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Mám dobrý pocit z toho,
jak to ve Svitavách žije

Před několika měsíci jsme představili nový vizuální styl města Svitavy, který s sebou nese
hlavní myšlenku, že město tvoří lidé, vztahy a vy. O tom, jak se zde máme, rozhoduje každý
z nás. Mám velikou radost, že se toto poslání beze zbytku naplňuje. Svitaváci jsou aktivní, zajímají se o dění okolo sebe a zapojují se do veřejného života. A to i přesto, že nám tento rok
příliš nepřeje a brání nám potkávat se a sdílet zážitky všedních dní.
Jsem rád za to, jaká je v našem městě atmosféra. Lidé si jsou blíž, i když nemůžou být spolu
tak, jak jsou zvyklí a jak by si nejspíš přáli. Od začátku pandemie jsme my, Svitaváci, vyráběli
roušky, podporovali a starali se o ty, kteří neměli tolik možností. Zapojili jsme se do her a soutěží, které nás odvedly od méně příjemných
myšlenek alespoň do přírody, kde jsme načerpali sílu do dalších dní. V souladu s vládními
opatřeními podporujeme místní podnikatele,
provozovny, restaurace a jsme stále vděčnější
za práci našich zdravotníků i dalších složek IZS.
Vánoce a především předvánoční čas nám
všem ukázaly, že není třeba platit a najímat si
velké agentury – jako v ostatních městech –
na to, abychom si užili tento sváteční čas. Je
vidět, že jsme schopni a ochotni vytvořit jeden
pro druhého spoustu vřelých zážitků, které nás

vzájemně nabíjejí pozitivní energií. Městské
organizace připravily program od vánočně nazdobeného náměstí s krásným stromem přes
betlém, zvoničku, fotostěnu, malé trhy až
po online soutěže, streamy, Mikuláše, čerty, vycházky či výuková videa. Nápady vymýšlí
a uskutečňuje nadšený tým lidí z Tramtáryje,
SKS, městského muzea, informačního centra,
Sportesu i z vedení města. Dostáváme spoustu krásných rodinných fotografií z nové fotostěny a také obrázky voňavých dobrot do soutěže perníčků. Velmi nás těší, jak Svitaváci
jednotlivá místa navštěvují, baví se a užívají si
konec tohoto roku s úsměvem. Galerie, kterou
najdete na internetu a na posledních stránkách
tohoto zpravodaje, to určitě potvrzuje :-)
Děkuji vám za vše, mám z toho dobrý pocit.
Mějte se hezky. Svitavy a vy.
Petr Šmerda
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Tříkrálový průvod?
S tradičním programem v prostorách
Červeného kostela letos počítat nemůžeme. Ale... cožpak ti tři mudrcové putující za hvězdou naděje tentokrát nepřijedou? Cožpak se Kristus těm, kdo ho
očekávají, znova nenarodí? Nezbývá než
doufat, že v neděli 10. ledna 2021 v tradiční čas v 16.30 hodin doputují ke stromečku na svitavské náměstí Míru ti tři
vytrvalí a najdou tam ochotné, kteří s nimi
ujdou zbývající část cesty za nadějí, kterou už všichni tolik potřebujeme.
Sledujte proto aktuální informace na sociálních sítích, na webu Svitav a v místní
kabelové televizi Comvision.
(red)
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Vážení Svitavané,

Již téměř tři čtvrtě roku se potýkáme s bezprecedentní situací, se kterou nikdo z nás neměl
v posledních desetiletích zkušenosti. Naučili jsme se dodržovat přísná hygienická a společenská opatření, mnoho věcí řešit on-line, část lidí pracuje formou home office, pomáháme si. Jsme
z toho asi už všichni trochu unavení a vyhlížíme pomyslné světlo na konci tunelu. Věříme, že
jím bude slibně se vyvíjející vakcína, která nám pomůže k návratu do standardního života.
My v tuto dobu detailně připravujeme rozpočet města Svitavy na rok 2021. Je mnoho
prostor, ulic, budov, které je třeba opravit, vylepšit, modernizovat. Plánů máme hodně.
V roce 2021 plánujeme dokončit stavbu objektu Seniorcentra, otevřít klášterní zahrady
veřejnosti, zahájit rozšíření sběrného dvora,
opravit lanový park a podlahu ve sportovní
hale, dokončit opravu Langrovy vily, opravit
střechu kina, dokončit investiční projekty škol,
opravit podchod u Alberta, zahájit úpravu prostranství na sídlišti Bratří Čapků a A. Slavíčka
a mnoho dalšího. Také je spuštěno výběrové
řízení na rekonstrukci bazénu, kde podle finančních prostředků o dalším osudu rozhodne zastupitelstvo města v průběhu zimy.
Bohužel se rýsují velké překážky, které pro
všechny obce chystá stát. Nejen očekávaný
pokles HDP, ale také návrh na zrušení super-

hrubé mzdy a úmysl vlády vyplácet kompenzační bonus opět na úkor příjmů samospráv. Tyto tři faktory mohou přispět k hlubokému propadu ve financování obcí.
Pokud stát zruší superhrubou mzdu, je to
jeho rozhodnutí. Obcím ale musí v takovém
případě výpadek financí nahradit příslušnou
změnou rozpočtového určení daní. Vždyť
města a obce jsou druhým největším zadavatelem zakázek v republice. Pokud se stát
postaví k obcím a svým občanům zády,
bude to obrovský podraz. Pevně doufám, že
to tak nakonec nebude a podaří se nám
všechny plánované projekty zrealizovat.
Ještě jednou vám všem přeji pohodový rok
2021 a těším se na společné setkání na některé z akcí, které se snad již brzy uskuteční
tak, jak jsme zvyklí.
David Šimek

Paní Marie Dědičová
oslavila 100. narozeniny
Číslo, kterého se nedočká jen tak někdo. Věk
více než úctyhodný, ale neméně krásný. Paní
Marie Dědičová, která přišla do Svitav z Jevíčka v roce 1945 a stala se zakládající členkou
nejen Lidového divadla (červen 1946), ale
i svitavského odboru Klubu českých turistů
(listopad 1976), si v prosinci mohla užít posté
svůj narozeninový den.
V současné době je již druhým rokem klientkou Seniorcentra, kde jí společnost často dělá
i rodina či přátelé. Současná situace sice těmto aktivitám nakloněna není, ale paní Dědičová
je se svými nejbližšími v pravidelném kontaktu.
Ve svém volném čase se Marie Dědičová nejraději věnuje umění. Pouští si vážnou hudbu,
v televizi často ladí záznamy divadelních představení, nepohrdne ani kvalitním filmem. Služby, které jí jsou poskytovány, si nemůže vynachválit, jen jí občas scházejí společné akce
s ostatními seniory jako vaření či společenské
hry, u kterých si procvičí paměť. Bohužel už si
nemůže tolik užívat pohybu a pobytu v přírodě,
nicméně i k ní má stále velice kladný vztah.
Dosažením tohoto milníku se tak paní Dědičová zařadila do výjimečné společnosti, neboť
prozatím jsme mezi svitavskými obyvateli evidovali pouze jedno další jméno, které dosáhlo
hranice 100 let věku (a dokonce už pár let toto
číslo navyšuje). Věříme, že i letošní jubilantka
bude nadále svým elánem motivovat všechny
ve svém okolí.
V pátek 11. prosince popřálo oslavenkyni návštěvou i vedení města zastoupené místosta-
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rostou Pavlem Čížkem. Dámě byla předána
kytice, dále také památeční plaketa svitavského jubilanta, další drobné dárkové předměty
a především přání i nadále pevného zdraví,
radostných úsměvů a spousty příjemných momentů. Paní Dědičová byla za tuto návštěvu
velice vděčna a děkuje nejen městu, ale i vedení Seniorcentra za veškerou péči a všechny
poskytované služby.
Jiří Johanides

Nadační fond
Valentina Oswalda
Ottendorfera pomůže
svitavské nemocnici
Nedostatek vybavení sužuje nejedno zdravotnické zařízení v naší zemi, tedy i v našem regionu. Nadační fond V. O. Ottendorfera se rozhodl podpořit místní nemocnici pořízením 9 kusů
nemocničních lůžek od firmy Linet, spol s.r.o.,
v celkové hodnotě 518 tisíc Kč.
Bohužel zájem o lůžka je vysoký, a tak musí
nejprve dojít k výrobě poptávaného zboží. Věříme však, že již koncem ledna budeme moci
být svědky uvedení lůžek do provozu.
Jiří Johanides

Místo zpěvu kniha
Pěvecké sdružení DALIBOR sice stále nemůže
zpívat, ale nezahálí. Kronikářka Marie Grmelová společně s některými členy připravuje knihu
fotografií z padesátileté historie sboru. Několik
set fotografií získaných ze sborových kronik,
sborového archivu i od jednotlivých členů společně s krátkými texty zachycuje celou historii
sboru, koncerty, sborová setkání, zajímavosti,
mezinárodní festivaly. Neskutečný počet míst,
kde DALIBOR pobýval a vystupoval.
Věříme, že se kniha bude líbit. Určitě bude co
číst a především – určitě se bude na co dívat.
Mirka Ducháčková, Marie Grmelová
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V ozdravném procesu rybníku Rosnička
budeme i nadále pokračovat
Po dvou zcela odlišných sezónách se v letošním roce připravujeme na pokračování
realizace přírodě blízkých opatření pro zlepšení kvality vody na rybníku Rosnička. Očekáváme, že rok 2021 bude posledním rokem
„zkušebního provozu“, kdy se učíme využívat celého komplexu opatření, zahrnujících
především podporu mokřadních a vodních
rostlin, změnu rybí obsádky a aplikaci probiotických bakterií.
V roce 2020 byl rybník, na rozdíl od minulých
let, ovlivněn především trvalým průtokem řeky
Svitavy. Vytrvalé a nárazové srážky způsobily
v měsíci červnu a srpnu opakovaně vnos významného množství ornice z polí nad obcí
Javorník. Přísun sedimentů a živin nepříznivě
ovlivnil kvalitu vody.
Z výsledků rozborů vod, provedených krajskou
hygienickou stanicí, vyplývá, že v roce 2020
byl rybník vhodný ke koupání pouze v měsíci
červnu. Kromě druhé poloviny července, kdy
byl vyhlášen zákaz koupání, byla Rosnička zařazena do tzv. 3. stupně znečištění koupacích
vod, kdy jakost vody vykazuje mírně zvýšenou
pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. V rámci této kategorie
je pak po koupání doporučeno osprchovat se.
Pro letošní rok se hodláme, věnovat především
zamezení přísunu živin do rybníka z potenciálních zdrojů komunálního znečištění, rozšíření využití látek pro přímé ovlivnění kvality vody
a stanovení vhodné rybí obsádky.
Do konce měsíce května by měla proběhnout
výstavba tlakové kanalizace od chaty Rosnička. Díky tomu bude upuštěno od dosavadního
způsobu likvidace splaškových vod pomocí
čistírny odpadních vod. Velká pozornost bude

i nadále věnována způsobu likvidace splaškových odpadních vod z obce Javorník.
Kromě aplikace probiotických bakterií bylo pro
rychlou možnost zlepšení kvality vody v rybníku zajištěno i povolení aplikace látek kombinujících sloučeniny železa a hliníku k rychlému
potlačení sinic. V loňském roce se prokázalo,
že vzhledem ke složité aplikaci těchto látek,
ale hlavně pro vysoké pH nelze tyto látky použít, neboť v tomto prostředí by tyto látky nebyly ani účinné. Pro letošní sezónu je v plánu
zajistit povolení krajského úřadu k aplikaci jiných účinných látek, a to konkrétně síranu hlinitého a extraktu huminových, oxidačně modifikovaných látek. Očekáváme, že povolovací
proces pro aplikaci těchto látek by měl být
ukončen před letošní koupací sezónou.
Postup stanovení vhodné rybí obsádky je řešen ve spolupráci s místní organizací Českého
rybářského svazu. V jarních měsících bude
pracovníky Ústavu biologie obratlovců Akade-

mie věd ČR proveden kontrolní odlov ryb a následně stanoven návrh rybí obsádky pro konkrétní podmínky rybníku Rosnička.
Kromě zmíněných záměrů bude i nadále věnována pozornost realizaci péče o vodní i pobřežní vegetaci, přípravu odbahnění odkalovací nádrže, funkčnost areačního systému a pravidelnou kontrolní činnost, díky které bude
možné reagovat na aktuální situaci. Po ukončení letošní koupací sezóny proběhne navíc
změření mocnosti sedimentů, a to jak pro možné vyhodnocení účinnosti dosavadních opatření, tak i pro stanovení možných kroků pro
přípravu případného odbahnění rybníka.
Souhrnné zprávy ohledně monitoringu kvality
vody na Rosničce za minulé dva roky jsou široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách
města. V jarních měsících počítáme s rozšířením
této informace o stanovení harmonogramu
hlavních kroků zajištění péče o rybník Rosnička
v letošním roce.
Marek Antoš

Zároveň je nutno jedním dechem dodat, že
nelze připouštět používání pyrotechniky po 22.
hodině večerní, neboť se jedná o rušení nočního klidu. Za takové porušení lze uložit pokutu do výše 10 tis. Kč. Většinou však nastává
problém s dokazováním tohoto přestupku
proti veřejnému pořádku, pokud dotyčné osoby nejsou zastiženy přímo na místě. Zde mohou pomoci i případní svědci, kteří by na daném místě záležitost popsali a potvrdili.
Rozumíme tomu, že pro některé občany je konec kalendářního roku spojen se zábavní pyrotechnikou. Prosíme však všechny občany města o zodpovědný přístup při jejím používání,
zejména pak o ohleduplnost vůči sousedům,
ostatním osobám v okolí, domácím mazlíčkům
i jiným zvířatům, která žijí okolo nás.
Závěrem příspěvku si dovolíme připomenout
informaci, že letos na Silvestra musíme kvůli
vládním opatřením o shlukování klasickou ohňostrojovou show na náměstí Míru oželet.
Jiří Johanides, Rostislav Bednář

Úřední hodiny během
nouzového stavu

Ohňostroje, rachejtle,
petardy – jak to
s nimi vlastně je?
Na základě ohlasů našich spoluobčanů i diskusí, které jsme zachytili na sociálních sítích, jsme
se rozhodli vytvořit krátký příspěvek na téma
ohňostrojů. Ty se vždy ke konci roku objevují
s větší frekvencí, a tak je na čase připomenout,
jak to s nimi vlastně je. Hned v úvodu nám dovolte poznamenat, že používání zábavní pyrotechniky není striktně upraveno, ošetřeno
nebo ukotveno v žádné obecně závazné vyhlášce města, což však neznamená, že to
nemá svá pravidla.
Rachejtlemi a petardami nelze v žádném případě ohrožovat nikoho na zdraví nebo poškozovat cizí majetek. Těmto situacím se bohužel
musí Policie České republiky, případně městská policie, rok co rok opakovaně věnovat.
V takových případech se poté dotyční zodpovídají orgánům činným v trestním řízení ze
spáchání trestných činů ublížení na zdraví,
poškozování cizí věci, v nejhorších případech
usmrcení z nedbalosti. To jsou jistě situace,
do kterých se nikdo nechce dostat.

