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Betlémské světlo
Před námi jsou Vánoce… a kdy jindy než nyní by-
chom měli každý v sobě rozsvítit světlo lásky, 
radosti a pokoje? Symbolem těchto hodnot může 
být tradiční sdílení Betlémského světla. I letos 
budou svitavští skauti předávat na Štědrý den 
od 11 do 12 hodin Světlo pod vánočním stromem 
na náměstí. Bohužel, dnešní doba přináší nejisto-
tu příštích dnů, proto v případě zrušení vánočního 
setkání (sledujte naše webové stránky) si zapalte 
alespoň svíčku a vzpomeňte na své blízké a přá-
tele, na krásné společné okamžiky. Skautské stře-
disko Smrček Svitavy vám přeje radostné prožití 
vánočních svátků a v novém roce mnoho šťast-
ných chvil ozářených světlem radosti. Přejeme 
vám, ať v této obtížné, zmatené a zděšené době 
neztrácíte naději. Jonáš Ingr

Letošní adventní čas 
Letošní advent ve Svitavách bude zkrátka jiný. Stejně jako v jiných městech budou chybět 
tradiční akce: velké trhy, koncerty, hromadná setkávání, ohňostroj. Letos se nepotkáme na před-
vánočním jarmarku na náměstí ani při Vánocích v muzeu. Rovněž Fabrika neotevře své dveře 
při promítání pohádek nebo vyrábění. Všichni z organizací, které pro vás každoročně adventní 
program připravují, se musejí přizpůsobit aktuální situaci a vládním nařízením.

Co tedy letos bude? Rozhodně se můžete tě-
šit na krásný strom, který ozdobí horní část 
náměstí, a rozsvítí ho novými světýlky. Každou 
adventní neděli (začínáme 27. listopadu) bu-
dou náměstím znít koledy a další vánoční me-
lodie. Pokud vládní opatření dovolí, budete si 
moct u výdejních okének koupit kávu, punč 
nebo svařené víno, i jmelí na náměstí sežene-
te. A až půjdete na procházku, zastavte se u fo-
tostěny, která na vás bude čekat před infor-
mačním centrem. Pokud si tu uděláte fotogra-
fii, bude vzpomínkou na zvláštní rok 2020, 
který máme téměř za sebou. 
Každou neděli vám zpříjemní online koncer-
tem Středisko kulturních služeb. Při první ne-
děli to bude dudácký koncert Heleny Petrá-
kové, online se „potkáme“ s Františkem Čer-
ným z Čechomoru při pořadu Na koberečku, 
těšte se na rozhovor a pár písní k tomu. Při 
druhé neděli zahrají Trio Musette a kapela 
Do větru. Sobota 12. prosince bude patřit Ve-

ronice Wildové, která vystupuje s bandem 
Divoko, třetí adventní neděli si užijete písničky 
Pavly Boučkové a vystoupení The Dozing Bro-
thers. Sobotu 19. prosince vám zpříjemní 
svým koncertem svitavská vokální skupina 
Syxtet a poslední adventní neděli pak decho-
vý kvintet svitavských muzikantů a S.U.E. 
Všechny online koncerty bude přenášet i svi-
tavská kabelová televize Comvision.
SVČ Tramtáryje či muzeum pro vás chystají své 
akce, videa, soutěž. Sledujte, prosím, webové 
stránky či facebooky městských organizací, 
zcela jistě vás něčím mile překvapí. 
Silvestrovský ohňostroj a čočkovou polévku 
letos vynecháme. 
Pokud situace dovolí, připravíme pro vás další 
akce. Sledujte proto informační kanály organi-
zací i města. Těšíme se, že se při některé z on-
line či face to face předvánočních akcí potká-
me. Klidný a příjemný advent.
 Petra Soukupová
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Vážení Svitavané,
končí letošní hodně zvláštní rok a na dveře již klepou Vánoce. Letos budou kvůli korona-
viru trochu jiné. Vůni punče v ulicích, setkávání se na předvánočních koncertech, jarmarcích 
či v muzeu, společné sledování rozsvícení stromu nebo silvestrovského ohňostroje bude-
me muset letos oželet. V mnoha domácnostech bude i pod stromečkem méně dárků. Ale 
o tom přece Vánoce nejsou. Měli bychom si najít čas na ty nejbližší a dny volna společně 
prožít ať už u rodinného krbu, tak i v přírodě, užít si smíchu našich dětí a vnoučat, vůně 
vanilkových rohlíčků i jehličí.

Za celý tým pracovníků města vám všem, milí 
Svitavané, přeji krásné prožití vánočních svát-
ků a do nového roku nám všem přeji hodně 
zdraví a osobní pohody.
Věřím, že na jaře již bude dostatek příleži-
tostí pro společná setkání. Navštívíme mís-
ta, o nichž jsme letos mohli jen přemýšlet, 
potkáme se s přáteli, pojedeme na výlety. 

Příští rok snad bude jiný. Ale společné chví-
le s nejbližšími, které jsme s nimi strávili 
letos při obou vlnách pandemie, nám nikdo 
nevezme. 
Hleďme s optimismem do roku 2021, který 
se blíží mílovými kroky. Přeji nám všem hod-
ně zdraví a síly.

David Šimek, starosta města

Mechanický betlém 
svitavských tvůrců
Letošní příprava Vánoc v muzeu je ve zname-
ní „možná, snad, rádi bychom…“.
Ale jsme optimisté, podle PES (protiepidemic-
kého systému) bychom se snad začátkem 
prosince mohli dostat do 3. stupně a otevřít 
alespoň částečně muzeum veřejnosti. Rádi 
bychom, protože víme, že mnozí z vás mají 
období Vánoc spojené právě s návštěvami 
muzea. 
A tak možná se můžete těšit na „Vánoční mu-
zeum úsměvů“ známých malířek Emmy a Bar-
bory Srncových, možná se sejdeme na Štědrý 
večer od 22.00 hodin mezi jejich obrazy se 
svitavskými muzikanty. 
V co ale pevně věřím je, že se budete moci 
přijít potěšit svitavským mechanickým betlé-
mem. Restaurátoři pokračovali v práci celý 
letošní rok, Kamil Andres si na začátku roku 
přestěhoval jednu třetinu betléma do Třebe-
chovic, kde stavěl konstrukci, krajinu, umisťo-
val budovy, figury, vyráběl a propojoval me-
chaniky. Počítal, zaměřoval, zakresloval. Poté 
vše rozebral, přestěhoval do Svitav a právě 
v těchto dnech staví vše znovu v přízemí mu-
zea. V pohybu bude pět a půl metru betléma, 
tedy již 1/3 celého souboru. Těšíme se, že se 
s vámi u něj potkáme, i když zřejmě za ome-
zených podmínek.  Blanka Čuhelová 
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Jak budeme letos slavit Vánoce?
Otázka nijak originální. Odpověď ve chvíli, kdy 
píšu tyto řádky (ani ne polovina listopadu), je 
tak říkajíc „ve hvězdách“. Ostatně hvězda ved-
la mudrce do Betléma k události, která je 
v centru vánočního příběhu dodnes. Tak 
o tom píše biblické Matoušovo evangelium. 
Taky hned pokračuje, jak Josef s Marií a čer-
stvě narozeným dítětem uprchli do Egypta, 
protože vládce Herodes chtěl dítě zahubit. 
Taková vánoční idylka... 
Evangelista Lukáš zas píše o narození ve chlé-
vě. To je to místo, kde bývá obvykle dost vlhko 
a mazlavo, celkem těsno, uvnitř dobytek, mezi 
kterým se člověk opatrně proplétá. Pravda je, 
že ve chlévě bývá aspoň trochu teplo a v kr-
melci (jesle se tomu taky říká) sušeji. Nicméně 
k narození dítěte by si takové místo jeden ne-
vybral. Jenže jinde nebylo kde. Ony „první 

Vánoce“ provázela provizoria a operativní ře-
šení. Můžeme to přijmout jako výzvu. Letos 
nám nezbývají než operativní řešení, která 
moc plánovat nejdou. Podstata poselství 
oněch „prvních Vánoc“ není ani v idyličnosti, 
ani v kdovíjaké pohodě. Spíš jde o ujištění: 
i když není kde hlavu složit, i když u moci je 
krutý a zlý vládce, před kterým se musí prchat, 
nic a nikdo nemá šanci zastavit pronikání Po-
koje a Dobré vůle pro každého. Tak i letošní 
Vánoce, přes všechny otřesy a nejistoty, přes 
všechna omezení a bolesti, můžeme prožít 
jako ujištění o neutuchající síle, která má moc 
proměňovat i tu nejtemnější mysl, otevírat 
uzamčená srdce, dodávat naději a hledat ces-
tu jak šířit pokoj a dobrou vůli přes roušky 
a třeba i přes zavřené dveře. 

Filip Keller, evangelický farář

Evangelická církev
Obvykle vás na tomto místě zveme k vánoč-
ní hře dětí a mladých na čtvrtou adventní ne-
děli a na sváteční bohoslužby. Letos nevíme, 
co bude. Víme, že budeme hledat cestu, jak 
Boží blízkost v daných podmínkách prožít. 
Máte-li zájem, sledujte webové stránky:
svitavy.evangnet.cz.

Římskokatolická farnost
Adventní bohoslužby bývají každou neděli 
ve farním kostele na náměstí v 9.30 hod.
Štědrovečerní bohoslužby 24. 12.: farní kostel 
v 15 h – otevírání Betlému – mše pro rodiny 
s dětmi, půlnoční bohoslužba ve 24 hod.
25. 12., 26. 12. a 27.12.: farní kostel v 9.30 h, 
farní kostel na náměstí. 
31.12.: farní kostel v 16 hod (prohlídka betlému 
je možná před a po bohoslužbách, o svátcích  
a v neděli od 15.30 do 17 hod). Václav Dolák

Pravoslavná církev
25. 12.: bohoslužba v pravoslavné kapli sv. Jiří 
(u vlakového nádraží) začíná v 9 hod. Jiří Kolář

Tříkrálová sbírka 2021: jak to bude
Vážení občané, v prosincovém čísle Našeho 
města charita vždy informuje o tom, jak bude 
probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Letos nám 
však Covid míchá karty, a tak ani my dosud 
nevíme, jakým způsobem největší sbírka v ČR 
proběhne.
Jisté je, že vaše dary, které prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky naše charita získá, slouží, 
a bez nich bychom nemohli uskutečnit mnoho 
dobrého. Letos jsme z výnosu sbírky pořídili 
moderní schodolez, díky kterému mohou kli-
enti pečovatelské služby např. k lékaři, i když 
by se jinak ze schodů a do schodů nedostali. 
Z prostředků sbírky (a Pardubického kraje) 
jsme zakoupili také auto Ford Ka, rovněž pro 
pečovatelskou službu, takže ho již můžete ví-
dat v ulicích. Pomohli jsme mnoha rodinám 
s dětmi, které potřebovaly přímou pomoc, le-
tos jsme potřebným netradičně zakoupili na-
příklad komín.
Výtěžek nadcházející sbírky 2021 bychom rádi 
použili na nákladné technické vybavení nové 
služby Domácí zdravotní péče, kterou pro vás 
chceme otevřít v průběhu roku 2021. Usiluje-
me o vznik domácí ošetřovatelské a paliativní 
péče, která nyní ve Svitavách chybí a přinesla 

by občanům Svitavska obrovskou pomoc 
v péči o nemocné a umírající. 
O tom, jak sbírka proběhne, vás budeme infor-
movat prostřednictvím dostupných sociálních 
sítí a dalších kanálů, jakmile budeme vědět víc. 
Informace o sbírce se k vám dostanou také 
těsně před začátkem sbírky s lednovým číslem 
Našeho města. 
Budeme vám vděčni, pokud charitní dílo pod-
poříte a zachováte Tříkrálové sbírce věrnost 
i v této složité covidové době. Právě ona uka-
zuje, jak je naše práce pro občany potřebná 
a nezbytná.  Vendula Kouřilová
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Ubytovna posouvá vpřed
projekt sociální inkluze
Město Svitavy převzalo v polovině listopadu 
ubytovnu, kterou bude mít ve správě organi-
zační složka Sociální služby města Svitavy, jež 
má „pod palcem“ například středisko Šance.
Provozováním této ubytovny se posouváme 
znovu vpřed v rámci projektu sociální inkluze. 
Klienti střediska Šance, kteří prokáží dostateč-
nou soběstačnost, budou mít k dispozici vlast-
ní pokoj včetně koupelny. V objektu se nachá-
zí také společná kuchyňka, dále i prádelna či 

úklidová místnost. Jde o další ze schodů 
do nebe pro ty, kteří se snaží o resocializaci. 
Pro město je výhodné, že provoz objektu ne-
musí dotovat z vlastního rozpočtu, neboť si 
na sebe vydělá sám. 
Že ve Svitavách odvádíme nadstandardní prá-
ci, dokazuje i návštěva a pochvala z magistrátu 
města Pardubice, jehož delegace si prohlížela 
objekt Šance v letních měsících tohoto roku. 

