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Na zajištění protipovodňových opatření se ve Svitavách v posledních letech klade velký důraz.
Po kompletním vybudování a rozšíření kapacity koryta řeky Svitavy a Lačnovského potoka v celé
délce jsou nedílnou součástí ochrany města a přilehlého okolí také suché poldry. Těch jsme zvládli okolo města vybudovat již několik.

Svitavské informační
centrum zvítězilo
v anketě popularity

V polovině října, kdy po vytrvalém dešti došlo
k vzestupu hladin potoků i řeky Svitavy a povodňová komise vyhlásila 2. stupeň povodňové
aktivity, tedy stav pohotovosti, se na zadržení
vody největší měrou podílel suchý poldr na Studeném potoce z roku 2017. Zde se podařilo
zachytit cca 60 tisíc m3 vody. Jak řekl vedoucí
odboru životního prostředí městského úřadu
Marek Antoš, do stoleté vody byla ještě značná
rezerva, konkrétně evidovali rezervu v podobě
dalších 90 tisíc m3. Poldry jsou tedy osvědčenou
zbraní proti povodním a vedení města usilovně
pokračuje v přetvoření dalších lokalit v tyto protipovodňové bariéry.
Je vhodné připomenout, že zadržení přívalových vod nemá dopad jen na naše město a blízké okolí, protipovodňová opatření ochraňují
i další obce níže po toku řeky Svitavy. I proto
jsme rádi, že navržená a zrealizovaná opatření

Městské informační centrum obdrželo nejvíce
hlasů v anketě popularity a získalo tak titul
Nejoblíbenější informační centrum roku celé
České republiky. Anketu každoročně vyhlašuje Asociace turistických informačních center
ve spolupráci se společností KAM po Česku.
Letos se zúčastnilo 455 certifikovaných TIC
ve 14 krajích ČR. Hlasování probíhalo
na webových stránkách během prázdnin
a bylo odevzdáno celkem 15 325 hlasů (ověření prostřednictvím e-mailu hlasujícího).
MIC Svitavy získalo 1125 platných hlasů. Tento
úžasný výsledek je pro nás odměnou za naši
práci a také velkým závazkem dále udržovat
a rozvíjet kvalitu našich služeb. Je však nutné
se zamyslet nad relevantností podobných anket a objektivně přiznat, že nemusejí zcela
dokonale prezentovat skutečný stav.
Pokračování na straně 2

z let minulých plní svoji funkci podle očekávání
a věříme, že i v budoucnu naše obyvatele spolehlivě ochrání.
Jiří Johanides
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Vážení Svitavané,
málokdo si připustí, že dnešní zkouška národa
je daleko těžší než na jaře. Otupěli jsme, zlhostejněli, věříme diskusím na sociálních sítích
více než varování lékařů a odborníků. Ano,
na čas jsme přišli o kulturu, o sport, učíme se
učit, máme s tím jako rodiče více práce než
naše děti. Ale všechno překonáme tolerancí
a ohleduplností.
Buďme proto trpěliví, shovívaví, pomáhejme si,
buďme s rodinami v tom přístavu bezpečí, čtěme, malujme, choďme do přírody. Vypněme
alespoň na chvíli televize, rozhlasy, mluvme
spolu o budoucnosti, plánujme výlety a společné chvíle. Zkusme prožít i ten podzimní čas
v pohodě, nepoddávejme se depresím. Vše
jednou skončí.
Dobrou zprávou pro kulturu ve Svitavách je
naše Cihelna Cinema, tedy autokino. Díky svému uzpůsobení splňuje veškerá kritéria současných vládních opatření a my si tak můžeme

užívat domácí i zahraniční kinematografie,
aniž bychom se museli čehokoliv bát. Nebojte
se této nabídky využít. Osobně určitě doporučuji autokino navštívit, jedná se o nevšední
zážitek. Sledujte stránky Střediska kulturních
služeb města Svitavy, kde najdete aktuální program a další informace.
Uvědomujeme si, že tato doba může být pro
někoho těžká, nemusí si vědět rady a potřebuje pomoci či poradit. Z tohoto důvodu
jsme zřídili informační krizovou linku pro
každého. Když budete tápat v jakékoliv životní situaci, neváhejte linku využít na čísle
461 550 223.
Tato čísla jsou občanům k dispozici během
pracovních dní a budou k dispozici i po skončení nouzového stavu v naší zemi. Moc děkuji kolegyním z městského úřadu za ochotu
pomáhat ostatním v nouzi.
David Šimek, starosta města

Marcela Sezemská získala cenu Laurus
Laureátkou ceny Svitavského klubu Laurus
pro rok 2019 se stala volejbalistka, trenérka,
předsedkyně volejbalového oddílu a TJ Svitavy Mgr. Marcela Sezemská, a to za významný
přínos svitavskému sportu.

Marcela Sezemská (narozena 1948 ve Svitavách) vyrůstala ve sportující rodině. Její rodiče
– manželé Vymětalovi – založili v roce 1948
ve Svitavách volejbalový oddíl, dlouho aktivně
hráli, trénovali a organizovali činnost oddílu.
Zájem o sport (zejména o volejbal) a úspěchy
v dorostenecké volejbalové lize přivedly Marcelu Sezemskou ke studiu tělesné výchovy
na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Vy-

studovala na tamní filozofické fakultě ještě obor
český jazyk a literaturu. V době vysokoškolských studií hrála za Olomouc 1. volejbalovou
ligu, ve Svitavách již pomáhala s trénováním.
Od roku 1971 působila na svitavské střední
zdravotnické škole: nejdříve dvacet let jako učitelka, poté deset let jako ředitelka školy. Již
v roce 1994 uspěla v komunálních volbách,
stala se zastupitelkou a členkou rady města
Svitavy. V roce 2001 odešla na svitavskou radnici na pozici místostarostky města. Zastupitelkou a radní je dosud. Ještě jako učitelka se
věnovala volejbalu: jako hráčka svitavského
týmu žen, jako trenérka mládeže.
Postupně přebírala organizaci celého oddílu.
Přispěla k tomu, že se rozrůstal tým trenérů, že
se zvyšoval počet hráčů, počet žákovských
a dorosteneckých družstev, že se stabilizovaly
týmy dospělých, že se rekonstruoval volejbalový areál za Národním domem atd. Byla u výstavby sportovní haly Na Střelnici, zajišťovala do ní
desítky mezistátních utkání – zvala týmy všech
kontinentů k přátelským utkáním, zahajovala
ve Svitavách kvalifikace o ME, utkání Evropské
ligy, vítala v hale mistry světa i olympijské vítěze.
Stále stojí v čele volejbalového oddílu, který má
více než 400 členů, v kterém se dětem a mláde-

Pokračování ze strany 1
Nicméně pro naše IC a zejména celé
město jde o báječný výsledek, který jasně ukazuje, že patriotismus ve Svitavách
neskutečně roste, lidé jsou aktivní a všímají si dění okolo sebe.
Hlasují na základě konkrétní zkušenosti
v našem IC nebo s ohledem na vzájemné vazby. Pozitivně vnímají práci lidí
v celém městě – obdrželi jsme hlasy
i podporu místních organizací a spolků
stejně tak jako těch mimoměstských. To
je skvělá vizitka pro Svitavy, občany
a všechny, kteří se na atmosféře v našem
městě aktivně podílejí.
Bez ohledu na výsledek děkuji všem,
kteří nám zaslali svůj hlas. Velmi si toho
vážím. Rovněž bych rád touto cestou
poděkoval svým kolegům za skvělou
práci a pogratuloval ostatním informačním centrům za jejich hlasy.
Petr Šmerda

ži se věnují kvalifikovaní trenéři, oddíl má týmy
v extraligách, v 1. a 2. lize, má za sebou úspěchy
v Českých pohárech mládeže, na MČR žactva
a více jak třicet družstev má v krajských soutěžích. Pod vedením M. Sezemské patří svitavský
volejbalový oddíl mezi největší oddíly v ČR. Kromě vedení oddílu, v jehož čele stojí 40 let, a stálého trénování je aktivní v okresním volejbalovém svazu, je od roku 2009 předsedkyní krajského volejbalového svazu, byla také členkou
správní rady Českého volejbalového svazu.
Od roku 2011 je předsedkyní TJ Svitavy. Ve Svitavách získala sportovní ocenění v kategorii
trenér a také osobnost svitavského sportu. Je
nositelkou medaile Ing. Vladimíra Spirita za zásluhy o rozvoj volejbalu.
Milan Báča

Květinkový den proti rakovině se konal až na podzim
I v této zvláštní době ohrožené koronavirem
se náš onko klub Area Svitavy zapojil do Českého dne proti rakovině.
Bohužel jsme v rámci opatření těsně před vyhlášením nouzového stavu nemohli tak jako
v předchozích letech využít k prodeji kytiček
dobrovolnických služeb žáků Střední zdravotnické školy ve Svitavách a členů Junáka – českého skauta Smrček Svitavy.
K propagaci a prodeji jsme vytvořili pevné prodejní místo v podloubí před Nadačním domem
J. Plívy. Kytičky byli ochotni nabízet také v Domově pro seniory, rehabilitačních zařízeních
a v lékárně Na Hraniční ve Svitavách.
Uvítali jsme možnost kvítky měsíčku prodávat
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nejen ve středu 30. 9., ale i ve čtvrtek 1. 10.
2020. Výtěžek sbírky bude zřejmě nižší než v jiných letech i z důvodu nepříznivého počasí, ale
snažili jsme se. Kdo chtěl, tak si pro květinku
někam zašel. Všem příznivcům a podporovatelům ze srdce děkujeme.
Anna Petrová

VÍTE, ŽE...
…v ulici Bezručova č. p. 9A otevřela Olga
Čermáková pánské holičství? Pánové můžou přijít i bez objednání. Telefonní číslo
do holičství je 773 613 888.
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V krajských volbách uspěla pětice
svitavských kandidátů

Informace z odboru
školství a kultury

Ve dnech 2. a 3. října 2020 jsme mohli rozhodovat u krajských voleb o složení zastupitelstva Pardubického kraje na další volební období 4 let. Oproti posledním krajským volbám
z roku 2016 jsme v našem regionu zaznamenali nárůst ve volební účasti, kterou jsme v celém kraji vylepšili o něco málo přes 4 procenta. Ve Svitavách jsme ze 32 procent navýšili
účast ve volebních místnostech o 3 procenta.
Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje 2020 (obec Svitavy):
1. Koalice pro Pardubický kraj: 28,56%
(1 331 platných hlasů)
2. ANO 2011: 19,31% (900)
3. ODS a TOP 09: 11,74% (547)
4. Česká pirátská strana: 11,67% (544)
5. 3PK-Pro prosperující Pardubický kraj:
8,28% (386)
6. Komunistická strana Čech a Moravy:
5,32% (248)
7. Svoboda a přímá demokracie (SPD):
5,32% (248)
8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ:
4,05% (189)
9. Trikolóra a Strana soukromníků České
republiky: 2,61% (122)

Zbývající strany a hnutí kandidující do krajského zastupitelstva obdržely méně než 1 procento hlasů.
Ze svitavských uchazečů o post zastupitele
Pardubického kraje (celkem 45 členů) uspělo
pět kandidátů (seřazeno abecedně):
•• Pavel Čížek (ODS a TOP 09)
•• MUDr. Pavel Havíř (3PK-Pro prosperující
Pardubický kraj)
•• Mgr. Bc. David Šimek, MBA (Koalice pro Pardubický kraj)
•• JUDr. David Švec (ANO 2011)
•• Mgr. Libuše Vévodová (Česká pirátská strana)
Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme
a přejeme úspěšné funkční období.
Jiří Johanides

Ve Svitavské ulici vznikne nové kontejnerové stání
Již od zářijových dní probíhají stavební práce
na veřejné zakázce, během které dojde k celkové rekonstrukci původního kontejnerového
stání na tříděný odpad v Lánech u kapličky.
Během této přestavby dojde také k rozšíření
o velkokapacitní kontejner na rostlinný materiál. Původní místo určené k separaci odpadu si
modernizaci jistě zaslouží, neboť dosavadní
stav nebyl vyhovující. Děkujeme za projevenou
trpělivost během současného omezení a mírného přesunutí kontejnerů směrem ke křižovatce s ulicí Údolní. Předpokládaný termín ukončení prací je 13. listopadu.
Jiří Johanides

Rodinné domky obdrží nádoby k separaci plastu
Město Svitavy a jeho vedení se rozhodlo podpořit a více motivovat občany Svitav, aby přistupovali k třídění odpadu a především k separaci plastového odpadu s větší zodpovědností. Hledalo způsob, jak jim tento úkon co
nejlépe usnadnit a přiblížit. Nakonec se v rámci projektu „Pořízení sběrných nádob na třídění odpadu pro město Svitavy“ ucházelo o dotační titul a spolufinancování z Operačního
programu životní prostředí pro léta 2014–2020.
V polovině října jsme byli informováni, že se
Státní fond životního prostředí České republiky rozhodl naši iniciativu podpořit a poskytne
nám 85 % dotaci na pořízení nádob pro všechny rodinné domky ve Svitavách.
Odhadované náklady se blíží k 1,5 milionu korun, přičemž dotační podpora mírně přesáhne

1,2 milionu Kč. Město z těchto prostředků pořídí celkem 1400 kusů popelnic, do nichž
s největší pravděpodobností již v příštím roce
budou moci obyvatelé Svitav separovat plastový odpad.
Slibujeme si od toho navýšení poměru separovaného odpadu vůči směsnému komunálnímu
odpadu pořízením nádob, jež budou poskytnuty přímo do domácností ve spádové oblasti
Svitav. Zároveň také věříme, že se tímto uleví
přeplněným kontejnerovým stáním, která
v dnešní době nezvládají větší přísun plastového odpadu. Svoz těchto nádob bude zajišťovat
město Svitavy ve spolupráci s firmou LIKO Svitavy, a.s. Očekávaným výsledkem je vytěžení
53 tun plastu za rok z tohoto projektu pořízených sběrných nádob.
Jiří Johanides