Vzhledem k trvání nouzového stavu v České
republice pokračuje městský úřad v omezeném
režimu pro veřejnost. Pro tu jsou dveře otevřeny
vždy v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 a poté
od 14:30 do 16:30 hodin. Vycházíme tak z nařízení, které nám ukládá mít pro veřejnost otevřeno 5 hodin ve dvou pracovních dnech.
Tyto úřední hodiny pro veřejnost platí do konce
nouzového stavu, případně do konce platnosti
daného usnesení vlády. Doporučujeme bedlivě
sledovat webové stránky města, kde je informace připnuta na hlavní stránce. Služeb úřadu můžete na vybraných agendách využít i v jiné dny
využitím objednávkového systému na webu
města www.svitavy.cz. Nadále však doporučujeme upřednostnit elektronický či telefonický
kontakt s pracovníky městského úřadu.
Jiří Johanides
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Město zahájí prodej parcel pro výstavbu rodinných domů
Město Svitavy v letošním roce počítá se zahájením realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 13 rodinných domů

v lokalitě ulice Habrová (viz foto). Vzhledem
k tomu, že k předání parcel k vlastní výstavbě
by mělo dojít již v srpnu 2021, chceme do té
doby znát veškeré vlastníky parcel.
I z tohoto důvodu jsme sestavili časový harmonogram pro prodej pozemků. V něm se počítá s několika
kroky:
Zastupitelstvo bude na lednovém
zasedání schvalovat záměr výstavby včetně ceny za m2 zainvestovaného pozemku v této lokalitě. V případě schválení záměru dostane
veřejnost možnost informovat se
o tomto projektu a samotných podmínkách prodeje během prezentace u kulatého stolu v měsíci únoru.
V dalším měsíci pak počítáme s ve-

řejným oznámením prodeje jednotlivých pozemků, do kterého se budou moci přihlásit
zájemci o výstavbu. V případě více zájemců
o určitou parcelu bude stavebník určen výběrovým řízením, s jehož podmínkami budou
zájemci veřejně seznámeni. V dubnu by pak
mělo dojít k podpisu kupních smluv s tím, že
předpokládaný termín uhrazení částky z kupní smlouvy je konec června 2021.
Tímto krokem v příštím roce chceme také
podpořit velký zájem o výstavbu rodinných
domů na území města. Kromě této lokality se
ve stejném duchu věnujeme i dalším místům
ve městě (např. za kojeneckým ústavem nebo
v Lačnově), tudíž ti, kteří neuspějí, případně
další noví zájemci, budou mít možnost ucházet
se o parcely i v letech následujících.
Jiří Johanides

Odbor školství a kultury vyzývá pořadatele k nahlášení plánovaných akcí
V roce 2015 byla schválena novela tzv. přestupkového zákona, která upravuje úlohu města ve stanovení výjimečných případů, kdy je
doba nočního klidu kratší (nebo žádná), než
stanoví zákon. Ten říká, že noční klid je
od 22:00 do 6:00 hodin následujícího dne. Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku a lze za ně uložit napomenutí, pokutu do 10 000 Kč, při opakovaném
spáchání přestupku až 15 000 Kč, dále pak
zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz
pobytu. Město však může stanovit obecně závaznou vyhláškou výjimky, kdy je doba nočního klidu kratší (nebo žádná), než stanoví zákon, který se stal účinným od 1. října 2016.
Zastupitelstvo města Svitavy takovou vyhlášku
koncem roku 2016 vydalo a v průběhu násle-

Útulek pro opuštěné
psy je nově
ve Svitavách
Od ledna se vrací umístění útulku pro opuštěné psy opět do Svitav, a to konkrétně
do prostoru kynologického cvičiště v Lačnově (u poldru a discgolfového hřiště).
Majitelé ztracených psů a případní zájemci o pořízení psa z útulku tak budou mít
možnost využívat služeb útulku přímo
ve Svitavách.
Kontaktní údaje:
•• správce útulku: Bohumil Makovský, tel.:
602 425 210
•• odbor životního prostředí, MěÚ Svitavy,
tel.: 461 550 241, 739 072 230.
I nadále platí, že útulek slouží pouze pro
ztracené a opuštěné psy v katastru města
Svitavy.
Obyvatelé Svitav, kteří si osvojí psa nalezeného v katastrálním území města Svitavy a který byl umístěn v městském útulku, jsou osvobozeni od poplatku ze psů.
Renata Karlíková
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dujících let několikrát novelizovalo, když se
do změn promítly požadavky pořadatelů veřejných produkcí. Vzhledem k tomu, že jsou
ve vyhlášce vyjmenovány konkrétní akce s danými termíny pro rok 2020, je nasnadě, že pro
rok 2021 bude opět třeba vyhlášku o nočním
klidu novelizovat. Vyzýváme proto pořadatele
veřejných produkcí, aby v rámci svých možností informace o svých plánovaných akcích
sdělili odboru školství a kultury v průběhu úno-

ra 2021. Je jasné, že některé aktivity vznikají
až v průběhu roku, přesto je třeba s předstihem informovat uvedený odbor, aby bylo možné provést novelizaci vyhlášky i v průběhu
roku. Nadále je také v platnosti vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která ukládá pořadatelům veřejných
produkcí ohlašovací povinnost. Veškeré informace lze získat na webu města nebo přímo
na odboru školství a kultury.
Jiří Petr

Ledová plocha
je připravena
na zimní sezonu
I přes zastřešení se ledová plocha na zimním
stadionu klasifikuje jako venkovní sportoviště. To je do jisté míry výhodou, neboť nemusí
splňovat natolik náročné podmínky, aby podle platných vládních nařízení mohlo být
sportoviště využíváno veřejností. Původně
měla být ledová plocha připravena již začátkem prosince, ovšem vzhledem k malému
požáru garáže a poškození přilehlé dílny se
strojovnou muselo dojít k mírnému odkladu.
Na škodu to ale úplně nebylo, podařilo se
alespoň zmodernizovat a obměnit část technologie chlazení a na stadionu tak nyní slouží nový deskový výparník.
Veřejné bruslení je tedy v provozu již od poloviny prosince, v době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje byly podmínky dle vládního nařízení nastaveny tak, že v jeden moment mohlo
být na ledě až 50 bruslařů, roušky povinné
nebyly, ovšem návštěvníci by měli brát v potaz
patřičné rozestupy. Na bruslení se lze zaregistrovat pomocí rezervačního systému, který
najdete na webových stránkách SPORTES
www.sportes.svitavy.cz. Po prokázání se platnou registrací na vrátnici budete vpuštěni
do areálu a na ledovou plochu.
Potěšil nás také zájem nejednoho hokejového
klubu o možnost využití naší ledové plochy
k tréninkovým účelům. Během prosince jsme
přivítali například brněnskou Techniku nebo
také dorostenecké talenty pardubického Dynama.
Jiří Johanides

Kam odkládat odstrojené
vánoční stromky?
Pečlivě odstrojené vánoční stromky budou
na komunitní kompostárně podrceny
a zpracovány do kompostu, prosím, ukládejte je z tohoto důvodu primárně do velkoobjemových zelených kontejnerů určených
pro bio odpad. Ve vybraných lokalitách,
zejména na sídlištích a více obydlených
městských částech, budou velkoobjemové
zelené kontejnery na bio odpad přistaveny
i nad rámec běžných svozů. Důkladně
odstrojené vánoční stromky ukládejte přímo do těchto velkoobjemových kontejnerů na bio odpad! Mimořádně je možné
stromky uložit samostatně vedle popelnic
a kontejnerových stání tak, aby byl možný
jejich odvoz společností SPORTES Svitavy s.r.o. Rozhodně nemíchejte stromky
s komunálním odpadem. Děkujeme všem
občanům za dodržení pořádku kolem kontejnerů.
Vít Baránek
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Rekonstrukce kruhového objezdu
V průběhu roku 2020 se společnost SPORTES
Svitavy s.r.o. rozhodla realizovat rekonstrukci
kruhového objezdu u náměstí Míru, který byl
dlouhodobě v neutěšeném stavu. Pro zhotovení projektu byla oslovena místní projekční kancelář, kdy jednou z podmínek byla přirozená
návaznost na již zbudovanou a rekonstruovanou zeleň.
Stávající stav již několik let volal po obměně. Původní kompozici tvořily jen neperspektivní jedinci stromů a plošné výsadby již stárnoucích keřů. Obnova
kruhového objezdu se tak stala velkou výzvou.
Podstatou přeměny byla myšlenka vnést
do prostoru lehkost a uklidnění jako kontrast
k již zrealizovaným druhově pestrým výsadbám
v ulici Pražská, na kruhovém objezdu u gymnázia a v ulici T. G. Masaryka. V ploše došlo k vytvoření dvou zvýšených terénních modelací,
a tím mezi nimi vznikla malá soutěska, kterou
se rozlévá proud trsnatých trav. Na zmíněných
modelacích porostou vícekmenné formy javorů, jejichž listy se v podzimních měsících zbarví do ohnivě červené. Kmínky javorů byly opatřeny bílým nátěrem, zabraňujícím vzniku mrazových trhlin. Podrostové patro těchto dřevin
obsadí stálezelený skalník. Okraje kruhového
objezdu budou tvořit velké plochy kontryhelů,
kuklíků a bergénií. Plochy s trvalkami na jaře

rozzáří cibuloviny. Podzimní aspekt bude doplněn bíle kvetoucími sasankami.
Novému ztvárnění výsadeb předcházela několikerá jednání o vhodnosti navrhovaného řešení do tak
specifických prostor souvisejících s dopravním
provozem. Projekt byl konzultován se správci podzemních inženýrských sítí, které pod křižovatkou
vedou. Záměr rekonstrukce kruhového objezdu
byl projednán s Policií České republiky, Dopravní
inspektorát ve Svitavách odsouhlasil předložený

Poplatek za komunální odpad bude ovlivněn
i novým zákonem o odpadech
Od letošního roku vstoupí v platnost nový
zákon o odpadech, který byl dlouhou dobu
tématem v poslanecké sněmovně. Zákon již
podepsal i prezident republiky a v nejbližší
době bude zařazen do Sbírky zákonů. Co
tento zákon přinese, je sice poměrně jednoznačné, ovšem nejisté jsou jeho důsledky.
Kromě jiného se v zákoně bude upravovat
hranice jednotlivých ukazatelů recyklovaných
složek v celkovém množství vyprodukovaného odpadu. Jak toto pochopit laicky? Bude
potřeba nastavit vyšší hranice pro tříděný
odpad, obcím navíc budou hrozit sankce,
pokud nastavené hranice nebudou dodržovány. Tato legislativa má i návaznosti na nejrůznější směrnice Rady Evropské unie či
Evropského parlamentu.
I z tohoto důvodu, kromě neustálého navyšování cen za svozy odpadu či provozu sběrných
dvorů, čeká nejen město Svitavy, ale víceméně
celou zemi zvýšení poplatku za komunální odpad. Ve Svitavách půjde o navýšení o necelých
100 korun za každého plátce, navrhovaná
částka pro zasedání zastupitelstva města byla
780 Kč na jednoho občana a tu zastupitelé
na svém prosincovém jednání také schválili.
V této sumě se projevuje kromě svozu komunálního odpadu právě i separovaný sběr a nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Vedení města společně s odborem životního
prostředí městského úřadu zahájilo spolupráci se společností JRK, která má dlouholetou
praxi v oblasti odpadového hospodářství. Společnými silami byly stanoveny cíle na další
dekádu, důležité změny však budou probíhat
už v následujících 3 letech. Hlavním cílem to-

hoto partnerství je předejít vzniku odpadů,
maximalizovat míru třídění, problém skládkování, ale také například zavést evidenční systém. Díky tomu by se mohlo lépe určovat,
ve kterých lokalitách města je svoz odpadu
efektivnější a kde je naopak nedostačující.
První vlaštovkou by mohly být očipované kontejnery na plastový odpad, které obdrží 1400
domácností ve Svitavách.
Během roku 2021 dojde k očipování kontejnerů a popelnic na separovaný i komunální odpad
na území města. Dále všechny domácnosti dostanou odpadovou kartu, bez které nebude
možné od ledna 2023 uložit bezplatně odpad
na nově zrekonstruovaném sběrném dvoru.
K čemu všemu to povede? Slibujeme si
od toho hledání ideálního systému, aby nedocházelo k rapidnímu navyšování poplatku
za komunální odpad, větší využitelnost recyklování odpadu (především plastového v počátku), plnění státní i evropské legislativy a vyřešení dlouhodobého problému s přeplněnými
kontejnery. Zároveň očekáváme, že podnikatelský odpad bude lépe evidován a nebude
občanům prodražovat poplatek.
Odborná firma také plánuje, ve spolupráci
s odborem životního prostředí městského úřadu, informativní kampaň pro občany města
Svitavy, se kterou by měla být veřejnost seznámena v průběhu roku 2021. Testovací provoz
s označenými nádobami se plánuje od roku
2022, ostrý provoz již v roce 2023. Svoz odpadu bude i nadále na území města Svitav zajišťovat společnost LIKO, která se společně
s městem podílí na realizaci tohoto systému.
Jiří Johanides, Marek Antoš

návrh. Řešení rekonstrukce křižovatky bylo provedeno dle Technických podmínek TP 135 – Projektování okružních křižovatek a je s nimi plně v souladu. Ty jsou vydány Ministerstvem dopravy ČR
a výslovně se v nich uvádí, že středový ostrov má
být vyvýšený, aby bylo zabráněno přímému průhledu křižovatkou. To nám potvrdil i odborník z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Michal Caudr: „Vámi
navržené úpravy se mi moc líbí. Průhled okružní
křižovatkou je nežádoucí, jak je to napsáno
i v technických podmínkách, tím pádem jednoznačně doporučujeme udělat středový ostrůvek
neprůhledný a čím hezčí, tím lepší.“
Vyvýšený středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji. I v těchto
místech sice dochází k dopravním nehodám, ty
však mívají zpravidla jen lehké následky. Zatímco
na klasické křižovatce se vozidla střetnou většinou v pravém úhlu nebo čelně, na „kruháči“ se
jedná o boční nárazy. Výraznou roli zde hraje
i rychlost jízdy vozidel. Výjimku tvoří nehody, kdy
řidič z nějakého důvodu, nejčastěji nesoustředěním se na jízdu, středový kruh přehlédne.
Díky odbornosti všech zúčastněných stran tak
došlo ke shodě a nyní už se můžeme těšit z hotového díla a sledovat jeho proměny v průběhu
ročních období. Bronislav Olšán, Radim Klíč