Jiří Johanides

Granty v roce 2021 pro čtyři oblasti
Město Svitavy každoročně vyhlašuje granto-
vý program, jehož cílem je finančně podpo-
řit nestátní neziskové organizace, právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické 
osoby, které provozují veřejně prospěšnou 
činnost a volnočasové aktivity pro děti 
a mládež na území města Svitavy v určených 
oblastech. Těmi budou i pro rok 2021:
a) sociální služby a humanitární pomoc
b) kultura
c) sport a turistika
d) životní prostředí
Rada města na svém posledním letošním 
zasedání 7. 12. 2020 vyhlásí program pro 

následující rok s obecným zaměřením 
na činnost s mládeží ve všech uvedených 
oblastech. Program bude s ohledem na pří-
pravu a schvalování rozpočtu města Svitavy 
oficiálně vyhlášen prostřednictvím odboru 
školství a kultury na úřední desce MěÚ, 
na webových stránkách města 27. 1. 2021. 
Písemné žádosti pak lze podávat od 2. 3. 
2021 do 6. 4. 2021. 
Obecná pravidla i formulář žádosti budou 
aktualizovány na webu města: 
https://www.svitavy.cz/obcan-a-urad/
cinnost-uradu/grantovy-program 

Jiří Petr

Darujte krabici  
potřebným
Evangelický sbor ve Svitavách pořádá v době 
adventu již pošesté akci „Krabice potřebným“, 
která se zaměřuje na obdarování osamělých 
starších lidí, sociálně slabých rodin či lidí bez 
domova. Zapojit se může každý. Stačí do papí-
rové krabice uložit praktické věci denní potře-
by či trvanlivé potraviny a do 15. prosince ji 
předat Farnímu sboru ČCE ve Svitavách na ad-
rese Poličská 3. Zároveň lze přispět i finančním 
darem do 10. prosince na číslo účtu: 
2600272471/2010 (spec. symbol 20788).
V neposlední řadě také můžete pomoci tím, že 
pokud znáte někoho ve svém okolí, komu by ta-
ková krabice mohla pomoci, můžete se obrátit 
na emailovou adresu veruna.konecna@seznam.
cz, případně na telefonní číslo 605 175 760, tak-
též do 10. prosince.  Jiří Johanides

Z listopadového  
zasedání  
zastupitelstva
Předposlední letošní plánované zasedání Za-
stupitelstva města Svitavy proběhlo dne  
4. listopadu. Přítomno bylo celkem 23 zastu-
pitelů. Na programu byly pouze dva body, 
tedy majetkoprávní úkony a operativní zprávy. 
V úvodu zasedání proběhla prezentace firmy 
DETOS s.r.o., která přišla zdůvodnit žádost 
o prodloužení lhůty na dostavení polyfunkč-
ního domu v Jiráskově ulici (u bývalé bašty 
za náměstím Míru). Tuto stavbu se totiž nepo-
daří dokončit v původním termínu (prosinec 
2020) a společnosti tak hrozila smluvní poku-
ta ve výši 700 tisíc Kč. Po vysvětlení všech 
komplikací se stavbou nakonec zastupitelé 
schválili variantu, která ukládá společnosti 
uhradit pokutu 100 tisíc korun s tím, že na do-
končení stavby bude prodloužena lhůta o 2 
roky. V případě, že ani tato lhůta nebude spl-
něna, přijde na řadu „doplacení“ pokuty 
do původních 700 tisíc.
Zastupitelé následně schválili změnu územního 
plánu Svitavy, která obsahovala 16 dílčích úprav, 
přijali usnesení o poskytnutí investiční dotace 
ve výši 100 tisíc korun charitě Svitavy za účelem 
zakoupení osobního automobilu a také o změ-
ně účelu poskytnuté dotace oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže. Starosta města také 
představil plány modernizace Portálu občana, 
jenž v současné době na webu města funguje, 
ovšem chybí mu několik zajímavých funkcí, 
na něž město nyní hledá finanční prostředky. 
Pro občany Svitav by to znamenalo například 
možnost placení nejrůznějších poplatků podob-
ným způsobem jako placení objednávek z ko-
merčních e-shopů, přehlednější a důkladnější 
seznam všech proplacených faktur a obecně 
zlepšení digitalizace městského úřadu.
V závěrečné diskusi zastupitelé upozornili 
na špatný stav stezky po hrázi Dolního rybníka 
a vznesli dotazy na podnikané kroky v rámci 
ochranného procesu rybníku Rosnička. V úvo-
du příštího roku tedy zamýšlíme zveřejnit plá-
novaný postup a očekávané účinky práce 
týmu profesora Maršálka.  Jiří Johanides

Co bude s podchodem v ulici Palackého? 
Jedno z míst, které si zaslouží pozornost, je 
podchod v ulici Palackého (u Alberta). V něm 
během listopadu došlo k úpravě stropního 
obložení a světelné výbavy. To nejzajímavěj-
ší nás ale přece jen ještě čeká. V rámci pro-
jektu Česko-polské cesty spolupráce by-
chom měli na jaře příštího roku realizovat 
workshopy pod taktovkou městského muzea 
a informačního centra, během nichž dojde 
ke zkrášlení stěn tohoto podchodu. Z evrop-
ských prostředků věříme v podporu ve výši 
zhruba 400 tisíc korun (15 tisíc euro), za něž 
budeme schopni dopřát tomuto prostoru 
nový kabát. Doporučujeme sledovat naše 

informační kanály, kde budeme blíže infor-
movat o tomto záměru, stejně jako o již zmi-
ňovaných workshopech. Jiří Johanides
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Městský kamerový systém  
a jeho rozšíření
Dovolujeme si vás informovat, že v měsíci listo-
padu došlo k rozšíření městského kamerového 
systému o kamerový bod na budově Krajské 
hygienické stanice (KHS) v ul. Milady Horákové. 
Tím došlo k obnově kamerového bodu na bu-
dově KHS, který zde byl provozován ještě 
za doby, kdy v budově sídlila Celní správa. 
Z uvedeného místa monitorujeme jednak část 
parku v ul. Wolkerova álej, přilehlé parkoviště 
v ul. M. Horákové, vstup do náměstí z ul. Pod 
Věží, samotnou ul. M. Horákové s pohledem 
do obou stran (směr jídelna Orol a směr Tauer 
elektro) a část cesty směrem k ul. Kijevská. Zbu-
dování uvedeného kamerového bodu bylo jen 
logickým krokem, který navázal na dlouhodobý, 
odůvodněný a promyšlený plán budování ka-
merových bodů, které bezpochyby přispívají 
k zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě. V roce 
2021 plánujeme pokračovat v modernizaci ka-
merového systému, kdy prioritou je záměr míří-
cí na zvýšení efektivity při zpětném vytěžování 
celého městského kamerového systému.

Podnapilý muž odmítal dodržovat 
opatření v nouzovém stavu
S nouzovým stavem, který byl vyhlášen vládou 
ČR, bylo spojeno i několik incidentů, které mu-
seli strážníci městské policie řešit. Za všechny 
jen jeden příklad. Dne 10. 11. byli strážníci při-
voláni do budovy jednoho z úřadů ve městě, 
kde ve vestibulu seděl podnapilý muž, který 
místo odmítal opustit i přesto, že nebyly úřední 
hodiny, a on neměl žádný jiný důvod se na mís-
tě zdržovat. Navíc si odmítal nasadit roušku či 
jinou ochranu dýchacích cest. Po příjezdu hlíd-
ky muž nereagoval ani na opakované výzvy 
strážníků k opuštění prostoru a nasazení roušky. 
Z uvedeného důvodu bylo přikročeno k vyve-
dení osoby před budovu. Dotyčný však začal 
klást aktivní odpor a bránil se vyvedení z budo-
vy. Odmítal prokázat svoji totožnost, všem pří-
tomným strážníkům i úředníkům sprostě nadá-
val a neuposlechnul opakovaných výzev. Stráž-
nici museli proti muži, později ztotožněnému 
jako M. N., použít donucovacích prostředků 
a předvést jej na Policii ČR. Jeho jednání, poru-
šení opatření v nouzovém stavu a neuposlech-
nutí výzvy úřední osoby, bude řešeno správním 
orgánem a muži hrozí výrazný finanční postih. 

Upozornění k nastávajícím 
vánočním svátkům 
Vzhledem k nadcházejícím vánočním svátkům 
připomínáme všem občanům, aby při nákupech 
a pohybu po obchodních domech či adventních 
trzích věnovali zvýšenou pozornost svým osob-
ním věcem a nedávali zlodějům sebemenší šan-
ci. Nezapomínejte na parkovištích řádně zabez-
pečit svá zaparkovaná vozidla a nenechávejte 
ve vozidlech žádné volně položené věci cenněj-
ší hodnoty. Strážníci zdejší městské policie bu-
dou ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost 
obyvatel, provádět obchůzky prodejních míst, 
trhů, parkovišť a míst se zvýšenou koncentrací 
osob. V případě potřeby se na ně můžete kdyko-
li obrátit. Závěrem vám za všechny strážníky 
městské policie přeji klidné prožití svátků vánoč-
ních a šťastný nový rok 2020.  Rostislav Bednář
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Aktualizované jízdní řády autobusů pro rok 2021
Krajský úřad vydal aktualizované jízdní řády lin-
kových autobusových spojů, které vejdou v plat-
nost 13. prosince 2020. Největší změnou bude 
zrušení zastávky Pražská, jež byla vyhodnocena 
jako málo využívaná. Kompletní přehled všech 
linek a každé zastávky zasahující do území měs-
ta Svitavy však není tiskově vhodný pro náš 
zpravodaj. Rozhodli jsme se ho ale poskytnout 

na požádání v Městském informačním centru 
Svitavy, jakmile ho vládní opatření opět povolí 
otevřít, případně je k dispozici v elektronické 
podobě. Aktualizovaný materiál lze stáhnout z  
webových stránek města. Případné dotazy smě-
řujte na odbor dopravy, telefonní číslo 461 550 
460. Děkujeme za pochopení.

Jiří Johanides

Svoz komunálního odpadu o Vánocích
Společnost LIKO SVITAVY, a.s., bude provádět 
občanský svoz směsného komunálního odpa-
du z kontejnerů a popelnic i ve čtvrtek a pátek 
24. a 25. prosince 2020. Svoz separovaného 
odpadu (papír, plast, sklo) proběhne v období 
Vánoc v obvyklých termínech beze změn. 
Od pondělí 28. 12. 2020 do pátku 1. ledna 
2021 bude probíhat svoz směsného odpadu 
běžným způsobem (občanů se netýká – lichý 
týden). Sběrný dvůr v ulici Olomoucké za že-
lezničním přejezdem bude 23.–26. 12., 30. 

12.–2. 1. uzavřen, mezi svátky bude otevřen 28. 
12. a 29. 12. (8.00–12.30; 13.00–14.30). Překla-
diště bude 23.–25. 12. a 30. 12.–1. 1. uzavřeno.
Upozorňujeme občany, že na přelomu roků 
2020–2021 se setkávají dva liché týdny. Čtr-
náctidenní svoz komunálního odpadu bude 
plynule přecházet do r. 2021, realizace svozu 
bude tedy zachována, dojde jen k tomu, že 
svoz, který byl v r. 2020 prováděn v sudém týd-
nu, bude v r. 2021 prováděn v týdnu lichém 
(a obráceně).  Vít Baránek

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva města
Základní orgán obce naposledy v tomto roce 
zasedne k jednání ve středu 9. prosince 
od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti bu-
dovy Městského úřadu Svitavy T. G. Masaryka 
25. V návaznosti na možná platná vládní opat-
ření doporučujeme zvážit nutnost osobní pří-
tomnosti na zasedání a využít online přenosu, 
který najdete v den zasedání na městských 
webových stránkách. Zastupitelstvo bude pře-
devším jednat o návrhu rozpočtu města Svitavy 
na rok 2021 a o plánu práce zastupitelstva 
na příští rok. Jiří Johanides

Dobrovolní hasiči obdrželi nový vůz
Díky ochotě Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice si svitavští dobrovolní 
hasiči mohou užívat nové cisternové auto-
mobilové stříkačky značky Tatra 815. 
Vůz si symbolicky předali velitelé obou jed-

notek – Jiří Hanzl (Čelákovice) a Petr Lédl 
(Svitavy). Nákup tohoto vozidla podpořilo 
i město Svitavy, když kupní smlouvu schvá-
lila rada města. Jiří Johanides

Výběrové řízení 
na úředníka odboru životního 
prostředí Městského úřadu 
Svitavy 
Tajemník MěÚ Svitavy vypsal výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa úřed-
níka odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu Svitavy.
Bližší informace o požadavcích na ucha-
zeče naleznete na úřední desce Městské-
ho úřadu Svitavy – volná pracovní místa. 
Přihlášky je nutné podat do 3. prosince 
2020. Ludmila Valenová
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Od ledna nastane změna v poskytovateli pečovatelské služby
V souladu s koncepcí proseniorské politiky 
města v letech 2018 – 2020 dochází od ledna 
2021 ke změně v poskytovateli pečovatelské 
služby. Tu do konce letošního roku poskytuje 
Seniorcentrum města Svitavy, s.r.o. a Charita 
Svitavy. Vzhledem k tomu, že v květnu 2021 do-
jde k navýšení kapacity stávajícího domova pro 
seniory na 75 lůžek a 4 lůžka odlehčovací péče, 
stane se Seniorcentrum poskytovatelem pouze 
pobytových sociálních služeb a všem stávajícím 
uživatelům pečovatelské služby jejich poskyto-
vání písemně k 31. 12. 2020 ukončuje. Všichni 
dotčení uživatelé pečovatelských služeb však 
mají možnost čerpat potřebnou pomoc od stej-
ně kvalitního poskytovatele a to Charity Svitavy. 
V případě zájmu je nutné tuto službu si sjednat 
na tel. číslech 731 003 394 a 733 741 042.

A jak to bude nadále  
s dovozem stravy?
Dovážka stravy není sociální službou. Přesto 
uživatelům, kteří kromě zajištění dovážky obě-
dů čerpají i další úkony pečovatelské služby, 
budou obědy rozváženy. Se všemi uživateli, 
kterým v minulosti Seniorcentrum zajišťovalo 
dodávku stravy, bylo jednáno a kdo projevil 
zájem o pokračování v dodávce stravy, bude 
mu to zajištěno.
Jinak stále platí, že na území města existují 
i další komerční poskytovatelé stravy, kteří za-
jišťují dodávku obědů do domácností (např. 
jídelna Orol, Labužník, Svitap apod.), u kterých 
je možné si dovoz stravy objednat.
Jakmile bude zahájen v květnu 2021 provoz 
kuchyně v objektu Seniorcentra, plánuje paní 
jednatelka vyhodnocovat možnost poskytová-
ní stravy formou komerční služby.
Jsme přesvědčeni, že změny v oblasti pečo-
vatelské služby, které nastanou od 1. 1. 2021, 
zvýší komfort a kvalitu poskytovaných služeb. 
V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti posky-
tování sociálních služeb se můžete obrátit 
na pracovníky odboru sociálních služeb 
na tel. 461550 221. 

