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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka a celý její průběh 
byl ovlivněn epidemií covid-19. Sbírka 
nemohla proběhnout tradičně dům 
od domu, ale z důvodu bezpečnosti 
všech zúčastněných byla přesunuta 
do online prostředí.
Přesto jsme díky přátelům Charity 
a ochotným majitelům nejrůznějších pro-
vozoven našli ještě další cestu a kasičky 
rozmístili na několik míst ve městě. Zde 
pak byly k dispozici do 24. 1. 2021, aby 
do nich mohli lidé vhodit svůj příspěvek.
I po tomto datu je však možné stále 
do sbírky přispět. 
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Nové očkovací centrum 
vzniklo ve Fabrice
Se spuštěním celostátního centrálního rezervačního systému pro registrování zájemců o očková-
ní proti covid-19 vzniklo v průběhu měsíce ledna očkovací centrum i ve Svitavách. Azyl mu po-
skytuje místní kulturní centrum Fabrika, přesněji jeho foyer, což posvětilo nejen vedení svitavské 
nemocnice, ale i zástupci vedení Pardubického kraje i krajské hygieny.

Za výstavbu musíme poděkovat městským 
zaměstnancům a kamarádům z řad Fabriky, 
muzea nebo i SVČ. Stejně tak jako všem zdra-
votním sestrám, které se dobrovolně na výpo-
moc do očkovacího centra přihlásily. Bez vás 
by nebylo možné toto celé realizovat. Jsme 
také rádi, že se nám podařilo postavit toto cen-
trum „za hubičku“. Celkové náklady výstavby 
nepřesáhly hranici 15 tisíc korun. Tímto způ-
sobem provedení jsme se stali příkladem pro 
spoustu dalších měst, v nichž se o očkovacích 
centrech uvažuje.
Podařilo se postavit 2 vyšetřovny, kde lékaři 
posuzují zdravotní stav zájemců o vakcínu, 
dále čtyři očkovací místnosti, kde působí zdra-
votní sestry, ale také přípravná místnost a če-
kárna po aplikaci, kterou mohou využít jak 
pacienti, tak případný doprovod, který je 
v centru samozřejmě povolený.

Centrum zahájilo svůj ostrý provoz v pátek 22. led-
na, kdy počet evidovaných očkovaných dosáhl 
čísla osmdesát. Potěšila nás také skutečnost, 
že pacienti byli spokojeni s organizačním řeše-
ním našeho centra. Zájemci o očkování mohou 
využít informací na webových stránkách měs-
ta. Na webu města i nemocnice jsou ke staže-
ní formuláře. Prosíme všechny, aby pro urych-
lení procesu očkování oba formuláře vyplnili 
již doma. Děkujeme.
Rozumíme také těm z vás, kteří očkování odmí-
tají a váš postoj respektujeme, neboť je to vaše 
plné právo. Očkování je dobrovolné, ale je potře-
ba myslet nesobecky. O vakcinaci je totiž nema-
lý zájem i v našem městě a je potřeba pro tyto 
zájemce vymyslet a zajistit potřebné zázemí 
a dát jim možnost nechat se očkovat. 
Děkujeme – Svitavy a vy.  

Jiří Johanides
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Klub Laurus: navrhněte 23. svitavskou osobnost
Svitavský klub Laurus již od roku 1999 volí svi-
tavskou osobnost, která se zasloužila o slávu 
a věhlas města, o rozvoj, propagaci a repre-
zentaci Svitav a která převezme výroční cenu, 
pro kterou se vžilo označení Svitavský vůl. 
Do této svitavské síně slávy klub v minulosti 
uvedl historičku D. Šustrovou, divadelníka K. 
Šefrnu, chirurga K. Kiliána, fotografy Z. Holo-
mého, J. Čermáka a M. Sychru, muzikanta F. 
Černého, ředitele nadace F. Plívu, předsedu 
okresního výboru zdravotně postižených O. 
Cvrkala, sbormistryně Věru Burešovou a M. 
Ducháčkovou, biologa J. Otavu, sportovce V. 
Zvingera, historika R. Fikejze, pracovníka 
s mládeží M. Kučeru, zakladatele svitavské tu-
ristiky V. Sticha, mistra kuchaře V. Šmerdu, R. 
Svojanovského, spisovatele M. Sodomku, bý-
valou ředitelku Charity Svitavy B. Homolovou, 
hudebníka a bývalého ředitele ZUŠ K. Saxe 
a vloni volejbalistku a trenérku Marcelu Se-
zemskou. Statut Ceny umožňuje volit pouze 

žijící osobnost. Klub Laurus se opět obrací 
na spoluobčany s nabídkou spolupráce při 
nominování osobností, přivítá do konce února 
2021 návrhy veřejnosti na udělení výroční ceny 
klubu. Návrhy, ze kterých se vždy vybíralo, lze 
poslat na adresu Svitavský klub Laurus, Ná-
dražní 7, Svitavy, elektronicky na adresu bc@
gy.svitavy.cz, telefonicky (nebo SMS) na číslo 
603 511 743 nebo také osobně u prezidenta 
klubu Josefa Čápa.  Milan Báča 

Prvním svitavským 
občánkem roku 2021 
se stala Valerie  
Přibilíková
Narodila se mamince Haně a tatínku Tomášo-
vi dne 10. ledna pár minut po poledni. Za nor-
málních okolností by vedení města poctilo 
maminku návštěvou ještě v porodnici, ovšem 
vlivem epidemiologické situace jsme museli 
počkat na návrat domů. Naštěstí se holčička 
narodila zdravá a porod se obešel bez větších 
komplikací.
Starosta města David Šimek poblahopřál no-
vopečeným rodičům a s květinou a poukazem 
na základní potřeby pro dítě popřál především 
spoustu štěstí a zdraví celé rodině. Těšíme se, 
až Valerii uvidíme i na obřadu vítání občánků, 
které jsme od loňského léta nuceni odkládat, 
snad se ale již brzy opět dočkáme. 

Jiří Johanides

Václav Koukal oslavil 
75. narozeniny
Dne 4. ledna oslavil významné půlkulaté život-
ní jubileum Václav Koukal. Pan Koukal je bý-
valým svitavským zastupitelem (1990–2010), 
během tohoto období také zastával funkci 
starosty města Svitavy (2001–2006), 15 let byl 
místostarostou Svitav, mezi roky 2004–2008 
byl členem Zastupitelstva Pardubického kraje 
a od roku 2006 do roku 2012 byl zvolen sená-
torem za obvod Svitavy.
Před svou politickou kariérou pracoval litomy-
šlský rodák jako konstruktér, vyzkoušel si po-
zici vedoucího technického rozvoje Okresního 
průmyslového podniku Polička a byl také pro-
jektantem v Zemědělských stavbách Svitavy. 
K významným půlkulatinám přijal pozvání i dár-
ky od současného vedení města. Panu Kouka-
lovi přejeme spoustu zdraví, štěstí, úsměvů 
a životní spokojenosti.  Jiří Johanides

INFORMACE Z MĚSTA

Vážení Svitavané,
letošní sněhová pokrývka umožňuje dětem 
aktivní vyžití na místních kopcích, stavějí 
sněhuláky a milovníci běžeckého lyžování 
opět vyrážejí po upravených tratích na sva-
tou Trojici.  I nadále probíhají různá vládní 
omezení, které už nám všem dost omezují 
život. Obchody zůstávají uzavřené, někteří 
podnikatelé upozorňují na existenční problé-
my. Proto rada města rozhodla, že v letošním 
roce nebudou nájemní smlouvy na nebytové 
prostory valorizovány. Chceme tím alespoň 
trochu místním obchodníkům pomoci. 
Velkým tématem pro toto období je zaháje-
ní očkování dlouho očekávanou vakcínou. 
Město Svitavy na konci ledna zbudovalo 
v prostorách Fabriky druhé vakcinační cen-
trum v kraji. Prostorové podmínky nabízejí 
ideální možnosti pro vznik tohoto centra. 

Velký dík patří všem pomocníkům a kole-
gům, kteří se na stavbě podíleli a rovněž tak 
i společnosti Fibertex, která dodala tkaninu 
na jednotlivé paravány. Děkuji i všem dobro-
volníkům a zdravotníkům, kteří projevili zá-
jem v očkovacím centru pracovat. Obrovský 
dík patří Pavlu Kunčákovi a Pavle Angelové, 
se kterými jsme v konstruktivní atmosféře 
připravili fungování tohoto centra. Je radost 
spolupracovat s lidmi, kteří hledají způsoby, 
jak jednotlivé záležitosti realizovat.
Rád bych poprosil všechny, kteří půjdou  
na očkování, aby přicházeli s již vyplněnými 
formuláři z webu města či nemocnice. Nyní 
už jen zbývá doufat, že všichni zájemci o vak-
cínu budou v brzké době očkováni a že se 
život vrátí co nejdříve zpět do normálu.

David Šimek, starosta města

VÍTE, ŽE...

…koncem roku 2020 byla vydána pu-
blikace s regionálním zaměřením 
pod názvem „Opatovec – Malá Sibiř 
na Hřebečsku“ od svitavského auto-
ra Miloše Peška. Autor zpracoval ne-
jenom historii obce od jejího založe-
ní po současnost, ale všímá si i sou-
visejících sledů událostí v blízkém 
okolí. Vzhledem k tomu, že Opatovec 
byl součástí města Svitavy, a to mezi 
lety 1976–1990, může publikace 
obohatit zájemce o regionální histo-
rii o dosud nepublikovaná historická 
fakta. Publikace je zatím v omeze-
ném počtu k dispozici na Obecním 
úřadě v Opatovci.