•• Všechny základní školy ve městě dostaly
od svého zřizovatele mimořádné zálohové
platby na provoz do konce roku, aby si
mohly nakoupit IT techniku pro své učitele
ještě dříve, než dorazí slíbené finanční prostředky z MŠMT. Bohužel někteří dodavatelé nesplnili, co slíbili. Přesto distanční výuka
na všech školách probíhá a naši pedagogové odvádějí skvělou práci.
•• Mateřské školy zůstaly při druhém ataku
C-19 otevřené. Samozřejmě to neslo i značné organizační problémy, když onemocněla řada učitelek i personálu kuchyní. S velkým úsilím a nasazením to naše ředitelky
zvládly. Díky patří i rodičům, kteří situaci
pochopili a nabídli možnost ponechat si své
dítě nějaký čas doma.
•• Nadační fond V. O. Ottendorfera odstartoval
další konkrétní pomoc. Tentokrát pro atletický oddíl TJ Svitavy na dofinancování nového odhodiště v areálu stadionu.
•• Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska vyhlásilo tradiční soutěž pro mladé fotografy Mladí fotografují památky
s uzávěrkou 15. 3. 2021. Více informací najdete na webu sdružení.
Jiří Petr

Ke konci roku se
dočkáme nové
separační linky
Společnost LIKO SVITAVY, a.s. se během měsíce října dozvědělo příjemnou zprávu, když jí
byla schválena dotace na zhruba 5 milionu
korun. Z té bude možné dofinancovat plánovanou rekonstrukci třídicí linky, jejíž celková
cena se odhaduje na 11 milionů Kč. Samotné
předělání linky do modernější podoby by se
mělo stihnout ještě v letošním kalendářním
roce, pokud bude vše pokračovat dle plánů
a k rekonstrukci se přistoupí ještě během podzimu. Důvodem tohoto záměru je fakt, že dosavadní provoz již neměl kapacitu na zvládnutí veškeré produkce tříděných plastů, jež LIKO
ve své spádové oblasti sváží. Tento krok je
nutný i z toho důvodu, že nový zákon o odpadech, který nedávno prošel Poslaneckou sněmovnou, přináší pro obce poměrně přísné
úkoly a cíle v oblasti tříděného sběru a recyklace odpadu. Pro jejich splnění musejí být připraveny odpovídající kapacity a vzhledem
k tomu, že současná separační linka byla vybudována již v roce 1995 a od té doby se
ve Svitavách několikanásobně zvýšila produkce tříděného sběru, je tato rekonstrukce více
než nutná. Nová podoba linky přinese navýšení počtu třídicích míst pro obsluhu, vybavení
výkonnější lisovací jednotkou a celkově dojde
k lepšímu uspořádání celé technologie
a ve výsledku tedy k vyššímu dennímu výkonu.
Jiří Johanides, Josef Gestinger
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MĚSTSKÁ POLICIE 156

Modernizace sběrného dvora dostala zelenou
Ve Svitavách podnikáme další z důležitých
kroků v odpadovém hospodářství. V příštím
roce bychom měli přistoupit k dlouhodobě
plánované modernizaci sběrného dvora. Během října jsme obdrželi informaci ze Státního
fondu životního prostředí České republiky, že
náš projekt bude podpořen z Operačního programu Životní prostředí, přesněji z programu
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika, přičemž na samotnou realizaci obdržíme necelých 9,5 milionu korun. Celková odhadovaná cena projektu mírně přesahuje 14,5
milionu Kč a zbývající částku do celkové ceny
doplatí město Svitavy z vlastního rozpočtu.
Tento projekt řeší špatné technické uspořádaní současného sběrného dvora ve Svitavách.
Současné rozložení objektů v areálu neumožňuje efektivní nakládání s odpady a zabraňuje
tak vyšší kapacitě přijímaných odpadů, stejně
tak i špatná dostupnost zabraňuje manipulační technice v efektivní práci. Cílem je prostřednictvím stavebních opatření zefektivnit mani-

pulační plochu, která tak bude odpovídat
současným trendům odpadového hospodářství. Případná realizace umožní uvolnění prostoru pro přijetí dalších 723,5 tuny odpadů
ve sběrném dvoře, čímž dojde i k navýšení
celkové kapacity systému separace a svozu
všech odpadů za kalendářní rok.
Samotným stavebním řešením se rozumí vybudování dvou skladovacích hal, instalace
mostní automobilové váhy, rozšíření zpevněných ploch uvnitř areálu sběrného dvora, oplocení, instalace posuvných bran a dešťové kanalizace.
Pokud vše půjde podle plánu, pak k zahájení
zhruba devítiměsíční výstavby moderního
sběrného dvora ve Svitavách by se mělo přistoupit začátkem března příštího roku. V případě hladkého průběhu výstavby a ukončení
kolaudačního řízení bychom se tak nového
sběrného dvora v plné parádě mohli dočkat
začátkem roku 2022.
Jiří Johanides

Zlatá svatba manželů
Daňkových
Zlatá svatba je oslavou 50. výročí sňatku, patří
k významným rodinným událostem jako krásný projev úcty a poděkování rodičům či prarodičům za život, výchovu a péči, kterou svým
nejbližším věnovali. Je to zároveň jedinečná
příležitost pro zopakování manželského slibu.
Dne 19. září 2020 se dostavili do obřadní síně
svitavské radnice manželé Anna a Otto Daňkovi a před místostarostou města Pavlem Čížkem vyslovili po půlstoletí společného života
své „ANO“. Přejeme pevné zdraví, mnoho lásky
a radosti ze života.
Marcela Górecká

Jak to bude se zasedáním městského
zastupitelstva v listopadu?
Podle původního plánu práce zastupitelstva
města Svitavy by mělo ve středu 4. listopadu
2020 proběhnout zasedání základního orgánu
obce. V termínu uzávěrky tohoto čísla zpravodaje však lze jen těžko odhadovat, která nařízení z vlády do té doby obdržíme. Pokud nedojde k zásadním změnám, zasedání proběh-

Změna provozní
doby pohřebiště
Dne 9. listopadu dojde ke změně provozní
doby pohřebiště:
Zimní měsíce
– od 9. listopadu do 31. března
Pondělí
08.00–19.00 hodin
Úterý–neděle
08.00–17.30 hodin
Letní měsíce
– od 1. dubna do 8. listopadu
Pondělí–neděle
07.00–20.00 hodin
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ne. Pro veřejnost nadále platí povinnost
použití ochranných pomůcek dýchacích cest
během přítomnosti v budově úřadu.
Doporučujeme sledovat webové stránky
města, případně sociální sítě, na nichž budeme o aktuálním vývoji informovat.
Jiří Johanides

Dřevo na prodej
Cena:

Měkké dřevo (např. lípa, smrk, borovice, olše,
vrba apod.) 315 Kč/prostorový metr sypaný
Tvrdé dřevo (např. javor, jasan, dub, habr
apod.) 950 Kč/prostorový metr sypaný.
Uvedené ceny jsou bez DPH (15 %). Doprava
po území města Svitavy je v ceně dřeva.
V případě zájmu o dřevo můžete využít
e-mail: radim.klic@svitavy.cz (preferujeme)
nebo tel. č. 736 752 635 (SMS), případně
osobně na adrese SPORTES Svitavy, s.r.o.,
Tovární 28, Svitavy v pracovní dny od 7.00
do 11.00 a od 11.30 do 14.30 hod.

Upozornění k nastávajícímu
svátku Všech svatých
a Památce zesnulých
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem, že
každý rok začátkem listopadových dnů ctíme
svátek Všech svatých a Památku zesnulých.
S tímto zvykem je většinou vždy spojena návštěva nějakého pietního místa. Nezapomínejte tedy, při návštěvách těchto míst, řádně
zabezpečit svá zaparkovaná vozidla a nenechávejte ve vozidlech žádné volně položené
věci cennější hodnoty. Opatrnost a prevence
je zde na místě a můžete tím předejít nezvané návštěvě ve vašem vozidle. Strážníci
městské policie budou v inkriminovaných
místech provádět intenzivní zvýšené kontroly,
a to jak na parkovištích, ale i uvnitř a v okolí
hřbitova.

Informace k vrakům vozidel
ve městě
Odstavené vraky vozidel se staly problémem
ve většině měst, kde zabírají místo na parkovacích plochách či jiných místech. Město Svitavy není žádnou výjimkou. Již z minulosti
měla městská policie zmonitorováno, že
po městě je odstaveno několik vraků vozidel.
Tyto vraky jednak zbytečně zabírají místa
k parkování, omezují různé vjezdy, výjezdy, ale
také se stávají ohrožením pro veřejnost či životní prostředí z důvodu jejich koroze, vytékání kapalin apod. Majitelé vozidel, pokud jsou
zjistitelní, nemají většinou žádný zájem věc
řešit. V letošním roce nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Nyní je již dán dostatečný prostředek, jak
pro městskou policii, ale zejména pro správce
komunikace a příslušný odbor dopravy, aby
mohlo dojít k řešení uvedených záležitostí. Velmi zkráceně lze říci, že po oznámení věci (většinou městskou policií), nastává proces, který
v konečné fázi může vést k odtažení vozidla
z komunikace a následnému vymáhání vynaložených nákladů po majiteli vraku vozidla.
Městská policie oznámila na odbor dopravy již
dvacet vraků vozidel, které se nacházejí
na různých místech v katastru města.

Nedodržování opatření
v nouzovém stavu
S nouzovým stavem, který byl vyhlášen dne
5. října, přichází i celá řada krizových opatření.
V rámci výkonu hlídkové služby strážníci pravidelně dohlíží na dodržování opatření v nouzovém stavu. Kontrolujeme, zda jsou provozovny, obchody a restaurace uzavřeny, zda
občané dodržují nošení roušek či jiné ochrany
obličeje na určených místech. Další kontroly
jsou zaměřeny na oblast zákazu pití alkoholu
na veřejnosti a také na shlukování více osob
na veřejném prostranství. Strážníci zatím řešili všechna zjištěná porušení domluvou a snažili se občany informovat o situaci a přijatých
opatřeních. Je však pravdou, že někteří lidé
neberou situaci vážně. Z tohoto důvodu nebudou strážnici již tak tolerantní a nedodržování
mimořádných opatření budou rázně postihovat a dohlížet na jejich plnění. V rámci města
jsme řešili celkem osm případů nedodržení
mimořádných opatření.
Rostislav Bednář

Naše město
ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Připojme se
k systému CityVizor
Většina z nás za poslední měsíce zaznamenala velký nárůst online služeb. Je to logická reakce na aktuální stav, kdy
se omezuje fyzické setkávání.
Radnice se musí začít přizpůsobovat době a nabízet své služby a informace online.
Budeme prosazovat, aby se i město Svitavy
připojilo k systému CityVizor. Tato aplikace
umožňuje uživatelsky přívětivou formou zobrazovat hospodaření obce. Přehledným, i pro
laika srozumitelným způsobem, poskytuje informace o jednotlivých položkách rozpočtu
obce a jeho průběžném plnění. Navíc sdružuje na jednom místě informace z úřední desky
obce (edesky) a z Registru smluv.
CityVizor také umožňuje náhled přímo na faktury, které byly obcí proplaceny v konkrétním
měsíci vybraného roku. Aplikace byla vyvinuta
pracovníky Ministerstva financí.
Zavedením takového nástroje se zvýší transparentnost radnice a zároveň budou mít občané daleko větší komfort v získávání informací o hospodaření města.
Vojtěch Fadrný,
zastupitel za Piráty a nezávislé
www.piratisvitavy.cz

Naposledy pohled
ke krajským volbám
Spousta z vás mě zastavuje, ptá se mě nebo
píše, co říkám na volební výsledek a staronovou
koalici. Pravdu? Vůbec mě to nepřekvapilo. Jako
bývalý krajský zastupitel vám řeknu jedno. Tušil
jsem, že to nebude lehké a staronová krajská
koalice udělá maximum, aby zůstala u moci.
O volby a vůli voličů jim vůbec nejde. Čtyři roky
jsme v krajském zastupitelstvu pracovali na vzájemné důvěře napříč politickým spektrem a co
z toho zbylo? Krajská koalice v čele s hejtmanem Martinem Netolickým znovu ukázala, že
prosazuje svou za každou cenu. Možná jsem
naivní, ale věřil jsem, že všem politikům jde
opravdu o občany a o rozvoj kraje. Bohužel musím říct, že jsem se mýlil. Staronový hejtman
Netolický straší nedostatkem financí v kraji
a když nabízíme, že přineseme finance do kraje,
tak nás pošle do opozice. Je tohle jednání v zájmu kraje? Myslím, že tohle je jenom vyjádření
jeho osobní averze k Hnutí ANO, a to je špatně.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO

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

Z jednání rady
města Svitavy
Rada města na svém 34. zasedání dne 21. září
2020:
•• se mj. zabývala sociální problematikou
na území města a vzala na vědomí předkládané zprávy sociálních organizací. Diskutovala problémy, se kterými se město dlouhodobě potýká a které jsou postupně řešeny.
Současně konstatovala, že spektrum nabízených služeb v této oblasti je dostatečně
široké a že sociální strategie řadí město
k lídrům v rámci ČR,
•• schválila přijetí dotačních prostředků kraje
na požární ochranu a schválila dofinancování nákupů IT pro ZŠ Felberova a finanční
podporu organizaci Salvia,
•• schválila nákup obrazu Rybník Rosnička
(autor: Adam Kašpar) pro výzdobu zasedací místnosti MěÚ,
•• schválila smlouvu o zajišťování odtahů vozidel, zejm. autovraků, na území města,
•• schválila realizaci opatření ochrany opravených fasád Langerovy vily proti holubům,
•• na základě řízení vybrala firmu AVJ-stavby
pro realizaci opravy zatrubnění části Pivovarského potoka. Dále schválila smlouvy
s vlastníky stavbou dotčených pozemků,
•• schválila zhotovitele dešťové kanalizace u Svitavského rybníka, a to firmu AVJ-stavby Svitavy.
Rada města na svém 35. zasedání dne 5. října
2020:
•• mj. souhlasila s rozšířením kamerového systému v ulici M. Horákové,
•• schválila novou smlouvu o pronájmu ploch
zábradlí a veř. osvětlení s firmou GRAFIKO
Svitavy,
•• schválila aktualizovaný plán zimní údržby,
•• vedle výběrových řízení malého rozsahu
schválila výměnu veř. osvětlení v ul. Brněnská a kpt. Jaroše se společností MATEX HK,
Hradec Králové.
Rada města na svém 36. zasedání dne 12. října
2020:
•• schválila mj. rozpočtová opatření, která jsou
zákonnou kompetencí rady, se změnu celkové částky rozpočtu na 668 mil. Kč. Jedná
se o státní a krajské dotace, jejich přijetí či
vratky,
•• schválila dodatek ke smlouvě o dílo obnovy
fasády, teras a střechy Langrovy vily. Dodatek se týkal více prací při odstraňování havarijního stavu nosných konstrukcí střechy
a západní věže, dále pak při obnově nově
objevených prostor pod terasou. Celková
cena zakázky je 28,1 mil. Kč.
Rada města na svém 37. zasedání dne 19. října
2020:

•• schválila finanční dar Nadace Agrofert pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup automobilové stříkačky. Ta byla následně zakoupena od města Čelákovice za 1,05
mil. Kč, na nákup byly použity prostředky
z krajské dotace, nadačního daru a rozpočtu města,
•• schválila právní kroky a vyhlásila výběrové
řízení na projekt Stavební úpravy a přístavba
krytého plaveckého bazénu v rozpočtované
ceně 218 mil. Kč,
•• schválila zhotovitele opravy dešťové kanalizace v části ulice TGM, a to firmu EVT Stavby za nabídkovou cenu 7,67 mil. Kč,
•• vzala na vědomí informace o průběhu realizace projektu revitalizace sídelní zeleně
v ulicích Pražská, Sokolovská a Školní
a schválila prodloužení termínu realizace
do konce listopadu 2020.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8.00 do 11.00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.
1. 11. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
7.–8. 11. MDDr. Jiří Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 731 108 167
14.–15. 11. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Jugoslávská 1817/17, 731 201 180
17. 11. MUDr. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936
21.–22. 11. MUDr. Ludmila Školařová
Moravská Třebová, Piaristická 6b,
461 316 172
28.–29. 11. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, M. Horákové 1988/27,
776 117 026
Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle
461 533 311 (staniční sestra).