Zasedání
Zastupitelstva
města Svitavy
V prvním měsíci tohoto roku zasednou
zastupitelé k jednání ve středu 27. ledna
od 16.00 hodin. Vzhledem k brzkému termínu uzávěrky tohoto čísla zpravodaje jen
těžko lze předpokládat vládní nařízení
na konci dalšího měsíce. Proto připomeneme to, co platilo po většinu minulého
roku. Prosíme veřejnost o zvážení nutnosti osobní přítomnosti na samotném zasedání, jako vhodnou alternativu nabízíme
živý online přenos. Odkaz na přenos zveřejníme v den zasedání jak na webových
stránkách města www.svitavy.cz, tak
i na sociálních sítích.
Jiří Johanides
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MĚSTSKÁ POLICIE 156

Z prosincového zasedání
zastupitelstva města

Ke svému poslednímu jednání zasedl základní orgán obce dne 9. prosince 2020. Zasedání se
účastnilo 24 zastupitelů z celkových 26 a na programu měli volení zástupci města hned 5 bodů.
V úvodu zasedání byla schválena pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2021. Vzhledem k tomu, že rozpočet města bude schvalován až v 1. čtvrtletí příštího roku (podle
plánu práce zastupitelstva na zasedání dne
17. března 2021), je potřeba tímto krokem
zajistit plynulost hospodaření města, zřízených a založených organizací. Pravidla tohoto provizoria byla navržena i schválena
ve vazbě na schválený rozpočet roku předchozího. Podle tohoto provizoria tak tedy
bude každý měsíc do schválení rozpočtu
uvolněna jedna dvanáctina loňských výdajů.
Zastupitelé také schválili plán práce zastupitelstva na celý kalendářní rok 2021. Jednotlivá zasedání jsou naplánována na následující data: 27. ledna, 17. března, 12. května, 23.
června, 8. září, 3. listopadu a 8. prosince
(ve všech případech středa).
Dále zastupitelé vzali na vědomí zprávu o sociální problematice, stejně tak jako výroční
zprávu společnosti Seniorcentrum města
Svitavy s.r.o. a zprávu o činnosti organizační
složky Sociální služby města Svitavy. Zastupitelé také využili přítomnosti vedoucích jednotlivých složek a společností a téměř jednohlasně pochválili nastavený a dodržovaný
nadstandard pečovatelských i dalších sociálních služeb, kterým se na území města věnuje nejedna organizace.
Po majetkoprávních úkonech se v závěru
zasedání věnovali zastupitelé operativním
zprávám. V nich byla nejočekávanějším materiálem obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad. Vlivem nejrůznějších faktorů, především pak nového zákona
o odpadech, se částka za komunální odpad
vyšplhala na 780 korun za jednoho plátce.
Město však již zahájilo spolupráci s odbornou firmou JRK, aby v následujících letech
bylo schopné zefektivnit přístup k nakládání
s odpadem i jeho svozem, což se v budouc-

nu promítne i v samotné ceně. Dále došlo
například ke schválení finanční spoluúčasti
města v minimální výši 598 tisíc korun v Programu prevence kriminality města Svitavy
v roce 2021, který předpokládá dotaci z Ministerstva vnitra České republiky a v jehož
rámci by mělo dojít především k zajištění
rostoucí efektivity městského kamerového
systému. Město poskytne také dotaci ve výši
70 000 Kč Automotoklubu Svitavy, který
za tyto finanční prostředky pořídí nové bezpečnostní vaky do zatáček plochodrážního
oválu, jež vyvinula a zhotovila svitavská společnost Svitap. Peněžní injekci obdrží také
Městské muzeum a galerie, a to ve výši 300
tisíc Kč. Důvodem je neočekávaná rychlost
rekonstrukce velkého mechanického betlému. Přesto, že se podařilo muzeu získat podporu z Ministerstva kultury ČR, restaurátorům

Petrovi a Šárce Bergerovým se podařilo zrestaurovat daleko více figurek, než bylo v plánu, a došlo také k restaurování nejsložitějších
mechanik betlému. Původní plán, že celý
mechanický betlém bude kompletně zrestaurován v roce 2022, se tak zatím daří plnit
a věříme, že to dopadne. V současné chvíli
je hotová první třetina a můžete ji v přízemí
svitavského muzea navštívit, jste srdečně
zváni.
Jiří Johanides

V roce 2021 budou platit tyto ceny: pro fakturaci vodného ve výši 37,96 Kč/m 3 s DPH
a u vody odvedené k čištění (stočné) na 45,21
Kč/m3 s DPH. Poměr objemu fakturovaných
m3 se provede technickým propočtem.
Jaromír Hurych

Cena vodného a stočného pro rok 2021
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Sdělujeme vám, že z naší strany jsou a budou
nadále v roce 2021 prováděny kontroly míst,
kde je občany odkládán komunální a tříděný
odpad. Kontroly jsou prováděny za pomocí fotopastí nebo mobilních kamer. Cílem je zejména snaha o zamezení odkládání odpadů, které
do sběrných nádob nepatří. Namátkou můžeme zmínit některá problematická místa ve městě, jako jsou např. ul. Svitavská, Větrná, Ruská,
Revoluční, M. Pujmanové, Slunečná, ale je jich
samozřejmě více. Upozorňujeme všechny občany, že na běžný komunální odpad má každý
svoji popelnici nebo využívá kontejnerové stání pro určený blok domů, bytů, panelových
domů. Není tedy možné odkládat komunální
odpad, kde se komu zlíbí, a to ani za předpokladu, že má uhrazen poplatek za odpady. Naopak, separovaný odpad jako papír, plast atd.
je možné odkládat na místech k tomu přizpůsobených. V rámci přestupkového řízení bylo
řešeno a postihnuto nemalou pokutou již několik osob, které neoprávněně odložily odpad
mimo určená místa či odložily odpad, který
do směsných odpadových nádob nepatří.

Pomoc osobám v nouzi

Vodné a stočné pro rok 2021
Vedení města projednalo v listopadu s provozovatelem vodovodu a kanalizace ceny vodného a stočného pro rok 2021, ty následně
v prosinci schválila rada města a členská
schůze dobrovolného svazku obcí Skupinový
vodovod Svitavy.

Monitorujeme místa
k odkládání a třídění odpadů
a část hřbitova

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s 10% DPH

vodné

34,51

37,96

stočné

41,10

45,21

vodné + stočné

75,61

83,17

Dne 2. 12. ve večerních hodinách obdržela
hlídka strážníků oznámení od neznámé ženy,
která je žádala o pomoc. Podle uvedených
informací strážníci zastihli ženu u KÚ v ul. M.
Horákové. Žena byla promrzlá, bez finančních prostředků, neměla u sebe žádné jiné
věci a tvrdila, že v místě, kde pracovala, jí
vyhodili a nemá ani žádné ubytování. Strážníci ženě poskytli deku a termofólii. Následně od ženy zjistili, že se pohybovala celý den
po městě a že na ní byl zřejmě spáchán
trestný čin. Ve spolupráci s Policií ČR bylo
ve věci započato šetření k upřesnění dalších
skutečností. Vzhledem k situaci, strážníci
ženě zajistili dočasné ubytování na zařízení
Šance. K obdobnému případu bohužel došlo
v průběhu prosince ještě jednou, kdy hlídka
strážníků nalezla v ranních hodinách promrzlou ženu za budovou ÚP v ul. Nádražní. Žena
byla po odborném ošetření ve zdravotnickém zařízení také předána sociálním pracovníkům zařízení Šance, kde jí byla poskytnuta
možnost ubytování a následné péče. Právě
k takovým účelům je zařízení Šance především zřízeno.

Měření rychlosti v roce 2021
Informujeme vás, že v roce 2021 byla městské
policii ze strany Policie ČR schválena místa pro
měření rychlosti v katastru obce Svitavy. V rámci informovanosti všech občanů uvádíme ulice,
kde je měření povoleno a v letošním roce bude
z naší strany prováděno. Jedná se o ulice Poličská, Pražská, Olbrachtova, Brněnská, kpt. Jaroše, U Dolního rybníka, U Stadionu, M. Horákové, Riegrova, Hlavní, Lanškrounská a Jana
Želivského. Dle platné legislativy může strážník
městské policie měřit jen na místech schválených Policií ČR. Nelze tedy měřit rychlost na jiných místech ve městě, byť by to situace
i mnohdy vyžadovala.
Rostislav Bednář

Naše město
ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Vážení spoluobčané,
nacházíme se uprostřed zvláštní doby. To, co
bylo ještě do nedávna nepředstavitelné, se
během pár dnů stalo skutečností. Už brzy to
bude přesně rok, co nám všem v Česku koronavirus doslova obrátil životy naruby. Matka
příroda nám všem ukázala svou sílu naplno.
Pokud jsme chtěli ochránit životy nejzranitelnějších skupin obyvatel, neměli jsme jinou
možnost než přijmout různá omezení, která
v různé míře zasáhla naše životy. Všem chci
proto poděkovat za jejich dodržování a vyjádřit svůj obdiv.
Vstupujeme do nového roku a spoustu z nás
zajímá, jaký bude. Vyhráno rozhodně nemáme,
jsem však optimistou a věřím, že se naše životy brzy vrátí do normálu. Navzdory koronaviru
rozvíjíme naše město a děláme z něj lepší místo pro život. Už brzy bude dokončena rekonstrukce Seniorcentra, své nájemníky už má
Komunitní dům seniorů a navíc konečně probíhá výběrové řízení na rekonstrukci krytého
bazénu, která je z pohledu města klíčovou investicí. Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2021.
Ing. Jaroslav Kytýr,
zastupitel a poslanec za Hnutí ANO 2011

Zlepšili jsme přístup
k informacím
Docílili jsme zveřejňování materiálů pro zasedání zastupitelstva na oficiálním webu
města Svitavy. Naplnili jsme
tak další bod z našeho programu, a to je signálem, že
opoziční práce má smysl. Donedávna jsme
tuto činnost suplovali na našem vlastním webu
www.piratisvitavy.cz/zastupitelstvo.
Když tento bod navrhnul Vojtěch Fadrný na zářijovém jednání zastupitelstva, pouze klub Pirátů a nezávislých hlasoval pro zveřejňování
materiálů. Představili jsme aplikaci Revizor,
která na jednom místě sdružuje videa a materiály ze zastupitelstva. Dále je to propojené
s registrem smluv. Aplikaci jsme městu nabídli zcela zdarma. Bylo to odmítnuto.
Naší argumentací zůstává, že občan má právo na informace, a to v dostatečném rozsahu
a předstihu, aby tak mohl lépe porozumět,
o čem jeho zastupitelé rozhodují. Postoj koaličních zastupitelů společně s komunisty je
naopak opřen o názor, že takový přístup je
v zastupitelské demokracii nadbytečný. Podle starosty Davida Šimka mají občané možnost oslovit své volené zástupce a požado-

vat informace přímo od nich. Posuďte sami,
který z přístupů je efektivnější a lépe respektuje transparentnost veřejné správy, kterou
se politici zaklínají před volbami. Tento rozpor si po konstruktivní kritice z naší strany
vedení města nakonec uvědomilo a přístup
k informacím tak máme všichni. Dále budeme prosazovat zveřejňování hospodaření
do detailu každé faktury.
Ondřej Hapala, Libuše Vévodová,
Vojtěch Fadrný
www.piratisvitavy.cz
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému
vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva
města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Z jednání rady
Rada města na svém 40. zasedání 23. listopadu
projednala mj.:
•• dopravní situaci ve městě,
•• pravidla užívání a provozu umělé ledové plochy pro rok 2021, ceníky nájmu pro TJ Svitavy a 1. HBC Svitavy v rámci podpory sportu,
•• projednala situaci s nakládáním odpadních
vod v zahrádkářské kolonii U Rosničky, chaty Rosnička a obce Javorník a v rámci revitalizace rybníku Rosnička zahájila opatření
pro výstavbu kanalizace od kolonie k hlavní
kanalizační stoce u restaurace U Jelena,
•• schválila zahájení projektové dokumentace
úprav ulice Klicperova se společností APRIS
PRO Pardubice.
Rada města na svém 41. zasedání 30. listopadu
projednala mj.:
•• schválila pravidla rozpočtového provizoria
do doby schválení rozpočtu pro rok 2021,
•• věnovala se organizaci kulturních akcí
v souvislosti s epidemickým vývojem v ČR,
•• finančním darem podpořila Nadační fond
Kryštůfek,
•• schválila smlouvu o dopravní obslužnosti
s Pardubickým krajem, smlouva se týká linkových autobusů,
•• zahájila projektovou a technickou dokumentaci pro výstavbu rodinných domů v ulici Habrová s firmou BETA PROJEKT Svitavy.
Rada města na svém 42. zasedání 7. prosince
projednala mj.:
•• uzavřela smlouvu o podmínkách stavby obchvatu města s ŘSD ČR, správa Pardubice,
•• schválila podmínky úprav pro nové podzemní vedení elektřiny v ulici M. Kudeříkové,
•• pronajala prostory objektu Domova s pečovatelskou službou v Lánech pro pečovatelskou službu vykonávanou od roku 2021
Charitou Svitavy,
•• poskytla neinvestiční dotaci Českému rybářskému svazu pro kontrolní odlov ryb
na rybníku Rosnička a stanovení obsádky,
•• vzala na vědomí informace o stavu prací
na zatrubnění Pivovarského potoka v areálu firem Šponda a Svitap a schválila dodatek smlouvy o dílo se společností AVJ STAVBY o rozsahu nových prací.
(red)

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní
služby jsou od 8.00 do 11.00 hodin.
Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních
hodinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.
1. 1. 2021 MUDr. Barbora Komárková
Moravská Třebová, Svitavská 36,
734 113 860
2.–3. 1. MUDr. Zdeňka Štefková
Opatov 317, 461 593 907
9.–10. 1. MUDr. Anežka Librová
Moravská Třebová,
Komenského 1417/22, 461 312 484
16.–17. 1. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, M. Horákové 1988/27,
776 117 026
23.–24. 1. MDDr. Jiří Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4,
731 108 167
30.–31.1. MDDr. Lukáš Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4,
461 532 970
Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle
461 569 111 (vrátnice nemocnice).