Šárka Řehořová, vedoucí odboru

Vyjádření ředitelky Charity 
Venduly Kouřilové:
Rozšíření jsme plánovali s městem Svitavy už 
dlouho a těší nás, že jsme ve vzájemné shodě, 
která bude pro občany znamenat větší efekti-
vitu poskytování jak pobytových, tak terénních 
služeb ve městě. Rozšířili jsme náš pracovní 
tým a jsme připraveni na přijetí nových klientů. 
Už nyní probíhají jednání se stávajícími obyva-
teli v Domě s pečovatelskou službou v Lánech, 
kteří již mohou uzavírat nové smlouvy o po-
skytnutí pečovatelské služby. Díky dobré ko-
munikaci se Seniorcentrem a přípravám, které 
jsme nepodcenili, bychom vás chtěli ujistit, že 
převzetí proběhne plynule a že nedojde k žád-
nému přerušení poskytované péče.
Charitní pečovatelská služba působí ve Svita-
vách už 27 let. Funguje 365 dní v roce v době 
od 6 do 22 hodin. Prošla na výbornou inspekcí 
kvality a je i nadále připravena poskytovat ob-
čanům svou pomoc. Pečovatelská služba se 
za ty roky proměnila. Máme čím dál více klien-
tů, kteří potřebují v mnohem větší míře pomoc 
s péčí o svou osobu. Díky práci našich ochot-
ných pečovatelek tak mohou zůstávat ve svém 
domácím prostředí a je o ně důstojně postará-
no. S klienty sjednáváme služby vždy individu-
álně, podle jejich aktuálních potřeb. 
Charitní pečovatelky snadno poznáte podle 
bílých aut s logem Charity Svitavy a červeného 
ošacení. Do konce roku sídlí pečovatelská 
služba v ulici Polní 2. Od ledna 2021 nás na-
jdete v Domě s pečovatelskou službou (pen-
zionu) v Lánech. Pokud máte o pečovatelskou 
službu zájem, kontaktujte nás na číslech: 
731 003 394 a 733 741 042.

Poděkování jednatelky Seniorcentra 
Bc. Lenky Jurenové:
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. ukončuje 
k 31. 12. 2020 poskytování pečovatelské služ-
by. Všem našim uživatelům, jejich rodinám 
i obyvatelům DPS děkujeme za důvěru v naše 
služby. Poděkování patří také všem zaměst-
nancům za péči, svědomitost a obětavost, se 

kterou vykonávali svoji práci. Bez pomoci kaž-
dého z nich by nebylo snadné současný nápor 
a vysokou psychickou zátěž zvládnout. 
Velmi nás mrzí, že z důvodu mimořádných opat-
ření nebudeme moci uskutečnit tradiční Mikuláš-
skou besídku v DPS, a tak se s vámi rozloučit. 
Budeme se alespoň těšit na setkání při jiné příle-
žitosti. Přejeme vám klidný adventní čas, Vánoce 
plné lásky, pohody a klidu. V novém roce hodně 
radostných dnů, mnoho štěstí a pevné zdraví.

INFORMACE Z ÚŘADU

Telekomunikační společnost 
PODA a.s. hledá

TECHNIKA 
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Co vás čeká 
 Instalace optických kabelů.
 Pokládka strukturované kabeláže.
 Spojování optických vláken.
 Stavba a servis mw spojů, metalických sítí.
 Instalace a servis hw.
 Realizace přípojek.

Co nabízíme
 Hlavní pracovní poměr, smlouva 

  na dobu neurčitou.
 Sleva na firemní služby.
 Příspěvek na penzijní připojištění, 

  životní pojištění.
 Stravenky.
 Roční příspěvek na dovolenou.

Co požadujeme
 Střední odborné vzdělání 

  technického směru.
 Osvědčení o odborné způsobilosti 

  v elektrotechnice, vyhláška č.50/1978Sb.
 Znalost práce na PC. 
 Řidičský průkaz sk. B.

Místo výkonu práce
 Masarykova 8, 

  572 01 Polička.

Děkujeme pečovatelské službě Senior-
centra Svitavy – vedoucí paní Martině 
Popelkové a pečovatelkám: paní Petře, 
Kláře, Monice, Andree, Růženě a oběma 
Evám za jejich pomoc, ochotu, vstřícnost, 
úsměv i pochopení. Dělaly jste mnohem 
víc, než byla vaše práce a povinnost. Bu-
dete nám chybět! Děkujeme i kolektivu 
z kuchyně za jejich práci.

Obyvatelé penzionu
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tu z důvodu uzavření provozovny v nouzo-
vém stavu státu,

 • schválila smlouvu o vytvoření projektové 
dokumentace Muzea betlémů,

 • schválila dodatek ke smlouvě se společ-
nostmi SYNER a IMOS Brno na výstavbu 
Komunitního domu seniorů. Celková cena 
byla stanovena na 94,9 mil. Kč bez DPH  
a termín dokončení prodloužen do 6. dubna 
2021. K tomu byly upraveny smlouvy o au-
torském a technickém dozoru (red)

Vážení spoluobyvatelé,
vánoční svátky jsou pro většinu z nás nejdůle-
žitějším momentem z celého roku. Neodmys-
litelně k nim patří radost, štěstí nebo krásné 
vzpomínky z našeho dětství. Ačkoliv Vánoce 
pro každého z nás znamenají něco jiného, le-
tos máme všichni jedno společné. Prožijeme 
je tak v trochu ve zvláštní „koronavirové“ atmo-
sféře. O to víc je proto důležité, abychom si je 
všichni maximálně užili a během adventního 
období si odpočinuli. S přibývajícím věkem 
platí, že i maličkosti dělají ohromnou radost 
a síla okamžiku je největším kouzlem. A o tom 
to vše celé vlastně je. Udělejte si proto během 
adventního období čas na své nejbližší a na ty, 
které máte rádi. Za všechny zastupitele hnutí 
ANO vám přeji Vánoce prožité ve zdraví, plné 
lásky, pohody a klidu. 

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

Jsme v polovině
Víte, že jsme zrovna v půlce volebního obdo-
bí měst a obcí? Bývá zvykem, že se členové 
SPMS pravidelně scházejí, průběžně rekapi-
tulují volební sliby, přicházejí s dalšími podně-
ty a dohadují se, které problémy ve městě je 
třeba aktuálně řešit. To v současné době není 
možné a tak spolu komunikujeme alespoň 
prostřednictvím sdílených dat. A je to zajíma-
vá diskuze. Na základě těchto podnětů zven-
čí hledáme cesty k opravám konkrétních ko-
munikací a chodníků (ale vězte, že tam kde 
nás čekají podzemní práce, je prozatím zby-
tečné opravovat chodníky), ozelenění měst-
ských prostor, rozšíření počtu laviček v okolí 
města pro seniory. Pro příští rok připravujeme 
např. zpřístupnění parku za Seniorcentrem 
veřejnosti či novou zážitkovou cestu skřítka 
Sváti u rybníka pro rodiny s dětmi. Aktuálně 
řešíme např. vizuální smog na náměstí – ne-
jednotnost, rozdílnost a místy nevkusnost re-
klam, umístění kontejnerů na separovaný od-
pad, problematickou dopravu ve městě. Ne 
vše se daří, ale pokud máte nějaké nápady 
a neřešené problémy a poblíž jakéhokoli čle-
na SMPS, obraťte se na něj. Věřím, že o vašich 
názorech se bude v rámci Sdružení mluvit 
a žádný nápad nezapadne, i když ne vše je 
možné vyřešit ihned. Jsme v polovině voleb-
ního období a chceme, aby se nám všem 
ve Svitavách žilo co nejlépe. 
Jménem Sdružení pro město Svitavy Vám pře-
ji šťastné svátky vánoční, pokud možno už 
v kruhu své rodiny a přátel.

Blanka Čuhelová, zastupitelka za SPMS

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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

Ordinační hodiny zubní pohotovostní 
služby jsou od 8.00 do 11.00 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní paci-
enty stomatologická pohotovost par-
dubické nemocnice v ordinačních 
hodinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00 
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.

5.–6. 12. MUDr. Zdeňka Štefková 
Opatov 317, 461 593 907
12.–13. 12. MUDr. Iva Bisová 
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
461 352 210
19.–20. 12. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 
461 532 253
24. 12. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
25. 12. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
26.–27. 12. MUDr. Alena Hřebabetzká 
Staré Město 134, 461 312 501
28. 12. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
29. 12. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
30. 12. MUDr. Alena Jagošová 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
31. 12. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230

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.

Aktuální službu si, prosím, ověřte telefonicky 
nebo osobně ve vrátnici nemocnice.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Z jednání rady
Rada na svém 38. zasedání dne 26. října 2020 
kromě jiného:
 • diskutovala okolnosti stavby polyfunkčního 

domu realizovaného společností DETOS 
a doporučila zastupitelstvu schválit pro-
dloužení doby výstavby o dva roky, tj. do 13. 
12. 2022,

 • zabývala se bytovou politikou a dotacemi 
na činnost, modernizaci a projekty (mj. Pio-
nýrská skupina Vysočina, CMS TV, regene-
race sídliště Sokolovská),

 • prodloužila termín firmě AVJ – Stavby na vý-
stavbu dešťové kanalizace u Svitavského 
rybníka,

 • schválila dodatek smlouvy o realizaci pro-
jektu regenerace ploch sídliště Sokolovská 
v souvislosti se změnou projektu vyvola-
ných stavbou,

 • schválila smlouvu o dílo se společností HI-
KELE na venkovní úpravy Komunitního 
domu seniorů v ulici TGM.

Rada na svém 39. zasedání dne 16. listopadu 
2020 mj.:
 • zabývala se problematikou školství 2019–2020,
 • schválila odložení splatnosti nájemného dle 

žádosti provozovatele ve městském objek-

Vážení spoluobčané. 
Rok 2020 se chýlí se konci. 

Doposud to byl jeden z těch těžších 
roků, které jsme museli společně 
zvládnout. Každému z Vás patří 

poděkování. Děkujeme za důvěru, 
kterou jste nám veřejně i skrytě 
projevovali a přijměte, prosím, 

naše přání do následujícího roku. 

Piráti a nezávislí Svitavy

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému 
vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politic-
kých subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva 
města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsa-
hovou ani jazykovou korekturou.
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Představujeme další svitavské autory
Pavel Stejskal, železničář, autor textů, fotograf
Po absolvování železničního učiliště v Liberci nastoupil Pavel Stejskal jako průvodčí osobních 
vlaků ve stanici Česká Třebová, později se stal vlakvedoucím nákladních vlaků, nyní pracuje 
jako vedoucí posunu u dceřiné společnosti ČD Cargo na seřaďovacím nádraží Česká Třebová. 
Je spoluautorem šesti almanachů týkajících se výročí železničních tratí, spolupracoval na dva-
nácti dalších publikacích s tématem železnice. S vlaky je spjata téměř celá jeho rodina, man-
želka pracuje u Českých drah a mladší syn jezdí jako strojvedoucí ČD Cargo.

Co Vás tolik láká na železnici, že jste o ní za-
čal i psát? Která kniha byla Vaší první? 
„Železnice mě lákala již jako malého kluka. Vy-
bavuji si, že ještě ve školce jsem si nejraději hrál 
s dřevěným vláčkem. Prostě mi vlaky učarovaly. 
Později jsem dostal elektrický vláček, postupně 
byly dokupovány další a dodnes mám poměrně 
velký počet železničních modelů a pomalu se 
snažím stavět modelové kolejiště. Později se 
přidalo i fotografování lokomotiv a také jsem 
sbíral známky se železniční tématikou. S foce-
ním přišlo i sbírání fotografií lokomotiv a dalších 
předmětů spojených se železnicí a pak už byl 
jen krůček k bádání v historii, které nakonec 
vyústilo v psaní, samozřejmě o železnici. 
Ale nejsem takový klasický spisovatel nebo 
historik. Moje dílka jsou hlavně tvořena ve spo-
lupráci s dalšími podobně zaměřenými lidmi. 
První prací byl útlý almanach k výročí 100 let 
trati Rudoltice-Lanškroun, který vznikl ve spo-
lupráci s několika dalšími autory. V té době 
jsem na této trati pracoval, takže mě historie 
této krátké trati začala zajímat. Když se dnes 
ohlédnu za více než 35 lety psaní či spíše spo-
lupráce na knihách a publikacích nemohu jed-
noznačně říci, že je nějaká nejoblíbenější. Nic-
méně, v roce 2016 ve spolupráci s Josefem 
Vendolským a Městskou knihovnou Polička se 
povedlo dát dohromady obsáhlou knihu o his-
torii trati Svitavy–Polička–Žďárec u Skutče. Toto 
dílo je asi tím nejlepším, na čem jsem se podí-
lel, jak psaním, tak i fotografiemi svými, nebo 
materiály ze své sbírky.“

Lze říci, jak při psaní postupujete?
„Popsat jednotný postup při psaní knih nebo 
publikací se jednoduše nedá. Almanachy k vý-
ročím tratí se tvoří většinou na poslední chvíli 
a na zakázku organizátorů oslav k výročí tratí. 
Ten spěch se ale někdy může projevit v nedo-
konalosti textů, případně tisku. Jiný postup byl 
při spolupráci na antalogii „Literáti na trati“. 
Do prvního ročníku si autor František Tilšar 
vybral dva moje články z internetových strá-
nek, včetně fotografií. Do dalších ročníků jsem 
pak přispěl vytvořením nových článků.“