Pokračování ze strany 1
Až do 30. 4. 2021 je možné využít ON-
LINE kasičku a poslat platbu na účet 
sbírky pod variabilním symbolem 
77707027 přiděleným Charitě Svitavy. 
ONLINE kasičku a návod, jak ji použít, 
najdete na www.svitavy.charita.cz/trikra-
lova-sbirka.

Dar je možné 
poslat také 
prostřednictvím 
přiloženého 
QR kódu.

Jak Charita Svitavy využije výtěžek 
letošní sbírky? 
Usilujeme o vznik domácí ošetřovatelské 
a paliativní péče, která přinese občanům 
Svitavska pomoc v péči o nemocné 
a umírající. Výtěžek sbírky použijeme 
především na technické vybavení této 
služby, kterou chceme otevřít v průběhu 
roku 2021. Prosíme vás proto touto ces-
tou znovu o vaši podporu.
Pokud by vám udělala radost posvěce-
ná křída, případně samolepka K+M+B 
nade dveře, přinášející požehnání vašim 
domovům, zastavte se na Polní 2 ve Svi-
tavách, rádi vám ji předáme.
Děkujeme vám všem, kdo jste Tříkrálo-
vou sbírku podpořili, jak příspěvkem, tak 
pomocí. Moc si toho vážíme! Přejeme 
vám všem, milí spoluobčané, do nového 
roku jen to nejlepší, pevné zdraví a Boží 
požehnání.  Dagmar Pauková



Naše město

3 

Monitorujeme místa k odkládání a třídění
Ze strany Městské policie Svitavy jsou a nadá-
le budou prováděny kontroly míst, kde občané 
odkládají komunální nebo tříděný odpad. Kon-

troly jsou prováděny i za pomoci mobilních 
kamer. Cílem je zejména snaha o zamezení 
odkládání odpadů, které do sběrných nádob 
nepatří. Jak to dopadlo ve Svitavské ulici 
u kapličky, kde bylo místo monitorováno kon-
cem roku 2020 a částečně po Novém roce, se 
můžete přesvědčit na přiložené fotografii. 
Všechny osoby, které zde neoprávněně odlo-
žily odpad, např. TV, porcelán, pánve, sedačku 
a řadu dalších věcí, které by měli majitelé od-
vézt spíše do sběrného dvora, byly ze strany 
městské policie ztotožněny a byla jim uložena 
sankce (pokuta) za spáchání přestupku. Sa-
mozřejmě, že to neskončilo jen sankcí, ale také 
zpětným úklidem odložených věcí ze strany 
původců nepořádku. Rostislav Bednář

Aktivity MAPu II pokračují
Pracovní skupina Polytechnika, která zajišťuje 
akce podporující kreativní a technické myšle-
ní zejména u dětí druhého stupně základních 
škol, plánuje na první čtvrtletí roku 2021 
spoustu zajímavých aktivit. 
Pokud protiepidemiologická opatření dovolí, 
tak opět zorganizujeme úspěšný kroužek Pro-
gramování hrou, který přibližuje principy pro-
gramování nejmenším žákům. Máme v úmys-
lu připravit workshop Technického modelář-
ství, kde se spojují 3D modelování na počítači 
a tisk modelů s elektrotechnickou průpravou. 
Chystáme i pokračování úspěšných akcí 
na téma Počítačová vizualizace – jedná se 
o fotografické dílny, kde se děti naučí kreativ-
ně zpracovat své fotografie. V závislosti na si-
tuaci bychom chtěli pozvat děti i na semináře 
robotiky a také na osvědčené kurzy tvorby 
trojrozměrných modelů.
Městská knihovna ve Svitavách plánuje pokra-

čovat v pravidelných aktivitách – filmový, fan-
tasy a čtenářský klub – a v projektu Kufr plný 
knih. Ten se týká intenzivnější spolupráce se 
školami na podporu zájmu o čtenářství pro-
střednictvím nákupu vybrané dětské literatury, 
která by byla prostřednictvím odborného se-
známení s jednotlivými tituly v rámci cílených 
vzdělávacích akcí pro žáky základních škol 
poskytována zčásti přímo jednotlivým žákům, 
účastníkům akcí na základě vlastního výběru. 
Dále je v plánu realizovat workshop pro školy 
a veřejnost s českým spisovatelem. 
Věříme, že rok 2021 bude našim aktivitám přát 
více, než rok minulý. Aktivity jsou realizovány 
v rámci projektu MAP II a Implementace MAP 
ORP Svitavy (RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008519) za finanční podpory Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci 
Evropského sociálního fondu. 

Jakub Velecký, Marta Bauerová

Zápis dětí do základních škol bude v dubnu
Zápis dětí do prvních ročníků základních škol 
pro školní rok 2021/2022 se letos ve všech 
svitavských školách uskuteční v úterý 20. dub-
na od 14 do 17.30 hod. Zapisovány budou děti 
narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Ve Svitavách jsou stanoveny spádové obvody 
pro celkem šest základních škol, podle škol-
ského zákona má povinnost základní škola 

zapsat přednostně děti ze svého spádového 
obvodu. Nijak tím není dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě libovolnou základní školu. 
Rozdělení ulic do obvodů škol řeší obecně zá-
vazná vyhláška města č. 7/2017, kterou se sta-
noví školské obvody základních škol zřízených 
městem Svitavy (https://www.svitavy.cz/ob-
can-a-urad/informace/vyhlasky-a-narizeni). 
Rodiče mají podle školského zákona povinnost 
zapsat děti v rozmezí 1.–30. dubna v roce, kdy 
má jejich dítě nastoupit povinnou školní do-
cházku. Pokud je rodič přesvědčen, že je jeho 
dítě ještě nezralé pro školní docházku, a ví, že 
bude žádat o odklad, musí si k zápisu přinést 
písemnou žádost společně s vyjádřením škol-
ského poradenského zařízení (pedagogicko-
-psychologická poradna nebo speciální peda-
gogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. O odložení povinné 
školní docházky rozhoduje ředitel příslušné zá-
kladní školy ve správním řízení.  Jiří Petr

Vítězslav Podivínský 
rezignoval
K závěru loňského roku, konkrétně 21. 12. 
2020, obdržel starosta města Svitavy písem-
nou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva 
města Svitavy z rukou MUDr. Vítězslava Podi-
vínského. Působil již druhé volební období 
jako zastupitel města za Českou stranu soci-
álně demokratickou a po komunálních vol-
bách v roce 2018 byl jejím jediným členem 
mezi 26 volenými zástupci města. Na mandát 
zastupitele rezignoval po vlastním rozhodnutí 
ze zdravotních důvodů. Rada města Svitavy 
na svém zasedání dne 11. ledna 2021 schvá-
lila předání osvědčení o nastoupení do funkce 
člena Zastupitelstva města Svitavy MUDr. Pav-
lu Havířovi. Ten se podle zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí stal ná-
hradníkem za svého kolegu dle výsledků vo-
leb, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo 
k zániku původního mandátu. 
Po odstoupení Miroslava Sedláka z konce roku 
2019 se jedná o již druhé nahrazení některého 
ze členů našeho obecního zastupitelstva bě-
hem tohoto volebního období. Panu Podivín-
skému děkujeme za jeho práci v Zastupitel-
stvu města Svitavy v uplynulých letech a jeho 
nástupci přejeme úspěšné působení ve staro-
nové funkci. Pavel Havíř totiž zasedal v našem 
zastupitelstvu již od roku 1994 a ve volebním 
období 2006–2010 dokonce vykonával funkci 
místostarosty města. Na podzim loňského 
roku také úspěšně kandidoval za subjekt 3PK 
– Pro prosperující Pardubický kraj v krajských 
volbách jako jeden z 5 svitavských zvolených 
kandidátů. Slib člena zastupitelstva složil při 
první příležitosti zasedání základního orgánu 
obce, tedy 27. ledna 2021. Jiří Johanides

Poplatek ze psa 
Připomínáme držitelům a vlastníkům psů, že 
poplatek pro letošní rok 2021 je splatný k 31. 
3. 2021. Veškeré změny v držení psa (stěhová-
ní, úhyn, změna držitele) je třeba nahlásit 
do 15 dnů od změny na odboru financí. Údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu (psi 
z útulku, členové kynologických svazů, držite-
lé průkazu ZTP,ZTP-P) je poplatník povinen 
ohlásit do 90 dnů, kdy tato skutečnost nastala. 
Pokud je to možné, využijte prosím vzhledem 
k epidemiologické situace bezhotovostní plat-
bu. Platební údaje vám poskytne Ilona Svobo-
dová z odboru financí, která případně zodpo-
ví i vaše doplňující dotazy, tel. 461 550 444, 
email: ilona.svobodova@svitavy.cz 

Jiří Johanides

INFORMACE Z ÚŘADU

Grantový program  
Pardubického kraje
Rada Pardubického kraje vyhlásila gran-
tový program v tradičních okruzích pro rok 
2021. Potřebné informace získají zájemci 
na webových stránkách Pardubického 
kraje www.pardubickykraj.cz/dotace. 