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.

Svitavy
a 2021.
Přejeme vám šťastný nový rok,
hodně pohody, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
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Představujeme další svitavské autory
Josef Čáp, lékař, klinický biochemik, autor knih
Primář MUDr. Josef Čáp promoval na lékařské univerzitě Masarykovy univerzity v Brně. Po promoci nastoupil do OÚNZ v Jindřichově Hradci. Po atestaci II. stupně v oboru klinická biochemie
se vrátil do rodných Svitav jako primář OKB zdejší nemocnice. V 90. letech byl ředitelem svitavské
nemocnice. Později založil soukromou klinickou laboratoř Clinlab, ve které dosud pracuje.
Svého literárního nadání využíval v kabaretních scénkách při významných akademických slavnostech, publikoval v odborných lékařských časopisech, je autorem cestopisu, knihy apokryfů
i hudebních variací. Přednáší a vystupuje na seminářích a konferencích, učí na Střední zdravotnické škole ve Svitavách a na Univerzitě třetího věku. Je prezidentem klubu Laurus.
Jak se snoubí povolání lékaře a biochemika
se psaním? Literární múzy Vás provázely už
od mládí?
„Můj vstup do literatury byl v profesní rovině.
Krátce po promoci, kdy jsem pracoval v nemocnici v Jindřichově Hradci, mi v redakci
odborného časopisu přijali práci, která pomocí nového diagnostického setu s využitím srdečních enzymů upřesňovala diagnostiku
akutního infarktu myokardu. Zanedlouho volali z podatelny, že si mám vyzvednout nějaké
peníze. Velmi mě potěšilo sdělení, že jde o honorář z Českého literárního fondu. Ovšem literární formu jsme tříbili už za studií, kdy s kolegy z ročníku z překypujícího množství nových
znalostí jsme si psali „nová skripta“ s medickými sprosťárnami. Jeden z „přiložených“ letáků pro nový preparát „Venušiny oplatky“ výrazně předběhl dobu. Soubor nezapomenutelných textů jsme si pro radost vydali
po mnoha letech s patřičným názvem Spiritus
čili duch studií.
Na začátku 80. let jsme s amatérským filmařem
Václavem Kolaříkem natočili film podle
mého scénáře Diagnóza ze zkumavky. Byl to
snímek vědeckopopulární o tom, co vše se
lze dovědět z kapky krve. Promítal se na přehlídce amatérského filmu. Myslím, že byl
i oceněn, přestože se porota vyjádřila „…příliš mnoho vědy!“ Tedy podobně jako císař
Josef II. ve Formanově snímku Amadeus se
k Mozartově hudbě vyjádřil slovy „…příliš
mnoho not!“

Pojďme postupně po Vašich dílech. Tyrolské
elegie po 150 letech…proč jste pro ztvárnění
zvolil právě osud Karla Havlíčka Borovského?
„Cestopis Tyrolské elegie byl sepsán po putování ve stopách cesty Borovského do vyhnanství. Inspirací byla nová kniha profesora Jiřího
Moravy C.K. disident Karel Havlíček. Pan profesor Morava byl prvním badatelem, který objevil a publikoval původní, ručně psané policejní depeše, které se dochovaly v archívech.
Cesta byla také badatelská a objevitelská
s radostným zjištěním, že mnohá místa zůstala zachována. Pak profesor byl tak laskav, že
přehlédl rukopis. Přijal také pozvání na besedu
do Svitav. Přijel z Innsbrucku vlakem a velmi si
liboval, jak na českých drahách vlaky stále
„rumplujou“.
Co Vás na cestě po stopách KHB překvapilo?
„Zážitků bylo mnoho. Hned za hranicí ve městě Freistadt je v Pražské ulici restaurace s hotelem Zum Goldenen Hirsch. Tam Karel Havlíček i s komisařem Dederou povečeřeli. Pan
recepční byl ovšem zklamán a zděšen
po zprávě, že tam večeřel náš Havlíček. „Was,
das ist unmöglich, Havel?“ Výrazně se mu ulevilo, že nikoliv Havel, ale Havlíček, a to dokonce před 150 lety. Ve Waidringu, to je to místo,
kde „policajti měli noc zlou, mazali si spiritusem záda, nosy arnikou“, jsme už přespat nemohli. Stále ovšem funguje restaurace. Cesty
se změnily, využívali jsme staré c.k. mapy
a snažili se vyhnout novým, jinudy vedoucím

silnicím. Brixen je velmi milé, historické, pohostinné město a zde jsme si dovolili přepych
přenocovat v hotelu Elefant. Díky laskavosti
personálu hotelu jsme mohli prolistovat pamětní knihu „Památce Havlíčkově“ z roku
1911. V informačním centru je plakátek s popisem míst, kde Karel Havlíček pobýval a kam
chodíval. Profesor Morava vyvíjel snahu o odhalení sochy našeho slavného rodáka. Žel,
bylo to zamítnuto.“
Tedy jste spokojen se svým dílem?
„Cestopis měl ohlas, a tak se nám dostalo
i pozvání do muzea v Havlíčkově Brodě, kde
slečna Tereza Báčová recitovala Tyrolské elegie, vídeňský klavírista Pavel Koutník improvizoval na hudbu Johanna Strausse, zatímco
na plátně se promítaly diapozitivy z cesty Karla Havlíčka do Brixenu. Přátelé motorkáři posílají vtipné SMS z kavárny od Elefanta. Neobyčejně mě potěšilo, že z mého cestopisu
bylo citováno v pořadu Českého rozhlasu
Toulky českou minulostí.“
Vavříny svitavských osobností ve spolupráci
s Milanem Báčou. Kolik svitavských osobností jste v publikaci „odhalili“?
„V květnu 1999 byla poprvé předána Výroční
cena svitavského klubu Laurus. Laureátkou se
stala paní učitelka Drahomíra Šustrová za „významný přínos k poznání historie Svitavska“.
Vavříny svitavských osobností, jak je nazvána
knížka laureátů této výroční ceny, obsahuje
prvních osm portrétů nositelů ceny, pro kterou
se vžil název Svitavský vůl. Není to hanlivé
označení, vždyť tu rohatou hlavu má ve znaku
naše město.
Práce na publikaci byla velice radostná. Probírali jsme životní osudy mužů a žen, kteří
s naším městem spojili své životy. Uvědomili
si a také se snažili to uvědomění neobyčejnosti dostat do písmen, jak dokázali svou prací
a zaujetím proměňovat město, ve kterém žijeme. Dokázali vypravovat staré historie tak,
abychom pocítili radost z města a místa, kde
žijeme. Pro nás a nám hráli svá divadelní představení, pro nás skládali a hráli muziku, nám
zanechali obrazy plné krásy a osobitého pohledu. Jim jsme se svěřovali se svými trampotami a tito také vychovávali naše potomky.
Takže jsme se velmi poučili a oba autoři publikace jsou dlužníky našim čtenářům. Mnohé
další portréty chybí, budeme pokračovat.“
Apokryfní pověsti Svit a vy… proč apokryfní?
Nakolik se drží faktů? A psaly se Vám lehce?
„Knížka převyprávěných pověstí Svit a vy se
v hlavě rodila dlouho. Přišel inspirující nápad,
s tímto si člověk pohrává, a buď zapadne,
nebo se vyklube. Inspirace je záhadná. Přečtete si pověst, že Svitavy mají svůj název podle královny Svatavy a že tu budoucí královský
pár přenocoval. Najednou chybí další díly
vyprávění, co výjimečného se odehrálo v tu
noc, že bylo potřeba, aby ji kronikář zaznamenal. Jistě nic menšího než početí budoucího
krále. Jaká zloba opanovala klášter, že se pro-
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padl do bažin? Při prohlídce státních vlajek
ulpí pohled na standardu Bornea. Tu nemohl
navrhnout nikdo jiný než český šovinista a Sokol, co se dostal na ostrov mezi opičí národ
Kahau. Náš slavný rodák Oskar Schindler byl
vyloučen ze školy, to jistě za nějakou pěknou
nehoráznost. Jel také motocyklový závod
do vrchu na Kunětické hoře, ten byl tak významný, že ovlivnil nejenom jeho osud, ale
dokonce celou historii. S nápadem si v hlavě
různě dlouho pohrávám, až to dopadne, a potom už píšu podle diktátu. Apokryf přece znamená utajený, jiný či neznámý příběh, co se
vypravuje jinak. Vydání knížku s ilustracemi
akademického malíře Jana Měšťana mi způsobilo velikou radost i proto, s jakou laskavostí byla přijata svitavskou veřejností.“
Co Vás inspirovalo k tvorbě hudebních variací na čtení z Komenského Labyrintu světa
a ráje srdce a se čtením dopisů Jana Husa
z Kostnice?
„Hudební variace na čtení z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce vznikly vlastně
na objednávku. Na polské přátele, potomky
českých pobělohorských exulantů, se obrátil
kancléř Státní vyšší odborné školy Jana Amose Komenského v Lešně s žádostí o program
k výročí školy, aby současně navazoval na odkaz jejich patrona. Polští přátelé mě požádali
o pomoc, a tak vznikl pěkný pořad. Byly vybrány úryvky z kapitol Labyrintu a o jejich zhudebnění byl požádán český Vídeňák Pavel Koutník. Ten se s velikou chutí pustil do skladby
a vytvořil variace na staré bratrské písně s použitím Komenského kancionálu. Světová premiéra v Lešně byla moc podařená, čtení bylo
střídavě v češtině a polštině, dokonce v kostele, v němž Jan Amos kázal. Hudba se překládat
nemusí. S pořadem jsme vystoupili v Praze,
Jindřichově Hradci, Vídni, Jevíčku… Ve Vídni
bylo představení pro naše krajany v nejstarším
románském kostele Ruprechtskirche, v místě
bývalého římského tábora Vindobona.“
Mají tyto variace nějaké pokračování?
„Spolupráce se školou v Lešně, nyní už Univerzitou Jana Amose Komenského, se prohlubovala. Školní žákovský divadelní soubor vystupoval ve Svitavách na divadelním festivalu
a v českém nastudování předvedl divadelní
hru představující Komenského pedagogický
odkaz. Náš pěvecký soubor Dalibor na oplátku
vystoupil na pěveckém festivalu v Lešně. Město Svitavy se stalo zakládajícím členem Ligy
Komenského měst. Pedagogický odkaz Komenského si v Lešně velice považují. Vyšší
odborná škola v Lešně navázala spolupráci
s naším gymnáziem, nedávno i obě Univerzity
třetího věku. Tak se Komenského odkaz promítnul do spolupráce obou měst.“
Je pro Vás učení na zdravotnické škole třeba
i průpravou pro psaní? Pomáhá Vám kontakt
s mladými lidmi, jejich názory a postoji?
„Učitelování na svitavské zdravce je srdeční
záležitostí. Přirovnal bych ten jedinečný proces

k výměně energie. Kantor má za úkol rozsvítit
hlavy studentů a ti si je podle svého emocionálního stavu zabarví. Takže když se zadaří,
třída svítí velmi pestře a pravda, čas od času
některá ze žárovek praskne. Sbírám si roztomilosti, kterých se studenti dopouštějí při
zkoušení nebo písemkách. Přednáším také
na zdejší Univerzitě třetího věku. To už je jinačí, tam se snažím vědu popularizovat.“

Milí čtenáři, dostalo se mi velké cti, že vás můžu
oslovit s příchodem nového roku 2021. Podle
numerologů bude tento rok přát novým myšlenkám, touze po nezávislosti a svobodě.
K tomu si přejme víru v naději, že „klouby vymnuté šílené doby“ se vrátí do své zdravé fungující fyziologické polohy.“
Petra Soukupová

Je v šuplíku či počítači něco rozepsaného?
„Další psaní je, pravda, v šuplíku. Jsou to Perlorodky na Svitavě řece. Píše se o Polednici
na Hřebči či ďáblících v Brněnci, ale také
o moudré selce, která zachránila vesnici
od pandemie. Už mám dokonce ilustrátorky,
své vnučky. Bude to taková rodinná kratochvíle. Ovšem zabývám se i bádáním genealogickým. Prapředkové se rozutíkali vskutku po světě, od Brazílie do Ruska.