Do publikací píšete texty, ale jste rovněž au-
torem fotografií. Co je pro Vás složitější?
„Jak jsem už řekl, moje psaní je doplněno 
fotografiemi mými nebo z mého archivu. Fo-
cení je samozřejmě jednodušší, vlastně jsem 
hlavně fotograf, nebo píšící fotograf. S foto-
grafováním jsem začal v roce 1978, aktivně 
pak v roce 1980. Občas jsem své zajímavé 
fotografie poslal do podnikového časopisu 
Železničář a k nim jsem psal popisky. Své 
fotografie jsem jako propagaci železnice dá-
val na nástěnky ve Svitavách, v Zámrsku 
a České Třebové. Vytvořil jsem téma, k nim 
přiřadil obrázky podle toho, co jsem kde vy-
fotil či navštívil a vedle popisků byl samozřej-
mostí i doprovodný text. 
Těch témat je nespočítaně. Několik let jsem 
aktivně přispíval fotografiemi na internetové 
stránky Českotřebovských fotografů železni-
ce a v současnosti občas vytvořím příspěvky 
na slovenský web Vlaky.net.“

Píše se Vám lépe kniha jako samotnému au-
torovi, nebo jsou pro Vás snadnější publikace 
kolektivní?
„Tohle nedokážu vlastně zodpovědět, sám jako 
autor jsem nic nevytvořil. Vždy to byla spolu-
práce s dalšími autory a spolupracovníky. Ně-
kdy to bylo jen několik obrázků s popiskem, 
jindy kapitola nebo stať do nějaké knihy. V ně-
kolika případech to bylo opačně, když jsem 
požádal další kolegy o doplnění nějakou kapi-
tolou do publikace.“

Přiblížíte běžnému čtenáři výraz „šotouš“? :-)
„Výraz „šotouš“ se používá pro velmi intenziv-
ního nadšence o železnici. Je náruživý foto-
graf, ověšený fotoaparáty, kamerami a fotí 
železnici ze všech pozic. Tento výraz či pře-
zdívka mi připadá trochu hanlivý nemám ji rád. 
Jsem umírněný fotograf železnice.“

Máte představu, o čem bude případná další 
kniha?
„V současnosti na žádné knize nepracuji. Při-
pravuji sice nějaké články na web Vlaky.net 
a dokončuji kapitolu do dalšího pokračování 
Literátů na trati, protože jsem dva roky vyne-
chal. Kapitola je prakticky napsána, zbývá jen 
doladit, zkontrolovat a doplnit fotky.
 V poslední době se spíše věnuji modelářství. 
V plánu mám postavit některé železniční stav-
by z České Třebové, které se do dnešních dnů 
nezachovaly. Jednu již mám hotovou. Je to 
výpravní budova z roku 1845. Tu jsem předsta-
vil na výstavě „Železnicí údolím Svitavy“, která 
proběhla v roce 2019 v Městském muzeu a ga-
lerii ve Svitavách.“

Loňská výstava o železnici ve svitavském mu-
zeu byla Vaší první výstavou?
„Nebyla, výstav s tématikou železnic jsem při-
pravil už několik. Tou první byla výstava k výro-
čí trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun v roce 
1985 ve spolupráci s Klubem železničních mo-
delářů Svitavy. V Městském muzeu a galerii 
ve Svitavách to byla již druhá výstava věnovaná 
železnici. První byla v roce 2016, věnována byla 
výročí 120 let místní dráhy Svitavy-Polička-Žďá-
rec u Skutče. Ačkoliv jsem pod oběma svitav-
skými výstavami podepsán, opět to bylo kolek-
tivní dílo. Zde musím poděkovat pracovníkům 
muzea za velkou pomoc, spolupráci i pocho-
pení. Obě výstavy byly velice úspěšné a to také 
zásluhou Milana Meizla, který ochotně zapůjčil 
modelové kolejiště, jež bylo v provozu.“  

Petra Soukupová

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Telekomunikační společnost 
PODA a.s. hledá 

pro oblast Východní Čechy a Vysočina 

INSTALAČNÍ TECHNIKY

730 431 393 poda.czbilikova@poda.cz

Potřebujeme  
 Technicky a komunikačně 

  zdatné pracovníky.
 Flexibilitu a ochotu pracovat 

  v plném nasazení.
 Řidičské oprávnění skupiny B.

Nabízíme
 Práci na živnostenský list 

  technického charakteru.
 Práci u našich zákazníků 

  dle stanoveného rozdělovníku.
 Navázání spolupráce na dobu 

  minimálně dva roky.
 K dispozici služební auto, 

  tablet a mobil.
Máte-li rádi výzvy a chuť 
pracovat, ozvěte se.



Naše město

8 

ZŠ Riegrova
Další vítězství
Ani uzavření škol a distanční výuka nám – no-
vinářům z Riegrovky - nezkomplikovala práci. 
Měli jsme o čem psát, o čem přemýšlet. Co 
nám však chybělo, byl osobní kontakt, vzájem-
ná komunikace, výměna názorů. I přesto jsme 
v započaté práci pokračovali. Posunutý termín 
uzávěrky soutěže nám přišel vhod. Stihli jsme 
dokončit požadované množství čísel. Oba ti-
tuly jsme přihlásili do krajského kola. Teď už 
nám zbývalo jen čekat. Uspějeme? Bude to 
pro nás další pomyslná „bedna“?
Začátkem října jsme se dočkali. Riegrováček 
– 1. místo, Riegrovák – 2. místo. Je tedy jasné, 
že znovu postupujeme do celostátního kola. 
Bohužel se naši redaktoři kvůli nouzovému 
stavu slavnostního vyhlášení nezúčastní. 
Za práci a hlavně snahu práci dokončit všem 
redaktorům děkujeme. 

Eva Fialová, Lenka Pražanová

MŠ Sokolovská 
„Předškolička“ na Pražské
Stejně jako každý rok, tak i letos organizujeme 
pro naše budoucí prvňáčky „předškoličku“. 
Z dlouholetých zkušeností víme, že systematická 
příprava dětem přechod ke školním povinnos-
tem velice usnadní. Odstartovali jsme ji už v lis-
topadu. Děti se seznámily s paní učitelkou budou-
cí první třídy Petrou Procházkovou. V průběhu 
zimních měsíců se postupně hravou formou 
seznámí s tím, co je ve škole čeká, vyzkouší si 
prostředí školních lavic na vlastní kůži a společně 
si s paní učitelkou prožijí školu tzv. „nanečisto“. 
Naším cílem je dodat dětem pocit jistoty, sebe-
důvěry, a co nejvíce jim tak usnadnit začátek 
školní docházky. Společně jim držme palce, ať 
se jim přípravy daří.  Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Pochvala od rodičů zahřeje u srdce
Občas přicházejí okamžiky, které nám vykouz-
lí úsměv na tváři a ujistí nás, že má naše práce 
smysl. Třeba když dostaneme takovýto dopis 
od rodičů, kteří ji ocení. 

Dobrý den, 
považuji za důležité vám všem, kdo se podílíte 
na online vyučování našich dětí, moc poděko-
vat. V okamžiku, kdy se děti měly vrátit zpět 
do domácí výuky, jsem trošku začala ztrácet 
balanc. Představovala jsem si, kam mě chemie 
pro devátou třídu zavede tentokrát. Nové ma-
tematické úlohy o jedné neznámé. Čtvrtou třídu 
a její zákoutí. A do toho dvouletou ratolest, kte-
rá nemá žádné pochopení pro učící se souro-
zence. Nic takového se nestalo a já vám za to 
moc děkuji. Děti přišly domů vybavené infor-
macemi kdo, co, jak a kde se připojit. To, že to 
nebyly informace pouze teoretické, ale i prak-
tické, moc oceňuji. První den čtvrťáků probíhal 
neuvěřitelně. V 8:05 už probírali bě, pě, vě... 
Zůstala jsem jen koukat… Nedělám vůbec nic, 
nevysvětluji, neučím, jen připravím snídani. Vše 
jede, jak ve škole. Sami dělají jen pár domácích 
úkolů, ale jen pro kontrolu látky. Děkuji za mě 
i za děti, takhle se to dá přežít Barbora Švábová
Děkujeme. Jana Pazderová

Střední zdravotnická škola
Školní jídelna SZŠ září novotou
Provoz jídelny byl po rekonstrukci zahájen  
3. listopadu. Práce probíhaly v několika etapách 
a současně s odvlhčením a zateplením budo-
vy. Díky souběhu stavebních prací činily nákla-
dy jen 2 miliony korun.
Rekonstrukce spočívala v úpravě prostor ku-
chyně a jídelny. Kuchyně byla zvětšena o bý-
valý sklad potravin, čímž došlo k oddělení 
úseků přípravy pokrmů v souladu s hygienic-
kými požadavky. Dále byla vyměněna techno-
logie a byl zlepšen výdej stravy.
Práce začaly v červnu vybudováním nové ka-
nalizace, rozvodů vody, plynu a elektřiny. 
O prázdninách se zhotovily podlahy, obklady 
a úpravy jídelny. Na konci října došlo k výměně 
technologie. Z původního vybavení tak zůstala 
jen vzduchotechnika a několik novějších strojů. 
Jídelna nyní vypadá moc hezky, jen těch strávní-
ků je v covidové době málo.  Radim Dřímal

MŠ Svitavy-Lačnov
Podzim v naší mateřince
V tomto podzimním období jsme se s dětmi 
věnovali řadě aktivit, které úzce souvisí se 
změnami v přírodě. Povídali jsme si společně 
o tom, co se děje na polích a v lese. Jaké 
plody sklízíme a sbíráme. Jak chystáme naše 
zahrádky na zimu a zároveň jsme zazimova-
li naši užitkovou předzahrádku. Při vycház-
kách jsme pozorovali, jak se mění počasí 
a příroda kolem nás. Děti se seznámily s tra-
dicí amerického svátku Halloween a význam-
ného dne Památky zesnulých. V rámci tohoto 

tématu si děti vyzkoušely praktické činnosti 
jako například škrábání brambor, příprava 
a konzumace brambor na loupačku, výrobu 
zeleninového špízu a domácích bramboro-
vých lupínků, zametání listí, dlabaly dýně, 
vyráběly panáčky z kaštanů a žaludů, tvořily 
koláž z podzimních plodů. V pokusech děti 
zkoumaly vlastnosti bramborového škrobu, 
dále zda listí obsahuje chlorofyl a vyráběly 
senzomotorické lupy z PET lahví. 

Lenka Trávníčková

ZŠ náměstí Míru
Třídí celá škola
Titulek článku je současně názvem celoroční-
ho projektu naší školy. Na realizaci projektu, 
který si klade za cíl osvětu a zlepšení třídění 
školního odpadu, jsme získali významnou do-
taci z Pardubického kraje.
Hlavní část projektu spočívala v činnosti sa-
motných žáků. V průběhu roku, jak epidemio-
logická situace dovolovala, vyráběly děti zají-
mavé koláže a poutavé postery s tématikou 
třídění odpadu. Však se přijďte podívat, až to 
bude možné.
Díky dotaci jsme si také mohli dovolit nakoupit 
nové trojice odpadkových košů do všech tříd 
a současně jsme pořídili nové kontejnery 
na tříděný odpad. 
Celý projekt navazuje na naši dlouhodobou 
snahu, vést děti k vlastní odpovědnosti a ro-
zumnému způsobu života.  Jakub Velecký

SOU Svitavy
Dny otevřených dveří 
Srdečně zveme všechny žáky a rodiče v pátek 
a v sobotu 11. a 12. prosince na dny otevře-
ných dveří do Středního odborného učiliště 
ve Svitavách. 
Navštívit můžete v pátek od 12 do 16 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin budovu praktické 
výuky na Nádražní ulici s možností podívat se 
také na školu v ulici Richarda Kloudy a Domov 
mládeže. 
Těšíme se na vás, přijďte se mezi nás podívat! 

Alice Štrajtová Štefková

ZŠ Sokolovská
IT technika nejen pro učitele…
Zajistit kvalitní online výuku vyžaduje dobré 
vybavení pro učitele i žáky. Díky finanční výpo-
moci města a následné dotaci z MŠMT jsme 
mohli rychle zajistit už v průběhu měsíce září 
kvalitní notebooky pro všechny učitele. V době 
uzavření škol byly všechny notebooky nakon-
figurované a připravené. Podařilo se nám také 
v krátkém čase zajistit více než 30 tabletů žá-
kům, kteří potřebovali zapůjčit IT zařízení, aby 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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mohli absolvovat distanční výuku. Dalším pro-
blémem, který jsme řešili, byl problém s připo-
jením u některých žáků. Využili jsme nabídky 
T-Mobilu, který zajistil na 3 měsíce zdarma 
tarif určený pro internetové připojení s rychlý-
mi daty až pro 20 žáků školy. Samozřejmě, že 
pouze technika nezajistí kvalitní distanční vý-
uku, i když je její nezbytnou součástí. Veliký dík 
patří především všem učitelům, kteří obětují 
mnoho a mnoho hodin příprav, oprav a komu-
nikací s žáky, aby zajistili výuku, která děti baví 
a zároveň i naučí.  Alena Vašáková

Speciální základní a střední škola
Otevíráme vám dveře
Zveme všechny 3. prosince 2020 k nám 
do Speciální základní školy a střední školy Svi-
tavy na den otevřených dveří středního stupně 
vzdělávání – oboru Praktická škola dvouletá. 
Při návštěvě si projdete učebny a dílny pro te-
oretickou i praktickou výuku žáků a zhlédnete 
výsledky jejich práce. 
Studium Praktické školy dvouleté je určeno 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří mají ukončenou povinnou školní docház-
ku. Žáci si studiem doplní a rozšíří vědomosti 
a dovednosti potřebné k výkonu konkrétních 
jednoduchých činností v různých profesních 
oblastech.
Pokud nebude možná osobní návštěva v tom-
to termínu, rádi vás přivítáme v klidnějších 
časech.  Marcela Švecová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Jak vnímáme karanténu
Karanténa není pro nikoho příjemná záležitost, 
ale pro děti to platí dvojnásobně. To, že se ne-
učí, řadu z nich moc netrápí. Ale vadí jim, jak 
říkají dospělí, ztráta osobní svobody. Nemohou 
ven, chybí jim kamarádi a doma je z pochopi-
telných důvodů často dusno. To vše se proje-
vuje ve videokonferencích. Děti mnohdy nevní-
mají učitele, ale nosí před obrazovku své hrač-
ky, zvířátka, strojí se tak, aby rozesmály 
spolužáky, pokřikují na sebe atd. Překvapit však 
může i rodič. Tím chci říci, že hlavně u malých 

dětí nefunguje tento styl výuky na výbornou. 
Proto jsme moc rádi, že se do školy vracejí děti 
alespoň nižších ročníků. My jsme zatím ve ško-
le nezaháleli a vymalovali jsme další potřebné 
prostory, takže se naše děti vrátí do příjemněj-
šího prostředí. 
Doufejme, že nám to vydrží, budeme zdraví 
a brzy se sejdeme ve školách všichni. Potře-
bují to děti, rodiče i učitelé. Zdeněk Petržela