Jiří Petr



Naše město

4 

Svitavský ples
Vážení příznivci dobré zábavy, s poli-
továním sděluji, že vzhledem ke složi-
té epidemické situaci se letošní Svitav-
ský ples konat nebude. Pevně věřím, 
že nám zachováte svoji přízeň a v roce 
příštím se na Svitavském plese dne 12. 
března 2022 sejdeme.

Eva Huschková

Do konce června plaťte 
za komunální odpad 
V úvodu měsíce ledna jsme na budově měst-
ského úřadu zaznamenali vyšší frekvenci míst-
ních občanů, kteří přišli zaplatit poplatek 
za komunální odpad. Rádi bychom připomně-
li, že vzhledem k současné epidemiologické 
situaci je vhodnější využít bezhotovostní plat-
by. Zároveň upozorňujeme, že splatnost po-
platku za komunální odpad je 30. června, není 
tedy nutné nikam spěchat.
V případě, že máte zájem o bezhotovostní 
platbu, kontaktujte Janu Alexovou z odboru 
životního prostředí, která vám sdělí platební 
údaje včetně variabilního symbolu pro prove-
dení platby: tel. 461 550 253, email: jana.alexo-
va@svitavy.cz Jiří Johanides

Podezření na vloupání do bytu
Dne 9. 1. večer byli strážníci MP vysláni do ul. 
M. Pujmanové k prověření možného vloupání 
do bytu v jednom z panelových domů. Ozná-
mení bylo provedeno anonymně na linku 156 
s tím, že u jednoho z bytů jsou vylomené a po-
škozené dveře držící na jednom pantu. Na mís-
tě bylo zjištěno, že byt je pronajatý a majitel 
bytu zde nebydlí. Strážníci provedli prvotní pro-
hlídku bytu, ale uvnitř se nikdo nenacházel. 
Mimo rozbité dveře nebylo patrné jiné význam-
nější poškození. Nebyly zjištěny jiné skutečnos-
ti, které by naznačovaly, co se zde odehrálo. Pro 
podezření ze spáchání možného trestného činu 
vloupání byla na místo ze strany strážníků při-
volána Policie ČR, která si věc převzala k další-
mu šetření, provedla dokumentaci a následně 
kontaktovala majitele bytu. Později bylo dopl-
něno, že možným podezřelým je jeden z ná-
jemníků bytu. 

Napadení partnerky ve vozidle
Dne 10. 1. kolem 19.30 h byli strážníci telefonic-
ky požádáni o pomoc ve věci občanského sou-
žití. Na parkovišti v ul. Vítězná před místní re-
staurací je ve svém vozidle čekala oznamova-
telka, která strážníkům uvedla, že byla večer 
fyzicky napadena svým přítelem. Měla s ním 
mít konflikt v době, kdy řídila motorové vozidlo 
a dotyčný ji měl několikrát udeřit. Když zastavi-
la, tak přítel z vozidla utekl neznámo kam. Nyní 
má strach, že ji po cestě domů někde znovu 
napadne nebo na ní bude čekat u domu. Stráž-
níci ženu doprovodili až do místa bydliště a zá-
roveň ji poučili o dalším postupu ve věci. Ná-
sledně došlo k oznámení věci na Policii ČR.

Vraky vozidel
Informujeme vás, že městská policie se zabývá 
i tématem vraků vozidel, které jsou k vidění 
na mnoha místech po městě. Jsme první, kte-
ří případné vraky vozidel evidují, pořizují foto-
dokumentaci, provádějí k věci základní šetření, 
tedy je lustrace vozidla, zjištění provozovatele, 
šetření k pojištění vozidla a platnosti technické 
kontroly vozidla apod. Následně věc oznámí-
me správnímu orgánu odboru dopravy, který 
provádí další úkony podle zákona, které mohou 
vést až k odtažení vozidla. Městská policie 
nemá oprávnění k nařízení odtahu. Strážníci 
městské policie předali do současné doby 
k řešení celkem 28 případů vraků vozidel.                      

Parkovací karty
Pokud pravidelně parkujete svá motorová vo-
zidla na náměstí Míru, tak pamatujte i na pří-
padnou výměnu parkovacích karet, případně 
sjednaní nové celoroční parkovací karty na rok 
2021. Upozorňujeme, že mezi parkovací kartou 
a povolením k vjezdu je značný rozdíl (povole-
ní k vjezdu nenahrazuje parkovací kartu a za-
placení parkovného). Zaplacení běžného stan-
dardního poplatku za parkování nadále trvá a je 
nutné jej při parkování vozidla vždy uhradit, ji-
nak se řidič vozidla dopouští přestupku a může 
být za jeho neuhrazení sankcionován. Parková-
ní vozidel je a bude ze strany strážníků městské 
policie kontrolováno, a to nejenom na náměstí 
Míru, ale i na jiných místech ve městě, např. 
v obytných zónách apod.  Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156INFORMACE Z ÚŘADU

Dobrovolní hasiči mají  
nový automobil
Na konci loňského roku přebírala Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů města Svitavy cis-
ternovou automobilovou stříkačku značky Ta-
tra z rukou velitele jednotky z Čelákovic. Ná-
kup zajistilo město Svitavy a přispěl i Pardu-
bický kraj, který přispěl dotací ve výši 200 tisíc 
korun.
Automobil již prošel i posledními kosmetický-
mi úpravami a s novými polepy je tedy plně 
připraven vyrazit do terénu. I když paradoxně 
doufáme, že jej bude potřeba co nejméně. 

Jiří Johanides

V domě pro seniory jsou k dispozici volné byty
Bytové oddělení rozvoje města vypsalo výbě-
rová řízení na dvě volné bytové jednotky v ob-
jektu Komunitního domu pro seniory T. G. Ma-
saryka 11/31. Žadatelem o nájem bytu mohou 
být osoby ve věku 60 let a starší, které nesmějí 
mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví 
jakýkoliv nemovitý majetek. Tuto podmínku 
ukládá dotační titul, bez kterého bychom daný 
objekt nemohli realizovat a provozovat.

Zájemci o bytové jednotky najdou informace 
na webových stránkách města www.svitavy.cz, 
přesněji na úřední desce. Přihlášky do výběro-
vého řízení budou přijímány do 19. února 2021. 
Pro případné bližší informace můžete kontak-
tovat vedoucí bytového oddělení Ing. Alenu 
Tomáškovou (tel. 721 829 966, email alena.
tomaskova@svitavy.cz).  Jiří Johanides

Setkali se představitelé svitavských církví
První lednový pracovní týden se již několik let 
nese na svitavské radnici v duchu setkání 
představitelů církví působících na území měs-
ta Svitavy s vedením města. A jsme rádi, že 
tradice byla i letos zachována.
V polovině ledna přivítal starosta David Šimek 
hned pětici duchovních, a to zástupců Řím-
skokatolické farnosti, Českobratrské církve 
evangelické, Pravoslavné církevní obce, Círk-
ve bratrské a Církve adventistů sedmého dne. 
Obě strany si pochvalovaly vzájemnou spo-
lupráci a podporu, kterou církve v loňském 
nelehkém roce potřebovaly o poznání více, 
když ve většině případů buď nemohly pořá-
dat bohoslužby, nebo mohl být přítomen pou-
ze výrazně omezený počet věřících. Jednot-
liví představitelé také sdělili své plány do let 
budoucích, zvláště poté jejich investiční zá-
měry, při nichž často město podává pomoc-

nou ruku, ať už finančně, nebo poradenstvím.
Na závěr došlo také na symbolickou výměnu 
dárků a především přání všeho dobrého a pev-
ného zdraví do roku 2021. Vážíme si spoluprá-
ce s místními církvemi a především oceňuje-
me jejich schopnost spolupracovat mezi se-
bou.  Jiří Johanides
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Investice ve Svitavách 
budou pokračovat  
i v letošním roce
Vážení spoluobčané,
před pár dny jsme oslavili příchod nového 
roku a udělali jsme tak definitivní tečku za ro-
kem 2020. Byl to zvláštní rok plný nepříjem-
ných překvapení. Přesto si myslím, že i díky 
soudržnosti společnosti a lidské solidaritě 
jsme ho zvládli. 
Spoustu z nás však zajímá, jaký bude ten le-
tošní a co nás všechny čeká. Skvělou zprávou 
je, že ani v této nejisté době město nezahálí 
a děláme maximum, aby se nám ve Svitavách 
lépe žilo. Klíčovou roli z tohoto pohledu zastá-
vají plánované investice, které díky citlivému 
přístupu státu vůči samosprávám můžeme 
realizovat. Ano, v poslanecké sněmovně jsme 
schválili kompenzace pro obce za zrušení su-
perhrubé mzdy a obce mají své jisté v podílu 
na daňových příjmech.
Těším se na schvalování investic v rozpočtu, 
kde se z mnoha plánů objeví například do-
končení stavby Seniorcentra, oprava střechy 
kina, oprava podchodu u Alberta a navíc oče-
kávám, že výrazně pokročíme v přípravách 
realizace rekonstrukce krytého plaveckého 
bazénu, který si Svitavy a naše okolí zcela 
jistě zaslouží. 

