečer,“ upozor-
ňuje starosta. Věří, že se najdou i další přízniv-
ci tohoto sportu a postupně se ne zcela běžný 
klub rozšíří.

Ve středu 20. května byla poprvé spuštěna 
dračí loď na hladinu rybníku Rosnička. „Chce-
me poděkovat vedení města Svitavy, přede-
vším panu starostovi, a vyslovit mnoho díků 
místní organizaci Rybářského svazu za vstříc-
nost a možnost začít rozvíjet dračí sport 
ve Svitavách. Rádi přivítáme nové členy týmu 
z řad Svitavanů,“ říkají Zuzana Burdová a Patrik 
Břeň. Kontakty na představitele dračího spor-
tu: Zuzana Břeňová: 606 619 736, Patrik Břeň: 
721 222 699. Těšíme se na vás!  (red)

29. 5. 2020 od 16:00

nově zrekonstruovaná 
restaurace

Sídliště pod vlakovým nádražím 
(bývalý Brooklyn, Revoluční 352/1A),

tel.: 605 251 226

Otevíráme a těšíme se na vás

NADĚJE

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
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SOUTĚŽ O ŠÁTKY, SVITAVÁCI, HRA, PROSTĚ MY VŠICHNI...
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SVITAVSKÉ AUTOKINO CIHELNA CINEMA

DRAČÍ LODĚ NA ROSNIČCE
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Tuři získali medaile!!
To, co se zdálo v roce 2010 při vstupu svitav-
ských basketbalistů do extraligy jako nesplni-
telný sen, se stalo po deseti letech realitou. 
Po dvou čtvrtých místech to konečně zacinkalo. 
Výbor ČBF na svém zasedání totiž rozhodl 
o konečném pořadí na prvních třech místech 
KNBL v sezóně 2019/2020. Vzhledem k nedo-
končení soutěže se hodnotilo pořadí po zá-
kladní části. Na prvním místě skončil Nymburk, 
druhá byla Opava a třetí místo patří týmu 
DEKSTONE TUŘI SVITAVY!!! Po zisku bronzo-
vých medailí na FINAL4 českého poháru v Plz-
ni je tento první drahý kov pro Svitavy z ligové 

soutěže potvrzením nejúspěšnější sezóny 
v klubové historii. V nedohrané lize měli Tuři 
bilanci 19 výher a 9 proher. Pod vedením tre-
nérského tria Lukáš Pivoda, Martin Blaho 
a Martin Novák předváděli atraktivní basketbal 
nejen na domácí palubovce. O síle Turů svěd-
čí i jejich poslední výsledek z palubovky – vý-
hra v Děčíně 98:78. Obrovské poděkování 
patří všem podporovatelům svitavského bas-
ketbalu a především skvělým svitavským fa-
nouškům majícím na zisku medaile doslova 
TUŘÍ PODÍL.  Pavel Špaček

Druholigová příprava 
ve Svitavách
Po dlouhém fotbalovém půstu byl v sobo-
tu 16. května svitavský stadion svědkem 
hned dvou utkání. Nejprve se do Svitav 
sjely týmy FC Hradec Králové a SK Líšeň, 
aby se herně připravili na dohrání druholi-
gové soutěže. 
Vyrovnaný zápas skončil remízou 1:1, když 
ve 4. minutě šli hosté do vedení brankou  
Silného. V 78. minutě vyrovnával „domácí“ 
Votrok Christian Frýdek. Jiří Petr 

Foto FB FC Hradec Králové

Fotbalisti se dočkali
K prvnímu utkání po dvouměsíční nucené pře-
stávce si pozvali Svitavští soupeře z Moravské 
Třebové. V utkání bylo znát, jak moc hráčům 
fotbal chyběl. Domácí si s přehledem poradili 
a v neoficiálním derby zvítězili 3:1 po poločase 
3:0. Doufejme, že další utkání již bude moci 
sledovat více diváků.  Jiří Petr 

Foto E. Hromadník

Florbal zakončí  
sezónu u Rosničky
Oddíl florbalu se rozloučí s uplynulou a bohu-
žel také koronavirem zasaženou sezónou již 
tradičně v areálu rybářské chaty Rosnička. 
Oddílová akce se bude konat v pátek 26. 6. 
od 15 hodin a zveme tak všechny členy oddí-
lu a jejich rodiče nebo přátele, pozvání samo-
zřejmě platí také pro sponzory a fanoušky 
našeho oddílu, který v letošním roce slaví 
čtvrtstoletí od svého založení (1995). 
Pro děti bude připraven program v podobě her 
a soutěží o věcné ceny, na všechny pak čeká 
odměna v podobě na ohni opečeného špe-
káčku. Akce se koná i v případě deštivého 
počasí (k dispozici bude velký stan). Oddíl si 
následně dá v červenci měsíční prázdniny, aby 
v srpnu opět nastartoval tréninkový proces 
včetně soustředění a v září pak mohl rozjet 
další sezónu, ve které bude nastupovat celkem 
6 družstev (přípravka, elévové, mladší a starší 
žáci, ženy a muži).  Lukáš Brýdl

SPORT

Druhý ročník Memoriálu Jiřího Kabelky
Volejbalový oddíl TJ Svitavy pořádá v měsíci 
červenci druhý ročník turnaje na počest trené-
ra Jiřího Kabelky, kterému ve sportovních kru-

zích neřekl nikdo jinak než „Elvis“. Loňský pre-
miérový ročník nalákal hned 14 týmů a systém 
zůstává nezměněn. Opět tedy jsou otevřeny 
dvě kategorie, a tedy amatérská (smíšené 
týmy, minimálně 2 ženy na hřišti) a registrova-
ná (pouze muži, bez omezení, nehledě na sou-
těž, kterou hrají).
Turnaj proběhne v sobotu 11. července od 9:00 
hodin, registrace týmů bude otevřená už 
od 8:00 hodin. Startovné na tým činí 600 Kč, 
přihlášky můžete posílat na adresu volejbal-
svitavy@gmail.com, uvést stačí název týmu 
a kontakt na vedoucího týmu. 
Pojďme si společně užít den krásného sportu 
a vzpomeňme tak na osobu, která pro tento 
svitavský sport udělala mnohé. Jiří Johanides