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

JIŽ OD

1,69 %
p. a.

Atraktivní úroková sazba.
UniCredit Bank Expres, náměstí Míru 133/70, Svitavy
mob.: 602 894 471 | www.unicreditbank.cz

Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 1,69 % je platná pro fixaci na 3 roky, při sjednání pojištění schopnosti splácet a při poskytnutí úvěru ve výši
maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění. • Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 2,09 % p. a.,
pevná úroková sazba na 5 let. Výše měsíční splátky 8 565 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 2,17 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí
úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 2 577 239,45 Kč. • O aktuální nabídce se
lze informovat v kterémkoliv obchodním místě UniCredit Bank. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

01866_UCB_E_Svitavy_HYPOTEKA_DVA_A_KRABICE_inz_125x80_V02.indd 1
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Naše město
ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
je, za podpory zdravotnického personálu, vytvořit pro děti i jejich doprovod prostředí,
ve kterém své onemocnění zvládnou co nejlépe.
Eva Stříteská

ZŠ náměstí Míru

Těšíme se na nový rok
Začíná kalendářní rok 2021 a my všichni v základce na svitavském náměstí se na nadcházející dny těšíme v očekávání událostí, které
nám přinesou.

ZŠ Sokolovská

Všechno zlé je k něčemu dobré…
Třetí stupeň „PSA“ umožnil v prosinci návrat
žáků do školy, i když některým jen tzv. rotačně. Protiepidemická opatření s sebou přinesla mnohá omezení. Prvňáčci se museli smířit
s nácvikem čtení v rouškách, nesmělo se
zpívat, hodiny TV byly omezeny jen na zdravotní procházky. Po domluvě s učiteli, kdy
jsme řešili, jak naložit s hodinami TV za nepříznivého počasí, jsme se zaměřili na nácvik
první pomoci.
Žáci si tak vyzkoušeli obvazovou techniku, přikládání dlah, stabilizovanou polohu a na figuríně i nepřímou srdeční masáž. Snad nebudou
nové dovednosti nikdy potřebovat. Ale kdyby
jen přece, věříme, že zachovají chladnou hlavu
a základní první pomoc zvládnou poskytnout.
Konec roku 2020 byl tedy u nás až symbolicky
zaměřen na záchranu lidského života. Ráda
bych za naši Sokolku popřála všem hodně
zdraví v novém roce 2021!
Alena Vašáková

Obchodní akademie

Stalo se na obchodní akademii
Studentská firma na svitavské obchodní akademii jako vzdělávací aktivita byla realizována poprvé v minulém školním roce. Skupina
studentů školy pod vedením učitelky založí
reálnou firmu, celý školní rok firma podniká,
vede účetnictví, marketing atd. Vloni se činnost studentské firmy ECOA podařila, firma,
která se zaměřila na šití ekologických tašek,
byla v zisku, navíc při jarním nouzovém stavu
díky svému zaměření zhotovovala roušky pro
místní charitu. Ta nová, která byla založena
na podzim, se jmenuje AMICOS a zaměří se
na zhotovování drobných dárkových předmětů. Ředitelkou firmy je Michaela Jirků z 3. A.
Obchodní akademie připravuje na leden Dny
otevřených dveří – půjde o čtvrtky, rozpis je
uveden na webu školy: www.gyoa.svitavy.cz.
Pokud to půjde, budou klasickou formou, škola však umí zorganizovat – pokud by to bylo
nutné – online Den otevřených dveří.
Milan Báča
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ZŠ Svitavy-Lačnov

Naše přání
Do nového roku si řada lidí dává nějaké předsevzetí, ale většina z nich zůstane jenom
u toho slibu.
Hlavním důvodem je fakt, že sice něco chceme, ale nejsme ochotni na tom dlouhodobě
pracovat.
V současné době čteme s dětmi ve škole krásnou knížku od Aleny Kastnerové „O líné babičce“.
Je to milá a zábavná knížka o tom, jak si babička začala v důchodu plnit své tajné sny.
Sama o tom říká: „Já myslím, že je povinností
každého člověka plnit si své sny. Protože když
se o to nepokusíme, máme pak zkažený život,
otravujeme okolí smutným kukučem, a kdo se
na to má koukat.“
Proto vám za celou naši školu přejeme, ať si
všichni v roce 2021 vyplníte alespoň jeden
tajný sen.
Zdeněk Petržela

MŠ při zdravotnickém
zařízení Svitavy

Dvacetileté narozeniny
V lednu 2021 oslaví Mateřská škola při zdravotnickém zařízení 20 let svého působení
na dětském oddělení Svitavské nemocnice,
škola je součástí Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9.
Škola má svoji třídu v prostorách dětského
oddělení. Vzdělávací program je přizpůsoben
zdravotnímu stavu a zájmu hospitalizovaných
dětí a současně vychází z podmínek dětského
oddělení. Oblíbenými činnostmi, které děti
znají ze svých mateřských škol, se snažíme
pomoci zvládnout pobyt v nemocnici a zmírnit
jejich obavy z lékařských vyšetření. Děti například svými výtvarnými pracemi zdobí nejen
dětské oddělení, ale i další prostory nemocnice. Do všech činností školy je aktivně zapojen
i doprovod hospitalizovaných dětí.
Organizujeme návštěvy dětí ze svitavských
mateřských škol na dětském oddělení, při kterých se seznámí s prostředím oddělení a činností školky. Pravidelně nás navštěvují zdravotní klauni, pořádáme tvořivé dílny. Naším cílem

Do budoucnosti hledíme s optimismem a věříme, že tento rok bude úspěšný a šťastný. To
stejné přejeme i všem čtenářům Našeho města. Buďte všichni zdraví, ať je právě začínající
rok radostný a po všech prožitých událostech
zase normální.
Jakub Velecký

Střední
zdravotnická škola

SZŠ informuje
Střední školy v České republice byly od 14.
října kvůli koronaviru uzavřeny, ale již o týden později došlo k obnovení praktického
vyučování zdravotnických oborů. Také naši
studenti, budoucí praktické sestry, se vrátili do Svitavské nemocnice. Po celou dobu
nouzového stavu tak pomáhali nahradit
zdravotníky, kteří se věnovali pacientům
s covidem. Do služeb v nemocnici – mimo
své pracovní povinnosti – také dobrovolně
nastoupilo několik odborných učitelek.
Všem patří poděkování za pomoc v této nelehké době.
Ve škole mezitím probíhaly dokončovací práce
na rekonstrukci budovy. Současná etapa zahrnuje zateplení budovy s výjimkou novorenesanční
fasády, výměnu oken, výměnu střešní krytiny
a instalaci vzduchotechniky. Dílo financuje Pardubický kraj a hodnota činí 18 milionů Kč.
Pokud to epidemická situace dovolí, rádi přivítáme ve škole zájemce o studium v lednu
a únoru. Aktuální informace prosím sledujte
na www.szs.svitavy.cz nebo volejte číslo
777 635 100.
Radim Dřímal

Naše město
ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
Přejeme všem našim přátelům, žákům a zaměstnancům hodně štěstí v novém roce 2021
a doufáme, že jsme do něj všichni vykročili tou
správnou nohou.
Jana Pazderová

MŠ Sokolovská

ZŠ Riegrova

Nesedět jen u PC
Distanční výuka nemusí znamenat jen plnit
úkoly doma na počítači. V rámci biologického
semináře se žáci 7. třídy zapojili do fotografické soutěže na téma barvy, kterou vyhlásilo
Městské muzeum a galerie ve Svitavách. Žáci
vyrazili s mobily ven a poslali velmi zdařilé fotky, za které by se nemusel stydět ani leckterý
profesionál. Nejlepší autoři mají své fotografie
vystaveny na Živé zdi ve Svitavách.
Také k výuce matematiky je možné využít
svět okolo nás. Stavebnice a pomůcky nám
při distanční výuce „spí“ ve škole, a tak je třeba vymyslet, jak najít názorné pomůcky jinde.
Kolik kruhů a kružnic kolem nás je a proč je
důležité umět vypočítat poloměr, průměr, obvod či obsah, vztahy mezi jednotlivými veličinami a převody jednotek, to byl jeden z badatelských úkolů. I zde vzali žáci do rukou
fotoaparáty a zaznamenali kolem sebe vše,
kde se kruh používá – kruhový objezd, značky, hrníček, značka Audi, kruhové okno
na KODUSu. Praktické využití znalostí pro
život dává smysl.
Kateřina Lukešová, Ivana Dernerová

MŠ Svitavy-Lačnov

Jaký byl u nás advent
Adventní čas jsme věnovali podpoře tradic
s touto dobou spjatých. Začátek měsíce prosince se nesl ve znamení mikulášské nadílky
a seznámení dětí s obdobím adventu. Společně jsme se zamysleli nad významem svátků
Vánoc, nad tradicemi, zvyky a také zhodnotili uplynulý rok. S dětmi jsme pekli cukroví,
zdobili vánoční stromeček, vyráběli vánoční
ozdoby, přání, svícny apod. Tato doba je spojena s těšením se na dárečky a s pohádkami.
S časem, který společně trávíme jako rodina
a příjemnými chvílemi u vánočního stromečku. V naší školce jsme také prožili krásný „Vánoční den“, kdy i k nám zavítal Ježíšek se
svými dárky. Jménem zaměstnanců a dětí
vám všem přejeme v novém roce 2021 hodně
radosti, štěstí a pevné zdraví.
Lenka Trávníčková

ZŠ T. G. Masaryka

Pour félicitér 2021 z naší školy
Pokud jste měli možnost v některý den adventu jít kolem Myšárny, tak víte, že skrze sněhuláka před školou přejeme všem Svitavanům „Zdravé a veselé!“ Při výběru vánočního
přání však zvítězila vzpomínka na podzimní
den, kdy jsme si připomínali 350. výročí známého českého rebela, který se rozhodl nesouhlasit s tím, jak se ve školách vyučuje.

Za zaměstnance a přátele školy bych rád
všem popřál, ať se vám v roce příštím daří mít
čas. Třeba na posezení se starými přáteli…
Jiří Sehnal

Adventní čas v naší školce
Krásné období adventního času je za námi,
a tak mi dovolte malé ohlédnutí za tím, jak
jsme ho strávili. Letošní prosinec byl jiný, ale
i přes veškerá opatření a omezení jsme se snažili s dětmi vše užít a navodit si u nás tu správnou předvánoční atmosféru. Celý měsíc jsme
měli úsměv na tváři a těšili se na Vánoce. Vyrábělo se, peklo se cukroví, zpívalo se a hrálo.
Dorazil i Mikuláš s čertem a andělem. Nakonec
jsme se dočkali i dlouho očekávaného příchodu „školkového“ Ježíška.
Za kolektiv mateřské školy bych Vám ráda poděkovala za vaši přízeň a pomoc v právě již
končícím roce 2020 a ze srdce vám všem popřála do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i profesním životě.
Kateřina Šimková

Gymnázium Svitavy

Aktuálně z gymnázia
První etapu projektu DofE uzavřelo předávání
bronzových medailí 27. 11. 2020. Před rokem
byla na gymnáziu místní organizace DofE
(Mezinárodní cena vévody z Edinburghu).
Šest účastníků expedice „Nová Amerika“ (12.
a 13. 9. 2020) – Nikol, Ondřej, Jan, Lenka, Noemi a Michaela – splnilo podmínky pro získání bronzové úrovně a převzalo 27. 11. 2020
bronzové medaile a certifikáty z rukou zástupců The Duke of Edinburgh’s International
Award Czech Republic Foundation. Vzhledem k současné pandemii a vládním opatřením se předání uskutečnilo v prostoru před
školou, slavnostní ceremonie proběhla pouze
online s live vstupem Jeho královskou Výsostí Prince Edwarda.
Gymnázium je nachystané organizovat dny
otevřených dveří (pokud to půjde, pochopitelně v upravených hygienických podmínkách,
případně online formou) v lednu 2021. Všechny informace jsou zveřejněny na web školy.
Milan Báča

ZŠ Felberova

Do nového roku opět s něčím novým
Základní škola Svitavy, Felberova 2 jde vstříc
moderním technologiím. V prosinci se uskutečnila přestavba jedné ze dvou počítačových učeben, která nejen zjednoduší její správu, ale především povede k zefektivnění
výuky. Učebna využívá moderní řešení zobrazovacích jednotek a centrálního serveru
a k provozu je připravena už od ledna. Na její
dokončení jsme se všichni moc těšili a věříme, že ji během školního roku budeme plně
využívat.
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Naše město
KULTURA

NAŠE JEDNIČKY (1)

Městské muzeum
a galerie
Znovuotevřené muzeum

Cesty svitavskou přírodou – díl druhý

Na druhou adventní neděli se svitavské muzeum opět otevřelo veřejnosti. Vedle stálých
expozic na návštěvníky čekala výstava Nad
svitavským betlémem vychází hvězda, která představila zejména zrekonstruovanou
část Velkého svitavského mechanického
betlému. Hotova a v pohybu je jeho první
třetina v délce téměř šesti metrů. Se znovuotevřením muzea byla také zpřístupněna
výstava Výtvarné ohlédnutí, kterou připravilo muzeum ve spolupráci se Základní uměleckou školou Svitavy k 75. výročí existence
této školy. Uvidíte na ní díla bývalých i současných pedagogů a jejich žáků, kteří jsou
se svitavskou ZUŠ spojeni. Pokud se situace
nezhorší a muzeum se nebude muset
opět uzavřít, obě výstavy jsou připraveny
do 17. ledna 2021.