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

Z jednání rady
Rada města na svém posledním 43. zasedání 
v roce 2020 projednala dne 21. prosince 2020:
 • schválila smlouvu o podmínkách stavby, 

úprav velké okružní křižovatky před PČR 
ve Svitavách s investorem stavby ŘSD,

 • schválila smlouvu o provedení stavby pří-
pojek a kanalizace a dopravního připojení 
pro výstavbu 4 rodinných domů,

 • projednala a schválila nájemní a výpůjční 
smlouvy k pozemkům v katastru města,

 • projednala bytové záležitosti a výběrová 
řízení na byty,

 • schválila sazebník úhrad MěÚ na rok 2021,
 • schválila nákup herních prvků pro Zážitko-

vou stezku u Rosničky,
 • byla seznámena s aktuálními problémy 

v systému péče o opuštěné psy ve městě 
a schválila uzavření smlouvy o zajištění 
péče o opuštěné psy v nově budovaném 
městském útulku v Lačnově.

Rada města na svém 1. zasedání dne 11. ledna 
2021 schválila:
 • uzavření smluv s majiteli v zahrádkářské 

kolonii Nad Silem v souvislosti s novou vo-
dovodní přípojkou,

 • nezvyšování nájemného u uživatelů neby-
tových prostor o inflační doložku pro rok 
2021 jako reakci na epidemii covid-19,

 • smlouvu o společném postupu s ŘSD v po-
dávání veřejných zakázek při realizaci ob-
chvatu Svitav,

 • vyhlášení grantových programů města pro 
rok 2021,

 • rada vzala na vědomí rezignaci zastupitele 
na mandát a předala osvědčení náhradníkovi 
daného politického subjektu dle výsledku voleb,

 • vydala nařízení města 1/2021 a stanovila 
poplatky za odtah automobilů,

 • schválila vydání parkovacích známek pro 
zónu náměstí Míru.

Rada města na 2. zasedání dne 18. ledna 
schválila:
 • stavební úpravy objektu č. o. 90 na nám. 

Míru (rychlé občerstvení) pro rozšíření pro-
vozních prostor,

 • uzavření dohody o úplatě se společností 
SPORTES za komunální služby,

 • uzavření smlouvy s Pardubickým krajem pro 
výstavbu infrastruktury v lokalitě Stará kolonie,

 • prodloužení nájemních smluv na byty a ak-
tualizaci bytového pořadníku,

 • uzavření smlouvy o dílo se spol. OPTIMA 
Vysoké Mýto na projektovou dokumentaci 
dopravního napojení průmyslové zóny 
a přeložky silnice I/43,

 • pravidla pro stanovení mezd ředitelům pří-
spěvkových organizací města.

Pozvánka ke kulatému stolu 
Téma: prodej stavebních parcel v lokalitě Habrová
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás po-
zvat ke kulatému stolu na téma „Infrastruk-
tura lokality Habrová“, kde vedení města 
bude prezentovat záměr prodeje parcel 
k vlastní výstavbě realizovaný v letošním 
roce a díky kterému vznikne 13 stavebních 
parcel pro rodinné domy. Toto sezení pro-
běhne ve středu 24. února od 17:00 hodin 
ve velké zasedací místnosti Městského úřa-
du Svitavy, T. G. Masaryka 40/25.
Prezentovány budou veškeré detaily, které 
se s případnou koupí mohou pojit. Primár-
ně samozřejmě budete obeznámeni s ce-
nou za m2 stavební parcely i s dalšími pod-
mínkami kupní smlouvy. Vedení města má 
přichystáno také veškeré informace týkají-
cí se výběrových řízení, která budou rozho-

dovat v případě vícera zájemců o jeden 
a ten samý pozemek.
Zajištěn bude především online přenos, kte-
rý poběží na stejném YouTube kanále jako 
živé přenosy zasedání zastupitelstva, pří-
padně poté bude k dispozici ke zhlédnutí 
kompletní záznam ze setkání. Je možné, že 
vládní nařízení nám nepovolí přímou účast 
diskutujících. V takovém případě bude mož-
né směřovat dotazy na vedení města elektro-
nicky či telefonicky a u kulatého stolu budou 
online veřejně zodpovězeny. 
V případě osobní účasti pamatujte prosím 
na hygienická opatření, tedy ochranu dýcha-
cích cest a použití dezinfekce, děkujeme. 

Jiří Johanides

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

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

6.–7. 2. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
13.–14. 2. MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 
606 452 936
20.–21.2. MUDr. Ludmila Školařová 
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 
461 316 172
27.–28. 2. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144

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.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému 
vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých politic-
kých subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva 
města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsa-
hovou ani jazykovou korekturou.
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Představujeme další svitavské autory
Zuzana Švoncová, cestovatelka
Jedenatřicetiletá rodačka ze Svitav Zuzana Švoncová vystudovala latinu a ukrajinštinu na olo-
moucké univerzitě. Po studiích pracovala v řadě zemí jako pokojská, servírka, barmanka, pomoc-
ná síla či ve skladu. Má procestovaný kus světa: Ukrajinu, Velkou Británii, Španělsko, Švýcarsko 
a Skandinávii. Z poslední cesty skandinávskou divočinou vznikl cestopis Dlouhej špacír. Je nabi-
tý emocemi, malými příběhy, přírodními atraktivitami, vtipem, zkušenostmi i vážnějšími tématy. 
Velmi příjemné čtení.

Je Dlouhej špacír Vaše prvotina? Jela jste 
vlastně do Skandinávie s myšlenkou napsat 
cestopis?
„Ano. Kniha Dlouhej špacír je mým prvním tiš-
těným počinem. Na tuto cestu jsem odjížděla 
s dobrým tušením, že půjde o naše doposud 
největší pěší dobrodružství. Když jsme pak 
poprvé vkročili do nekonečnosti švédských 
lesů, došlo mi, že tady o příběhy k vyprávění 
nebude nouze. Tenkrát mě napadlo, že na kon-
ci špacíru by bylo hezké ucelit všechny ty vje-
my do jednoho příběhu, který by tak mohl 
uzavřít nejen cestu Skandinávií, ale celkově 
pět let mého cestování světem.“

V knize jste popsala své pojetí špacíru, ale 
proč Skandinávie?
„Skandinávie je pro mě velká láska. Poprvé mi 
učarovala při naší první společné foto výpravě 
s Honzou za polárním kruhem na Lofotách. 
Tehdy jsme na útesech prvně v životě pozoro-
vali tančící polární záři, dýchali slaný severák 
a ošlehaní vichrem se křenili od ucha k uchu, 
protože jsme právě zhlédli nejkrásnější taneč-
ní vystoupení severské přírody. Ten osudný 
den mě skandinávská láska ovanula poprvé 
a já plakala dojetím. Od té doby uteklo hodně 
vody, ale já vždy našla cestičku, jak se 
do Skandinávie aspoň na chvíli vrátit, ať už 
pracovně, nebo jako turista. V té jejich nesku-
tečně čisté a líbezně surové krajině tkví cosi, 
co si mě vždy zavolá zpět.“
 
Text je místy poměrně osobní, včetně popisu 
ženských potíží, nelitujete zpětně? Máte 
na knihu hezké ohlasy?

„Nelituji. Tyhle věci patří k životu a bez nich by 
to nešlo. Měla bych špatné svědomí, že čtená-
ře obelhávám, pokud bych mluvila jen o tom, 
co je na cestách sluncem zalité a voní po le-
vandulích. K pravému cestování patří i nepo-
hodlí. Někdy zažijete parádní den a jindy zase 
den, kdy si říkáte: ´Proč tohle dělám? Stojí mi 
to za to?´ Naštěstí existuje takzvaný cestova-
telský optimismus. Tak nazýváme stav, kdy 
vám v hlavě zůstanou převážně ty krásné 
vzpomínky. Špatné zážitky mysl obratně vytla-
čí. Na knihu se mi zatím dostala jen pochvalná 
zpětná vazba.“
 
Píšete: „Jeden špatnej den na cestě je tisíc-
krát lepší než dobrej den v práci…“ Opravdu? 
Nezažila jste v žádné práci tak „dobrej“ den, 
který by se vyrovnal některému dni z cesto-
vání?:-)
„Upřímně musím říci, že mi pěší turistika a oby-
čejná chůze přináší takové uspokojení a pocit 
štěstí, že se to nikdy žádné práci nevyrovnalo. 
Zkusila jsem už dělat v lecčem, ale nic se mi 
nikdy nevyrovnalo tomu vzrušení na cestách. 
Kde budeme spát? Kam až dojdeme? Koho 
potkáme a co zažijeme? Jaký bude asi výhled 
z té hory, ke které se už třetí den blížíme? Ta 
nejistota je silně návyková, napínavá a osvo-
bozující. Ovšem vím, že to není pro každého.“
 
Vybavíte si nejkrásnější zážitek či vzpomínku 
z této cesty? Když jste se dělila o vodu z pra-
mene s živým losem? Když jste chtěla zachrá-
nit v Norsku soba z bažiny?:-))
„Asi nemám žádný konkrétní nejkrásnější zá-
žitek. Ale naprosto mě okouzlilo, jak jsme se 

s přírodou rychle sžili. Člověk se stal po pár 
dnech v divočině klidnější, tišší, vděčnější. Jak 
člověk najednou není ve vleku těch civilizač-
ních důležitostí, tak řeší opravdové nezbytnos-
ti jako voda, jídlo, místo na spaní a zdravé 
nohy. Obecně ale ta skandinávská zeleň a všu-
dypřítomná fauna je výživnou potravou pro 
duši. Pozorováním sobů nebo vydřích mláďat 
skotačících v tůňkách pod hřmotnými vodpá-
dy se čas zastavuje. Neexistuje nic. Jen teď.“