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Základní umělecká škola
Podzim v ZUŠce
„Tento podzim zdá se mi poněkud…“, tak by 
mohla začít naše krátká zpráva o životě ZUŠky 
v těchto měsících. Z plánovaných oslav 75. 
výročí se podařilo zahájit výstavu učitelů a bý-
valých žáků výtvarného oboru. Ta splnila nejen 
kulturní, ale i společenskou část a vystavující 
využili pozvání na prohlídku školy i následné 
„pobesedování“. Ke zveřejnění na našem webu 
připravujeme obrazové výstupy z výstavy, aby 
si ji mohli vychutnat všichni, kteří to nestihli 
v krátkém týdnu, kdy to bylo možné. Začátkem 
října jsme díky velkému nasazení učitelů 
a žáků stihli nahrát část skladeb z připravova-
ného profilového CD. Další koncerty a akce 
přesouváme (již podruhé) na jarní termíny 
a snad se je podaří realizovat. Probíhající dis-
tanční výuka v uměleckých činnostech s se-
bou nese mnohá úskalí, a tak jsme vděčni 
rodičům, kteří společně se svými/našimi dětmi 
muzicírují, tančí, malují nebo dětem dělají 
vděčné obecenstvo. Společné sdílení je nej-
lepší motivací.  Renata Pechancová
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Městské muzeum  
a galerie
Cesty svitavskou přírodou – díl první

V nelehké době, kdy jsou pomyslné i skutečné 
brány našich kulturních institucí zavřeny 
a možnosti bavit se ztíženy, vám na muzejním 
webu přinášíme pár tipů na toulky městem 
a jeho okolím. Vedle cest za historií jsme při-
pravili také šest návrhů na procházky přírodou. 
Jde o místa se zajímavou faunou a flórou, kte-
rá se vyplatí kdykoliv navštívit. Pojďme si teď 
představit první dvě.
Začneme na svitavských rybnících. Jejich vý-
hodou je, že každý den nabízí k vidění něco 
nového. Hlavně co se ptáků týče. I s malým 
dalekohledem tak může pozorný pozorovatel 
potkat třeba majestátní potáplice, noblesní 
volavky a táhnoucí husy. S velkou dávkou štěs-
tí se pak v posledních paprscích večerního 
slunce objeví také vydra, toulající se krajinou. 
Navíc se dá výlet na rybníky spojit s cestou 
k prameni Svitavy. Jeho okolí je pravým rájem 
pro zkušené houbaře. A i když je čas kovářů, 
ryzců či klouzků už vážně za námi, pořád při 
teplejším počasí rostou chutné hlívy a čirůvky 
fialové. Navíc nás všude čeká melancholická, 
ale krásná krajina končícího podzimu a začí-
nající zimy.
 Více si o obou místech můžete přečíst na we- 
bových stránkách muzea, kde se též dozvíte, 
jaké poklady se tu dají najít v dalších částech 
roku. Takže brzo na viděnou venku a v lepších 
chvílích. Zatím hodně štěstí!  Jakub Vrána

Muzejní advent nejen online
Již více než měsíc je muzeum pro veřejnost 
uzavřeno, naše aktivity se proto částečně pře-
sunuly do virtuálního prostředí. Na našich 
webových stránkách naleznete tipy na pro-
cházky městským památkovým okruhem, 
nově tam přibudou také možnosti výletů 
do okolní přírody. Spustili jsme fotografickou 

soutěž „Barvy“ pro děti do 15 let, která se se-
tkala se širokou a velmi pozitivní odezvou. 
Nejlepší fotografie si můžete v průběhu pro-
since 2020 prohlédnout na Živé zdi. Během 
listopadu jsme vás také v pracovní dny testo-
vali vybranými otázkami z historie, výtvarného 
umění i přírodovědy, abychom v závěru vybra-
li a odměnili jejich nejúspěšnější řešitele. 
Na adventní dobu jsme pro vás připravili další 
porci aktivit. Postupně budeme na našem 
facebooku a webových stránkách zveřejňovat 
instruktážní videa, která vás naučí uvázat ad-
ventní věnec, vyrobit vánoční ozdoby a deko-
race či vás seznámí s některými vánočními 
zvyky. Zejména pro rodiny s dětmi je připrave-
na městská hra s vánočním příběhem, která 
vás zavede nejen do města, ale také do příro-
dy. Podrobnosti a přesná pravidla najdete opět 
na našich webových stránkách. 

Je patrné, že muzejní advent bude zcela jiný, než 
na co jsme byli v minulých letech zvyklí. Něco 
však přesto zůstane. Svitavský betlém bude opět 
rozšířen o nové postavy, tentokrát přibudou figu-
ry ponocného a ovečky. Zachována rovněž bu-
dou tradiční vánoční hnízda. Pokud budete mít 
i letos chuť na naši vyhlášenou specialitu, přijďte 
druhou adventní neděli, tedy 6. prosince 2020 
na náměstí Míru k výdejovému okénku Floriánky. 
Připraven bude také muzejní papírový betlém, 
který si doma budete moci vystřihnout, vymalo-
vat a nainstalovat. Budeme se na vás těšit.
S blížícím se koncem roku je také mou milou 
povinností vám poděkovat za přízeň, kterou 
muzeu projevujete. Rád bych vám za celý mu-
zejní kolektiv popřál požehnané Vánoce 
a v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů, jakož i drobných darů 
života, například v podobě osobních setkání 
s vašimi blízkými.  Hynek Stříteský

Středisko kulturních služeb
Zpráva o svitavské kultuře včera, dnes…a zítra?
Je 16. listopadu 2020 a já si dnes v karanténě 
píšu s kolegy Vláďou Steinbauerem a Martinem 
Mohrem esemesky ohledně zítřejšího 17.listopa-
du: v 17.11 – rozsvítit Fabriku v barvách trikolóry; 
pustit Modlitbu pro Martu na parkoviště; v 18.00 
– stream z Fabriky – cellista Pavel Čadek; sejde-
me se; sami – tak maximálně v pěti; nezapome-

nout roušky; ve 21.00 domů. Je 16. listopadu 
2020 a já vzpomínám na 30. výročí 17.listopadu 
ve Svitavách – koncerty místních kapel, pozdravy 
Petra Pitharta, Jiřího Černého, Jindřicha Štreita, 
koncert Jardy Hutky a Plastiků. Plné náměstí. 
Svařák pro zahřátí… Taková byla svitavská kultu-
ra včera a taková je dnes. A jaká bude zítra…?

KULTURA NAŠE NULÍTKY (11)

Byla pošmourná sobota 15. prosince roku 
1900. Po dlouhé těžké nemoci dotlouklo v jeho 
newyorském bytě srdce jednoho z nejvýznam-
nějších Svitavanů, mecenáše, novináře, politi-
ka a filantropa Oswalda Ottendorfera. Stár byl 
necelých pětasedmdesát let. Jeho tělo leží 
vedle manželky Anny (1815-1884) na Green- 
woodském hřbitově v New Yorku, jím vedené 
noviny, kterým se lidově říkalo „Staats“, vychá-
zejí dosud. Jeho životní příběh je fascinující.
Narodil se v únoru 1826 ve svitavské souke-
nické rodině. Studoval v Litomyšli, Praze a Víd-
ni a v revolučním roce 1848 bojoval na bariká-
dách ve studentské legii. Jeho podpis také 
najdeme na petici podporující zrovnoprávně-
ní češtiny a němčiny na pražské univerzitě. Své 
štěstí ale nalezl za velkou louží.
K emigraci do USA se rozhodl v roce 1850. 
Přes velmi těžké začátky, v nichž pracoval jako 
pomocný dělník a po nocích se učil anglicky, 
se stal sazečem vlivných německých novin 
New Yorker Staats Zeitung. Postoupil na místo 
redaktora a v roce 1859 se oženil s ovdovělou 
majitelskou listu Annou Uhlovou. Vstoupil 
i do politického života, byl volitel prezidentů 
demokratické strany. Se svou manželkou za-
světili život charitativní činnosti, stali se zakla-
dateli ústavů, škol a nadací, které pečovaly 
o potřebné. Ottendorferovi byla nabídnuta 
i funkce starosty New Yorku, kterou odmítl. 
Jeho zdravotní stav se rok od roku zhoršoval.
Každoročně jezdíval do evropských lázní 
a v roce 1869 mohl poprvé navštívit Svitavy. 
Na rodné město nikdy nezapomněl, a tak stál 
u zrodu tří veledůležitých institucí – nemocnice 
(1883), sirotčinec a chudobinec (1886) a kul-
turní centrum města, veřejnou knihovnu a čí-
tárnu (1892), při jejichž otevírání byl osobně 
přítomen.
Dne 18. prosince 1900 se v bytě na Central Park 
South 150 sešli smuteční hosté při posledním 
setkání u rakve zesnulého, smuteční řeč prone-
sl evangelický pastor. Po smutečním obřadu 
vyjel průvod s mahagonovou rakví mecenáše 
na Greenwoodský hřbitov. Zástupce svitavské 
delegace, továrník Hugo Preßfreund, na rakev 
položil věnec z modrých a bílých hyacintů, tedy 
v barvách města.  Radoslav Fikejz

Foto: Potáplice severní (autor: Ondřej Klusák) 
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Kultura včera
Dne 3. října jsme ještě stihli předat ceny a di-
plomy na Národní soutěži a výstavě amatérské 
fotografie. Do Fabriky se sjelo dvě stě amatér-
ských fotografů z celé republiky. Jako by svět 
byl úplně normální… Ještě 28. října jsme – jako 
jedni z posledních tří autokin v republice – hrá-
li v Cihelně pro pětadvacet aut Šarlatána. Na-
posledy. Tak to pro nás skončilo…

Kultura dnes
Kino nehraje. Divadla – Fabrika, Trám, klub Ty-
játr – jsou zavřeny. Jediné, co se děje – strea-
mujeme, streamujeme, streamujeme. Na jaře 
jsme pořídili nejnovější streamovací techniku. 
Náš skvělý technik Dan Zezula a nadšený Vlá-
ďa Steinbauer se dali do toho a do Fabriky čas 
od času dorazí muzikanti, cestovatelé a posí-
láme na internet to, co diváci nemůžou zažít 
v sále. A telefonujeme s umělci a manažery 
a domlouváme přeložené koncerty, divadla. 
Filmy se už čtvrtý měsíc v tomto roce ani ne-
pokoušíme programovat. Jen přicházejí maily 
od filmových společností o tom, co kdo nato-
čil, a o premiérách, které se opět a zase odklá-
dají. A je čas revizí, tak revidujeme.

A to je asi tak všechno, co dnes – v polovině 
listopadu roku 2020- můžeme…

Kultura zítra
Náš kalendář na rok 2021 je plný. Teď chtěl 
kdosi volný termín na jaře ve Fabrice, nejlépe 
pátek a našli jsme jediný volný termín v květnu. 
Kalendář je plný! Neuskutečněných divadel, 
koncertů z tohoto roku. Je plný plesů, školních 
besídek, divadelních přehlídek, dětských 
scén… Je plný optimismu a naděje…

Zda se vše uskuteční, to vám v tuto chvíli ne-
řeknu. Nejspíš nenapíšu o nových divadlech, 
koncertech, filmech, na které bychom se ko-
nečně mohli těšit, ani v příštím čísle Našeho 
města. Prosincová uzávěrka je v době, kdy 
s největší jistotou bude vše stále stejné – tedy 
zavřené, nepovolené, omezené…

A tak – máme skvělé internetové stránky – 
www.kultura-svitavy.cz. Navštivte nás alespoň 
tam, když jinde nemůžete.
Už je 17.listopad 2020. Před rokem to byl fakt 
skvělej mejdan! Za rok bude zase takovej!
Věřte. Věřím. Ať je rok 2021 lepší, než ten letošní! 

Petr Mohr

Městská knihovna
Již třetím rokem realizujeme každý měsíc 
v rámci projektu MAP II a Implementace MAP 
ORP Svitavy filmový, fantasy a čtenářský klub. 
Pokud to epidemiologická situace umožní, 
kluby proběhnou, stejně tak křest knihy svi-
tavské cestovatelky Zuzany Švoncové.

2. / St / 17.00 / městská knihovna
Fantasy klub
Fantasy klub s kooperativní fantasy karetní 
hrou Harry Potter. Boj o Bradavice. Seznámíme 
vás se základy pravidel a vyzkoušíme si ukáz-
kovou hru. Hra je v češtině a je určena pro 
hráče od 11 let. 

7. / Po / 18.00 / bar u knihovny
Filmový klub: Billy Elliot
Působivý film britského režiséra Stephena Dal-
dryho (Předčítač, Hodiny), který na pozadí drs-
ného a ekonomicky tíživého prostředí v období 
thatcherismu vypráví příběh o touze mladého 
chlapce vzepřít se rodině a zažitým konvencím 
a stát se tak baletním tanečníkem. 

9. / St / 16.00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – před-
čítání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme malé i velké knihomoly! 

10. / Čt / 18.00 / městská knihovna 
Zuzana Švoncová: Dlouhej špacír
Autorské čtení z knihy Dlouhej špacír Zuzany 
Švoncové, promítání filmu Jana Chloupka a vy-
právění dobrodruhů, kteří si udělali procházku 
delší než 1700 km, aby zase našli cestu domů.