V minulé části Našeho města a na facebooku muzea jste si mohli v přechozích týdnech přečíst pár nápadů na vycházky do přírody. Zdaleka jsme však nevyčerpali všechny
možnosti, které náš region nabízí. Pojďme se
tedy teď projít za krmítky samotného města.
Hned na úvod upozorňuji, že vás touto cestou nechci nabádat k neustálému dohledu
nad sousedovou zahradou. V městských
parcích a na veřejných prostranstvích můžeme najít hned několik krmítek, na nichž se
dají opeřenci a veverky krásně pozorovat.
Začít můžeme třeba v parku za bývalým
okresním úřadem, kde je vedle krmítka
i spousta budek (ale o nich až někdy jindy).
Odtud se vydáme k malému parčíku mezi
ulicemi Olbrachtova a Riegrova, kde se dá
pozorovat třeba severská pěnkava jikavec

Foto: Samec pěnkavy jikavce
(autor: Jakub Vrána).

Se začátkem nového roku nás také čeká tradiční Přehlídka 2021, výstava výtvarníků svitavského regionu. Její zahájení je naplánováno
na 31. ledna 2021. A pokud to bude možné,
obnovíme rovněž tvůrčí dílny pro veřejnost
i program pro školy. S největší pravděpodobností však zůstanou zachována základní protiepidemická opatření, i nadále bude omezena
kapacita muzea na 50 osob a maximální velikost skupin na 10 osob. Žádné opatření však
nemá takový význam, jaký v sobě nese vzájemná ohleduplnost.
Rok 2020 byl nejen v oblasti kultury zcela
odlišný, než jak jsme si na jeho začátku představovali. Veřejnosti jsme bohužel nemohli
předložit takovou nabídku kulturních akcí,
na jakou si v minulosti uvykla. Nejistota byla
všudypřítomná a její míra nepříjemně vysoká.
Přesto nelze rok 2020 hodnotit pouze negativně. Ve svitavské kultuře stále převládá pozitivní energie, neumdlévá motivace hledat
a nacházet nové cesty, jak veřejnost oslovit
a předložit jí nabídku nejrůznějších aktivit.
Jsem přesvědčený, že tato snaha je cestou
správným směrem, která nám pomůže nejen
současné nelehké období přečkat, ale zároveň nás učiní silnějšími. Rád bych proto
všem pracovníkům i dobrovolníkům ve svitavské kultuře, speciálně muzejníkům, za jejich nasazení a aktivitu poděkoval a do nového roku popřál hodně zdraví a štěstí.
Hynek Stříteský
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a vzácný strakapoud prostřední. Jen o kousek dál jsou pak další „ptačí kantýny“. Jde
o gymnaziální arboretum a park Jana Palacha. V něm můžete do krmítka sami něco
nasypat. Doporučuji vám ale vybrat skutečně
vhodné pochutiny, jakými jsou slunečnice,
zrní, ořechy a různé speciální směsi. Určitě
se vyhněte těstovinám, jiným zbytkům
od oběda a hlavně soli. Ta je pro menší druhy pěvců smrtelně nebezpečná.
A koho u krmítek potkáme? Jako první přilétnou sýkory koňadry a modřinky či brhlík lesní.
Po nich se často objevují vrabci polní či domácí. S trochou štěstí uvidíme také hejna stehlíků obecných, zvonků zelených, čížků lesních
a čečetek zimních. Většinou nechybí ani kos
černý nebo hrdlička zahradní. Jako nenápadný zloděj se poblíž někdy pohybuje také veverka obecná. Takže hodně štěstí s pozorováním a příjemný výšlap.
Jakub Vrána

Poradenský den pro výtvarníky
Pokud Štěstěna a všechny Múzy budou stát při
uměleckých duších, tak se i letos sejdou ve výstavních síních svitavského muzea výtvarníci
z našeho regionu.
V sobotu 16. ledna 2021 od 10 hodin se bude
konat poradenský den, na kterém se mohou
potkat ti, kdo chtějí poradit a poslechnout si
názor profesionála i svých kolegů. V tomto
roce do muzea poprvé zavítá malíř a pedagog
Filip Dvorský. Studoval u akademického malí-

Pro další rok výročních příběhů města se nabízejí letopočty zakončené číslicí „jedna“. Pro
datum úvodního dílu jsem dlouho pátrat nemusel, protože shodou okolností by jím mohly začínat celé dějiny Svitav. Kdyby... kdyby to datum
bylo ověřitelné. Což není. Náš příběh začíná
v roce 981, a to snad 18. března, kdy pravděpodobně na Libici (hradišti nad soutokem Cidliny
s Labem) zemřel kníže Slavník. To se dočítáme
v latinsky psané Kronice české z pera děkana
pražské kapituly při sv. Vítu a kronikáře Kosmy
(1045–1125). Kronika sama byla sepsána v posledních pěti letech jeho života.
Slavník se v neklidné době knížecích Čech stal
držitelem obrovského rodového majetku a vystupoval i v roli konkurenta vládnoucího rodu
Přemyslovců, s nimiž mohl být díky sňatku
s Přemyslovnou Střezislavou (+987) spřízněn.
Z tohoto manželství vzešlo šest synů, z nichž
nejvýznamnějším byl sv. Vojtěch. Ať tomu bylo
jakkoliv, soupeření Slavníkovců a Přemyslovců
v Čechách skončilo krvavou hostinou na Libici
roku 995, na níž byli Slavníkovci vyvražděni.
Kosmas k roku 981 ale ještě píše odstavec
o hranicích slavníkovského panství, kde mj. čteme: „...k východu proti zemi moravské hrad pod
pomezním hvozdem ležící, jménem Litomyšl, až
k potoku Svitavě tekoucímu středem hvozdu...“
Máme pochybnosti o hradu Litomyšli, resp.
o strážní tvrzi či hradišti, na kterém posádka hlídala zemskou stezku (v 19. století dostane pojmenování Trstenická), zda to náhodou nebylo
hradiště v Benátkách, nebo opevněné místo
na Zámeckém návrší. Ale faktem je, že Kosmas
v kronice projevil obrovské geografické znalosti a jasné je, že onen potok meandrující neprostupnými pomezními hvozdy nesl před rokem
1125 název Svitava. Z etymologie víme, že pojmenování vzniklo spojením dvou praslovanských slov a znamená „čistou a průzračnou
vodu“. Jeho název byl zdrojem pojmenování pro
budoucí ves, pak městečko Svitavu, která povstala kolonizací řádu premonstrátů (norbertinů)
po roce 1145, kdy řád do Litomyšle pozval biskup Jindřich Zdík. O trochu později se o majetku premonstrátů dočteme v listinách, která ale
pokládáme za dobová falza. Ale ona Svitava, ta
téměř stokilometrová řeka, byla na světě a bylo
by krásné, kdyby Kosmas se v dataci nezmýlil.
Bylo by to před 1040 lety.
Radoslav Fikejz

Naše město
KULTURA
ře Daniela Balabána a akademického sochaře
Františka Korejse. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Německu, Švédsku, Itálii a Skotsku.
Poradenský den předchází samotné výstavě
Přehlídka 21, na které se minulý rok podílelo více jak 50 umělců z celého svitavského
regionu. Tato výstava začne v neděli 31. 1.
a zajisté bude pestrou ukázkou umu a talentu lidí, kteří malují pro svou potěchu či vnitřní potřebu a nebojí se „jít s kůží na trh“. Pokud i vy rádi malujete, kreslíte, tvoříte grafiku
či prostorová díla, vezměte to nejlepší, co
máte, a přijďte na poradenský den si popovídat o umění a tvorbě. Načerpáte inspiraci
a zároveň pobudete mezi lidmi, kteří jsou
naladěni podobně jako vy.
Lea G. Sehnalová

Muzejní fotografická soutěž
pro děti do 15 let
Poté, co se kvůli covidové situaci uzavřely
všechny školy i muzea, vymyslelo svitavské muzeum pro školáky fotografickou výzvu. Její téma
odpovídalo tomu, co je na podzimu i na fotografování z nejlákavějších. Téma BARVY i samotná
soutěž se setkaly s velkým ohlasem. Školáci
z celé České republiky doslova zasypali muzejní e-mailovou adresu krásnými fotografiemi.
Porota fotografické soutěže ve složení Pavel
Juřík, Míra Bouček, Zuzana Řebíčková Minxová
a Lea G. Sehnalová měla v minulých dnech složitý úkol. Z téměř 170 fotografií vybrat 10 nejzdařilejších byl opravdu tvrdý oříšek. Na výherce,
krom vystavení jejich fotografií, čeká výtvarný
workshop v prostorách muzejních dílen.

Foto: Východ slunce na Rosničce
(autor: Dominik Kseňák)

Radost z umu malých fotografů budou mít
i Svitavané, kteří chodívají z náměstí Míru podchodem u Alberta. Nejpovedenější snímky jsou
k vidění na Živé zdi, aby přinesly barevnou náladu všem kolemjdoucím. Jedním z vítězných
je i snímek desetiletého Dominika Kseňáka,
který můžete vidět výše.
Lea G. Sehnalová

Středisko kulturních služeb
Zpráva o svitavské kultuře
v roce 2021

Je 8. prosince 2020. Dnes je tomu čtyřicet let,
co Mark Chapman zabil v New Yorku Johna
Lennona. Je to poněkud symbolické – letos –
v roce 2020. Neboť takový vlastně byl celý
tenhle rok. Jako by zabili Johna Lennona…
Ale je asi potřeba zapomenout na tento rok, kdy
šest měsíců nepromítalo kino, čtyři měsíce neproběhl ve Svitavách žádný koncert, žádné divadlo. Rok 2020 bez divadelních přehlídek… Jenom
letní kino, divadla v parku, pouť, pivní slavnosti,
autokino. A pak už jenom streamy ve Fabrice.
Hlavně ty adventní. Ty se určitě vydařily!
A máme tu rok 2021. Při pohledu do svého
diáře zjišťuji, že:
4. ledna: Novoroční koncert Moravského tria
17. ledna: divadlo pro děti: Šípková Růženka
18. ledna: Divadlo Drak – Bílý tesák
20. ledna: Baby balet

21. ledna: Lenka Slabá s kapelou Pětník
24. ledna: divadlo pro děti – Šťastný kovboj
27. ledna: Jiří Kolbaba – To je Havaj
A plesy: volejbalisti, obchodní akademie, Zálesáci, střední odborné učiliště, zdravotnická škola… a taky hasičská sláva a festival čokolády…
To všechno by podle plánu mělo v lednu 2021
být. Mělo, ale nejspíš nebude. Neboť dnes – 8.
prosince 2020 – nám naše pandemická situace říká, že vše se postupně pomalu opatrně
pozvolna otevře a povolí, jenom divadla a kina
ještě nějaký ten pátek budou zavřená. A tak
nejspíš začneme ten nový rok stejně jako ten
starý končíme – bez divadel, koncertů, tanců…
A budeme opět streamovat, streamovat, streamovat. Koncerty a taky možná divadla. Uvidíme, jak dlouho ještě…
Ale tohle je zpráva o svitavské kultuře v roce
2021. Ne jenom o jejím prvním měsíci. I když
nevím, co nás všechno v tom novém roce potká, věřím, že se zase otevře kino, Fabrika,

Trám, Tyjátr a nebudeme se muset jenom dívat
do svých počítačů, ale užijeme si to všechno
všichni společně. Přeložená divadla a koncerty proběhnou v nových termínech. Uskuteční
se nová divadla, nové koncerty, úplně nové
plesy, všechny městské slavnosti, filmy zažijí
své nové premiéry. Určitě to bude skvělé! Jenom ještě nevíme, kdy to přijde…
Myslím, že nám všem kultura velmi chybí. Ať je
na nás ten nový rok 2021 hodný! Petr Mohr
Nové termíny přeložených představení
Screamers: 31. 1. 2021
MD Agentura – Čarodějky v kuchyni
(DAC podzim/zima): 2. 2. 2021
Divadlo Ungelt – Taneční hodiny
(DAC podzim/ zima): 8. 2. 2021
Kollárovci: 11. 3. 2021
Koncert Jakuba Smolíka: 6. 4. 2021
Východočeské divadlo Pardubice
– Společenstvo vlastníků: 13. 4. 2021

Městská knihovna
Soutěž Městská knihovna roku

Každý rok vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků společně se Svazem obcí
a měst soutěž Městská knihovna roku. Tento rok
došlo ke změně pravidel, knihovny se do soutěže nehlásily samy, jak tomu bylo v letech minulých, ale nominovala je krajská knihovna.
Přihlášených tedy bylo celkem 14 knihoven
(za každý kraj jedna). Krajská knihovna v Pardubicích oslovila nás a my se rozhodli tuto výzvu
přijmout, abychom věděli, jak si v porovnání
s ostatními knihovnami vedeme. Soutěž je
dvoukolová, předmětem hodnocení prvního
kola byly výkonové ukazatele dosažené při vyhodnocení statistických dat (jedná se o 20 ukazatelů, mezi ně patří nejen počet čtenářů, výpůjček, ale také např. výdaje na nákup knihovního
fondu atd.) a dvě nejvýznamnější akce uplynulého roku. Uvedli jsme vybudování relaxační
zóny v oddělení pro dospělé čtenáře a spolupráci s Místním akčním plánem vzdělávání, především ukončení poloviny projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Kufr plný knih.

Naše knihovna postoupila s dalšími sedmi
knihovnami do druhého kola. Navštívila nás hodnotící komise v čele s ředitelem Národní knihovny Vítem Richterem. Představili jsme prostory
knihovny i naši činnost a komise odjížděla se
slovy, že bude mít tento rok těžkou práci .
Za normálních okolností bychom jeli v říjnu v Týdnu knihoven do Prahy na slavnostní vyhodnocení do barokního sálu Klementina. Tento rok je ale
všechno jinak a vítězové byli vyhlášeni až v listopadu. Sice jsme se neumístili na prvních třech
příčkách, ale i postup do druhého kola považujeme za velký úspěch a jsme za něj moc rádi.
V současné době čekáme na celkové vyhodnocení, z kterého se dozvíme konečné pořadí.
Ostatně máme před sebou ještě spoustu plánů,
a třeba to vyjde někdy příště. Marta Bauerová

Knihovna v lednu
Dění související s epidemiologickou situací
ovlivnilo i činnost knihovny v roce 2020. Začátkem roku jsme vybudovali v oddělení pro dospělé čtenáře odpočinkovou zónu, která je

určena k setkávání, radovali jsme se ze zvyšující se návštěvnosti (během ledna až března
přišlo o 1000 návštěvníků více než ve stejném
období v roce 2019), bohužel vše ukončila
pandemie koronaviru. Většinu plánovaných
aktivit jsme přesunuli na příští rok.
Pokud to bude možné, pravidelné klubové aktivity realizované v rámci MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy v lednu proběhnou. Jedná
se o filmový klub 11. ledna v 18 hodin, tentokrát
s filmem Billy Elliot, dále fantasy klub s Michalem Římalem z knihkupectví Minotaur 13. ledna
v 17 hodin a čtenářský klub pro děti od 3 do 6
let ve středu 20. ledna.
Marta Bauerová
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Ondřej Vévoda

Šestatřicetiletý Ondřej Vévoda je vedoucím technickým designérem v renomovaném studiu Hangar 13, které se zabývá vývojem počítačových her. Má třináct let zkušeností s vývojem her s otevřeným světem, zaměřuje se na textové a vizuální skriptování. Jeho cesta k vysněné práci nebyla
přímočará, vyzkoušel i jiná zaměstnání, pracoval v Anglii i za oceánem.