Naopak nejhorší zážitek?
„Nejvíc jsem se obávala boreliózy, protože se 
Honzovi po klíštěti udělal ošklivě velký flek. 
Strachovala jsem se o něj i o to, že cestu bu-
deme muset skončit moc brzo. Pro mě osobně 
byla nejvíc nepříjemná situace, kdy nám došla 
voda. Široko daleko nikde nic. Vodní toky v za-
značené v mapě vyschly. Jen jedna chata 
a v ní jeden mrzout. Na prosbu o tekutiny na-
mítl, že vodu nemá. Možná bychom mu to i vě-
řili, kdyby mu zrovna nezačalo zahradu kropit 
zahradní zavlažování. Ten den jsme okusili 
silnou dehydrataci. Kvůli jednomu bručounovi 
však člověk nesmí zahořknout. Každý člověk 
je buď požehnáním, nebo lekcí.“

Cestování a ženský versus mužský element…
nelitujete, že jste vzala na cestu partnera? 
V čem byl muž na cestě prospěšný a v čem 
Vás třeba brzdil?
„Tohle je vždy velmi diskutabilní a ošemetné, ale 
obě varianty mají svá pro a proti. Já si vyzkou-
šela, jak sólo pěší cesty, například Svatojakub-
skou cestu do Santiaga de Compostela, tak 
dlouhé trasy ve dvou. Když jde člověk sám, tak 
svým rychlým nebo pomalým tempem nikoho 
nepopohání nebo nezpomaluje. Ve dvou už mu-
síte mít přibližně stejnou rychlost. Běžně se však 
jeden druhému v mnohém přizpůsobuje, pro-
tože nakonec musí vzniknout kompromis. Můj 
parťák je machr přes mapy. Ale ještě víc oceňu-
ji, že když jdou věci špatně, tak umí jednat rych-
le. Já bych se svou orientací ztratila za prvním 
bukem. Ale na druhou stranu jsem houževnatá, 
vytrvalá a umím povzbudit ve chvíli, kdy má člo-
věk tendence to vzdát. Honza občas nechápal, 
proč jsem jednou měsíčně pomalá a bolavá. Já 
zase nedokázala svým ženským rozumem po-
chopit, kolik toho dokáže tak štíhlý člověk sníst 
a proč mu pořád dochází jídlo.“

Vtipné formulace, jež se v cestopisu objevují, 
Vás napadaly už při cestě?
„Po celou cestu jsem vše poctivě zapisovala 
do deníku. Někdy to už bylo na hranici sil, ale 
věděla jsem, že co není na papíře, v hlavě ne-
zůstane. A těch zážitků člověk cestou nasbíral 
opravdu mnoho. Snažím se zaznamenávat 
realitu tak „jak mi zobák narostl“ a to přede-
vším v situacích, které si o to říkají a měly by 
být pojmenovány opravdově.“

Kdy pro Vás nejvíce platilo „Co tě nezabije, to 
tě posílí“?
„Pokud mluvíme o skandinávské cestě, tak mi 
nejvíce dal zabrat úsek pár set kilometrů mezi 
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hranicí Švédska a začátkem Norska. Déšť mi 
nevadil. I zimu a hlad jsem poměrně dobře 
snášela. Ale bažinaté úseky, kde nás stovky 
komárů doslova požíraly zaživa, ty mi dávaly 
zabrat. Naše trasa se často úplně ztrácela, a to 
jak na mapě, tak v reálu. Pak člověk ztrácel čas 
i nervy. Neustálé bloudění a brodění se bah-
nem. V takovém terénu často postupujete 
ubohým tempem 2 kilometry za hodinu. Ujít 
nějakou rozumnou porci denních kilometrů 
bylo nesmírně obtížné. Byla jsem zoufalá 
a v botách jsem měla nonstop mokro. Vlhkem 
rozmoklá kůže náchylnější k puchýřům i plís-
ním mě přiváděly k šílenství.
Pokud však mluvíme o opravdovém strachu 
o život... tak to pro mě platilo pod prvním výš-
kovým táborem při Everest base camp treku. 
Tehdy jsem si při výškové nemoci myslela, že 
už tam pod okapem „Střechy světa“ zůstanu.“

Za každým dnem putování jste uvedla sumář 
kilometrů, bylo to vždy k užitku?
„Pro moje potřeby určitě ano. Když se vydáte 
na dlouhou pěší túru, tak se chůze najednou 
stává vaší jedinou prací. Věnujete se jí každý den 
a obvykle celý den. A každý pěšák na konci dne 
rád vidí, kolik kilometrů má odpracováno/odšpa-
círováno. Jen on totiž vidí, jak se čísla kilometrů 
proměňují v jakési pomyslné milníky zážitků 
a taky každému poutníkovi lichotí, jak se poma-
lu, ale jistě posouvá jeho bod na mapě.“
 
Vzala jste s humorem třeba situaci, když jste 
zasedla do bažiny. Je to tak vždy?
„Snažím se. Ale někdy mi to ještě nejde na 100 
procent. V přírodě je to o dost lehčí, člověk je 
tak nějak sám za sebe. Může odhodit veškeré 
společenské stereotypy, přetvářky, snahy se 
nějak prosadit, zapadnout, zapůsobit a podob-
ně. Můj oblíbený sportovec říká: „Ego nechá-
me doma.“ A přesně tak to je. Nechodíme 
do hor, abychom je nějak dobývali nebo je 
pokořili. Chodíme tam, aby nám poskytly nad-
hled. S přírodou vždy spoluprácujeme, nesou-
těžíme. Příroda je spravedlivá. Přestože celý 
den putujete v dešti a máte tisíc a jednu mož-
nost propadat trudomyslnosti, večer nalezne-
te dřevěný přístřešek a těch pár suchých polí-
nek, ze kterých vyčarujete životodárný oheň 

a teplo je teď celý váš svět. Cosi nastoluje 
harmonii a vše je zase v pořádku.“
 
Pokud jste se nestravovali v bufetech a hos-
půdkách po cestě, byla vaše strava spíše jed-
notvárná: tortilly, oříšky, instantní nudle… Proč 
právě nudle? A na které jídlo se pak těšíte 
do Čech?
„Se stravou jsme to podcenili. Na další takhle 
dlouhou cestu bych se poučila z našich chyb. 
Nudle jsou po výživové stránce samozřejmě 
úplně špatně. Tedy z dlouhodobého hlediska. 
Při dlouhé trase vás zaručeně čeká úbytek tě-
lesné váhy. Jak přibývají stovky kilometrů, tak 
roste poutnický hlad. To vlastně není zas tak 
velký problém. Ale chybí vám i vitaminy a mi-
nerály. To jsem pocítila já třetí měsíc na cestě, 
kdy jsem i přes velké snížení denní porce kilo-
metrů cítila velké zeslábnutí. Nudle od té doby 
nemůžu ani vidět 😊. Jejich jedinou výhodou je 
lehká váha a to, že vás zahřejí a trochu zaplác-
nou žaludek. Chyběla nám zelenina a vitaminy 
z ní. Do Čech jsme se těšili na polévky. Ale 
vybavuji si i týden, kdy mi Honza uprostřed 
ničeho zabořený v bažině básnil o pečeném 
kuřátku s bramborovou kaší, to našemu vlčímu 
hladu samozřejmě nepomohlo ani trochu.“
 
Za 82 dní putování po Skandinávii jste urazili 
1749 km, průměrně denně 21 km. Zpětně: je 
to hodně, je to málo? A jste vlastně s cestou 
spokojená?
„Určitě to s kilometry mohlo být lepší. Občas se 
nám ale nějaké místo líbilo natolik, že jsme se 
tam utábořili, přestože jsme měli ještě půl den 
k chůzi. Dost času jsme trávili focením. Hodně 
věcí ve výbavě jsme nesli zbytečně. Dálková 
trasa E1 nás pak trochu proškolila na území 
Norska, kde absolutně mizela, to nám přináše-
lo stres kvůli zásobování. Na takto opuštěných 
místech x kilometrů od civilizace prostě ne-
chcete dělat chyby a zůstat tam bez ničeho 
k snědku. Určitě bychom příště nechali foto-
techniku, dron, stativ doma. Místo toho bych si 
vzala nepromokavé ponožky, o jejichž existen-
ci jsem tehdy ještě neměla tušení. Člověk buď 
podniká fotovýpravu, nebo pěší túru, při dálko-
vém treku tohle příliš nejde dohromady. Výpra-
vu hodnotím jako zdařilou, mnohé nás naučila. 
Neváhala bych ani minutu a jela znovu.“
 
Naučili jste se po návratu fungovat v Če-
chách?
„To je vždy taková počáteční nejistota, když 
člověka čeká něco nového a je z toho nervóz-
ní. Ale myslím, že jsme do českých vod zaplu-
li velice rychle. Zahnízdili jsme se a máme náš 
bezpečný přístav, kam se můžeme vracet z ka-
ždé dobrodružné výpravy. Doba covidová nám 
toho sice nedovoluje mnoho, ale nic netrvá 
věčně. Tak i my doufáme v lepší zítřky. S Hon-
zou stále špacírujeme světem společně. A tě-
šíme se na klidnější časy, kdy bude možné 
realizovat náš „šťastný začátek“, svatbu...“ 