Lékařská pohotovostní služba ORL
pro děti a dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 345, všední dny:
15:30–19:30, So, Ne a svátky: 8:00–14:00
Lékařská pohotovostní služba
pro dospělé
Svitavská nemocnice, hlavní budova,
přízemí, 461 569 239, Pátek: 18:00–
21:00 / So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin.
Lékařská pohotovostní služba
pro děti a dorost
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky,
v místnosti dětské ambulance,
461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00
hodin.
Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí,
461 569 111.
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Představujeme další svitavské autory
Pavla Boučková, textařka, písničkářka
Mohlo by se zdát, že zdravotnické vzdělání nemá nic moc společného s texty, básněmi a písněmi. Ale opak je v případě Pavly Boučkové pravdou. Je autorkou řady textů, mnohé získaly
i hudební podobu. Vytvořila rovněž divadelní písně technického zaměření. V drtivé většině
textů čerpá ze životních zkušeností, každodenního života, radostí i starostí.
Ceníte si faktu, že výběrem básní a textů
do jedné z Vašich knih byl básník Jan Těsnohlídek? Setkala jste se s ním?
„Jan Těsnohlídek je dekadentní básník volného
verše. Já vyrostla na verších Seiferta, Skácela,
Holana. Víc než drsná, vulgární poezie je mi
bližší poezie meditativní, reflexní a verš vázaný.
Když Jan škrtal v mých řádcích, trochu jsem
trpěla, párkrát se vzbouřila a leccos si i obhájila. Myslím, že nakonec bylo moc hezké, že
matka čtyř dětí a psychiatrická sestra našla
společný výběr básní s čistokrevným mladičkým bohémem. Proběhly dokonce tři literární
večery, kde jsme s Janem vystoupili oba:
v Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě,
v knihovně ve Svitavách.“
Vaší prvotinou byla sbírka básní, o čem básně
pojednávají?
„Krámek nezbytných zbytečností obsahuje
básně z období mého životního rozhodnutí
změnit zcela způsob života. Opustila jsem těžké manželství, roli ženy v domácnosti, přestěhovala se se dvěma dětmi do jiného města,
našla si práci, kytaru, řidičský průkaz, především osobní svobodu. Do té doby jsem nehrála a nezpívala, ani po večerech v kuchyni.
V básních zpracovávám téma viny, stárnutí
mých vzácných pacientek, hledání ženství, odvahy, smysluplného života. Některé básně jsem
později zhudebnila a asi dvě zpívám doposud.“
Přicházejí texty k CD Kytka divoká.
„Kytka divoká je o rozkvětu a třeba i do divokosti. Po letech nedobrovolného ticha jsem
potřebovala křičet, zpívat, tehdy elektrické kytary a bicí byly na místě. Křičela jsem i pomocí
textů. Na lidskou manipulaci, bezpráví, netoleranci, ale taky na nemocniční bezmoc, potřebu
léčit, však neuzdravovat… ale nezapomněla
jsem snad ani na naději, touhu a humor.“
Po bigbeatu jste vyhledala komornější uskupení, proč?
„Kytka divoká a Apropo mi dovolily odžít tolik
potřebný vztek, vzdor, aby mohlo přijít období
smírné, laskavé, komorní. Takové období bylo
s Jirkou Michálkem, takové je CD Máří, chci tě
pozvat na víno.“
Jaká byla spolupráce s Jiřím Michálkem?
„Jirka byl hodně komplikovaný, divoký, zároveň
ke mně vnímavý a otcovsky vlídný. Dokázal
hrát podle toho, jak jsem se nadechovala. Navzájem jsme si poskytli přijetí. Já ho přijímala
s jeho bipolární poruchou a výstřelky chování,
on mě s mojí hudební arytmií, neotesaností.
Moje texty četl bedlivě, rozuměl jim. Zdálo se,
že v čem doposud svět spatřoval problémy,
my našli přednosti. Na Jirku vzpomínám s láskou nepodobnou jiným láskám.“
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Vytvořila jste texty a melodie pro divadelní
představení, v čem byla tato práce jiná?
„Psát písničky pro technickou pohádku bylo
skvělé. Po večerech jsem studovala motor, princip tlumiče a pružiny, díly karoserie a opravdu
si odpočala od světa, kde není všechno tak
jasně dané, zjevné. Své náčrty a telefonní nahrávky jsem posílala režisérkám divadla, autorovi knihy Martinu Sodomkovi a Bobovi Kysílkovi, který písním aranžoval a nahrál hudební
doprovody. Sedět pak v divadle plném dětí bylo
největší odměnou.“
Co Vás inspirovalo při tvorbě hymny pro basketbalisty? A chodíte na basketbal?:-)
„Hymna pro basketbalisty stejně jako písně pro
divadlo byla zakázka. A i tentokrát ve spolupráci s Bobem Kysílkem. U něj v nahrávacím studiu
vzniklo i CD Kytka divoká a několik společných
duetů na obou CD. U tvoření hymny jsem pro
změnu chodila do haly a učila se pravidla hry,
seznamovala se s pick and rollem, obranou
osobní a zónovou. Teď na basket nechodím, ale
prý hymnu zpívá celá hala včetně těch fešných
dvoumetrových hráčů. Asi bych měla zajít…“
Napsala jste báseň, bude vložena do rámu
obrazu, který už brzy ozdobí Langrovu vilu.
Psal se Vám text o rybníku Rosnička lehce?
„Text k obrazu Rosnička vznikal asi dva týdny.
Chodila jsem k rybníku ve všech částech dne
a pak poskládala báseň, která má sloku meditační, tedy čas mezi tmou a východem slunce, sloku východu slunce, sloku polední, sloku
západu slunce, sloku večerní modlitby, co
ukládá rybník do tmy, ke spánku. Září je u Rosničky měsíc výjimečných jevů, mlhy a páry
vytvářejí se sluncem nevídané obrazy, všem
Svitavanům doporučuji udělat si čas. Za přivstání čeká odměna obnovení sil a příval vnitřního pokoje. A právě na Rosničce jsem se jako
dítě naučila plavat, mám k ní velký vztah,
ostatně k celému zdejšímu kraji. Ten potkáte
v mnoha textech.“

Co obecně Vás při psaní inspiruje?
„Dříve texty vznikaly z naléhavosti vykřičet
a vypsat přetékající nitro. S přibývajícími roky
nekřičím. Někdy vyprávím, někdy šeptám a někdy se raduji v tichu, třeba u Rosničky. Největší inspirací je člověk, muž, žena, muž a žena,
příroda, vesmír, vzájemná propojenost. Mužskou energii obzvlášť ráda opěvuji:-) Jakékoliv
umění je sebevyjádření, tedy psychoterapie,
a pokud zasáhne autora, i ostatní, je to dar,
štěstí, za které je třeba děkovat. Nezmiňuji politiku, ale co není, může být. Jak praví Egypťan
Sinuhet: ´O zítřku předem nikdo nic neví…´
Který vlastní text máte nejraději?
„Největším objevem mého života je přijetí. Máří
byla přijata se vším, co k ní patří. Tím byla
uzdravena, našla sílu opustit trýznící chování,
našla sílu kráčet smysluplně dál, i když její učitel a lékař u ní fyzicky už nebyl. Věřím v duševní uzdravení pomocí přijetí. A mám-li vybrat
jeden nejoblíbenější text, a to vůbec není snadné, vybírám Máří, chci tě pozvat na víno…“
Jakého tématu by se mohl dotknout příští text?
„Za práci současnosti považuji Rosničku, teprve před několika dny se setkal text v rámu s obrazem. Přece jen, mé psaní je volnočasová
aktivita, odměna za splněné povinnosti, tedy
bez nároku na honorář a ohrožení ztráty svobody. Do ničeho se v této oblasti nenutím, nutit se nenechám. I v zakázce potřebuji křídla.
Možná „něco“ přiletí ještě dnes před usnutím,
možná po probuzení, možná za měsíc. Každá
varianta je v pořádku.“
Petra Soukupová

Pavla Boučková, narozena roku 1975 ve Svitavách, zdravotní sestra ve Svitavské nemocnici, textařka, vyhledávaná písničkářka.
Manžel Milan je atletický a kondiční trenér,
4 děti. V roce 2006 jí v litomyšlské tiskárně
vyšla sbírka básní Krámek nezbytných zbytečností pod záštitou manželů Šperlových.
V roce 2010 vyšlo CD Kytka divoká na hrané
s bigbeatovou kapelou Apropo. V letech
2010–2018 vystupovala s Jiřím Michálkem.
V roce 2017 spatřila světlo světa kniha Máří,
chci tě pozvat na víno (slouží i jako obal stejnojmenného CD). Je autorkou písní, tedy
textů i melodií, pro divadelní představení
Jak si postavit auto podle knihy Martina Sodomky, vytvořila hymnu basketbalového
klubu Tuři Svitavy.
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Obchodní akademie

Stalo se u nás
Žáci svitavské obchodní akademie navštívili
v městském muzeu a galerii výstavu karikatur
malíře Pavla Matušky. Žáci zároveň absolvovali výtvarný workshop (viz foto I. Štrychové).
Několik dní poté již žáci zůstali – jako všichni
středoškoláci v zemi – doma a zapojili se
do studia distanční formou. Na tu se připravovali i učitelé školy, kteří absolvovali dvě průpravná školení na platformu Teams.
Navzdory nepříznivým epidemiologickým
podmínkám se učitelé připravují na prezentace pro zájemce o studium na škole. Letos to
budou online prezentace školy a studia a také
speciálně upravené a hygienickým požadavkům odpovídající dny otevřených dveří – 12.
11. a 10. 12. 2020 a 14. 1. 2021 (vždy od 14
do 17 hodin). Lze se ale domluvit i na individuální prohlídce školy.
Milan Báča

MŠ Svitavy-Lačnov

Předškolní příprava zahrnuje řadu oblastí
Jako bonus pro rodiče našich dětí jsme vytvořili pravidelné týdenní plány, týkající se odpolední předškolní přípravy. Rodiče budou moci
sledovat průběh a náplň jednotlivých týdnů.
Plány budou zaměřeny na tyto oblasti: logopedická prevence; rozvoj rozumových a smyslových dovedností – předčtenářská gramotnost,
předmatematické představy, orientace v prostoru a čase, rozvoj slovní zásoby, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, koordinace
oka a ruky, úchop psacího náčiní, rozvoj jemné
motoriky, paměti, pozornosti a soustředění,
kresba postavy; rozvoj hrubé motoriky pomocí
pohybu, hudby a tance; ruční práce – recyklohraní, keramika, šití, vyšívání, háčkování; práce
na školkové zahradě – pěstitelské aktivity.
Lenka Trávníčková

ZŠ Riegrova

Dopravka pro život
Dopravní výchova prochází na naší škole celým prvním stupněm. Na začátku školního roku
jsme představili našim žákům dopravní krou-

žek SEMAFOR. Současná situace bohužel nepřeje jeho otevření. Hledali jsme však prozatím
alternativní řešení, jímž se stala účast v projektu „Markétina dopravní výchova“. Zapojili se
do něj všichni žáci od 1. do 5. třídy. Ti starší se
účastní každoroční školní dopravní soutěže
konané ve spolupráci se svitavskou městskou
policií. Vítanou příležitostí je spolupráce se
SVČ Tramtáryje. Druhým rokem se podílí
na dopravní výchově pro žáky 4. ročníků – budoucí cyklisty. Kromě teorie a testů si děti svoje znalosti mohou vyzkoušet na dopravním
hřišti pod vedením zkušeného lektora. Je to
vykročení správným směrem. Děkujeme!
Ivona Odstrčilová

zapojeny všechny děti tří tříd, a to celkem v pěti
skupinách. Každé pondělní dopoledne děti
hravou formou cca 30 minut hrají hry, zpívají
a tančí. Aktivity se průběžně obměňují tak, že
zaujmou i naše nejmenší . Lekce jsou hrazeny
z plateb školného a příspěvků ze Spolku rodičů
za předškoláky. Jsme rádi, že i v takto mimořádné době můžeme rozvíjet jazykové dovednosti našich dětí s využitím odborníka z praxe.
Soňa Vévodová