Online služby knihovny
V době nouzového stavu propagujeme online 
služby, mezi které patří půjčování e-knih. Přístup 
k elektronickým zdrojům zajišťuje portál https.//

online.knihovny.cz/. Zde najdete zdigitalizované 
texty – povinnou četbu, zdroje  či odkaz na e-
-knihovnu Městské knihovny v Praze, která digi-
talizuje i díla současných autorů. Nově nabízíme 
přístup do databáze Národní digitální knihovny 
(NDK), která zprostředkovává díla nedostupná 
na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdar-
ma na základě licenční smlouvy Národní knihov-
ny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S. Čte-
náři se tak dostanou k dokumentům, které jsou 
dosud chráněny autorským zákonem, ale nejsou 
již dostupné na knižním trhu. 
K dispozici jsou 
 • plné texty digitalizovaných dokumentů vy-

daných na území ČR do roku 1989 
 • plné texty digitalizovaných dokumentů, kte-

ré jsou z hlediska autorského práva volné 
(označena jako veřejná)

Služba je určena pro studenty a pedagogy 
a texty jsou zpřístupněny pouze ke čtení. 

Výpůjční doba během vánočních svátků
21. prosince 9.00–18.00
22. prosince 9.00–18.00
23. prosince 9.00–16.00
24.–27. prosince zavřeno
28. prosince 9.00–17.00
29. prosince 9.00–17.00
30. prosince 9.00–17.00
31. prosince–3. ledna zavřeno

Výstava Cha cha chá, zasmál se Mordechaj
Výstava ke stejnojmenné knize spisovatelky 
Kláry Smolíkové, Tobiáše Smolíka a ilustrátora 
Vojtěcha Šedy seznamuje děti s osudy Židů, 
kteří se usadili a žili v Čechách a na Moravě, 
s tradicemi i historickými událostmi týkající se 
židovské kultury. K dispozici budou také pra-
covní listy. Výstava bude ke zhlédnutí v pasáži 
Fabriky během prosince a ledna. 

KULTURA

Děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce.
Přejeme Vám mnoho zdraví 
a spokojenosti v roce 2021.

www.REZNICTVI-SLOUPNICE.cz
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SVČ Tramtáryje Svitavy
Pekelný Mikuláš bude!!!
Středisko volného času má pro všechny přízniv-
ce této akce dobrou zprávu. Na poslední chvíli 
jsme vymysleli model, podle kterého bychom 
mohli tuto akci uspořádat. Určitě se bude od tra-
dičního pojetí lišit, a to hlavně z hlediska prosto-
ru, data konání, ale také počtu čertů, andělů 
a samotných dětí, které budou chtít vidět přís-
ného Lucifera a laskavého Mikuláše. Akce pro-
běhne dne 5. 12. 2020 od 14.00 do 20.00 hodin 
na muzejní zahradě a zahradě SVČ. Na akci se 
bude nutné předem objednat přes online rezer-
vační systém, který najdete na www.svc.svitavy.cz. 
Pro více informací sledujte facebook a webové 
stránky SVČ.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Vážení příznivci Krůčku,
v době, kdy píšu tyto řádky, tedy 12. listopadu 
2020, máme v Krůčku stále pro veřejnost z dů-
vodu vládního nařízení zavřeno. Mnohem radě-
ji bychom se s vámi zase setkávali u nás v Krůč-
ku a na krůčkovských akcích a viděli se s vámi 
a vašimi dětmi naživo. Ale to nám zatím není 
umožněno, a proto jsme náš týdenní program 
aktivit převedli do online prostředí. Máme pro 
vás připravené cvičení, pohádky, besedy, online 
kluby a tvoření. Na prosinec chystáme speciál-
ní adventní program. Pro online přihlášení pro-
síme buď kontaktujte lektorky klubů nebo pro 
informace k přihlášení napište na messenger 
Krůčku https://www.facebook.com/mckrucek/. 
Všechny aktivity vám přinášíme zdarma, nic-
méně pokud se vám bude online program líbit, 
můžete Krůček podpořit zasláním dobrovolné-
ho příspěvku na č. účtu: 2400604099/2010. 
Přejeme vám příjemnou zábavu. Sledujte, pro-
sím, náš facebook i webové stránky www.kru-
ceksvitavy.cz, kde najdete aktuální podobu 
online programu i další informace. 
Dobrovolnické centrum Krůček i v této nelehké 
době funguje! I nyní hledáme i vysíláme dobro-
volníky do neziskových organizací ze Svitav 
a okolí. Organizacemi, které v této době dobro-
volníky potřebují a můžete se v nich angažovat 
i vy, jsou například Svitavská nemocnice, Domov 
na rozcestí, Charita Svitavy a po domluvě další. 
Pro více informací o možnostech dobrovolnictví 
nás kontaktuje na dobrovolnickecentrum@kru-
ceksvitavy.cz nebo telefonu 604 291 490. Dob-
rovolníkem se může stát každý, komu je více než 
15 let a má čistý trestní rejstřík.
Pokud bychom se nám s vámi do Vánoc nepo-
dařilo setkat osobně, přejeme vám všem klidné 
prožití vánočních svátků, s rodinou v klidu a zdra-
ví a pohodě. Opatrujte se. Těšíme se na setkání 
s vámi. Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů
Milé seniorky a senioři,
současná situace naší činnosti nepřeje a s ohle-
dem na vládní nařízení jsme museli všechny 
plánované aktivity i provoz klubu zrušit. Pevně 
věřím, že příští rok bude příznivější a většinu 
neuskutečněných akcí dodatečně nahradíme.
Dovolte, abych vám všem popřála krásné vá-
noční svátky v kruhu svých blízkých a do roku 
2021 hlavně zdraví, elán a optimismus. 

Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
S koncem roku vyhlížíme příští, lepší
Prosincové poohlédnutí po předchozích pro-
cházkách přátel, pídících po překrásných po-
hledech prožitcích, přinášíme pro posílení 
pohody, potřebné proti propírané pandemii. 
Kamarádi a přátelé ze ZO kardio v celém roce 
hledali příležitosti k využití časově skromných 
možností, k setkávání na výletech a společ-
ných procházkách. Neřád, který ovlivňuje chod 
celé společnosti, mění i plány, které jsme si 
předsevzali pro tento rok.
Nechceme se jen ohlížet za akcemi, které se 
nám podařilo uskutečnit v končícím roce, ale 
s nadějí a dobrou myslí chceme pro naše členy 
zorganizovat setkání, třeba i v menším kruhu. 
Máme veliké štěstí, že žijeme v kraji a zemi, 
která poskytuje nepřeberné množství jak pří-
rodních krás, tak historií zbudovaných monu-
mentů v podobě stavebních a pro naše národy 
významných počinů předků.
Pro posílení vzájemné potřebnosti být po-
spolu jsou pro mnohé milé i jen krátké vy-
cházky „za humna“ našich měst. Právě oko-
lí blízkých měst, městysů a vesnic, Svitav či 
Poličky, kde je již patrné vlnění Českomo-
ravské vysočiny, jsou místa, která stále zvou 
k jejich poznávání. Tento příspěvek je již 
poslední v tomto, doufejme, již se neopa-
kovaném období. 
Přejeme všem členům ZO kardio a samo-
zřejmě, že nejen jim zdraví, potěšení v ka-
ždém dni, dobré přátele a pospolitost 
s ostatními lidmi. Síla vzájemné potřebnos-
ti sdílení prožitků a sdělování svých náhle-
dů na poznané, zhlédnuté, dělení se o kla-
dy i nepřízně života, je jedním z důvodů být 
spolu, a tím i silnější. 

Josef Zavřel

Klub esperanta
Dopisy ze Svitav s přáním do Samarkandy
Svitavský esperantský klub se již tradičně 
zúčastnil Mezinárodního dne dopisovatelů, 
vyhlášeného esperantisty ze Samarkandy 
u příležitosti 18. října - dne založení tohoto his-
torického města. 
Esperantisté z 20 zemí světa zaslali blahopřání 
k založení města. Zasláno bylo i ze Svitav jmé-
nem klubu a také osobně Janem Richtrem, 
který v roce 1986 město a okolí navštívil. Oba 
dopisy jsou vystaveny na nástěnce akce. Zně-
ní dopisů je publikováno v zemských novi-
nách, v samarkandském věstníku č. 72, v ča-
sopise Lady Weekly č. 37 a bude otištěno 
v příštím vydání „Stručná Encyklopedie zahra-
niční Samarkandy: Kultura sjednocující svět“. 

Libuše Dvořáková

Klub českých turistů Svitavy
Životní jubileum Marie Dědičové
Dne 11. prosince 2020 oslaví 100 let čestná 
členka KČT Svitavy paní Marie Dědičová. 
Do Svitav přišla z Jevíčka v roce 1945, kdy se 
provdala za Josefa Dědiče, spolu vychovali  
2 děti. Profesí byla učitelka na prvním a dru-
hém stupni základní školy, do důchodu odchá-
zela ze ZŠ na náměstí, kde učila tělesnou vý-
chovu. Marie Dědičová je zakládající členkou 
Lidového divadla (červen 1946) a svitavského 
odboru Klubu českých turistů (listopad 1976). 
Mnoho let se podílela na přípravě a organiza-
ci turistických výletů a později sobotních vy-
cházek Fit babiček. Celý život se věnovala 
sportu (především turistice a lyžování), a vedla 
k tomu i své vnuky. Stále zůstává velmi aktivní 
a zajímá se o dění kolem sebe. V Seniorcentru, 
kde nyní žije, se snaží rozhýbat své spolubyd-
lící. Pokud to počasí dovolí, chodí každý den 
na procházky do parku, v doprovodu vnuků ji 
můžeme potkat u Langrova lesa nebo v lese 
za Rosničkou. Milá Marie, do dalších let Ti z ce-
lého srdce přejeme pevné zdraví a mnoho 
radosti. Za svitavské turisty  Věra Stichová

Ohlédnutí za činností v roce 2020
Klub českých turistů, odbor Svitavy, uspořádal 
pro členy a zájemce z řad veřejnosti letos 35 
akcí. Většina z nich proběhla v době, kdy se 
ještě o koronaviru nevědělo, a také v létě, kdy 
neplatily nouzový stav a restriktivní vládní 
opatření. Během sobotních výšlapů a cyklový-
letů jsme navštívili mnoho zajímavých míst 
v Pardubickém kraji: Toulovcovy Maštale a zá-
mek Nové Hrady, Růžový palouček, Suchý 
vrch, Dolní Moravu... Autobusové výlety jsme 
směřovali do turisticky neprávem opomíjených 
oblastí České republiky. V červenci jsme se 
prošli kolem Plumlovské přehrady a s průvod-
cem si prohlédli zámek Plumlov a Mladečské 
jeskyně. V září jsme se vydali na západní Vy-
sočinu, kde jsme obdivovali kamenný kruh 
druidů, unikátní fresky v Žirovnici a zámek 
s památnou lípou v Kamenici nad Lipou. 
Od začátku roku jsme se těšili na čtyřdenní 
pobytový zájezd v Krkonoších. Zdolali jsme 
Sněžku, viděli ledovcové jezero Maly Staw 
a polské městečko Karpacz s norským dřevě-
ným svatostánkem - Kostel Wang. Další poby-
tový zájezd byl v září na Šumavu. Navštívili 
jsme okolí Železné Rudy (rozhledny Špičák 
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a Pancíř), Sušici, Černé a Čertovo jezero. Je-
den den jsme se podívali do Německa a vy-
stoupali na Velký Javor (1455 m). Ukliďme 
Česko 2020 byla poslední akce, která v tomto 
roce proběhla. V sobotu 19. září jsme ve dvou 
menších skupinách prošli a uklidili oblast ko-
lem svitavských rybníků, Naučnou stezku 
K pramenům Svitavy a modrou turistickou 
značku k Památníku včelích matek. Potěšilo 
nás, že odpadu oproti minulým úklidům výraz-
ně ubylo. Každý rok se na Silvestra loučíme 
s uplynulým rokem na vycházce. O tom, zda 
se tato akce uskuteční, se rozhodne dle vývo-
je epidemiologické situace v zemi. 
Informace o naší činnosti zveřejňujeme 
na webových stránkách www.kct-svitavy.cz, 
facebooku a ve vývěsní skříňce u Staré radni-
ce na náměstí. 
Všem Svitavákům přejeme klidné vánoční 
svátky a v novém roce pevné zdraví, hodně 
štěstí a krásné zážitky na cestách. 

Kristýna Kunická

Skauti pomáhají
Podzimní čas nám všem opět přinesl omezení 
nejrůznějších aktivit. I my skauti jsme museli 
zrušit pravidelné schůzky, výpravy a připravo-
vané akce. Tentokrát jsme ale byli více připra-
veni a přešli jsme na alternativní způsob čin-
nosti. V čem ovšem i v současné době nepo-

levujeme, je pomoc druhým. Řada z nás se 
zapojila do různých dobročinných aktivit. Jed-
nou ze základních hodnot skautingu je totiž 
pomoc druhým. I proto se čeští skauti spojili 
s organizací Elpida a společně nabízíme 
Skautskou pomoc pro osamocené seniorům. 
Můžeme vám například nakoupit a donést ná-
kup, vyzvednout léky nebo poslat poštu. Vyu-
žijte bezplatnou linku 800 200 007 (v čase 
8-20 hodin). Nebojte se říct si o pomoc. 