Máte procestovaný kus světa, kde Vám bylo 
nejpříjemněji?
„Pokud mluvíme o lidech, tak nejsrdečnější lidi 
jsem potkala za dob svých studií na Ukrajině 
a pak bezesporu jižní národy, tedy Španělé 
a Portugalci, kteří se s vámi sami od sebe dáva-

jí do řeči, poradí cestu, dají vám zadarmo svači-
nu nebo kávu občas nabídnou i přespání. Seve-
řani, Švédové a Norové, jsou uzavřenější, drží si 
odstup a nemají rádi, když jim narušíte jejich 
soukromí, to z nich ještě nečiní špatný národ, ale 
já osobně občas na cestách ráda s někým po-
klábosím. Skandinávská příroda však poskytuje 
tak unikátní podívanou a naprosto mi učarovala 
svou hlubokou a surovou krásou, že moje kroky 
směřují už skoro vždy na sever. Nejsilnějším zá-
žitkem bylo pro mě setkání s obrovskou chudo-
bou na Zakarpatské Ukrajině a zároveň zážitek, 
jak uctivě mě místí lidé pohostili, přestože skoro 
nic neměli. Jinými slovy, tady stále ještě platí: 
„Host do domu, Bůh do domu“.
Dodnes mám opravdu dobré přátele v Anglii, 
Kanadě a v Norsku, ne však Nory. Všichni 
z nich jsou tím typem přátel, které čas nijak 
nezměnil. Nevidíte je pět let a stále víte, že 
kdybyste bez ohlášení zazvonili u dveří jejich 
domu, tak vás bez řečí pozvou dál a váš roz-
hovor naváže tam, kde před lety skončil. Pár 
takových kamarádů mám, bohudíky, i v Če-
chách. Těch si cením nejvíc.“
 
Vy jste skutečně dokončila pouť do Santiaga 
de Compostela v krokskách? A jakou měly 
barvu?:-)
„Modrou. Na mé druhé Svatojakubské pouti, 
první vedla z Francie do Španělska a měla asi 
900 kilometrů, mi zánět achylovek nedovolil 
nazout si pohorky. Musela jsem si poradit po-
mocí lepicí pásky a z Portugalska do Španěl-
ska, což je asi 350 kilometrů, jsem šla v těchto 
slušivých střevíčkách. Díky příznivému klimatu 
člověku ani nepřišlo, že zrovna panoval leden. 
Kdyby pršelo, tak by moje děrovaná obuv asi 
příliš neobstála 😊. Putovala jsem sama, protože 
mi v hlavě vrtalo pár životních otázek. Když je 
člověk na cestě sám jen se sebou, tak mu ces-
ta občas ukáže ty správné odpovědi.“
 
Proč vlastně pořádáte taková putování? Po-
znat svět? Poznat své limity? Zažít svobodu, 
být sama sebou…?
„Myslím, že od všeho trochu. Ale ten pocit svo-
body je stěžejní a vede. Je to vlastně nesmírně 
osvobozující mít před sebou cestu a nevědět, 
kam až vás dovede. Napojit se na rytmus pří-
rody, chodit spát se slunkem a každý den se 
posouvat kupředu. Ta jednoduchost života 
na pěší pouti je těžce návyková."

Zuzko, a co dál?
Určitě bychom chtěli dokončit Skandinávii, 
abychom ji měli kompletní. Plán B je nově 
vzniklá dálková trasa Via Czechia dlouhá 2200 
kilometrů vedoucí okolo naší vlasti. Ta nás láká 
i z toho důvodu, že by se k nám mohli na krat-
ší úseky přidávat naši čtenáři. To je varianta, 
pokud bude cestování stále s otazníkem. Mož-
ností je spousta. Ráda bych čtenářům dopřála 
druhý díl o dalším pěším dobrodružství. Zájem 
o náš příběh byl potěšující. A když mi lidé psa-
li, že nevěděli, kdy vytáhnout kapesník k pláči 
a kdy ke smíchu, tak mě to hřálo, protože to 
byly přesně ty emoce, které měla kniha vyvolat. 
Protože on i ten život sám je někdy k smíchu 
a jindy k pláči, ještěže jedinou jistotou je změ-
na, která nás nikdy nenechá v žádném z těch 
stavů příliš dlouho.“  Petra Soukupová
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ZŠ Riegrova
Stroje a „pracko“?
Pracovní vyučování na ZŠ je dnes aktuální 
téma. O kvalifikovanou pracovní sílu s tech-
nickým vzděláním je na trhu velký zájem. Pro-
to už na ZŠ je nutné se snažit v dětech vytvo-
řit pozitivní vztah k manuálním profesím. Po-
kud však postavíme žáky ke svěráku s pilou, 
rašplí a prknem, nemusí se podařit tento cíl 
splnit. Proto se snažíme udělat výuku pracov-
ních činností pestrou a zajímavou. Po robotice 
a 3D tisku může být dalším námětem použití 
dřevoobráběcích strojů. Existují firmy, které 
vyrábějí modulární stavebnice dřevoobrábě-
cích strojů pro děti od 6 let. Stroje jsou konci-
povány tak, aby nedošlo ke zranění uživatelů 
ani tehdy, když se o to opravdu snaží. Aby žáci 
viděli, že manuální profese nemusejí být jen 
fyzická dřina, pořídili jsme stavebnice strojů, 
ze kterých lze sestavit 3 varianty soustruhu, 2 
varianty brusky, vrtačku a lupínkovou pilku. Až 
se děti vrátí opět do školy, mají se rozhodně 
na co těšit.  Stanislav Lešinger

MŠ Svitavy-Lačnov
Vládne u nás zima
Leden jsme zahájili tématem Tří králů. Děti si 
osvojily základní informace o příchodu králů 
k Ježíškovi, vyrobily si koruny, betlémy a kome-
tu. Tímto tématem jsme zároveň ukončili vánoč-
ní čas. Na rozdíl od minulého roku napadlo vel-
ké množství sněhu a my jsme mohli s dětmi 
trávit většinu času venku. Děti bobovaly, koulo-
valy se, stavěly sněhuláky a ledové iglú. Společ-
ně jsme si povídali o tom, jak se v zimě správně 
oblékat, jak zimu poznáme a co je pro ni typic-
ké, jak poznáme mráz, jak vypadají krystaly ledu 
pod lupou apod. Vytvářeli jsme sněžítka, sněho-
vou antistresovou hmotu, dívali se na pohádky 
se sněhovou tématikou a malovali mráz. Lidské-
mu tělu se děti věnovaly ke konci měsíce. Pro-
cvičovaly jednotlivé smysly, rozvíjely hrubou 
i jemnou motoriku a poznávaly, jaké to je, když 
jeden ze smyslů chybí. Věnovaly se také netra-
dičním technikám tvoření a svoje výrobky si 
odnesly domů.  Kristýna Benešová

Střední zdravotnická škola
Opět nabízíme večerní studium
Ve školním roce 2021/22 otevřeme v denní 
formě vzdělávání 2 třídy oboru praktická ses-
tra a 1 třídu nového oboru masér ve zdravot-
nictví. Oba obory jsou maturitní a jsou určeny 
pro absolventy základních škol.
Dospělým zájemcům nabízíme možnost stu-
dia oboru praktická sestra ve večerní formě. 
Kapacita třídy je 30 žáků. Vzdělávání je přizpů-
sobeno pracovním povinnostem žáků, proto 
výuka probíhá jen dva dny v týdnu. Studium je 
určeno pro absolventy ZŠ. Přihlásit se mohou 
i maturanti, kteří pak docházejí pouze na od-
borné předměty. Přihlášku ke vzdělávání ucha-
zeči doručí do školy do 1. března 2021. Další 
informace k přijímacímu řízení jsou uveřejněny 
na webu školy www.szs.svitavy.cz.
Srdečně zveme všechny zájemce na dny ote-
vřených dveří 6. a 13. února 2021. Vzhledem 
k platným omezením prosíme o rezervaci termí-
nu na webu školy nebo na telefonu 777635100. 

Radim Dřímal

ZŠ Sokolovská
Dvě akce najednou…
Přestože je situace těžko předvídatelná, sna-
žíme se neustále přizpůsobovat a upravovat 
v minulosti již osvědčené akce, které bychom 
nechtěli měnit. Den otevřených dveří a „Zápis 
nanečisto“ k nim rozhodně patří. Proto jsme je 
posunuli až na březen s vírou v lepší časy. Sa-
mozřejmě jsme připraveni na obě varianty, 
tradiční i mimořádnou. Pokud budou umožně-
na setkání více lidí ve škole, proběhne dne 3. 
března Den otevřených dveří od 8.00 do 16.30 
hodin v obou budovách školy a také „Zápis 
nanečisto“ od 15.00–16.30 hodin na Pražské. 
Pokud bude nutná korekce počtu osob, vyu-
žili bychom rezervačního systému, který by byl 
spuštěn od 22. února na našich webových 
stránkách. Obě akce by byly realizovány v ko-
mornějším, ale přesto přátelském duchu for-
mou individuálních konzultací. Více informací 
zveřejníme na našich webových stránkách 
www.zs5.svitavy.cz. Alena Vašáková

MŠ Milady Horákové
Lidové tradice v naší mateřince
Děti a paní učitelky z MŠ Milady Horákové se 
už od prosince věnovaly oživování starých li-
dových zvyků a tradic, které jsou významnou 
součástí vzdělávacího programu. Vše odstar-
tovala návštěva mikulášské družiny z Tramtáry-
je, děkujeme. Pokračovalo se zdobením vánoč-
ních stromečků, i toho na zahradě, který si děti 
na podzim zasadily, adventním tvořením přání 
á dárků pro rodiče za poslechu a zpěvu koled. 
Školku provoněla vanilka při pečení vánočního 
cukroví dětmi. Odměnou jim byl dárek největ-
ší – instalace nových lanových prvků na zahra-
dě, děkujeme zřizovateli. Stihli jsme také obdi-
vovat unikátní betlém v muzeu. Vše jsme za-
končili hrou Na tři krále, daroval se úsměv, 
dobrá nálada, pečená betlémská hvězda.
Do roku 2021  přejeme všem pevné zdraví, ať 
se neporuší mezi lidmi struktura dobra, klidu 
a souznění. Ať prožíváme časy dobré nebo zlé, 
stále je to jediný čas, který máme.