ZŠ náměstí Míru

Střední zdravotnická škola

Učíme distančně
Také naše škola byla nucena za současné epidemické situace přejít na dálkovou formu výuky. Většina hodin se realizuje on-line pomocí
programu MS Teams. Jen těžko se však
na dálku učí praxe, proto podporujeme naše
žáky, kteří dobrovolně pomáhají ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Ještě před uzavřením školy proběhla soutěž
„Zlatý masér“. Žáci 3. ročníku předvedli své
dovednosti a odborná porota vybrala tři nejlepší. Maséři i jejich „klienti“ museli mít tentokrát roušku.
V říjnu měl proběhnout první z dnů otevřených
dveří. Vzhledem k aktuální situaci se zatím konat nemohou. Částečnou náhradou jsou „burzy škol“ na internetu. Na stránkách školy informujeme o termínech těchto akcí a způsobu
přihlášení. Zveme všechny zájemce o studium,
aby se k nám „vypravili“ alespoň touto cestou.
Radim Dřímal

MŠ Sokolovská

Angličtina hrou na Pražské
Od října začala v naší mateřské škole v rámci
zkvalitňování předškolního vzdělávání probíhat
pravidelná výuka „Angličtina hrou“ vedená
zkušenou lektorkou jazykové školy Hello Goodbye Klárou van Sas. Do výuky angličtiny jsou

Nová okna do náměstí
Severní část budovy Základní školy Svitavy,
náměstí Míru 73, prochází na podzim významnou rekonstrukcí. Město Svitavy nechalo vyměnit více než třicet oken směrem do náměstí.
Rekonstrukce financovaná z Fondu regenerace památek probíhá v době uzavření škol
z epidemiologických důvodů. Naštěstí tak stavební práce nenarušují výuku. Novorenesanční budova školy se nachází v památkové zóně,
výměna oken je proto velmi citlivá. I když dochází k modernizaci oken, vzhled budovy se
po dokončení prací prakticky nezmění. Věříme,
že v dohledné době dojde i na ostatní okna
naší překrásné budovy.
Jakub Velecký

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia:
•• sportovci školy se stali 2. neúspěšnější
střední školou v Pardubickém kraji za školní rok 2019–2020, a to díky úspěchům
v soutěžích v olympiádě dětí a mládeže,
•• před rokem byla na svitavském gymnáziu
založena místní organizaci DofE (The Duke
of Edinburgh‘s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Sedm
účastníků absolvovalo tzv. bronzovou expedici s názvem „Nová Amerika“. Členové expedice zmapovali prvorepublikové budovy
v okolí obce Brněnec a kromě toho v rámci
osmnáctikilometrového turistického okruhu
prozkoumali Bohuňovské skály a krajinu
okolo obcí Študlov, Chrastavec a Bělá nad
Svitavou (viz foto),
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me vidět, zasmějeme se, konverzujeme a nenásilně pokračujeme ve výuce.
Pokud nemůžeme ven, můžeme alespoň pokračovat v sebevzdělávání! Naše kurzy jedou
dál! Děkuji mým skvělým kolegům, že našim
studentům vycházejí vstříc. Přeji všem dobré
zdraví a pozitivní mysl.
Klára van Sas

•• gymnázium bude organizovat dny otevřených dveří (pochopitelně v upravených hygienických podmínkách) ve čtvrtek 12. 11.
a 10. 12. 2020 a 14. 1. 2021 (vždy od 14
do 17 hodin).
Milan Báča

Speciální základní škola
a střední škola

ZŠ Felberova

Podzimní Felberka: ocenění jídelny a distanční
výuka
Naše paní kuchařky zaslouženě získaly již podruhé za sebou prestižní ocenění Pardubického kraje Gastrohvězda školních jídelen.
Jejich práci můžeme ocenit i teď, v době distanční výuky, během níž mohou strávníci nadále odebírat obědy. Všechny základní školy
byly opět uzavřeny od 14. 10. Tentokrát jsme
však již na rozdíl od jarních měsíců s podobným scénářem počítali a stačili jsme se na něj
včas připravit. Učitelé byli vybaveni novými
technickými prostředky, žákům a jejich zástupcům, kteří nemají dostatečné technické
zázemí, jsme nabídli zapůjčení školních tabletů, mohou si zažádat i o materiály v tištěné
podobě. Výuka probíhá online podle upraveného rozvrhu. Díky tomu jsme mohli eliminovat množství zadávaných úkolů a stále zůstáváme alespoň částečně ve vzájemném přímém kontaktu.
Jana Pazderová

SOU Svitavy

Učiliště v soutěži Řemeslo/Skill 2020
Ve dnech od 15. do 17. září 2020 se sešli
na náměstí ve Vysokém Mýtě učni stavebních
oborů, aby si vyzkoušeli, co se již naučili
ve svých domovských školách. V nezvyklé
době, kdy byla zrušena spousta tradičních
přehlídek a soutěží, se naši budoucí instalatéři snažili co nejlépe vypořádat se svými úkoly
na letošním 10. ročníku soutěže Řemeslo/Skill
2020. Soutěžící za Střední odborné učiliště
Svitavy v oboru instalatér byli žáci 3. ročníku
Miloslav Betlach a Jakub Slezáček a umístili
se na krásném třetím místě. Pro kluky je to jistě velká zkušenost, kterou si odnášejí do svého
profesního života. Patří jim dík za vzornou reprezentaci naší školy.
Václav Vitouch
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Život máme jenom jeden
Projekt Speciální základní školy a střední školy Svitavy s názvem „Život máme jenom jeden“
je zaměřen na vytváření pozitivního a bezpečného klimatu ve škole i na akcích konaných
mimo školu. V rámci projektu žáci spolu se
svými pedagogy vyrazili na jednodenní návštěvu Zoologické zahrady v Brně. Všichni si
společně užili den plný slunce, legrace a zajímavých zážitků.
Alena Hladíková

ZŠ Sokolovská

Pražská pomáhá…
Na základě usnesení vlády jsme byli určeni jako
škola poskytující péči o děti rodičů vybraných
profesí v ORP Svitavy. Od 14. října jsme na Pražské přivítali první děti našich zdravotníků. Program pro ně byl zajištěn od 6.30 do 16.00 hodin.
Dopolední část byla zaměřena především na plnění úkolů v rámci distanční výuky jejich kmenových škol. Odpoledne už bylo plné tvoření, her
a dalších volnočasových aktivit. O děti se starali nejen naše paní vychovatelky a asistentky, ale
také naši páni učitelé. Jsme rádi, že můžeme být
prospěšní v tak náročné době těm organizacím,
které jsou pro nás všechny v mimořádné situaci
mimořádně potřební.
Alena Vašáková

Jazyková škola HelloGoodbye

Se vzděláváním nesmíme přestat
Nový školní rok nám v jazykovce začal druhý
týden v září. S lektory jsme se na osobní setkání se studenty moc těšili, protože jsme se před
letními prázdninami nemohli rozloučit tak, jak
jsme byli několik let zvyklí. Ráda bych poděkovala všem našim věrným studentům, jak
přechod z prezenční výuky na výuku online či
korespondenční zvládli na jedničku. Jejich
podpora a výdrž byly naším motorem.
Se vzděláváním nesmíme přestat za žádnou
cenu! Toho se držíme i dnes, v této zvláštní,
nelehké době. Líbí se mi reakce školáků při
našich online lekcích! Jsou rádi, že se může-

ZŠ Svitavy-Lačnov

Prvňáčci se učí globální metodou
V dnešní nepřívětivé době je každá pozitivní
informace jako pohlazení. Proto se chci s vámi
podělit o fakt, který nám dělá ve škole radost.
Prvňáčci chodí do školy jenom šest týdnů, ale
díky globální metodě čtení, která není ve Svitavách příliš zavedená, už s dětmi čteme, píšeme opisy i diktáty, a ještě si stihneme hrát. Je
to skvělý pocit, když vidíte, jak se děti baví.
Řada rodičů se bojí spojených ročníků. Když
však máte ve třídě maximálně 12 dětí a výuka
je založena na individuálním přístupu a rodinné
atmosféře školy, jde to skoro samo. Kdo nevěří, může se přijít podívat. Ozvěte se na telefonním čísle 607 677 633.
Zdeněk Petržela

ZŠ T. G. Masaryka

Den vědy na Myšárně
V úterý 15. září 2020 proběhl v prostorách ZŠ
T. G. Masaryka den vědy, který byl původně
plánován na 11. března 2020 a neuskutečnil
se kvůli nouzovému stavu. Cílem bylo zvýšit
zájem o vědu jako takovou a motivovat žáky
k hlubšímu studiu přírodovědných předmětů.
Celá výuka v tento den byla zaměřena na matematiku, fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Žáci 5.–8. ročníku v průběhu vyučovacích
hodin postupně navštívili učebny, ve kterých
se hravým způsobem seznamovali s nejrůznějšími vědeckými obory. V matematice si
zahráli únikovou hru. Ve fyzice poznávali
kouzla a čáry v běžném životě. V přírodopisu
se pobavili u chytrého kvízu. V zeměpisu pracovali s GPSkami. V chemii pozorovali zajímavé pokusy.
Pozvání přijali i odborníci s EDUbusem, kteří
žákům představili pojízdnou laboratoř. Žáci
7.–8. ročníku a zájemci z 9. ročníku si vyzkoušeli zajímavé pokusy a bylo pro ně připraveno
nejedno vědecké překvapení. V odpoledním
bloku mohli s pozvanými odborníky vědecky
diskutovat i pedagogičtí pracovníci. Celou
akci si žáci i učitelé velmi užili. Cíl se podařilo
naplnit, mnozí žáci podlehli kouzlu vědy
a v budoucnu se jí možná budou chtít věnovat hlouběji. Věříme, že takových akcí bude
ještě více, neboť podporují zájem dětí o oblasti, na které se někdy trochu zapomíná.
Lucie Ziembová

Naše město
Top týden a řezbářský memoriál Aloise Petruse.

Fotografie Jiří Marek

foto ohlédnutí

inzerce č. 1/11/2020

Naše bydlení
stojí na pevných
základech.
U hypotéka
Půjčte si u nás na koupi nové nemovitosti nebo refinancujte
svou stávající hypotéku.

JIŽ OD

1,59 %
p. a.

Atraktivní úroková sazba.
UniCredit Bank Expres, náměstí Míru 133/70, Svitavy
mob.: 608 339 285 | www.unicreditbank.cz

Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 1,59 % je platná pro fixaci na 5 let, při sjednání pojištění schopnosti splácet a při poskytnutí úvěru ve výši
maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění. • Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 2,29 % p. a.,
pevná úroková sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 8 763 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 2,34 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí
úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 2 637 577,71 Kč. • O aktuální nabídce se
lze informovat v kterémkoliv obchodním místě UniCredit Bank. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

01866_UCB_E_Svitavy_HYPOTEKA_DVA_A_KRABICE_inz_125x80_V01.indd 1

14.10.20 17:48
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Naše město
Top týden a koncert Leny a Nebe.

Fotografie Jiří Marek

foto ohlédnutí

inzerce č. 2/11/2020
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Naše město
Top týden a slavnosti dechových hudeb.

Fotografie Jiří Marek

foto ohlédnutí

inzerce č. 3/11/2020
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Naše město
Top týden a pouť ke sv. Jiljí.

Fotografie Jiří Marek

foto ohlédnutí

inzerce č. 4/11/2020
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NAŠE NULÍTKY (10)

Městské muzeum a galerie
Pozvánky na procházku, tipy pro přemýšlivé hlavy a šikovné ruce
V říjnu zažilo městské muzeum, stejně jako
celá společnost, déjà vu. Podobně jako na jaře
jsme otevřeli nové výstavy, tentokrát Výtvarné
ohlédnutí k 75. výročí založení místní ZUŠ
a Humorest 1990–2020, abychom je vzápětí
z epidemiologických důvodů uzavřeli. V době,
kdy tento článek vzniká, je krajně nejisté předvídat, jaký bude další vývoj a kdy se muzeum
opět otevře návštěvníkům. Protože by nám
bylo líto, kdyby uvedené výstavy už veřejnost
nemohla zhlédnout, vznikla o nich reportáž,
která může posloužit také jako jejich virtuální
prohlídka. Příslušný odkaz najdete na muzejních webových stránkách a facebooku.
Protože zastaveny jsou také naše další prezen-

tační aktivity, zejména workshopy, a muzeum
nemůže plnit svou funkci místa setkávání, rozhodli jsme oslovit veřejnost jinými způsoby.
Opět na muzejních webových stránkách naleznete tipy na výlety, které vás provedou Svitavami i jejich okolím. K dispozici je například
nově vydaný průvodce po svitavských židovských památkách. Pro případ nepříznivého
počasí či případného omezení vycházení nabízíme možnou inspiraci v podobě pracovních
sešitů pro výtvarné a řemeslné aktivity, kterým
se mohou věnovat děti i dospělí. Zájemci
o hlubší poznání místní historie mohou využít
Labyrint svitavských příběhů i se cvičebnicí,
který v sobě mimo jiné ukrývá mapového průvodce po hřbitově. Až tam letos na Dušičky
zavítáte, zkuste si ho vzít s sebou a připomeňte si příběhy, o kterých vyprávějí hrobky významných osobností svitavské historie. Všechny uvedené materiály najdete opět na našich
webových stránkách.
A protože se snažíme vnímat běh událostí pozitivně, využijeme aktuální situace k aktivitám,
ke kterým se v době otevřeného muzea dostáváme obtížněji. Zejména zintenzívníme naši
činnost týkající se péče o sbírky a jejich evidence, ale například také proběhne malování hlavní chodby a schodiště.
Hynek Stříteský

Středisko
kulturních služeb

Zpráva o svitavské kultuře v listopadu 2020
aneb Co se mělo konat, nekoná se, ale určitě bude…
Tuto zprávu píšu 19. října 2020 – tedy uprostřed
krizového stavu našeho státu a pod tíhou restriktivních opatření, která zastavila kulturu. Je
zavřené kino, Fabrika – tedy jeviště a hlediště
pro divadla, koncerty, parket pro tanečníky, je
zavřené divadlo Trám a Dramatická školička
– pro amatérské soubory, divadla pro děti; je
zavřený Tyjátr – jsme bez koncertů, cestovatelských a jiných večerů, je zavřené svitavské
muzeum a galerie a Ottendorferův dům. Jediné, co ještě žije, je městská knihovna.
A ještě – autokino Cihelna Cinema v areálu svitavské Cihelny. To splňuje všechna bezpečnostní opatření. A tak můžeme o víkendech hrát pro
všechny, kteří přijedou v autech a mají v nich
autorádio. A tak děkujeme. Že jezdíte. Jste
s námi a my – pokud to bude možné – s vámi!
A hrát budeme i nadále, nemusíte mít strach.
V listopadu nevychází kulturní kalendář v tomto zpravodaji. Nevychází, neboť nevíme, co je
před námi, zda je vůbec dovoleno, aby se –
v této podivné době – sešlo víc než šest lidí,
natož aby hrálo kino, divadla, proběhl koncert,
byla otevřena výstava… Tak se nechme překvapit a věřme…
V listopadu roku 2020 jsme plánovali: oslavit
padesát let svitavského Céčka, uspořádat
Podzimní setkání divadel POSED, divadlo Ča-