Problémů je v něm jako máku, všechno se
neustále mění a vy nevíte, co jsou chyby a co
žádané vlastnosti. Také je to po čase docela
nuda. Proto jsem šel co nejdříve na zkušenou mezi scriptery. To jsou designeři se zaměřením na psaní herního kódu ve speciálním jazyce. Tato pozice byla před 13 lety
běžná, ale dnes už designeři většinou pracují s jazykem vizuálním, to je v podstatě
vytváření grafů.“
Nyní jste technickým designérem, staráte se
o své kolegy. Je to náročné? Co Vás na práci
nejvíc baví?
„Práce to náročná určitě je, zejména když se
blíží nějaký milník a je potřeba uvést hru do co
nejlepšího stavu. To se pak dá pracovat i 16
hodin denně 7 dní v týdnu, ale to už je výjimečné. V současné chvíli je náročný spíše fakt,
že naše jednotlivé kanceláře v různých zemích
jsou propojené více než kdy předtím. Vzhledem k tomu, že v Kalifornii začínají pracovat
kolem naší páté hodiny odpolední, je těžké
najít společný čas pro komunikaci.
Nejvíc mě baví fakt, že designér je neomezeným vládcem nad hrou. Je jen na něm, jak
svou moc využije. Já jsem se stal na té moci

Prozradíte své zamilované místo v rodném
městě?
„Srdeční místo je velice těžké pojmenovat. Samozřejmě mám ve Svitavách svůj rodný dům,
ve kterém moje rodina stále bydlí, takže to je
má první odpověď. Druhé nejoblíbenější už
bohužel neexistuje ve své původní podobě,
a to byl bar Libové divadlo. Další oblíbená místa jsou spíše přírodního rázu jako například
rybníky a jejich okolí, u kterých jsem strávil
dětství, nebo Vodárenský les.“
Studoval jste na fakultě informatiky, nakolik
Vás připravila na Vaši budoucí profesi?
„Fakulta informatiky je jednou z mála, jejíž
předměty jsou uplatnitelné na trhu práce
v podstatě okamžitě, takže mě připravila velice dobře, přestože jsem ji opustil předčasně.
Přednášky z programování, 3D grafiky nebo
tvorby informačních systémů nejsou jen teoretické, ale jsou často doplněny praktickým
procvičováním. Po absolvování těchto a dalších předmětů má člověk dobrý přehled
a může poznatky prakticky využít.“
Během svého pobytu v Anglii jste si vyzkoušel
práci ve skladu i ve sterilizačním středisku
chirurgických nástrojů. Co zajímavého jste
přitom objevil? 
„Zaměstnání ve skladu mi dalo docela zajímavou a v tu chvíli překvapivou lekci ohledně
manuální práce: nedělat víc než stálí zaměstnanci. Nastoupili jsme tam s kamarádem, bylo
nám kolem dvaadvaceti let, byli jsme plní energie a toužili jsme podávat co nejlepší výkony.
Bylo to náročné vykládání lodních kontejnerů,
my pracovali až dvakrát rychleji než ostatní,
kteří nám stále říkali: nespěchejte tolik… My se
divili, o co jde, však to aspoň bude rychlejší,
budou nás mít radši a dají nám další příležitos-
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ti. Jenže to se nestalo, po pár týdnech už nás
nechtěli. Byl jsem z toho docela zmatený, ale
časem mi to došlo: my jsme tam byli dočasně,
ostatní tu práci musejí být schopni dělat
do konce života, a to s naším nasazením nešlo.
Práce ve sterilizačním středisku mi pomohla
především s angličtinou a schopností vycházet
s odlišnými kulturami. Byli jsme „na sále“ zavření s rodilými mluvčími i se zahraničními
pracovníky, to člověka naučí rozumět i pro nás
exotickým přízvukům a tolerovat i velice
zvláštní osobnosti a vzorce chování.“
K Vašemu současnému povolání Vás nejspíš
vystřelila brigáda hraní online her. Co si pod
tím představit?
„Musím říct, že hraní a vývoj počítačových her
jsou dvě zcela odlišné věci. Být dobrý v jednom nutně neznamená být dobrý i v tom druhém. Brigáda to však byla zajímavá, zejména
pro studenta a nadšeného hráče. Najal si mě
manažer české pobočky mezinárodní firmy
jako kancelářského asistenta, abych přes den
hrál jeho postavu v tehdy velice oblíbené, ale
časově náročné hře World of Warcraft. Celé
dny jsem bojoval proti ostatním hráčům a snažil se dosáhnout co nejlepšího postavení. Nicméně toto hraní mě nijak nepřipravilo na budoucí povolání designera, pouze zlepšilo mé
znalosti a dovednosti v té konkrétní hře.“
Následovala pozice testera v renomované firmě, později pozice scriptera. Co řeší tester, co
scripter?
„Tester je výstižně pojmenovaná pozice, testujete: hrajete hru a ve speciálním programu
hlásíte všechny chyby, které v ní najdete. Zní
to jednoduše, ale je to ne zrovna dobře
ohodnocená práce, přitom psychicky náročná, zvlášť když je projekt ještě v plenkách.

Telekomunikační společnost
PODA a.s. hledá

TECHNIKA
TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
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.

730 431 393

bilikova@poda.cz

poda.cz
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tak trochu závislý a pokaždé, když něco vymyslím, naprogramuji do hry a ono to funguje,
dostanu malou dávku štěstí. To mě svým způsobem nutí pokračovat dál.“
S Vaší prací se pojilo i pětileté bydlení v USA,
v Kalifornii, je to země přívětivá k hrám?
A k cizincům?
„Spojené státy jsou spolu s Japonskem v podstatě kolébkou počítačových her, takže jsou
pro vývojáře velice přívětivé. Američané jsou
přátelští a otevření a něčí původ tam nehraje
téměř žádnou roli. Je to výkonově orientovaná
společnost a hodnotí vás spíše podle schopností než podle čehokoliv jiného.“
Na Ameriku máte i příjemné soukromé vzpomínky, narodil se Vám tady syn. Jak později
zvládl stěhování do Čech?
„Je to tak, v porodnici města Santa Rosa se
mně a mé ženě Pavle narodil syn Mireček. Dostali jsme americký rodný list a pas, máme tak
doma malého Američana . On byl vždycky
hodné a klidné dítě, takže mu stěhování nedělalo problémy. To Barborka, která se narodila
po návratu do Čech, by se asi rozčilovala víc…“
Aktuálně žijete a pracujete v Brně. Jste zapojen do podpory výuky v oblasti herního vývoje, co to přesně znamená?
„Když jsem se vrátil do brněnské kanceláře,
kolega mě seznámil s různými projekty
na podporu nově vznikajících oborů na středních a vysokých školách, do nichž je zapojena
česká pobočka, Protože velice dobře vím, jak
těžké je najít dobrého kandidáta na otevřené
pozice ve firmě, chtěl jsem nějak přispět. Moje
spolupráce je zaměřena na studenty předmětu herní vývoj na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Součástí jejich hodnocení je
semestrální práce v podobě nějaké malé hry
a mým úkolem je pomoci týmu studentů mít
projekt co nejlepší. Dalšími aktivitami jsou
přednášky na téma herního vývoje, a to kdykoliv mi dá někdo příležitost.“
Máte sen, cíl, zkrátka čeho byste rád ve svém
oboru dosáhl?
„První odpověď, která mě napadá, je, že bych
rád dosáhl toho, abych tuto práci mohl dělat
do důchodu. Co se týká jiných ambicí, herní
průmysl je zábavní, stejně jako třeba film a stejně tak se v něm udělují různá ocenění. Určitě
by mě potěšilo pracovat na projektu, který nějaké ocenění dostane, ale byla by to spíše taková třešnička na dortu.“
Petra Soukupová
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ
Děkujeme všem našim externím pracovníkům
za spolupráci a také za to, že s velkou trpělivostí přijímají všechny změny a opatření
v souvislosti se vzniklou situací.
Přejeme vám všem hodně zdraví a budeme se
těšit na, doufejme, že pravidelná setkávání
s vašimi dětmi a s vámi.
Ondřej Komůrka

MC Krůček
SVČ Tramtáryje

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi,
předem vás a vaše děti srdečně zdravíme ze
Střediska volného času „Tramtáryje“. Doufáme,
že jste nejkrásnější svátky v roce prožili
ve zdraví a v pohodě a načerpali jste dostatek
sil do roku 2021. V době, kdy vznikl tento článek, se Česká republika přesunula dle systému PES do 3. stupně. Středisko volného času
je školské zařízení, které se také řídí systémem
opatření PES pro oblast školství. Dle tohoto
systému je od 7. 12. pro SVČ ve 3. stupni povolená prezenční výuka ve skupinách do deseti osob. Vzhledem k tomu, že většina našich
kroužků má obsazenost větší než deset osob
a s přihlédnutím k současné epidemické situaci v našem kraji, jsme stanovili termín otevření našeho střediska na 4. 1. 2021. Pevně věříme, že v tomto termínu už budeme dle systému PES ve 2. stupni a budeme schopni otevřít
všechny naše zájmové útvary. Pokud bude
Česká republika stále ve 3. stupni, zavedeme
taková opatření, abychom zájmové útvary
mohli opět otevřít i v menších skupinách. Pakliže po Vánocích nedojde k celostátnímu zpřísnění opatření, naši činnost obnovíme dne 4. 1.
2021 v plném rozsahu.
Dovolte nám, abychom vás informovali o novinkách, které jsme pro vás v Tramtáryji
v době „COROkrize“ připravili:
•• modeláři se mohou těšit na nově vybavenou dílnu. V rámci projektu MAP II – polytechnika jsme zakoupili nový dílenský nábytek a do konce roku dílnu dovybavíme
novým nářadím a také 3D tiskárnou,
•• taneční sál bude mít do konce roku novou
profesionální podlahovou krytinu – baletizol,
•• pro váš zdravý pohyb jsme zakoupili 16 koloběžek „Kostka“, které si od nás budete
moci zapůjčit a vyzkoušet si pohodovou
jízdu na tomto parádním dopravním prostředku,
•• výtvarní kreativci se mohou těšit na nové
výtvarné pomůcky.
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Vážení a milí,
s blížícím se koncem roku chceme vám všem
– našim členským rodinám, návštěvníkům našich akcí, našim dobrovolníkům, příznivcům
i podporovatelům (nejen finančním) poděkovat
za vaši přízeň a podporu v tomto nelehkém
roce 2020. Krůček zůstává bohužel pro veřejnost do konce roku 2020 z důvodu špatné epidemiologické situace a nařízení vlády uzavřen.
Ani nevíte, jak moc se těšíme na společné setkávání v novém roce 2021. Pokud nám to situace umožní, Krůček bude v provozu od 4.
ledna. I pokud bychom nemohli hned zkraje
ledna otevřít, poběží stále, tak jako nyní, část
našich aktivit v online prostředí. Sledujte, prosím, náš facebook https://www.facebook.com/
mckrucek i webové stránky www.kruceksvitavy.cz, kde najdete vždy aktuální informace.
Celý tým Krůčku vám přeje šťastný nový rok
2021, hlavně ať je plný zdraví a v něm hlavně
mnoho prostoru pro růst! Třeba právě s Krůčkem...
Kateřina Burešová

Klub seniorů

Komentovaná prohlídka městského muzea
s jeho vánočními výstavami a částí restaurovaného betléma by se měla uskutečnit v úterý
12. ledna od 13 hodin v městském muzeu
a galerii.
Akce pro členy klubu seniorů!
Všechny členy prosíme, aby se z důvodu vládního nařízení, které stanoví omezení počtu
osob na jednotlivých akcích, předem přihlásili e-mailem kssvitavy@gmail.com nebo na telefonních číslech 724 360 060, 605 072 475.
www.ks.svitavy.cz nebo www.facebook.com/
kssvitavy.
Milena Brzoňová

Onko klub AREA

Už je nám dvacet…
Dvacet let se už scházíme v našem onko klubu
AREA, který je součástí okresní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami
Svitavy (OO SPCCH). Jubileum jsme chtěli
společně oslavit – jak jinak – než setkáním. Nebylo nám však přáno. Tato zvláštní doba plná
podivných, zmatených, neočekávaných a mimořádných událostí nám nedovolila strávit
společné chvíle, pro nás tak zásadní a důležité.
Přesto, když se ohlédneme, naše práce pro
bezmála stovku členů našeho klubu stála
za to. Kdybychom měli vzpomenout všechny
akce, události a zajímavosti za dvacet let, nestačil by nám jeden výtisk zpravodaje, vydalo
by to na celou knihu. Takže vás seznámíme jen
velmi stručně s náplní naší činnosti.
Uspořádali jsme 42 léčebně-rekondičních pobytů v různých koutech naší republiky. Poznali jsme celou řadu nádherných míst, krásnou
přírodu, zajímavosti z historie i současnosti
z mnoha navštívených oblastí.