Petra Nováková

Speciální základní  
a střední škola
Přání pro radost 
Jako asi snad každý z nás chce přinést něko-
mu radost, tak i my s našimi dětmi ze Speciál-
ní základní školy a střední školy Svitavy jsme 
se rozhodli udělat radost seniorům v našem 
městě alespoň malým dárečkem. V předvá-
nočním čase děti vyrobily přání, aby vykouzlily 
úsměvy na tvářích babiček a dědečků. Společ-
ně jsme pak přání roznesli do Domova s pečo-
vatelskou službou v Lánech a také do Senior-
centra města Svitavy v ulici T. G. Masaryka. 
Tvoření děti moc bavilo a pevně věříme, že se 
přání líbila a onen zmíněný úsměv na tváři sku-
tečně vykouzlila.  Petra Smolíková 

ZŠ Svitavy-Lačnov
Sníh
Tak nám napadl první sníh. Ale bylo ho příliš 
málo, že to stačilo jen na jednoho sněhuláka. 
Stejně nám však bylo líto, že s námi ve škole 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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nejsou děti z ostatních tříd prvního stupně. Už 
se nám po nich stýská… 
Sníh však padal dál a je ho dost pro všechny 
na bobování, sáňkování i stavění bunkrů. Proto 
doufáme, že než nám roztaje, budeme si ven-
ku konečně hrát všichni z naší školy. A přejeme 
to i všem ostatním dětem ze Svitav. 

Zdeněk Petržela

MŠ Sokolovská
Přijď te se za námi podívat na Pražskou…
Výběr mateřské školy je jedno z nejzásadněj-
ších rozhodnutí, které čeká každého rodiče. 
Rádi bychom tímto vás a vaše děti (nutno být 
bez příznaků covid-19) pozvali na den otevře-
ných dveří, který se bude konat 3. března 
od 8.00–11.30, odpoledne od 14.00–17.00  ho-
din na Pražské vedle sportovní haly. 
Co všechno během dne zažijete? Budete si 
moci prohlédnout prostory školky, osobně po-
znáte paní učitelky, kterých se budete moci 
na cokoliv zeptat. Vaše děti pak kromě pro-
středí plného hraček poznají také kolektiv 
(nové kamarády a dospěláky), s kterými budou 
možná zanedlouho trávit hodně svého času. 
Těšíme se na vás!  Kateřina Šimková                 

ZŠ náměstí Míru
Dejme šanci nadaným
Základní škola na náměstí ve Svitavách se již 
několik let zabývá podporou nadaných žáků. 
Nedávno jsme realizovali vlastní projekt, který 
měl za cíl najít a podpořit žáky s nadprůměr-
nými studijními předpoklady.
V současné době žádáme o zařazení naší ško-
ly do pilotního programu Pardubického kraje 
„Identifikace nadání a práce s nadanými a mi-
mořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ“. V rám-
ci programu se učitelé i rodiče seznámí nejen 
se základy problematiky vývoje nadaných dětí, 
ale také se systémem péče o ně. Díky dotaci, 
o kterou žádáme, bychom mohli zavést postu-
py vyhledávání talentovaných žáků na škole 
a podpořit jejich další rozvoj tak, aby jejich vlo-
hy byly maximálně využity. Lenka Šauerová

Základní umělecká škola
Koledníci ze ZUŠky
V době distanční výuky a využívání moder-
ních technologií ve výuce hry na nástroje 
na dálku nám právě v době adventní výrazně 
chyběla možnost zahrát si veřejně a takříkajíc 
naživo. Jak to provést, za dodržení přísných 
hygienických pravidel, dalo chvíli přemýšlení. 
Nakonec jsme využili možnosti, kterou nabízí 
tvar budovy naší školy, a uspořádali jsme kon-
cert ve vstupních prostorách za sklem. 
Ve středu 16. prosince se dvě hodiny střídali 
žáci a učitelé v improvizovaném koncertním 
sále a hráli i zpívali to, co se v minulých týd-
nech naučili. Dokonce jsme přesunuli i varha-
ny z koncertního sálu. Zaznělo přes 30 skla-
deb, a i když do vnitřního prostoru nebyl sly-
šet potlesk, diváci se bavili a vydrželi 
poslouchat i přes nepřízeň počasí. Že nebylo 
vše ideální? Žijeme v době, kdy se hledají 
cesty, nové způsoby a naštěstí se neztrácí 
potřeba rozvíjet to kreativní, umělecké v nás. 
Tak hodně tvůrčích sil do nového roku. 

Renata Pechancová

Obchodní akademie
Stalo se u nás
Na konci roku 2020 proběhlo na obchodní 
akademii školní kolo soutěže Finanční gramot-
nost (viz foto)  Je to jedna z mála soutěží, kte-
ré se na školách nyní organizují, tato šla orga-
nizovat během prezenční výuky. Ve školním 
kole zvítězil O. Karpíšek (4. A) před D. Slezá-
kovou (3. A) a  L. Trávníčkem (4. A), všichni po-
stupují do vyššího kola soutěže. 
Podobně proběhla také online školní kola 
olympiád v českém jazyce a v dějepise. Mezi 
češtináři byli nejlepší B. Krčová (1. A) před N. 
Doleželovou (3. A) a mezi dějepisáři zvítězil Š. 
Pytlík (2. A). 
Obchodní akademie dosud připravovala dny 
otevřených dveří online formou, připravila však 
od února pro zájemce o studium také pre-
zenční (individuální) prohlídky a prezentace 
školy. Informace jsou na www.gyoa.svitavy.cz. 

Milan Báča

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Škola připravila online formou dějepisnou olympi-
ádu. Mezi gymnazisty byl v kat II. nejlepší M. Pittner 
(oktáva A). Na nižším stupni gymnázia dominova-
la N. Šufanová z kvarty. Také olympiáda v ČJ pro-
běhla online. V kat. II zvítězila A. Cerháková před 
Š. Marušem (oba oktáva A – postoupili do okresní-
ho kola – viz foto), v I. kategorii zvítězila terciánka 
N. Makovská, na 2. místě se umístila N. Šufanová 
z kvarty (také postoupily do okresního kola). Gym-
názium připravilo pro zájemce o studium několik 
online Dnů otevřených dveří a připravuje individu-
ální prohlídky a prezentace školy. Milan Báča

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Městské  
muzeum a galerie
Až se muzeum opět otevře…
Přestože je městské muzeum již od 18. prosin-
ce loňského roku uzavřené a nejen na kulturní 
scéně panuje nelehká situace, rozhodli jsme 
se zorganizovat tradiční výstavu výtvarníků 
svitavského okresu, Přehlídku 2021. Zrušen 
však bohužel musel být poradenský den, kte-
rý byl v omezené míře nahrazen individuálními 
konzultacemi. V průběhu ledna nám proto 
do muzea nosili místní výtvarníci svá díla (mal-
by, kresby, grafiky, prostorová díla apod.), která 
byla nainstalována. Výstava je tedy připravena 
a jakmile to současná vládní protiepidemická 
opatření dovolí, otevřeme ji veřejnosti a zahá-
jíme s ní letošní muzejní sezónu. Zpřístupněn 
také zůstane Velký svitavský mechanický bet-
lém, resp. jeho zrekonstruovaná první třetina 
v délce téměř šesti metrů. Věříme, že rozvíjet 
duševní stránku člověka je důležité v každé 
době, tedy i v té současné. Vždyť jak praví zna-
😊mý citát ekonoma, mecenáše a sběratele 
Jana Viktora Mládka, manžela významné me-
cenášky a sběratelky umění Medy.
„Přežije-li kultura, přežije národ“ 

Lea G. Sehnalová

Cesty svitavskou přírodou – díl třetí
Ve třetím pokračování seriálu o zajímavých 
místech, kam se můžeme vydat za přírodou 
našeho regionu, se tentokrát vypravíme podél 
zimní řeky Svitavy. Pravda, v samotných Svi-
tavách je řeka často v zajetí silnice a někdy 
i trochu nevzhledné zástavby. Zkušení hledači 
ale dokáží najít pár hezkých míst, kde plave 
vzácnější potápka malá a kolem nichž létá 
třeba konipas horský. Skutečná výprava ale 
začíná až na konci města.
Už Hradec nad Svitavou nabídne řeku, jejíž 
břehy zdobí starší domky, štěkající psi a zasně-