Dnes se podíváme přímo do roku 1700. Třicetiletá válka těžce postihla naše země a dotkla
se společnosti nejen v ekonomických vztazích,
ale naruby zpřevracela mravní hodnoty a přinesla hanebný princip „Čí země, toho víra“, což
v nábožensky tolerantnějších Čechách byl krok
zpět. Přesto, či snad právě proto, se začal vytvářet obraz jednotné krajiny městeček a vsí,
který v podstatě zůstává dodnes. Ve Svitavách
bylo napočítáno 315 osedlých (164 na předměstí), 82 měšťanů a přibližně stejný počet
sedláků a zahradníků. „Osedlý“ není jeden obyvatel, ale je to měrná jednotka, z níž se vypočítávala daň podle držení půdy. Zahradník také
nebyl zahradník, jak ho chápeme dnes, ale
třeba osm zahradníků byl jeden osedlý. Počet
obyvatel města byl necelé dva tisíce.
Tak se stalo, že dva tesařští bratři, Paul a Carl
Ehrenbergerovi, dokončili báň nové 49,5 metru vysoké kamenné věže kostela sv. Jiljí a 31.
srpna roku 1700 do báně vložili pamětní spis
jako nejstarší doklad o podobě města.
Zcela přestavěný hřbitovní kostel byl po desetileté obnově vysvěcen 8. května 1689. Ze současných archeologických zpráv víme, že původní kostel se stal součástí novostavby, což
se muselo projevit i na splynutí samostatně
stojící zvonice, tedy věže, s hlavní lodí. To bylo
řešeno kruchtou s varhanami a vstupní předsíní. Na kruchtu se ale muselo chodit vnitřním
schodištěm, neboť ta dnešní venkovní jsou
doložena k roku 1726 při rozšiřování kaplí, sakristie a oratoře. Na opravu věže byla roku
1700 vypsána zvláštní daň, protože se financí
nedostávalo. I tak byla „s velkou bídou“ dostavěna. V roce 1734 přibyl nový zvon, který nahradil prasklého předchůdce. Postupně se
k němu přidaly dva další. Roku 1731 báň věže
těžce poškodil vítr, což vedlo při opravě v roce
1732 k výměně šindelů za břidlici.
Radoslav Fikejz

rodějky v kuchyni, Buchty a loutky měly zahrát
pro děti pohádku Skřítek, zahrát a zapívat měl
Jakub Smolík, pardubické divadlo mělo hrát
Společenstvo vlastníků, zatančit měl slavný
folklorní soubor ze Slovenska Lúčnica, divadlo
Koňmo mělo dětem zahrát pohádku Vyprávění starého vlka, zatančit jsme si měli se Svitavskou dechovkou a poslechnout kytaru Adama
Trunečky… Jenom Marek Jelínek bude živě
streamovat z Fabriky svůj cestovatelský večer
o Africe 1. listopadu.
Tak to všechno jsme měli připravené v listopadu tohoto roku. Zatím nic nerušíme, jenom posouváme. Neboť jsme optimisté a věříme, že
se vše v dobré obrátí a my budeme moci otevřít kino, divadla, muzeum. A tak sledujte naše
internetové stránky a svitavskou televizi a taky
výlepové plochy a taky klidně zavolejte…
Pořady nerušíme, hledáme spolu s umělci
a agenturami nové termíny – nejlépe na jaře
2021. Ten rok už bude určitě dobrý a my se
vrátíme k životu, který nám všem připadal
stále stejný a obyčejný. Však dnes víme, že
byl úžasný, čarovný, neopakovatelný, neobyčejný – plný nových filmů, krásných divadel,
zajímavých výstav, nezapomenutelných koncertů. A to všechno nás brzo čeká! Těšte se,
těšíme se.
Petr Mohr
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Proč není
kalendář akcí

Během září byli pasováni druháčci na čtenáře knihovny – ZŠ T. G. Masaryka.

Městská knihovna

Milé čtenářky, milí čtenáři, pokud vám
v aktuálním čísle Našeho města chybí
pravidelný kalendář akcí, tak vězte, že
nám také. Pro městské kulturní instituce
jde o primární informační kanál, kterým
vás zpravujeme o připravovaných výstavách, koncertech, divadelních představeních a podobných akcích. V současné
době by však zveřejnění kalendária bylo
spíše matoucí, protože nikdo z nás neví,
jakým směrem se bude epidemiologická
situace vyvíjet, přičemž se zdá být pravděpodobné, že ani listopad nebude kulturním akcím přát. Sledujte proto, prosím,
naše webové stránky a facebookové profily, kde vás budeme informovat o všech
aktualitách a v případě optimistického
scénáře také o programu na první neděli
adventní, která v letošním roce připadne
na poslední neděli v listopadu.
Hynek Stříteský, ředitel muzea

Knihovna v době omezení: přijď te, až to situace dovolí...
Městská knihovna zůstala jako jediná kulturní
organizace ve městě otevřena. Poskytujeme
v souladu s bezpečnostními opatřeními (roušky, dezinfekce, rozestupy) základní služby, tzn.
půjčování a vracení dokumentů, přístup k internetu, tisk a kopírování. Kromě knih a časopisů půjčujeme také audioknihy, hudební CD,
e-knihy, stolní hry či didaktické pomůcky
(montessori hračky, Albi tužky apod.). Čtenáři
mohou využít službu „zabookuj“ (objednat si
knihy z domu přes katalog a pak si je u výpůjčního pultu vyzvednout), a omezit tak pobyt
v knihovně na nezbytně nutnou dobu, a také
možnost platby kartou. Knihy lze vracet 24 hodin denně do biblioboxu před Fabrikou. Pro
imobilní občany a čtenáře starší 65 let nabízíme donáškovou službu (objednávky přijímáme
na tel. čísle 461533295 či emailem knihovna@
booksy.cz).
Listopad v knihovně je každý rok věnován především dětem, nejinak tomu mělo být i tento
rok. Měli jsme připravený bohatý program nejen pro děti, ale také pro mládež (Den pro dětskou knihu, kluby pro nejmenší děti, filmový
klub se Strážci galaxie, fantasy klub s karetní
hrou Boj o Bradavice či odpoledne s hrdiny
televizního seriálu Stranger Things). Představit
knihovnu mladým lidem je jeden z našich cílů
do budoucna. Chystáme nový „teen“ prostor,
kde budou moci mladí lidé trávit volný čas
nebo se připravovat do školy. Zájemci, kteří by
se rádi aktivně podíleli na tom, jak by měl
„teen“ prostor vypadat, jak by se mohl jmenovat a jaké služby nabízet, mohou napsat
na email mo@booksy.cz. Až nám situace dovolí, rádi se s nimi sejdeme a prodiskutujeme
možnosti, jak knihovnu představit mladým lidem nejen jako půjčovnu knih.
Jediné, co s jistotou můžeme uskutečnit, je
vyhlášení celoroční hry na podporu čtenářské
gramotnosti Lovci perel, která je určena dětem
všech věkových kategorií (předškoláci, mladší
a starší školáci). Úkolem je přečíst knihu ozna-
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čenou samolepkou s obrázkem perly (perlorodka) a splnit úkoly na základě porozumění
textu. Součástí hry jsou i doplňující otázky
a úkoly vyžadující kreativitu a zapojení fantazie. Za každou přečtenou knihu a splněné úkoly získává dítě „perlu“. Příští rok v listopadu
proběhne slavnostní vyhodnocení a nejlepší
lovci (čtenáři) budou odměněni.

Ostatní plánované akce pro veřejnost (např. přednáška speciálního pedagoga Jiřího Haldy, promítání dokumentu o Černobylu) proběhnou v náhradním termínu. Pokud by se cokoliv změnilo,
budeme vás informovat na našich webových
stránkách či Facebooku.
Marta Bauerová
Psáno dne 19. 10. 2020. Pozn. red.: knihovna
uzavřena od 22. 10. 2020.

Svoboda, výchova, vzdělávání: konference
svobodných a demokratických škol
Rádi bychom vás pozvali na konferenci, kterou pořádáme 27. 11. 2020 ve Fabrice Svitavy.
Je to pro nás veliká výzva a neopakovatelná
příležitost, ze které máme radost. Začínáme
v 9 hodin, kdy po se po úvodu formou Pecha
Kucha Night (zde Day) představí osm svobodných a demokratických škol. Pozvání přijaly například Co-libri, Donum Felix, Ježek
bez klece.
V dopolední části následují workshopy. Účastnice a účastníci si mohou zvolit jeden ze čtyř
workshopů, které vedou zkušené lektorky
a lektoři. Témata jsou Motivace a sebereflexe,
Demokratické procesy ve škole Donum Felix
naživo s příkladem využití IT, Hra jako základ
učení a Role učitele při sebeřízeném vzdělávání. Případně, pokud se chcete seznámit
a sdílet zkušenosti, tak se můžete síťovat při
networkingu.
Po polední pauze a kávičce jsme připravili blok
přednášek a panelové diskuze. Zde vystoupí
například významná psycholožka Jana Nováčková nebo ředitel kladenské svobodné školy
Vladimír Dobeš.
Celým dnem nás bude provázek Zdenka Celá
Hanyšová. Dopolední a odpolední část konference je díky finanční podpoře z projektu
„MAP II a Implementace MAP OPR Svitavy“
zdarma.
Večer od 18.00 začne Benefiční výjezdní Du-

šeK. Spolu s Jaroslavem Duškem budou
na pódiu paní Jana Nováčková, Vladimír Dobeš nebo z dalších hostů např. Irena Janíková.
Cena večerní části je 350 Kč. Výtěžek z akce
bude následně využit na vznik svobodné demokratické školy v našem regionu.
Změna programu je samozřejmě možná. Pokud nám opatření dovolí konferenci uskutečnit, bude to skvělé. Případně ji přesuneme
na bezpečné datum:-)
Akci propagujeme na facebooku a na www.
cestou-spolu.cz , kde uvidíte kompletní program. Vše vám také zodpovíme a přihlašovat
se můžete na konferencesvitavy@gmail.com.
Těší se na vás pořadatelé.
Monika Čuhelová, Světlana Kluková, Jan Mazák,
Daniela Skotáková a František Žáček

Naše město
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čerty, kteří mají zájem se pekelné jízdy účastnit, aby kontaktovali pekelného písaře Sirkuše
na čertovské hotline 734 287 285.
Ondřej Komůrka

žili nejen Svitavští, ale i družstva z okolí. Přestože první místo obsadil tým z České Třebové,
druhé a třetí patřilo družstvům ze Svitav.

SVČ Tramtáryje

Svatomartinský lampionový průvod netradičně?
Každoročně vždy v podvečer 11. listopadu
na svátek sv. Martina se náměstí ve Svitavách
promění v živého světélkujícího hada a park
Jana Palacha oblékne ve tmě barevný háv
a stane se cílem všech účastníků tradičního
svatomartinského průvodu. I pro letošní rok
tomu nemělo být jinak, ale…
Bohužel v současné podivné době žijeme
všichni ze dne na den, protože epidemiologická situace nám nedovoluje nic plánovat, natož
organizovat. Nechci být falešným prorokem,
ale domnívám se, že pochod za sv. Martinem
letos zřejmě neproběhne, alespoň ne tak, jak
jsme všichni zvyklí. Máme vymyšlenou náhradní variantu, ale…
Sledujte proto naše webové stránky www.svc.
svitavy.cz, fb profil a další dostupná média, kde
vás o případném konání akce a její formě budeme informovat. Přejeme všem pevné zdraví
a hodně sil.
Za tým pracovníků SVČ Tramtáryje
Ondřej Komůrka
Pekelný Mikuláš
První adventní víkend je vždy ve znamení rozsvícení vánočního stromu, ale také proměnou
nadačního domu J. Plívy na nefalšované peklo
s čerty a Luciferem a přívětivé nebe se svatým
Mikulášem s početnou andělskou družinou,
kde nechybí i poněkud bláznivý anděl Petronelek. První letošní advent připadá již na 28.–
29. listopad. Pokud nám to všem epidemiologická situace dovolí, přijďte si vyzkoušet jedinečnou zážitkovou cestu, vhodnou pro celou
rodinu. Vzhledem k omezené kapacitě pekla
je potřeba si cestu peklem předem zamluvit
v termínu od 9. 11. do 25. 11. Více informací se
dozvíte na stránkách www.svc.svitavy.cz nebo
na fb profilu SVČ Tramtáryje.
Pokud se neodvážíte do pekla, což by mimochodem byla velká škoda, můžete vidět kompletní čertovské osazenstvo na vlastní oči, a to
v neděli 29. 11. na náměstí Míru ve Svitavách
od 17.30, kde se vám všichni představí v pekelné jízdě. Tímto také svoláváme všechny

MC Krůček

Vážení a milí příznivci!
Od 15. 10. 2020 minimálně do 3. 11. jsme bohužel letos již podruhé z důvodu epidemiologické situace a nařízení vlády všechny aktivity
v Krůčku museli dočasně omezit. Do odvolání
tak neprobíhají kluby, ale nebojte se, některé
aktivity přesouváme do online prostředí. Přejeme všem pevné zdraví a věříme, že se brzy
uvidíme. Pro aktuální informace sledujte náš
web www.kruceksvitavy.cz a https://www.facebook.com/mckrucek. Již zaplacené kurzovné,
permanentky ad. uhrazené příspěvky nepropadají. Věříme, že budeme moci v listopadu
zase otevřít a plánujeme pro vás již nyní další
akce – interaktivní seminář Úvod do Montessori vzdělávání, vzdělávací seminář Sociálně-právní minimum pro rodiny, workshop Nenásilné komunikace, kurz Nošení dětí, Kulatý stůl
na podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra, workshop vyrábění adventních
věnců ad. Halloweenské slavnosti jsme museli zrušit, ale doufáme, že si to vynahradíme
na jiné naší akci pro veřejnost, a to hned, jak
to bude možné. O všech termínech vzdělávání a dalších akcí vás budeme informovat, jakmile je budeme znát. Děkujeme vám za vaši
přízeň a podporu.
Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů

Ceny Senior roku
Výjimečné seniory a seniorské kluby z celé
republiky ocenil při příležitosti Mezinárodního
dne seniorů již poosmé projekt SenSen (Senzační senioři). Jeho cílem je upozornit širokou
veřejnost na nejstarší spoluobčany, kteří přes
svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění
kolem sebe a nezištně pracují pro druhé. Výjimečné jednotlivce i spolky vybírala porota
v letošním roce ze 101 nominací. Za velký
úspěch proto považujeme umístění svitavského klubu seniorů, který v kategorii Nejlepší
klub roku 2020 získal 3. místo. Patronát nad
cenou převzala herečka Simona Stašová.
Fit senior roku 2020
Senioři 60+ se v září sešli v areálu zimního stadionu na první ročník sportovních aktivit, kterou organizačně a obsahově zajišťovalo Středisko volného času Tramtáryje. Ve zvládnutelných disciplínách, jako například hod
na přesnost, šipky, pétanque a dalších, soutě-

Sportovní den v Pardubicích
Sportovně založení senioři reprezentovali naše
město i na krajských sportovních hrách v Pardubicích. Také zde slavili úspěchy, pánové
Pražák, Hábik a Nečas získali celkem 1 zlatou,
1 stříbrnou a 3 bronzové medaile, za ženy Svitavy úspěšně reprezentovala Dana Gregorová,
která vyhrála 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Všem sportovcům gratulujeme!
Sledujte aktuální informace na nástěnkách
a webových stránkách klubu! Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy

Členové dbají na svoje zdraví samostatně
Slíbili jsme ohlédnutí za výletem, který se dlouho plánoval. Nejprve plavba po Baťově kanále
z přístaviště Spytihněv na lodi Morava. Počasí
umožnilo setrvávat většině účastníků na horní
palubě. Bylo jedinečné sledovat v plné kráse
představení přírody na březích „Baťáku“ a řeky
Moravy, mezi nimiž vedla plavba. Okolí nabídlo účastníkům možnost sledování snažení rybářů, projíždějící skupiny cyklistů, setkání
s projíždějícími loděmi výletníků i nevšední
pohled na zámek v Napajedlích.
Dále jsme navštívili Čechy pod Kosířem. Zámek je spjatý s malířem Josefem Mánesem,
vytvořil zde soubor pláten zobrazujících hanácké kroje a další plátna, vystavená právě
na zámku. V době výletu našich členů se konala vzpomínková oslava na počest tohoto
umělce. Navštívili jsme ojedinělou expozici
„Muzea kočárů“, dokumentujícího um, zručnost
a dnes již opomíjený důkaz oddání se řemeslu,
nejen z doby, kdy byly tyto skvosty vytvořeny.
Obdiv patří restaurátorům, kteří z často trosek
původních odkrývají jak estetické, tak technické finesy v okázalém provedení, především
pohřebních vozů. Jedinečnost muzea je
i v tom, že je provozováno zájmovým spolkem,
byť částečně podporovaným Olomouckým
krajem, a obcí Čechy pod Kosířem. Návštěva
expozice zanechala v návštěvnících poznání,
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že síla ducha a dovednost dokáže otevřít jiný
pohled na dosud nepoznané.
Činnost naší organizace, záměry s vycházkami
i plány na výlety jsou odvolány z důvodů, které
není třeba zmiňovat. V ohrožení je i konání výroční chůze ZO Kardio. Výbor došel k názoru,
že do doby, než bude situace příznivější pro
společná setkání, vyzývá členy, aby posilovali
nejen ducha a mysl, ale samostatnými aktivitami, například vycházkami do přírody, čerpali
potěšení a síly pro zdolání nadcházející zimy
a těšili se na první možné setkání s kamarády,
nejen z naší organizace. O příležitostech budou
informováni v lokálních tiskovinách i elektronicky. Členům, nečlenům i dobrým lidem přejeme
sílu a zdraví v každém dni.
Josef Zavřel

Charita Svitavy

Posílená Charita – Vyfič ze zajetých kolejí!
Tak se jmenuje projekt, do kterého jsme od října naskočili v Charitě Svitavy společně se
všemi pracovníky. Tři roky se budeme vzdělávat, pracovat na sobě, dokumentech organizace a služeb, rozšiřovat své obzory a kompetence. Díky procesu, do kterého vstoupíme, se
chceme stát organizací podporující občanskou společnost, organizací, která mění místní
komunitu a svým příkladem a přístupem ukazuje, jak účinně podporovat, pomáhat a přistupovat k lidem se sociálním znevýhodněním.
Naším záměrem je stát se moderní a efektivní
organizací, která dokáže podpořit klienty v aktivním, samostatném a zodpovědném způsobu
života. Spolupracovat na tom budeme např.
s partnerskou organizací Skok do života, která
se touto cestou vydala úspěšně. Zmocňující
přístup – empowerment, který je ústředním tématem našeho snažení v projektu, je v prostředí sociálních služeb inovativní a v kraji víceméně ojedinělý. Díky projektu uvítáme v Charitě
Svitavy skvělé lektory a odborníky, kteří nám
pomohou „vyfičet ze zajetých kolejí“. Chceme
měnit sociální práci. Chceme měnit společnost.
A jdeme do toho s odvahou! Rádi přizveme svitavské občany, aby se na tom podíleli s námi,
o výsledcích naší práce vás budeme průběžně
informovat na našich webových stránkách.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit
neziskových organizací. Projekt je financován
z Fondů EHP a Norska.
Vendula Kouřilová

Děti patří domů

Chcete se stát průvodcem dítěte z dětského
domova?
Přemýšleli jste někdy o tom, co dělá 8 tisíc dětí
z dětských domovů celé dny, proč nemohou
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být se svými rodiči nebo s kým tráví Vánoce?
Nejvíce ze všeho těmto dětem chybí podpora blízkého člověka, se kterým mohou v životě počítat.
Proto HLEDÁME – ve spolupráci s dětskými
domovy v našem kraji – průvodce – DOBRODĚJE – pro tyto děti. Nejedná se o náhradní
rodinnou péči, ale o přátelství, do kterého obě
strany dávají, co momentálně mohou – čas,
energii, důvěru, dovednosti a zkušenosti.
Pokud se chcete stát takovými DOBRODĚJI
nebo pokud vás toto téma zajímá, i když si nejste jistí, zda je to vaše cesta, chtěli bychom vás
pozvat na otevřený seminář, kde si budeme
povídat o tom, jaké tyto děti jsou a co vlastně
potřebují. Seznámíte se s lidmi, kteří tento krok
již udělali, i s těmi, kteří jako děti mohli podobnou nabídku využít. Budete mít příležitost zeptat se na vše, co vás zajímá, a zvážit, jestli se
budete chtít také zapojit. Seminářem vás provedou pracovníci organizace Děti patří domů,
z. s., Dagmar Zezulová a Lukáš Daniš.
Seminář se koná v coworkovém centru na náměstí Míru 48 ve Svitavách v neděli 8. listopadu
od 9 do 15 hodin. Bližší informace a přihlášku
najdete na www.detipatridomu.cz/dobrodej
nebo na telefonním čísle 608 748 217.
Dagmar Zezulová

Svaz postižených civilizačními
chorobami Svitavy

Po půlroční pauze nám svitla naděje, že se
vracíme zpět do běžného života. Měsíc září byl
toho důkazem. Uspořádali jsme pro naše členy několik akcí. A že se naši členové chtějí
bavit a užívat života plnými doušky, dokazuje
účast na těchto akcích.
Dne 4. září jsme se zúčastnili Dne seniorů, který pro nás připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého ze sociální a zdravotní oblasti.
Odpoledne nám zpestřili svým vystoupením
muzikanti pod vedením Jaroslava Dvořáka.
Dne 8. září se vydalo 50 členů na celodenní
výlet do Brna. Plavba lodí, návštěva hradu Veveří a prohlídka Blanických rytířů v jeskyni
Rudka byla velkým zážitkem, který umocnilo
krásné počasí.
Dne 15. září si 50 členů užilo tři hodiny v termálních lázních v Losinách.
Dne 24. září pro nás středisko volného času
Tramtáryje uspořádalo 1. ročník „ FIT SENIOR
2020“. Zde soupeřilo 6 družstev ve sportovních
disciplínách.
Tečkou měsíce září byl léčebně rekondiční pobyt 30 členů ve Třech studních. Vycházky krásnou Vysočinou, cvičení v bazéně, večer s country hudbou a vzorná péče personálu hotelu
„U Loubů“ byly balzámem na duši i na těle.
Nezapomněli jsme ani na našich 79 jubilantů.
Jelikož nebylo možné společné setkání, obdrželi od svých úsekových důvěrníků dárkový
balíček s blahopřáním.
Věříme, že všechny tyto akce nás posílily natolik, že dokážeme ve zdraví překonat nastávající
krizové období. Z důvodu vládního opatření
a ochrany vašeho zdraví rušíme do konce roku
2020 všechny plánované akce včetně úředních
hodin v kanceláři. Případné změny včas oznámíme. Sledujte nástěnky a webové stránky.
Přejeme vám duševní i tělesnou pohodu a budeme se těšit na setkání s vámi. Marie Grmelová

Fotoklub Svitavy

Úspěšný rok svitavských fotografů
Svitavští amatérští fotografové měli úspěšnou
sezónu. V jubilejním 50. ročníku Národní soutěže
a výstavy amatérské fotografie, což je nejprestižnější česká amatérská soutěž, obsadili v kategorii týmů 1. místo za soubor fotografií Padesát –
smysl nebo význam? K vyhlášení došlo ve svitavské Fabrice v říjnu, běžně se tak děje
každoročně na jaře. Do vítězné kolekce přispěli
Zdeněk Špelda, Milan Báča, Ditta Kukaňová,
Dana Jasanová, Lubica Smékalová, Klaus Müller,
Jaroslav Mareš a Tomáš Kukaň. Fotoklub se každoročně zapojuje do Ratibořického mapového
okruhu. Jde o jakousi putovní výstavu 19 českých
a polských fotoklubů, která je zároveň soutěží.
Do 49. ročníku se zapojilo 380 fotografií od téměř
200 fotografů. V jednotlivcích si nejlépe vedl Jaroslav Mareš, který se umístil na 9. místě. Fotoklub Svitavy získal celkové 7. místo mezi fotokluby. Historie organizované činnosti svitavských
fotografů-amatérů sahá až do meziválečného
období, úspěchy začali získávat fotografové
od 50. let 20. století, kdy ve Svitavách vzniklo
hned několik fotokroužků. V 90. letech činnost
fotoklubu upadla, obnovena byla v roce 2004.
Členové se scházejí pravidelně ve Fabrice, zapojují se do řady projektů, pořádají fotovýlety, občas
také své fotografie vystavují.
Milan Báča

Patchworkový klub PAPIKL

Zveme vás na prodejní výstavu patchworku
Koncem listopadu bude pro obdivovatele patchworku opět připravena malá předvánoční výstava, kterou členky patchworkového klubu PAPIKL
pořádají v obchůdku Fantazie (nám. Míru 26).
Výstava se koná v pátek a sobotu 27.–28. 11.
2020, otevřeno bude od 9 do 17 hod. Návštěvníky čekají vánoční patchworkové inspirace, prodej
výrobků a veškerý sortiment obchůdku, včetně
dárkových poukazů. Těšíme se na setkání s vámi.
Za členky klubu PAPIKL
Zuzana Kořístková

Naše město
SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (26. díl)

Petra Suková

Je možné, že černá díra v centru naší Galaxie měla nepřímo vliv na vznik naší sluneční soustavy, říká teoretická fyzička Petra Suková. Získala titul Ph.D. na matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy, nyní pracuje v Astronomickém ústavu při Akademii věd. Kromě jiného se
zabývá výzkumem černých děr, je ale i manželkou a matkou dvouapůlletého synka Jindříška.

Ve Svitavách jste žila od 1. třídy do maturity,
pojmenujete nejranější vzpomínky?
„Do Svitav jsme se s maminkou přestěhovaly
dva dny před začátkem první třídy, předtím
jsem bydlela v rodné Praze a po rozvodu rodičů i u babičky v Jedlové. Maminka pracovala
na dopravním inspektorátu ve Svitavách
a když získala byt, stěhovaly jsme se do Lánů.
Pamatuji se, že jsem byla trochu vyjukaná, protože v pro mě neznámém městě jsem hned
začala chodit do školy. Naštěstí jsme bydlely
naproti základní škole, na kterou jsme viděly
z okna, takže to velký problém nebyl. Ve škole
byla trochu nevýhoda, že jsem nikoho neznala, ale rychle jsem si kamarády našla. S novými
kamarády jsem trávila hodně času venku, chodívali jsme po sídlišti, jezdili na kole, hráli si
v parku za penzionem nebo pouštěli draky
na poli za školou, i v místech, kde nyní stojí
domy. Chodili jsme k Lánskému rybníku, kde
jsme sbírali bylinky do sběru, například kopřivy hluchavky s tehdy astronomickou výkupní
cenou asi 300 korun za kilogram. Rané dětství
jsem trávila hlavně v Lánech, po páté třídě
jsem nastoupila na gymnázium, které je téměř
na opačné straně města, poznala jsem nové
lidi a začala se orientovat i v ostatních částech
Svitav.“
Vaše učitelka matematiky z gymnázia říká, že
jste byla znalostmi daleko před ní a že jste jí
někdy pomáhala vysvětlovat učivo… čím si
Vás matematika získala?
„Myslím, že naše paní třídní Vévodová maličko
přehání, jak se říká:-). Pravda ale je, že matematika mě bavila a prostě mi víceméně šla
sama. Podobně jsem na tom byla i s fyzikou,
ani s dalšími předměty jsem neměla problémy.
Na nižším gymnáziu jsem se účastnila různých
soutěží, ale neměla jsem jasno v tom, kam
směřovat dále. Ve škole jsem chodila do reci-