Antonín Benc

Vánoční výzdoba 
bude nová
Letošní vánoční výzdoba je laděna v tónech tep-
lé i studené bílé barvy, s doplněním o efekty imi-
tujícími sněžení a třpyt sněhu v měsíčním svitu.
V roce 2019 jsme začali obměňovat vánoční 
výzdobu na náměstí Míru. Na sloupy veřejného 
osvětlení byly umístěny plošné ozdoby – vloč-
ky, hvězdy a zvonky. V letošním roce došlo 
k doplnění ozdob sloupů veřejného osvětlení, 
a to o LED světelné krápníky teplé bílé barvy 
s flash efektem imitujícím měsíční třpyt čers-
tvě spadlého sněhu. Dále dochází k obnově 
výzdoby javorů v okolí kavárny Floriánka. Ja-
vory budou vyzdobeny LED světelným řetě-
zem studené bílé barvy a opět s flash efektem. 
Výzdoba javorů v okolí morového sloupu do-

zná jen drobného doplnění, kdy využijeme 
některé světelné prvky používané v letech 
předchozích.
Největší změnou pro letošní rok je výzdoba 
vánočního stromu, která doznala kompletní 
obměny. Vánoční strom bude vyzdoben svě-
telnými řetězy teplé bílé barvy doplněné o stu-
dený bílý flash efekt. Řetězy doplňuje 40 ks 
hvězd s efektem snowfall imitujícím sněžení. 
Špice stromu bude osazena 3D hvězdou stu-
dené bílé barvy o průměru 0,75 m.
Stejně jako v předchozím roce jsme se roz-
hodli pokračovat ve výzdobě stromu u zimního 
stadionu. Na výzdobu tohoto stromu využívá-
me světelné zdroje používané v letech minu-
lých. V letošním roce bude strom opět v barev-
ném provedení.
Finanční prostředky vložené do vánoční vý-
zdoby v letech 2019 a 2020 představují téměř 
300 tisíc korun bez DPH. Bronislav Olšán

Otevření umělé ledové plochy, ceník a provozní doba 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace, 
v souvislosti s Covid-19 a veškerými vydanými 
vládními opatřeními, není v tuto chvíli možné 
uvést přesný termín zahájení provozu ledové 
plochy. Ledová plocha jako sportoviště má 
vydanými nařízeními, hygienickými podmín-
kami provozu a možnostmi využívání veřej-
ných prostor veřejností znemožněno zahájení 
sezony na konci měsíce listopadu, jak jsme 
plánovali. Příprava kluziště na provoz nám za-
bere cca jeden týden od uvolnění opatření 
a umožnění vstupu veřejnosti. 
Kluziště bude připraveno zahájit svůj provoz, 
jakmile to protiepidemický systém dovolí. O ak-
tuální situaci vás budeme informovat na strán-
kách www.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz 
a facebooku města Svitavy. Předpokládané 
ukončení provozu ledové plochy je 21. 2. 2021. 
Během podzimu došlo k opravě technického 
zázemí. Úprava ledu bude prováděna prona-
jatou repasovanou elektrickou rolbou WM Ju-
nior. Na konci listopadu dále proběhla částeč-
ná modernizace chladící technologie, kdy 
došlo k výměně deskového výparníku, ve kte-
rém dochází k rozstřiku kapalného čpavku 
na jednotlivé desky výparníku a tím k ochlazo-
vání chladícího media – solanky, která proudí 
pod samotnou hrací plochou, která je tak 
ochlazována, a na ní je vytvářen umělý led. 
V průběhu měsíců ledna a února 2021, tedy 
za provozu, ještě plánujeme výměnu jednoho 
kompresorového soustrojí, které je srdcem 
celé chladící technologie. Doufáme, že vše 
proběhne bez větších komplikací, a sportovi-
ště již otevřené veřejnosti nebude nuceno 
omezit své provozní hodiny. Město Svitavy tím-
to krokem opět zlepšuje poskytování sportov-
ního vyžití široké veřejnosti.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Tipovací soutěž pro veřejnost:
Kolik světel (samostatných LED diod) je 
na letošním vánočním stromu?
První tři tipující, kteří budou nejblíže sku-
tečnému počtu, budou odměněni. Vaše 
tipy odesílejte na e-mailovou adresu: 
sportes@svitavy.cz.  

Provozní doba a ceník  
zimního stadionu

Veřejnost Školy

Pondělí 15.00–17.00 08.00–14.00

Úterý 14.00–16.00 08.00–14.00

Středa

15.00–17.00 08.00–14.00

17.30–18.30  
s hokejkou

Čtvrtek 14.00–16.00 08.00–14.00

Pátek 15.00–17.00 08.00–14.00

Sobota

10.00–12.00

14.00–16.00

18.00–20.00 
večerní bruslení

Neděle
10.00–12.00

14.00–16.00

Vstupné a ceny za služby

Dospělí 35 Kč

Dítě do 18 let, senior 
65+ 25 Kč

Dítě do 6 let 10 Kč

Bruslení  
s hokejkou 30 Kč

Školy 15 Kč

Organizovaná 
veřejnost  
– 1 hodina

1500 Kč

Doprovod 5 Kč

Broušení bruslí 35 Kč

Veřejné bruslení o vánočních prázdninách 
a v novém roce

19.12.2020 So 10.00–12.00; 14.00–16.00
18.00 – 20.00 – večerní bruslení

20.12.2020 Ne 10.00–12.00; 14.00–16.00

21.12.2020 Po 15.00–17.00

22.12.2020 Út 15.00–17.00

23.12.2020 St 10.00–12.00; 14.00–16.00

24.12.2020 Čt 10.00–12.00; 14.00–16.00

25.12.2020 Pá 10.00–12.00; 14.00–16.00

26.12.2020 So 14.00–16.00
18.00 – 20.00 – večerní bruslení

27.12.2020 Ne 10.00–12.00; 14.00–16.00

28.12.2020 Po 10.00–12.00; 14.00–16.00
17.00 – 18.00 – bruslení s hokejkou

29.12.2020 Út 10.00–12.00; 14.00–16.00

30.12.2020 St 10.00–12.00; 14.00–16.00
18.00 – 20.00 – večerní bruslení

31.12.2020 Čt 10.00–12.00; 14.00–16.00

01.01.2021 Pá 10.00 – 12.00; 14.00–16.00

02.01.2020 So 10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00
18.00 – 20.00 – večerní bruslení

03.01.2020 Ne 10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00

Změny jsou vyhrazeny a možné pouze ze strany provozova-
tele. Aktuální informace na webu: https://www.svitavy.cz; od-
kaz Sportovní služby města Svitavy, http://www.sportes.svita-
vy.cz v sekci Sportoviště – Areál zimního stadionu; rezervace: 
https://sportessvitavy.isportsystem.cz / Areál zimního stadio-
nu (Sportovní služby města Svitavy).

Sportovní služby města Svitavy
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Adam Kašpar
Malíř a výtvarník Adam Kašpar se sice narodil v sousední Litomyšli, ale odmala žil ve Svitavách, 
jeho rodiče jsou rodilí Svitaváci. Během studií bydlel v Jihlavě a Praze, nyní s manželkou za-
kotvil v Jeseníkách. Svitavy však považuje za své rodné město. Možná i proto vznikla krásná 
myšlenka, že to bude právě Adam Kašpar, kdo namaluje rozměrný obraz do zasedací místnos-
ti městského úřadu..

Co Vás pobídlo ke studiu na grafické škole?
„Když jsem končil základní školu, chtěl jsem 
se dál věnovat nějakému výtvarnému oboru, 
hodně jsem kreslil, chodil jsem do umělecké 
školy k Pavlu Fialovi. Grafická škola v Jihlavě 
mi skýtala možnost vyzkoušet si velkou škálu 
různých oborů – od klasické grafiky, přes so-
chu a fotku až k malířství u kterého jsem na-
konec zakotvil natrvalo.“

Asi nejčastějšími motivy, které ztvárňujete, 
jsou výjevy z přírody. Proč, čím Vás fascinuje?
„No je těžko říct nějak stručně. Fascinuje mě 
Země jako celek, jako čtyři a půl miliardy let 
stará bytost, přetavovaná a hnětená napříč tím 
nesmírně dlouhým časem. Když pozoruju pří-
rodu, mám pocit, že se dotýkám toho primár-
ního světa, toho, co jsme jako lidé obepředli 
kulturou, nánosem myšlenek, teorií a umění, 
a on sám zůstává v principech pořád stejný.“ 

Jsou pro Vás inspirací i Svitavy? Která zákou-
tí jste odtud už ztvárnil?
„Z podstaty toho, co dělám, mě město jako 
město příliš neinspiruje – ale jako skoro rodilý 
Svitavák mám některá obzvlášť oblíbená mís-
ta v širším okolí Svitav. Mimo svitavské rybníky 
nebo Vodárenský les mám zažrány pod kůží 
divoké lesy na Psí kuchyni a Králově zahradě, 
stejně jako bučiny Hřebečského hřbetu. 
Na všech jmenovaných jsem mnohokrát ma-
loval, a možná se k nim ještě budu vracet.“

Rybník Rosnička... Váš obraz bude zdobit za-
sedací místnost. Jak obraz vznikal, byla to 
složitá, nebo naopak jednoduchá práce?
„Je to zatím můj největší obraz, má 200 na 400 
centimetrů. Vznikal podobně jako většina vel-
kých ateliérových obrazů, takovým skládáním 
skic, fotek a jiných podkladů. Není to jeden 

konkrétní pohled, i když samozřejmě, kdo to 
tam zná, snadno se v obraze zorientuje. Skoro 
bych řekl, že vzhledem k velikosti bylo nejslo-
žitější najít někoho, kdo by vyrobil blindrám, 
a vůbec celá ta manipulace s velikým těžkým 
obrazem. Jsem spokojen jak s obrazem, tak 
s textem, který moje dílo doprovází.“
 
Kterou techniku máte nejraději?
„Nejvíc jsem se zabydlel v klasické olejomal-
bě, přijde mi prostá a účinná, se širokým spek-
trem možností. Nemůžu říct, že bych ji neměl 
rád, ale nikdy jsem neměl dost trpělivosti 
na klasickou grafiku… půl dne vytírat matrici 
barvou, než můžu vůbec začít tisknout, na to 
prostě nemám. Tím víc ctím, když to někdo 
dělá dobře…“

Máte za sebou řadu výstav, dokonce i v zahra-
ničí. Jak se mladý umělec dostane vystavovat 
do Švýcarska?
„Musí mít štěstí na galerii, která ho podpoří, 
a do Švýcarska ho vezme, nebo si ho všimne 
nějaký švýcarský galerista… V mém případě to 
byla Nová galerie, která mě na veletrh umění 
do Basileje vzala v roce 2017, a následně mi 
tam pak udělali výstavu v Basel art centre.“
 
Na čem aktuálně pracujete? A o čem přemýšlíte?
„Právě mám rozdělanou sérii obrazů o nočním 
nebi. Jsou to takové pohledy do vesmíru tak, 
jak skutečně vypadá – tedy skrze okulár dale-
kohledu. To znamená, že mlhoviny jsou oprav-
du mlhavé a ne ta neřestně barevná mračna, 
jak je známe z fotek z Hubbla. Jsou to takové 
minimalistické, prázdné obrazy, galaxie, mlho-
viny a hvězdné mapy. Plánoval jsem je vysta-
vovat letošní podzim v Praze, ale výstava je 
přesunutá na jaro.
Na druhou část otázky jsem se zeptal manžel-
ky, má na rozdíl ode mě trochu odstup. Podle 
ní přemýšlím nejčastěji o: kamenech a hvěz-
dách, o světe a Bohu, o chodu věcí skrytých 
i viděných, nebo o své vlastní mysli. Dost čas-
to taky myslím na různé banality asi jako kaž-
dý…jen aby to nevyznělo tak vznosně.“
 
Do Svitav se vracíte. Kam nejraději?
„Ta srdeční místa v okolí Svitav jsem už popsal. 
Ale určitě zopakuji, že se opravdu rád vracím, 
vyrostl jsem zde a ta místa se do mě zaryla, to 
už se nezmění.“
 
Jak hodně Vám přirostly k srdci Jeseníky, Váš 
současný domov?
„Do Jeseníků jsem se přestěhoval natrvalo 
před rokem, ale už jsem tu předtím nějaký čas 
pobýval. Koupili jsme se ženou starou faru 
v obci se šesti stálými obyvateli. Nemám teď 
k námětům svých obrazů daleko, stále na mě 
čekají další neobjevené rokle řek, skály a strže, 
divoké lesy a pastviny, mechy prorostlé potůč-
ky a vůbec, co víc bych si měl přát, než žít 
na tak krásném místě, na jakém žiju…?“

Petra Soukupová

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (27. díl)  

Přihlášku na naši školu si můžeš podat do 1. 3. 2021
Více informací a virtuální prohlídka na www.vda.cz

18-20-M/01 - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
(ŠVP: Informační technologie)

26-41-M/01 - ELEKTROTECHNIKA
(ŠVP: Elektrotechnika)

37-41-M/01 - PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)

26-41-L/01 - MECHANIK ELEKTROTECHNIK
(ŠVP: Mechanik elektrotechnik)

33-41-L/01 - OPERÁTOR DŘEVAŘSKÉ A 
NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBY
(ŠVP: Nábytkářství a design interiéru)

23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK
(ŠVP: Zámečník)

26-51-H01 - ELEKTRIKÁŘ
(ŠVP: Elektromechanik)