Nejméně dvakrát ročně jsme zorganizovali
společná setkání a posezení, vždy doplněná
zajímavým programem.
Máme na co vzpomínat! Poděkování patří
všem, kteří se na práci klubu podíleli či ještě
podílejí. Zakládajícím členům – Zdeně Brandejsové a Aleši Brackému, dále Anně Kostelecké, Jiřině Pětrošové, Jarce Sodomkové
a Marii Grmelové. Poděkování patří i ženám,
které se podílejí na „chodu“ klubu dosud: Anně
Petrové, Marii Jasanské, Heleně Hyclové, Anně
Holubové, Marii Angelové a Pavle Šandové.
Zvlášť všichni děkujeme Zdeně Holasové, rehabilitační sestře a naší cvičitelce. Neúnavně,
trpělivě a vždy s úsměvem pečovala a pečuje
o naši fyzickou kondici. A nejen to. Na místech
našich rekondičních pobytů našla řadu zajímavostí, památek a krás, které jsme měli možnost
navštívit.
Za dlouholetou spolupráci s naším klubem
děkujeme také primářce MUDr. Dagmar Veselé, která naše ozdravné pobyty vždy obohatila zajímavými besedami. Přejeme si zdravý nový rok a těšíme se na další setkávání.
Přejeme zdravý a šťastný nový rok plný naděje všem našim příznivcům.
Zdeňka Brandejsová

ZO Kardio Svitavy

Nový rok přináší jiné možnosti i nám
Na počátku nového roku 2021 nastávají změněné podmínky pro spolkovou činnost nejen
ZO Kardio, ale vlastně ve všech spolkových
a zájmových uskupeních. Společnost se „pohybuje“ v rámci doporučení, nařízení, úprav
pohybu na veřejnosti v určování počtu scházívších se jedinců či skupin.
Frekventovaným se stal pojem nebo termín
lockdown, který lze interpretovat jako z dětství
známé – domácí vězení, zarach, hausarest,
doma budeš, nikam, arresti domiciliari, house
arrest, arezst domowy, házi őrizet... Dost ale
stesků.
Protože začíná nový rok, všichni s nadějí vyhlížejí, co přinese, a doufají, že nebude „opisovat”
od toho, který přinesl otřesy pro celý svět. Celá
společnost se „podívala do zrcadla”, jak se lidi
k sobě chovají, co jsou ochotni akceptovat pro
změnu stavu, který byl, a je lhostejné kým, nastolen, a změnil chod životů.
Samozřejmě, že celý svět hledá východisko
ze situace a stavu, kam byl uvržen. Smyslem
tohoto příspěvku není nic jiného, než sdělit
čtenářům přetrvávající pospolitost členů ZO
Kardio, jejich vzájemnou podporu a přesvědčení, že byť se mění podmínky pro setkávání,
mají potřebu být v kontaktu a připravovat společná setkávání a vycházky.
Situace, daná společností, navozuje cestu
k ohlédnutí se za naší historií a třeba čerpání
z děl velikánů, jako byl např. Labyrint světa
a ráj srdce J. A. Komenského s vševědem Všudybudem, nebo díla našich spisovatelů, výtvarných umělců, třeba i regionálního věhlasu
a pozorovatelů současného světa.
Pravda je, že ZO Kardio bude i nadále činit
všechny kroky na podporu vzájemných aktivit,
vedoucí k uchování vzájemné potřebnosti
a pospolitosti. Přejeme všem přátelům, úspěšný nový rok 2021 naplněný zdravím, vzájemnou úctou a sounáležitostí.
Josef Zavřel

Naše město
SPORT

Tuři mají dvě výhry a dvě prohry
Restart soutěže v polovině listopadu se Turům
povedl. První utkání je čekalo na palubovce BK
Olomoucko, které prožívá stejně nepovedený
vstup do soutěže jako náš tým. Byl to tedy
souboj o to, kdo získá druhou výhru v ročníku
a odlepí se od spodku tabulky. Díky povedenému závěru první čtvrtiny se naši chlapci dostali do slibného vedení kolem deseti bodů.
Bohužel nám to nevydrželo celý zápas a pár
minut před koncem utkání byl stav nerozhodný 81:81. Díky podařenému závěru tým došel
pro velmi důležitou výhru o 8 bodů.
Druhé utkání hráli Svitavští doma. Hostili nebezpečný BK ARMEX Děčín. Tento zápas nabídl jinou zápletku. Tuři od začátku ztráceli
a nepředváděli nic, co by nasvědčovalo výkonu, který by měl přinést výhru. V poslední čtvrtině se hra otočila a Svitavy zřejmě svou nejpovedenější čtvrtinou utkání otočily na svou
stranu, vyhrály 78:69.
Třetí utkání během šesti dnů bylo naplánováno v Ústí nad Labem proti místní Slunetě.
Tam jel tým povzbuzen výhrami a chtěl tak

pokračovat. První poločas to jasně dokazoval,
vybojovali jsme vedení o 11 bodů. Od začátku druhé půle hrálo jiné družstvo. Získané
vedení bylo pryč a po třech částech ztráta
jednoho bodu na domácí. Poslední hrací období přineslo velkou přestřelku, ve které se
týmy přetahovaly o vedení. Padlo 14 tříbodových střel za toto období, ale rozhodnutí padlo z čáry trestného hodu 17 sekund před
koncem. Bohužel, stříleli domácí a my odjížděli poraženi o 2 body.

Měsíc zakončila reprezentační přestávka, která
opět stopla ligu. Pokračování bylo plánováno
na čtvrtek 3. prosince v Brně, kde Tury čekal
poslední zápas první poloviny základní části.
Bohužel od začátku to byl špatný výkon, soupeři nemohl konkurovat. V poločase Brňané dali
50 bodů, a to bylo příliš i přes drobné zlepšení
v druhé půli v obraně, to na výhru nemohlo stačit a přišla prohra 88:75. Bilance týmu po polovině zápasů byla 3 výhry, 8 proher a 11. místo
v tabulce Kooperativa NBL.
Martin Novák

Telekomunikační společnost
PODA a.s. hledá
pro oblast Východní Čechy a Vysočina

INSTALAČNÍ TECHNIKY
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.

730 431 393

bilikova@poda.cz

Za panem Vlastíkem Zvingerem

poda.cz

Ve věku 86 let nás opustil pan Vlastibor Zvinger. Osobnost s neuvěřitelným záběrem aktivit a zájmů. Vzděláním strojař, který miloval
sport a divadlo. Mládí prožil v Lipůvce na Blanensku. Studoval na gymnáziu v Tišnově,
po maturitě nastoupil do ČKD Blansko.
Do Svitav se s manželkou Alicí přestěhovali
v roce 1958. Nastoupil do TOSu, kde prošel
několika odděleními. Působil ve strojírenské
komisi RVHP v letech 1964–1984, z dnešního
pohledu to můžeme přirovnat k působení
v poradní komisi EU.
Vlastík zanechal největší stopu ve svitavské
atletice. Po příchodu do Svitav byl pověřen
založením atletického oddílu. Aktivním trenérem zůstal do roku 1994, ale i poté se na stadión pravidelně vracel jako rozhodčí. Tvrdil, že
poznal přes 2000 atletů a dalších 3000 „hobíků“. Na stadiónu se podílel na stavbě „staré“
tribuny, byl u rekonstrukce dráhy v roce 1980.
Nedovedu si představit jeho pocity, když mu
komunistický režim v sedmdesátých letech
zakázal trenérskou činnost.
Byl vyhlášen Osobností svitavského sportu,
získal cenu Svitavského klubu Laurus (2008)
a cenu Osobnost města Svitavy (2016). Pomáhal s budováním koupaliště a krytého bazénu,
kde pak působil jako plavčík. S manželkou
Alicí byl u zrodu oddílu lyžování a vzniku areálu v Čenkovicích. Měl blízko k umění. Téměř

okamžitě po příchodu do Svitav začal hrát
ochotnické divadlo. Prý začínal s rolemi milovníků. K tomu pasovala jeho sportovní postava a milý úsměv. Dokázal zahrát staré krále,
v komediích uplatnil smysl pro humor. Zahrál
si s hereckými velikány jako Karel Höger
a Martin Růžek.
V dějinách každého sportovního oddílu jsou
nadšenci, bez nichž by klub v současné podobě neexistoval. Vlastík je pro svitavskou atletiku
jednou z takových osobností a bude mu navždy
patřit místo v naší síni slávy.
Josef Marek
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Naše město
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Florbal ve Svitavách má 25 let
Florbalový míček má 26 děr a vznikl v polovině
20. století v Americe jako tréninková pomůcka
baseballistů. O něco později švédští studenti
děrované míčky dovezli domů, kde s nimi začali hrát pouliční hokej, tzv. bandy, aby v 80.
letech následně vznikl jeden z nejrychleji rozvíjejících se sportů současnosti – florbal (švédsky Innebandy). Do Čech se florbal dostal
po revoluci díky studentům pražské VŠE, kteří
florbal začali vyvážet i do dalších měst. Do Svitav pak první florbalové vybavení přivezl ze
studií v Hradci Králové otec zakladatel našeho
oddílu Miroslav Holas. Byl rok 1994, vše mělo
rychlý spád. Kolem Míry Holase vznikla první

svitavská florbalová parta: Martin Holas, Martin
Stupka, Pavel Novotný, Martin Pospíšil, Milan
Fadrný, Ondra Getzel, Pavel Přívratský, David
Koukola, Rosťa Nespěšný, o něco později se
připojili pozdější strůjci velkých oddílových
úspěchů – Luboš Kocourek, René Hnát a také
dlouholetý předseda oddílu David Komůrka.
Bratři Holasovi nechali oddíl zaregistrovat
ve florbalové unii v září roku 1995 (tehdy Floorball Club Svitavy), jejich maminka nakreslila
dodnes používaný oddílový znak s motivem
Hydry, mytologické postavy s darem nesmrtelnosti. V první sezóně měl oddíl pouze tým mužů
a nastupoval v tehdejší 3. lize, ve které bral cel-

kové vítězství rovnající se postupu do 2. ligy.
Největší rozmach oddíl prožíval od sezóny
2012/2013. Oddíl měl 9 družstev vč. kompletní mládežnické struktury od elévů po juniory.
A tým mužů po letech snahy dokázal postoupit
do 1. ligy, kde působil 5 sezón. To znamenalo
zásadní stabilizaci oddílu, popularizaci florbalu ve Svitavách a hned trojnásobnou účast
v play off. Absolutním vrcholem pak bylo čtvrtfinále play off s Kladnem (březen 2016), které
Svitavští bohužel prohráli až v rozhodujícím 5.
utkání. Z tohoto historicky nejúspěšnějšího
týmu zmiňuji za všechny alespoň kapitána Vláďu Richtera, kanonýry Říhu, Königa a Doseděla
nebo brankáře Skácelíka a trenéra Romana
Kalhause. Útěchou zklamanému týmu však
bylo 836 vestoje aplaudujících diváků.
Že Svitavy mají úžasné fanoušky, dokazuje
i fakt, že v právě výše uvedené sezóně
2015/2016 se svitavský florbalový oddíl zařadil
do evropské TOP 20 měřeno průměrným počtem diváků na jedno utkání. Velký počin pro
naše nevelké město.
F-b-K: tyto 3 písmena obvykle skandují naši
fanoušci. Tři písmena, která ale pro mnoho členů, kteří svitavským oddílem prošli, znamenají
velkou část života. Znamenají sounáležitost
k florbalové rodině i městu samotnému. Přeji
našemu oddílu mnoho dalších úspěšných let,
mnoho dalších členů zapálených pro náš sport,
mnoho dalších skvělých fanoušků v naší krásné hale, o které si první hráči mohli nechat jen
zdát. Ať žije svitavský florbal!
Lukáš Brýdl

Také my volejbalisté se snažíme, děláme, ale...?
Ani ve snu mě nikdy nenapadlo, jaké problémy
a situace budu jednou (po desítkách let trénování!!!), společně s oddílovými kolegy trenéry
ve volejbalu řešit, zejména v mládežnických
kategoriích. Častokrát jsme si vzájemně postěžovali například na to, že jsou naši svěřenci líní,
hodně pohodlní, málo bojovní a ne příliš ochotní překonávat tréninkovou zátěž. Kroutili jsme
hlavami nad některými důvody absencí na tréninku a v utkáních… To všechno se ale dalo
řešit, někdy jen se samotnými členy týmů, jindy
po dohodě s rodiči. Prostě to šlo.
Teď ale vidím, že opravdové problémy nastaly až letos. Na jaře jsme to, troufám si říct,
zvládli. Jestli ale většina našich svěřenců
využila všechna ta videa na domácí cvičení,
online společná cvičení a další vymoženosti,
které umožňují počítače, to samozřejmě nevím. Všichni se nám ale v červnu vrátili, a tak
plná hřiště „volejbaluchtivých“ dětí, jako byla
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letos o letních prázdninách, jsme snad ještě
neměli. Že může být ještě hůř, to vím až teď.
Téměř po dvou měsících úplného sportovního
klidu jsme znovu začali. Dezinfekce, roušky
na tréninku, skupiny maximálně desetičlenné...
a tomu přizpůsobit tréninkový program, to je
realita. Co je však asi vůbec nejhorší? Neumíme ani odhadnout, jestli vůbec a případně kdy
budou mistrovské soutěže sezóny 2020/21

pokračovat, jak se změní. Jsem ale optimistka
a věřím, že se už brzy dočkáme ve sportovní hale
a tělocvičnách zápasů juniorské a kadetské extraligy, ligy žen a kadetek, hemžení těch nejmladších při turnajích barevného minivolejbalu, turnajů v krajských přeborech a Českých pohárech,
prostě že budou tělocvičny a hřiště zase plné.
Tak nějak, jako na fotce, si to představuji.
Marcela Sezemská

Fotokoutek a vy.

Kompletní online galerie
městských akcí:
www.zonerama.com/Svitavyavy
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Fotokoutek a vy.

Kompletní online galerie
městských akcí:
www.zonerama.com/Svitavyavy
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