ťáku, nyní to je DOcela MAlé divadlo Svitavy
pod vedením paní Obloukové, se kterým jsme
několikrát postoupili do národního kola přehlídek. Navštěvovala jsem i uměleckou školu,
hrála jsem na klavír a chodila do výtvarného
kroužku. S ním jsme v létě jezdili na Štáflovu
paletu, kde jsme pod vedením Ivany a Pavla
Fialových několik dní strávili na hradě Lipnici
nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě a vytvořená
umělecká díla jsme tam na konci pobytu vystavovali. Všechny tyto aktivity mi přinesly
dobré kamarády, spoustu zábavy a také zkušeností a moc ráda na ně vzpomínám.“
Už z gymnázia jste jezdila na semináře
na Karlovu univerzitu.
„Já jsem hodně ráda četla, hlavně literaturu
science-fiction, ale také různé populárně naučné publikace, třeba Elegantní vesmír
od Briana Greena, První tři minuty Stevena
Weinberga, klasickou Stručnou historii času
od Stevena Hawkinga či z českých autorů
Vesmír, jaký je od Jiřího Grygara. Asi tomu
pomohlo i to, že táta, ač vystudovaný stavební inženýr, také strávil rok na matematicko-fyzikální fakultě a o podobné věci se zajímal,
takže jsme je i společně probírali. Když jsem
pak přibližně v sextě začala řešit, jaký obor
studia na vysoké škole si vybrat, padlo mi
jako první do oka matematické inženýrství
na ČVUT. A při brouzdání po informacích
ke studiu jsem se náhodou dozvěděla o letních a zimních školách matematiky a fyziky,
což jsou tábory, které pořádají studenti UK
pro středoškoláky. To mě nadchlo a s jedním
spolužákem z gymnázia jsem se táborů zúčastnila. Tábory byly skvělé, spřátelila jsem se
s mnoha lidmi podobného věku a zaměření,
také s organizátory, studenty matfyzu. Tábory
byly nabité zábavným programem se spoustou propracovaných her, nechyběly přednáš-

ky z matematiky, fyziky a informatiky. Tam
jsem se tedy poprvé dostala do styku s “matfyzáckým prostředím” a také třeba se základy
vyšší matematiky nebo se zajímavostmi z fyziky a astrofyziky. Pokračovala jsem fyzikálním korespondenčním seminářem a díky relativně slušným výsledkům jsem se zúčastnila dvou soustředění. Dozvěděla jsem se
i o sérii přednášek z moderní fyziky pro veřejnost pořádané Ústavem teoretické fyziky,
které jsem několikrát navštívila. Získala jsem
tak povědomí o základech vyšší matematiky,
je tedy pravda, že v posledním ročníku jsem
byla v matematice asi už trochu napřed. Intenzivní kontakt se studenty MFF pak vedl
k rozhodnutí, že si podám přihlášku na obecnou fyziku na MFF UK. Tyto zkušenosti a znalosti pro mě byly v 1. ročníku velmi cenné,
protože při studiu fyziky bohužel nároky probírané fyziky na znalosti matematiky předbíhají minimálně o semestr před tím, co se učí
v matematice. Vím, že pro některé spolužáky
byly začátky na matfyzu poměrně krušné,
protože na některých středních školách se
potřebná látka v matematice vůbec neprobírala, a bylo pro ně pak těžké držet krok na fyzikálních přednáškách.“
Jste teoretická fyzička, co si pod tím vlastně
představit? :-) Co Vás z fyziky baví, co třeba
vůbec ne?
„Teoretického fyzika si každý představuje jako
zmateného, v běžném životě nepoužitelného
strýčka s účesem a lá Einstein. Něco na té
představě je :), ale na matfyzu a v Ústavu teoretické fyziky, kde jsem vystudovala pod vedením docenta Semeráka, se samozřejmě vyskytují i ženy, i když jsme stále poměrně vzácné
v poli mužských kolegů. Dříve teoretickému
fyzikovi stačila k práci pověstná tužka a papír,
a i když i dnes takoví vědci stále existují, většinou dnes potřebujeme spíše počítač, případně
superpočítače, a to zvláště v oblasti astrofyziky.
Já jsem se během studia zaměřila právě
na obecnou teorii relativity a fyziku plazmatu
v kombinaci s teorií nelineární dynamiky a chaosu. Metody užívané v teorii chaosu jsem si
vyzkoušela i v zcela jiném kontextu při půlroční stáži na Texaské A&M Univerzitě v College
Station v Texasu. Po obhajobě doktorské práce
jsem pak tři roky působila jako postdoktorský
pracovník v astrofyzikální skupině profesorky
Janiuk v Centru teoretické fyziky Polské akademie věd ve Varšavě a tam jsem se více zaměřila na oblast astrofyziky. Nyní pracuji jako
vědecký pracovník v Astronomickém ústavu
Akademie věd, zajímá mě oblast astrofyziky
a fyziky vysokých energií, kosmologie nebo
gravitačních vln, ráda si ale přečtu nebo se pobavím i o zajímavých objevech z dalších odvětví. V dnešní době je ovšem vědecký výzkum
tak rychlý, že je těžké sledovat všechny novinky i jen ve svém oboru, natož v nesouvisejících
odvětvích. S čím jsem naopak během studií
trochu bojovala, tak to byla kvantová teorie
pole, ne snad, že by mě nezajímala, ale byla
pro mě těžká k uchopení, možná i pro to, že
běžná fyzikální intuice zde příliš nefunguje.“
Čím Vás okouzlily černé díry, jejichž studiem
se zabýváte?
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„Moje práce z valné většiny spočívá v numerických simulacích akrečních toků na černé
díry, tedy zajímáme se o to, jak se chová hmota za extrémních podmínek v okolí černých
děr. Při pádu na černou díru se plyn extrémně
zahřívá a svou potenciální energii pak vyzařuje v celém spektru elektromagnetického záření. Černé díry tak paradoxně tvoří srdce většiny nejenergetičtějších objektů ve vesmíru,
které můžeme pozorovat, některé z nich, takzvané kvasary, přitom leží téměř na “opačném
konci vesmíru”. Podíváme-li se na oblohu, ne
pomocí běžných optických teleskopů, ale pomocí rentgenových satelitů a detektorů záření
gamma či radiových teleskopů, zjistíme, že
vesmír zdaleka není klidné a tiché místo, jak
se může za bezmračných večerů pod hvězdnou oblohou zdát. Naopak, děje se v něm
mnoho zajímavých věcí, většina objektů má
velmi proměnnou světelnou křivku, a to včetně
extrémně vzdálených kvasarů, některé zdroje
trvale vyzařují v různých vlnových délkách, ovšem s časově proměnnými vzory, jiné jsou
naopak přechodné, ale zato během krátkého
okamžiku extrémně jasné a další patří mezi
nejpřesnější hodiny ve vesmíru. Ukazuje se, že
společným jmenovatelem těchto na první pohled odlišných objektů jsou jevy provázející
silně zakřivený prostoročas v blízkosti gravitačně zhroucených objektů, tedy černých děr
nebo neutronových hvězd, a chování hmoty
v jejich bezprostředním okolí, které se snažíme
detailně pochopit.“
Co by měli lidé o černých dírách vědět? A lze
jejich existenci, význam propojit s běžným
životem?
„Ač by se mohlo zdát, že černé díry jsou abstraktní pojem, který s naším životem moc nesouvisí, není to tak úplně pravda. Po začátku
rentgenové astronomie se ukázalo, že mnoho
z objektů, které můžeme ze Země pozorovat,
jsou poháněny černými dírami. Supermasivní
černé díry o hmotnostech miliónů až miliard
slunečních hmotností se pravděpodobně nacházejí v jádru každé galaxie a ovlivňují jejich
vývoj, včetně tvorby hvězd. Je tedy možné, že
černá díra v centru naší Galaxie měla nepřímo
vliv na vznik naší sluneční soustavy. V akrečních
discích kolem čerstvě vzniklých černých děr
z kolabujících hmotných hvězd nebo srážek
neutronových hvězd nebo ve vnějších obálkách
supernov dochází k nukleosyntéze, tedy tvorbě
těžkých prvků, např. zlata, platiny nebo stříbra.
Díky jejich rozptýlení do mezihvězdného prostředí se pak nacházejí i na Zemi. Společné
celé astrofyzice a astronomii a vědě obecně je
to, že pro výzkum potřebujeme technická zařízení, která dosahují na hranici aktuálních technických možností. Proto mnoho technologií,
které byly speciálně vyvinuty pro astronomické
účely, posléze přecházejí do běžného života,
příkladem můžou být například CCD čipy
do kamer nebo technologie bezdrátových přenosů dat, WiFi sítí a mobilních sítí. I samotný
web, alias systém www stránek, spatřil světlo
světa ve švýcarském CERNu původně pro potřeby fyziků spolupracujících v této obrovské
laboratoři částicové fyziky a fyziky vysokých
energií, kteří mezi sebou potřebovali rychle
a snadno sdílet informace.“
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Svitav přestěhovala do Prahy, aby mohla hlídat
vnuka a umožnit mi poměrně bez starostí návrat do práce. Díky tomu se mi zatím daří
v práci dobře pokračovat, ovšem současný
projekt, na kterém pracuji, končí v půlce příštího roku. Na začátku roku jsem podala žádost
o grant ke Grantové agentuře ČR s projektem
týkajícím se výzkumu interakcí komponent
v blízkém okolí supermasivních černých děr
a nyní s kolegy čekáme na výsledky.“

Výzkumem černých děr se v Čechách věnuje
málo lidí, spolupracujete tedy se zahraničními
kolegy?
„Asi nejdůležitější zahraniční spolupráci, kterou
mám s astrofyzikální skupinou na CFT ve Varšavě, jsem navázala během své postdoktorské
stáže. Přihlásila jsem se do veřejně vypsaného
konkurzu v závěru svého doktorského studia,
aniž bych lidi z CFT předtím znala. Ačkoliv to
dříve nebylo úplně pravidlem, dnes je zahraniční zkušenost pro vědeckou kariéru v podstatě
nutností. To má zaručit, že mladý vědec získá
mezinárodní kontakty a zkušenost s prací na jiném pracovišti a v cizím jazyce. Z hlediska rozvoje vědecké kariéry se tak jedná o důležitý
krok, někdy je to však složité z rodinného
a osobního hlediska, kdy pro každého nemusí
být snadné opustit rodinu nebo partnera. Já
jsem měla štěstí, že se nám podařilo s manželem, který také pracuje ve vědě, najít postdoktorskou pozici ve Varšavě a poté jsme se oba
vrátili do Prahy, nemusela jsem řešit velké
ústupky mezi prací a osobním životem.“
Vloni jste získala cenu pro mladé vědecké
pracovníky za výzkum jevů v okolí černé díry.
Posunula Vás v dalším bádání?
„Ocenění udělované Akademií věd pro mladé
vědecké pracovníky, které jsem získala v roce
2019, stejně jako Ceny Josefa Hlávky udělované Nadací Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pro talentované studenty vysokých škol
a mladé vědecké pracovníky AV z roku 2017
si nesmírně vážím. Díky nim vím, že moje dosavadní výsledky jsou oceňovány vědeckou
komunitou, že odvádím dobrou práci, která má
ohlas, a že má smysl ve výzkumu pokračovat.
Také doufám, že tato ocenění jsou dobrým
dokladem o mé předchozí práci, což může být
podstatné při posuzování grantových žádostí
a podobně. Vědecká dráha je totiž poměrně
složitá, hlavně v začátcích po ukončení doktorského studia a zvláště pro ženy, pokud
chtějí mít také rodinu.“
Je možné skloubit náročný výzkum a rodinu?
„Přibližně rok a půl po návratu z Varšavy jsem
šla na mateřskou dovolenou. Nyní je synovi 2,5
roku a já jsem se nedávno vrátila do práce. Syn
začal chodit na pár dopolední v týdnu do školky, což je trochu pomoc, jinak se alespoň částečně střídáme s manželem, který je vědecký
pracovník a zároveň vyučuje na matematicko-fyzikální fakultě. Naštěstí jsou naše práce časově poměrně flexibilní a teď lze částečně
pracovat z domu, čímž odpadá část dojíždění
po Praze. Největší pomocí je ovšem moje maminka, která je v důchodu a před rokem se ze

Jaký bude další směr Vašeho výzkumu?
„Já bych ráda pokračovala ve své práci v Astronomickém ústavu a rozvíjela náš předchozí výzkum: jak ve směru obecně-relativistických numerických simulací akrečních toků, kdy nyní
intenzivně pracujeme s profesorem Vladimírem
Karasem a dalšími spolupracovníky na projektu
zabývajícím se průchodem hvězdy akrečním
diskem kolem supermasivní černé díry, tak i udržovala svou předchozí spolupráci se skupinou
profesorky Janiuk z Varšavy na tématu simulací
hvězd kolabujících do černé díry. Také jsem členem výzkumného týmu doktora Lukeš-Gerakopoulose, který tento rok získal prestižní Lumina
Quaruntur na projekt týkající se nelineárních
efektů ovlivňujících pád malých černých děr
na supermasivní černé díry a jak tyto efekty pozmění vyzářené gravitační vlny, což bude důležité pro jejich pozorování detektorem gravitačních vln LISA, vypuštěným Evropskou kosmickou agenturou ESA do vesmíru v příštích letech.“
Vracíte se do Svitav?
„Dříve jsem se do Svitav vracela pravidelně
za maminkou a další rodinou, která žije v Poličce. Když je nyní maminka s námi v Praze,
nedostanu se do Svitav tak často, ráda ale
využiju každé příležitosti, kdy můžu přijet a potkat se s přáteli ze školy. Ráda udržuji kontakt
s bývalými spolužáky, nejvíce s mou spolusedící z gymnázia Adrianou, která má děti v podobném věku. Spolu se snažíme alespoň několikrát do roka sejít a také jsme v kontaktu
přes internet. I třídní srazy jsou vždy vítanou
událostí, kdy se dozvím novinky ze života dalších spolužáků a setkám se i s některými našimi učiteli, s nimiž jsme měli vesměs velmi
dobrý vztah.“ 		
Petra Soukupová
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Družstva žákyň obhájila medailová umístění
I přes jarní omezení sportovní činnosti se atletům podařilo dokončit všechny soutěže družstev. Svitavskému oddílu se tradičně daří bojovat o přední příčky v mládežnických kategoriích.
Letos nám po roce opět udělala radost družstva
mladších žákyň a dívky z přípravek. Po dvou
kolech základní části, kde domácí závod dívky
i chlapci suverénně ovládli a děvčata stejný výkon předvedla i v druhém závodě v Ústí nad
Orlicí, se v krajském finále v Litomyšli se 27. 9.
2020 utkala nejlepší krajská družstva mladšího
žactva. Svitavská děvčata – v čele s nejlépe bodující Barborou Steklou – získala skvělé třetí
místo. Před nimi byly pouze zástupkyně školních atletických klubů z Pardubic a Chrudimi.
Družstvo chlapců ve finále vedli Šimon Kraus
a Jiří Marek a za podpory posil z přípravky kluci
skončili těsně pod stupni vítězů na pěkném
čtvrtém místě. I pro hochy je to skvělý výsledek,
v minulém roce do finále nepostoupili.
Jako favoritky na medailová umístění nastupovala do finálového závodu 4. 10. na svitav-

ském stadionu naše děvčata. Po tuhém boji,
když jako tým získala nejlepší bodový součet
sezóny a vytvořila si řadu osobních rekordů, se
děvčata musela sklonit pouze před družstvem
z České Třebové a vybojovala stříbrnou medaili. Všichni závodníci se již nyní začínají připravovat na halovou sezónu, která by měla
začít v lednu 2021 oddílovými závody v domácí hale Šapitó.
Josef Marek