33-56-H/01 - TRUHLÁŘ
(ŠVP: Truhlář - nábytkář)
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Luboš Kocourek má další cíl: závod ve Finsku
Po absolvování dálkového běžeckého závo-
du ve slovenských Karpatech, kdy zvládl 210 
kilometrů s převýšením 7750 metrů, je před 
svitavským běžcem Lubomírem Kocourkem 
další výzva: extrémní závod Lapland Extreme 
Challenge. Jde o závod na 900 kilometrů 
za severním polárním kruhem, start a cíl jsou 
ve finském městě Rovaniemi.
„Ano, toto je můj plán na rok 2022,“ potvrzuje 
s úsměvem Luboš Kocourek. Proč až na rok 
2022? „Protože přípravy jsou náročné jak na or-
ganizaci, tak finančně. Téměř žádné vybavení, 
které je na takto extrémní závod potřeba, nelze 
sehnat v České republice. A finanční náročnost 
je také značná,“ vysvětluje Kocourek. 
Jaké má vlastně Lapland Extreme Challenge 
pravidla? Trasa závodu není pevně stanovena, 

dány jsou průjezdní body, vzdálenost 900 kilo-
metrů kolem finského Laponska a časový limit 
30 dní. Závodník má při sobě vyhledávací za-
řízení GPS, aby byl kdykoliv k nalezení. 
„Jsou potřeba věci a materiál, které snášejí 
nízké teploty, jež v tamní krajině klesají hluboko 
pod bod mrazu. Mezi únorem a začátkem břez-
na, kdy pořadatelé doporučují odstartovat, 
teploty překračují až mínus 30 stupňů Celsia,“ 
říká Luboš Kocourek. Někteří závodníci, kteří 
se na trať extrémního závodu pustili, spali v růz-
ných přístřešcích a volných chatkách, jež 
po cestě potkávali, v některých městech je 
možnost spát v hotelu nebo v domech míst-
ních obyvatel, pokud Finové závodníka pozvou.
Závodníci se však musejí pohybovat vlastními 
silami a o vše kromě případné střechy nad hla-

vou se starají pouze sami. „Toto by samozřejmě 
nešlo bez podpory. Opravdu moc děkuji měs-
tu Svitavy, které podporuje sport v co největší 
míře, a také mně doufejme, přispěje na závod 
ve Finsku. A velmi ochotní jsou lidé z Runsport.
cz, kteří mě podporují už nějaký ten rok a ma-
teriál na běhání od nich si nemůžu vynachvá-
lit,“ popisuje dosavadní pomoc Kocourek, jenž 
se bude snažit získat podporu i jinde.
Lapland Extreme Challenge vznikl v roce 
2013. Do této chvíle ho dokončili pouze tři zá-
vodníci, z toho dva z České republiky (Marké-
ta Peggy Marvanová a Adam Záviška)! Bude 
Luboš Kocourek třetím Čechem v pořadí, kte-
rý finský závod pokoří? „Ano, budu se snažit 
dokončit v limitu,“ zamrká Luboš Kocourek. 
Držíme palce! Petra Soukupová

Oslava svitavského florbalu se odkládá
Když se před 25 lety nechala parta kolem bra-
tří Holasů, Milana Fadrného, Davida Koukoly, 
Rosti Nespěšného nebo Martina Stupky zare-
gistrovat jako Floorball Club Svitavy, zřejmě 
neměli ani tušení, kam se florbal za čtvrtstole-
tí posune. Finále superligy vyprodává O2 are-
nu, národní tým se během světových šampio-
nátů dostává na titulní stránku deníku Sport 
a i ve Svitavách nástupci výše zmíněných pio-
nýrů v dresu dnešního FbK dokázali „vyprodat“ 
Střelnici. Zatímco výše zmíněná průkopnická 
parta začínala na staré Střelnici, tak tým kolem 
kapitána Richtera, střelců Říhy, Doseděla a Kö-
niga nebo brankáře Skácelíka naplnil Střelnici 
novou, do které se na legendární utkání 
s Kladnem vměstnalo téměř 900 diváků (sezó-

na 2015/2016). A rozdíl mezi starou a novou 
halou demonstruje i to, jaký kus cesty florbal 
jako sport ušel na všech úrovních. Na florbal 
už není nahlíženo skrze prsty, co do počtu hrá-
čů je to největší tuzemský halový sport, před-
běhl i tradiční košíkovou a volejbal, byť je stá-
le sportem amatérským. Možná právě proto. 
Svitavským florbalem za těch 25 let prošlo 
na 500 hráčů a hráček, ženská sekce oddílu 
vychovala řadu reprezentantek (mimo jiné 
bronzové medailistky z MS 2011 Lenku Kubíč-
kovou a Kristýnu Jílkovou-Matoušovou), stří-
dala se úspěšná i méně úspěšná období, ale 
v srdci FbK je pořád to stejné nadšení a láska 
ke sportu. A to je to nejdůležitější, protože od-
díl, to je vlastně druhá rodina. 

Měli jsme velké plány oslav – měl proběhnout 
turnaj generací, výstava historie oddílu, vše 
pak mělo vyvrcholit 12. prosince společen-
ským večerem. Vše se odkládá a věřme, že 
bude možné se sejít co nejdříve. V tuto chvíli 
všichni doufáme, že se budeme moci co nej-
dříve alespoň scházet na palubovce a odehrát 
aktuální přerušenou sezónu. Ta další už snad 
bude zase „normální“.
Dovolte mi tedy alespoň touto cestou podě-
kovat všem, kteří oddílem za ty roky prošli ať 
už jako hráči, jako trenéři či vedoucí nebo po-
řadatelé, a všem těm, kteří oddíl podporovali 
a snad stále podporují, všem těm, kteří florba-
lu ve Svitavách fandí.  Lukáš Brýdl 
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Atleti získali status 
sportovního střediska
Po individuálních medailích a úspěších v sou-
těžích družstev se atletickému oddílu dostalo 
další odměny za jeho dlouhodobou práci – 
uspěli jsme ve výběrovém řízení Českého at-
letického svazu a získali jsme status sportov-
ního střediska. Atletická sportovní střediska 
jsou zřizována jako základní článek systému 
péče o talentovanou mládež a mají za úkol 
všestranně atleticky rozvíjet děti a mládež 
ve věku 12–15 let. Budeme tak minimálně pro 
následující čtyři roky schopni našim svěřen-
cům i atletům z okolních oddílů zajistit kvalit-
nější soustředění a trenérům přístup ke kvalit-
nějším informacím a školením. Tohoto úspěchu 
bychom nedosáhli bez dlouhodobé podpory 
města Svitavy a našich sponzorů, kterým tímto 
znovu děkujeme za podporu.  Josef Marek

Basketbaloví Tuři se vrátili na palubovku

Po posledním zápase s Kolínem se poprvé 
v tomto ročníku přerušila soutěž. Už po ode-
hrání osmi kol! Nastala tedy opět doba nejis-
toty, jako na jaře. Pro trenéry to byl jasný signál 
k vytvoření individuálních plánů pro hráče 
a čekání na případné rozvolnění vládních na-
řízení. Naštěstí profesionální sportovci mohli 
využívat k tréninku venkovní prostory. Tuři tak 
využívali prostory svitavského stadionu a oko-
lí rybníku Rosnička ke svým tréninkům. Náplní 
tréninků byla především atletika a venkovní 
posilování. Aby se kluci dostali i do kontaktu, 
tak se dostalo i na oblíbený fotbal.
S tím, jak ubíhaly týdny, a pořád se nevědělo, co 
bude s pokračováním soutěže, přibývala nejisto-
ta, co bude dál. Naštěstí se 2. listopadu změnila 

opatření a profesionální sportovci se vrátili opět 
zpátky do hal a vnitřních sportovišť. Tým Turů se 
tak poprvé dostal do haly 5. listopadu. Bylo to 
celkem 27 dní, kdy si kluci nezahráli basketbal.
Nyní už má tým Turů několik tréninků za sebou 
a připravuje se na restart ligy. Ten by měl být pro 
náš klub v pondělí 16. listopadu na půdě BK Olo-
moucko, následovaný čtvrtečním domácím sou-
bojem proti BK Děčín a ještě ve stejném týdnu 
na půdě Slunety Ústí nad Labem. Po těchto třech 
kolech se ovšem liga opět pozastaví. Naštěstí 
pouze z důvodu reprezentační pauzy. 
Hráčům pauza mohla pomoct a pokusí se o vý-
sledky z loňského ročníku. Je důležité se od-
poutat z posledního místa a rvát se o horní příč-
ky pro případné play-off. Martin Novák
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Powerlifting: v roce 2020 jsme byli úspěšní
Letošní rok nebyl tak bohatý na závody, jak je 
zvykem, ale přesto pár medailí se našim závod-
níkům podařilo vyhrát. Dokonce náš oddíl po-
řádal 7. mistrovství východních Čech v klasic-
kém (RAW) silovém trojboji ve Svitavách. Zde 
se účastnili Tomáš Lacko (2. místo), Tomáš Mi-
láček (3. místo), Petr Kopecký, Štěpán Medek, 
Lukáš Gamovský a Patrik Krušina (3. místo).
Dále se konalo 16. otevřené mistrovství ČR 
v benchpressu dorostu, juniorů a masters. 
Zde byla trojice účastníků: Matěj Jurka (3. 
místo v juniorské kategorii), za masters závo-
dili Libor Novák (2. místo) a Jaroslav Doleček 
(3. místo).
Ve 4. mistrovství Moravy v klasickém (RAW) 
silovém trojboji dorostu a juniorů, závodili 
za dorostence: Jakub Zoicas (3. místo) a Ště-
pán Medek, v juniorech pak Tomáš Miláček  
(1. místo) a Matěj Hájský (3. místo).

Jediný účastník v 6. otevřeném mistrovství ČR 
v klasickém silovém trojboji masters byl Libor 
Novák, který vyhrál zlatou medaili ve své kate-
gorii. Zakončením bylo 8. mistrovství ČR v kla-
sickém (RAW) silovém trojboji dorostu a junio-

rů, kde se účastnili Matěj Hájský (3. místo za ju-
niorskou kategorii) a Jakub Zoicas.
Všem závodníkům za oddíl děkuji za účast. 
Přeji krásné svátky a spoustu úspěchů v no-
vém roce.  Kristýna Šigutová
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Vítězí hlavně vůle
Letošní rok byl zvláštní pro všechny, amatérské 
sportovce nevyjímaje. Trénovat se dalo individu-
álně, ale hledat motivaci při rušení závodů bylo 
dost těžké. Naštěstí se začaly objevovat různě 
akce, které bylo možné absolvovat jednotlivě, 
a někdy i na dálku porovnávat dosažené výkony. 
I náš spolek Bike club Svitavy organizoval v jar-
ních měsících cyklistické individuální výlety pro 
veřejnost, o kterých jsme tu už psali.
Ale jak už to v životě chodí, výzvy si stanovuje 
hlavně každý sám. Petr Suchánek se zapojil 
do nově vzniklého seriálu bikepackingových 
závodů a cyklistických výzev Ultra-Bike Solo 
Challenge Cup. Účastníci jsou během jízdy 

odkázáni jen sami na sebe, takže zde kromě 
kondice hraje velkou roli i psychická odolnost. 
Na silničním kole Petr absolvoval třeba přes 
tisíc kilometrů dlouhou trasu Okolo Moravy, 
v jiné výzvě navštívil skoro všechny krkonošské 
boudy za jeden den (238 km / 7115 m), v leh-
kém terénu zase projel 838 km ze Šumavy 
do Jeseníků s převýšením 14 400 m. Někdy 
bylo celý den vedro, jindy k ránu přimrzalo. 
Od června do října zvládl tři silniční a šest te-
rénních tras, k tomu přidal ještě 3 charitativní 
výzvy a s velkým náskokem se stal historicky 
prvním vítězem tohoto seriálu. Lenka Suchán-
ková

Volejbalové kadetky: slibný začátek, ale…
Pro „A“ tým volejbalových kadetek začala letos 
ligová sezóna o celý měsíc dříve, než bývá 
zvykem, dokonce už 9. září. Vůbec se nám to 
nelíbilo, ale co se dalo dělat. Naštěstí letního 
soustředění i celé následné přípravy se kromě 
jedné hráčky poctivě zúčastnily všechny ostat-
ní, takže nakonec nebylo na co si stěžovat. 
Po loňské sezóně, kdy jsme byly v lize nováč-
ky a bojovaly jsme od začátku do konce o udr-
žení, máme letos cíle vyšší, minimálně držet 

střed tabulky, a po sezóně předat ligovou sou-
těž mladším oddílovým kamarádkám. 
Jenže – plány jsou jedno a realita, ovlivněná už 
více jak měsíčním volejbalovým „prázdnem“, 
všechno převrací vzhůru nohama. Do 10. října 
jsme stihly odehrát 8 utkání, 5x jsme vyhrály 
a 3x odešly poražené. Pohled na aktuální tabul-
ku naší 6-ti členné skupiny je příjemný, držíme 
pěkné 2. místo. Za normální situace by nás teď 
čekalo odrážet nápor Boskovic, které se na nás 
dotahují, oplatit porážky Prostějovu, pokusit se 
překvapit vedoucí Poličku a nedopustit herní 
výpadky s týmy Kroměříže a Lanškrouna. 
Jenže jak a kdy bude 1. kadetská liga pokra-
čovat, to je k dnešnímu dni ve hvězdách. Vě-
řím, že se děvčata alespoň fyzicky udržují 
každodenním domácím cvičením, výběhy 
do přírody…, když na míč se mohou dívat jen 
zpovzdálí. Dobře vědí, co mají dělat.
Takže – už se nemůžu dočkat, až se nám tělo-
cvičny otevřou a společně s děvčaty budeme 
pokračovat v úspěšném tažení prvoligovou 
soutěží. Marcela Sezemská

Soutěže na antuce
Na antukových volejbalových kurtech se hrají 
krajské přebory II. třídy dospělých, některé krajské 
mládežnické soutěže a samozřejmě se na nich 
trénuje a pořádají letní turnaje. Do ročníku 
2020/21 tak úplně nejdřív, už v srpnu, zasáhlo B 
družstvo mužů, účastník KP II. tř. Než nastalo 
po 10. říjnu přerušení všech soutěží, stihl tým ode-
hrát s výjimkou jednoho dvojutkání celou první 
část soutěže. A protože druhá začíná až v dubnu 
příštího roku, věříme všichni, že koronavirus ji už 
neovlivní. Radostnou zprávou rozhodně je, že tým 
drží vysoko nastavenou laťku a do zimní přestáv-
ky vstupuje na 2. místě tabulky s pouhým dvou-
bodovým deficitem na vedoucí tým Vysokého 
Mýta. Daří se do týmu zapojovat i mladší ročníky 
hráčů, tedy juniory a kadety. Pro ně byly zápasy 
v mužské kategorii nejen zdrojem důležitých zku-
šeností, ale i výbornou přípravou na náročné sou-
těže extraligy juniorů a extraligy kadetů.
Pořadí týmů v KP II.: 1. VK Vysoké Mýto, 2. TJ Svi-
tavy B, 3. SK Slatiňany, 4. Sp. Polička, 5. OJ Leto-
hrad, 6. VK Choceň B, 7. Sok. Česká Třebová. 

Adam Čížek