Volejbalové Mistrovství ČR mladších žákyň
(dívky ročníku 2007 a mladší) se mělo uskutečnit na jaře, ale vzhledem k opatřením bylo
nutné změnit systém soutěže a odehrát vše
v září. Kvalifikace byla pouze jednokolová
a hrála se hned první víkend v sedmi kvalifikačních skupinách. Naše hráčky si vedly výborně, ve vyrovnané osmičlenné skupině v Bílovci vybojovaly 2. místo a postup do finálového turnaje. O prodlouženém víkendu tak
odjely do Krnova, kam se sjela nejlepší družstva z republiky. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách po šesti družstvech. Výborně
rozjetý turnaj však přibrzdilo nedělní zaváhání,
kdy si hráčky zkazily postup mezi nejlepších
osm. V konečném zúčtování mladší žákyně TJ
Svitavy obsadily na Mistrovství ČR velmi pěkné
13. místo. Na tomto úspěchu se podílely hráčky: Adéla Burešová, Berenika Kerumová, Karolína Michalková, Karolína Pechanová, Viktorie Pikovská, Nikol Prusáková, Erika Reitschmiedová, Sára Straková, Zuzana Švihelová,
Denisa Trávníčková, Natálie Valešová.
Pavlína Švihelová

Basketbalový oddíl vstoupil do další sezony
Prvními zápasy vstoupil oddíl basketbalu TJ
Svitavy do celkem sedmi soutěží. Muži odehráli první čtyři utkání, z nichž 2 utkání prohráli a 2 utkání dokázali vyhrát. Posledním zápasem bylo „malé derby“ s týmem Litomyšle,
které naši hráči dokázali vyhrát. Junioři U 19
odehráli svá 4 utkání v nadregionální lize.
Na rozdíl od mužů se však vítězství zatím ne-

dočkali. Výkony týmu v některých částech
utkání dávají naději na získání vítězství v některém z následujících utkání. Kadeti U 17
dosud odehráli 2 zápasy nadregionální ligy
a oba se jim podařilo vyhrát. Starší žáci U 15
vstoupili do nové sezóny v nadregionální lize
čtyřmi přesvědčivými vítězstvími. Je škoda, že
díky nedohrané loňské sezóně nedostali tito
hráči možnost bojovat o ligu v kvalifikaci. Celostátní liga by jim slušela. Do celostátní žákovské ligy vstoupili žáci U 14 s bilancí 1 vítězství a 3 porážky. Svými výkony však ostudu
nedělají. Naši mladší minižáci U 12 a nejmladší minižáci U 11 odehráli první dvě utkání
ve svých oblastních přeborech a oba týmy
získaly 2 zasloužená vítězství.
Všem hráčům přejeme spoustu úspěchů v následujících utkáních a věříme, že co nejdříve
dojde k uklidnění současné situace a podaří se
v rozjeté sezóně pokračovat.
David Kresl

Svitavští triatlonisté vzorně reprezentují město
Triatlonisté z 4SPORTS TEAMU Svitavy závodí
a vzorně reprezentují napříč celou republikou
na Českém poháru (Příbram, Karlovy Vary, Račice, Brno, Pardubice), na Mistrovství republiky,
ale i na regionálních závodech. Několikrát se
letos postavili na stupně nejvyšší a svými výkony se někteří řadí mezi top 10 závodníků

Českého poháru. V příštích měsících je čeká
Český pohár v aquatlonu (plavání/běh), který
byl kvůli COVID-19 přesunut z jara na podzim.
Kromě závodění se pravidelně scházejí na trénincích a soustředěních. V týmu vznikl program Silničky pro děti, kdy se snažíme pomoci s materiálním zabezpečením talentovaných
sportovců. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kdo
nám přispěli materiálně
nebo finančně, mimo jiné
i městu Svitavy. Město Svitavy podporuje sport a volnočasové aktivity!
Pokud vás zajímá více z našich aktivit, tak nás můžete
sledovat na facebookovém
profilu 4sportsteam nebo
na webu www.4sportsteam.
simplesite.com.
Laď ka Marková

Sezóna přerušena
I florbal dostal dočasnou stopku z důvodů vládních nařízení. Než se tak stalo, stihla všechna
družstva FbK rozjet své soutěže. Přípravka zahájila v Litomyšli, mladší žáci pak v Poličce.
Oběma družstvům se nadmíru dařilo a většinu
utkání Svitavští vyhráli. Starší žáci se v České
Třebové ve zúžené sestavě turnajem spíše protrápili a výsledkem byly 3 prohry. Je co zlepšovat, především pak účast hráčů na turnajích,
čímž apelujeme na všechny rodiče, neboť právě
zápasy a turnaje mají být odměnou za pravidelné tréninkové úsilí. Ženy doma Na Střelnici remizovaly s Orlicko-Třebovskem (3:3) a prohrály
s Vysokým Mýtem (3:5). Muži stihli v Národní lize
odehrát 5 utkání, ve kterých si připsali 6 bodů
za 2 domácí výhry (Třebíč, Opava) a i s omlazeným kádrem drží 7. pozici v průběžné ligové
tabulce, nejlépe bodujícím hráčem je David
Říha. Všichni členové a fanoušci FbK se již těší
na restart, aby mohli zdárně odehrát jubilejní 25.
svitavskou sezónu.
Lukáš Brýdl
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Vstup do soutěže nebyl pro Tury úspěšný
Tuři mají za sebou úvodních 8 kol Kooperativa
NBL. Nelze však hovořit o úspěšném vstupu
do ligového ročníku. Los nebyl jednoduchý,
protože se začínalo s několikanásobným mistrem z Nymburku, kterému stačilo ovládnout
úvodní čtvrtinu a posledních pět minut zápasu
o 31 bodů a dojít tak k výhře o celkem 23
bodů. Ve druhém kole se do cesty postavila
obzvlášť doma silná Opava a ukázala se ve vší
parádě. Způsobem start-cíl vyhrála o 35 bodů,
kdy už po deseti minutách pohodlně vedli o 17
bodů. I ve třetím kole nás čekal velmi silný soupeř, ke krajskému derby přijely Pardubice. Turům ovšem vyšel závěr utkání a posledních 5
minut vyhráli o 9 bodů, což byl i konečný rozdíl
ve skóre. Po tomto náročném začátku soutěže
měli přijít na řadu snadnější soupeři a samozřejmě i výhry. Bohužel opak je pravdou. Postupně Tuři prohráli velmi slušně rozehrané
utkání v Ostravě, kde z poločasového vedení
o 9 bodů byla prohra nejmenším možným rozdílem. Následovalo utkání v hlavním městě,
po špatném vstupu do utkání přišlo zlepšení
a poločasový rozdíl dvou bodů. Bohužel se
opakoval stejný start i v poločase, na to Tuři
nedokázali odpovědět a nakonec přišla vysoká prohra o 18 bodů. Poslední ze série tří ven-

kovních zápasů měl být odehrán v Ústí nad
Labem. Dva dny před utkáním však přišla zpráva o zjištění nemocných na Covid-19 a utkání
muselo být odloženo. Bilancí jedné výhry
a čtyř porážek skončilo září.
Opravdu nevyvedený vstup do nového ročníku. Opět nás čekali ještě o něco hratelnější
soupeři podle výsledků. Nejdříve jsme hostili
na domácím hřišti, bohužel už bez fanoušků,
Hradec Králové. Po úvodních 15 minutách nenasvědčovalo nic další prohře, protože Tuři byli
ve vedení o 15 bodů. Nepochopitelně však
o něj přišli a v poločase to bylo hubené vedení o bod. Bohužel fatálním selháním v závěru
utkání, který byl prohrán 7:25, přišla další výhra, tentokrát o 11 bodů. S vědomím posledního utkání na nějakou dobu vstupovali svěřenci trenéra Pivody do utkání s Kolínem, kde
se výborným výkonem ukázal ex-Tur Jelínek.
Už v poločase se prohrávalo o 15 bodů a vypadalo to zle. V poločase ovšem přišlo lepší
družstvo a změněnou obranou se dokázalo
dotáhnout na jediný bod. To bylo vše a Kolín
si nakonec došel pro výhru o 10 bodů. Prohry,
až na tu poslední, měly podobný důvod: velmi
nízké procento úspěšnosti střelby a hlavně
práce na doskoku.
Martin Novák

Dogdancing a zkoušky na Cihelně

Ve dnech 4.–6. 9.2020 se v ZKO Svitavy 103 odehrál první seminář dogdancingu, kterého se zúčastnilo 10 týmů ve složení pes a jeho psovod.
K vidění byla celá škála plemen, převládaly border kolie, dogdancing je ale vhodný pro psy
všech velikostí, účastnil se tedy i kříženec jorkšírského teriéra nebo podhalaňský ovčák. Většina týmů se připravovala na zkoušky dogdancingu, které existují ve čtyřech divizích a třech výkonnostních stupních, celkem tedy lze složit 12
zkoušek a získat tak prestižní titul Champion of
Dogdancing. Ve Svitavách však většina týmů
začínala nebo se jednalo o mírně pokročilé, nacvičovaly se tady především zkoušky prvního
stupně, konkrétně jednotlivé prvky a jejich
správné provedení ze strany psa, ale také páníčka. U zkoušek si může každý vybrat podle naturelu svého nebo svého psa, jaká divize mu nejvíce vyhovuje. Heelwork to Music je zejména
o přesné práci psa v pozici u nohy psovoda,
Freestyle zase obsahuje různé populární triky,

jakými jsou otočky, slalom mezi nohama, couvání a další. Musical dressage připomíná hlavně
koňskou drezuru a pes v ní musí předvést plynulý pohyb, serpentiny či pivot. V poslední divizi
jménem Dances with Dogs se musí tanečně
zapojit i páníček, a jako jediná také vyžaduje
účast více rozhodčích, aby byl adekvátně ohodnocen výkon jak dvounohé, tak čtyřnohé části
týmu. Na zkouškách ve Svitavách tak vzhledem
k posuzování pouze jednou rozhodčí tato kategorie nebyla otevřena. Samotné zkoušky se konaly v neděli 6. 9. 2020 odpoledne a sjelo se
na ně přes 20 účastníků. I přes neúspěch některých byly k vidění krásné výkony a bylo vidět, že
na zkoušky se většina přihlášených poctivě připravovala.
Vanda Gregorová
Velký dík patří Vandě Gregorové, která vedla
celý seminář a byla i rozhodčím u zkoušek. Pro
velký úspěch se akce dogdancingu bude opakovat na jaře a podle situace i na podzim.
Zdislava Šmídová

Historické vítězství
Volejbaloví junioři TJ Svitavy si připsali historicky
první vítězství ve své premiérové sezóně v nejvyšší mládežnické soutěži. Na turnaji extraligy
juniorů U21 konaném 10.–11. října v Praze si poradili se Slavií Hradec Králové 3:1. Další dvě utkání sice prohráli, ale po bojovné hře a cenný je
i bod z utkání s Prahou, jejíž soupiska je nabitá
mládežnickými reprezentanty. Petr Sezemský

Mistrovství republiky
v gymnastice
Tak zase po roce… Jupííí, probojoval jsem se
opět na mistrovství republiky. Letos se konalo
v Praze. Kvůli koronaviru byl závod v květnu zrušen. Byl jsem moc smutný, ale věřil jsem, že
v náhradním termínu proběhne vše bez komplikací. V létě jsme ještě s gymnastikou jeli na soustředění do Zlína, kde jsem celý týden hodně
trénoval. Nadešel den D, 19. září 2020. Moc jsem
se těšil. Celý závod se bohužel konal bez diváků, takže mamka s taťkou mohli koukat pouze
za oknem. I tak jsem byl rád za podporu. Vše
začalo slavnostním zahájením. Čekaly mě čtyři
disciplíny – kruhy, prostná, hrazda a přeskok.
Celkově jsem získal 37,020 bodu. Z chlapců
ve své kategorii si letos odnáším 4. místo. Můj
kamarád Jonáš Hlaváček se stal mistrem republiky. Medaile mi utekla jen o pár desetin
bodu. I tak jsem na sebe moc pyšný. Být čtvrtý
na Mistrovství republiky je pro mě obrovský
úspěch.
Honza Marek

V mladších žákyních jsme si vedly také velmi
dobře. Tým reprezentovaly: Adéla Kolísková,
Tereza Lipská, Ella Koudelková, Natálie Marková a Johana Pauková. V konkurenci patnácti týmů jsme obsadili 5. místo. Nejlepší
výsledek měla Adéla Kolísková, která byla
čtvrtá. Škoda, že spadla z hrazdy, protože
od 3. místa ji dělilo jen 0,15 bodu. Ale to nevadí. Byl to pěkný den, konečně jsme zase
mohly závodit. Naše mladší kamarádky si
také nevedly špatně. Byl to jejich první velký
závod a mezi dvanácti týmy obsadily 7. příčku. Za tým cvičily: Michaela Motyčková, Lucie
Bednářová, Agnese Kalousová a Tereza Blaževská. Už se těšíme na další závody. Ten
koronavirus porazíme! :-)
Ella Koudelková
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