žené stromy. Mezi divokými kachnami se navíc 
proplétají domácí husy. Pro mnohé krásná 
vzpomínka na zimní prázdniny u babičky 
na venkově (i když uznávám, že ten sníh je 
v posledních letech často spíše dílem fanta-
zie). Hned za vesnicí se však dočkáme prvních 
náznaků divočiny.
Řeka se alespoň na pár metrech zaklikatí 
a březňačky doplní volavka popelavá a nej-
menší evropská kachna – čírka obecná. U že-
lezničního mostu pak najdeme okusy z loňské 
návštěvy bobra evropského. Nedávno se zde 
zdržovala i vydra říční. Zkušení turisté zvyklí 
na delší pochody pak mohou dojít za Březo-
vou nad Svitavou, kde řeka líně plyne klidnou 
přírodou a na stromě nad ní odpočívá kormo-
rán velký. Výletníci s dalekohledem někdy také 
zpozorují nenápadného skorce vodního. Tento 
hnědobílý ptáček je naším jediným pěvcem, 
který se umí potápět. Občas se nad hladinou 
ozve i krátký hvizd a kolem proletí zářivě mod-
rá šipka. Není jí nikdo jiný než ledňáček říční, 
ptačí drahokam našich vod. 
Tak šťastnou cestu...  Jakub Vrána

Netradiční masopust
Masopust je období trvající od svátku Tří krá-
lů do úterý před Popeleční středou, kdy začí-
ná šestitýdenní předvelikonoční půst. Pro 
naše předky šlo o čas na zábavu, kdy se ko-
naly svatby, sousedské, rodinné a jiné sešlos-
ti, zabijačky apod. V jeho závěru probíhaly 
masopustní obchůzky, rozpustilý rej masko-
vaných postav, který se transformoval na no-
vodobé karnevalové průvody. V několika ob-
cích na Hlinecku se masopustní obchůzky 
dochovaly v tradiční formě, masky mají jasně 
definovanou podobu i funkci (kobyla, ras, tu-
rek, laufr atd.) a při průvodu vesnicí provádě-
jí předem dané a známé úkony. Tradiční ma-
sopustní obchůzky Hlinecka byly zapsány 
na světový seznam kulturního dědictví 
UNESCO a od roku 2004 se s nimi mohli ka-
ždoročně seznamovat i obyvatelé Svitav. Až 
na letošek…
Postní období po skončení masopustu se nes-
lo ve znamení přípravy na Velikonoce, nejdů-
ležitějších svátků křesťanského roku. Šlo pře-
devším o čas zklidnění a vnitřního očištění 
od negativních emocí, hořkosti, zklamání 
a hněvu.  Pokračování na str. 11

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (2)

Čtenáři historických detektivek vědí, kdo 
z měšťanů býval od nepaměti tou nejváženější 
osobou, která svůj význam odvozovala od ře-
mesla. Také ti, kteří si vzpomenou na doby ne-
dávno minulé, mi jistě dají za pravdu, že ono 
řemeslo se těšilo zvláštní popularitě, neboť se 
jím poměřovala životní úroveň domácnosti. 
Ano, řeč bude o řeznících a jejich masných 
krámech. Ostatně, první soupisy poddanského 
majetku ve městě (urbáře) z let 1516–26 znaly 
pojmenování prastarých svitavských ulic jako 
Beingasse a Knochengasse. Dnes má tato uli-
ce název Erbenova a je jediným vjezdem 
na náměstí pro dopravu. Ulice byla dříve ulič-
kou malých domků, respektive řeznických krá-
mů, a ústila na náměstí kolem hasičské zbroj-
nice. A protože se jednalo o uličku, která mu-
sela mít z podstaty věci zvláštní hygienický 
status, nepřekvapí, že když se v 19. století bu-
dovala kanalizace, začínala právě tam.
My se vypravíme do roku 1561. Řezníci 
ve Svitavách vytvořili společný cech, kdy žá-
dali olomouckého biskupa Marka o potvrzení 
stanov cechu, nejdůležitější cechovní listiny. 
Řemeslo, které je doloženo již v polovině 14. 
století, dostalo svůj řád. Jména představitelů 
cechu se najednou začala objevovat v sezna-
mech purkmistrů a konšelů. Tím prvním sta-
rostou byl Filip Fleischer. Ten měl následovní-
ky v roce 1535, 1547, 1564… Masné krámy 
ovšem nebyly pouze v této uličce, ale byly 
rozesety po náměstí. Řezníci stáli na spole-
čenském žebříčku prestiže na nejvyšším 
měšťanském stupni, jejich dcery se stávaly 
manželkami rychtářů, zástupců vrchnosti 
ve městě. Cech postupně získával monopol 
pro okolní obce, skupoval majetky, domy 
a pozemky. Z dobových bulvárních zpráv re-
gistrujeme i prazvláštní historky, kdy se dva 
místní řezníci unavili z nákupu dvou kusů do-
bytka v sousední obci, že se málem utopili 
v tamějším rybníce (1567). Nebo se jim 
ve Svitavách zřítil krám pod váhou sněhu 
(1612). Řezníci si ale svůj monopol nenechá-
vali ohrozit. O tom by mohl vyprávět kameno-
horský rychtář Paul, jenž zdědil ve Svitavách 
krám, který bez vědomí cechu prodal. Vznikl 
z toho soudní spor, ve kterém si cech vymohl 
předkupní právo na vše od masa, aby se 
do Svitav cizí už nedostali (1618). V roce 1674 
si stěžovali řezníci z Moravské Třebové, že 
Svitavští porazili a na trhu ve Třebové prodali 
čtyřnásobně víc dobytka než oni sami. Připo-
jili k tomu plačtivou poznámku, že toho trhu 
se zúčastnilo 59 cizích řezníků. Inu, byznys.
Stanovy cechu shořely v roce 1781, cech pak 
zanikl v polovině 19. století, ale význam povo-
lání přetrval.  Radoslav Fikejz
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Pokračování ze str. 10
Letošní masopust je netradiční, stejně jako 
loňské Velikonoce či Vánoce. Kvůli protipan-
demickým opatřením ani zdaleka nejde o čas 
na zábavu a rozpustilé veselí. Také kulturní 
instituce jsou již několik týdnů uzavřeny. Vlast-
ně tak prožíváme značně prodloužené postní 
období. Je zcela přirozené, že většina z nás je 
z něho již unavena a rozčarována, ale můžeme 
také zkusit připomenout si výše zmíněný du-
chovní význam půstu, prožít ho hledáním 
a snad i nalézáním vnitřního klidu a svobody. 
Hynek Stříteský

Středisko 
kulturních  
služeb
Milí návštěvníci,
doba nám stále nedovoluje, abychom vám 
nabídli „živé“ kulturní akce. 
Proto nabízíme alespoň on-line přenosy (stre-
amy), které jste již měli možnost sledovat.  
Byly to například: klavírní koncert Ondřeje Ku-
čery, Dobroběžník v Africe, Ondřej Raus – Kap-
verdy (téměř) po svých, Na koberečku s fotogra-
fem Ivanem Bllemby Krejzou, koncert kapely XIII. 
století, koncert písničkáře Montyho, Na kobereč-
ku s Františkem Černým, Trio Mussett pod vede-
ním Petra Jeníčka, svitavská kapela Do větru, 
koncert písničkářky Veroniky Wildové a bandem 
Divoko, recitál svitavské básnířky a písničkářky 
Pavly Boučkové, svitavská jazz punková skupina 
The Dozing Brothers, koncert svitavského vokál-
ního seskupení SYxtet… 
Sledujte webové stránky a facebook Střediska 
kulturních služeb, kde vás budeme aktuálně 
informovat o dalších připravovaných online 
přenosech (www.kultura-svitavy.cz a www.
facebook.com/StrediskoKulturnichSluzeb-
MestaSvitavy).
Streamy můžete sledovat na YouTube profilu 
Střediska kulturních služeb a v regionálním  
vysílání CMS TV.
Těšíme se na vás alespoň „na dálku“ a pře-
jme si brzké osobní setkání na koncertech, 
divadlech, v kině a na mnoha dalších kultur-
ních akcích!  Eva Chlubnová

Odešel nám kamarád Eda
Ve věku 62 let nás navždy opustil náš kamarád 
Eduard Bartoň, muzikant a hráč na tenor ve Svi-
tavské dvanáctce. Do naší kapely přišel na pod-

zim roku 1985 a od první chvíle se stal její ne-
postradatelnou součástí. Celých 35 let s námi 
prožíval všechny naše muzikantské chvíle, 
úspěchy i neúspěchy, společné akce i naše ro-
dinné události. Eda nebyl jen spoluhráč v kape-
le, ale hlavně kamarád s velkým srdcem. Kdy-
koli někdo potřeboval s něčím pomoci, tak 
prostě šel  a pomáhal, jak nejlépe uměl.  
Svým přístupem a muzikantským nadšením 
vždy rozdával dobrou náladu a měl upřímnou 
radost, když jsme mohli hrát a rozdávat radost 
našemu vděčnému publiku. Všem nám bude 
Eda ve Svitavské dvanáctce moc chybět, ale 
jestli existuje muzikantské nebe, tak si tam 
jednou zase všichni společně zahrajeme. 

Roman Kalvoda

Prázdná židle ve Svitavské 
dvanáctce…
Tam, kde sedí v dechovce tenorové trubky, je 
prázdné místo. Chybí Eda Bartoň. Znám Svi-
tavskou dvanáctku od roku 1990 a nikdy jsem 
si ji bez Edy nedovedl představit. Je mi smutno 
– nejen za tu židli, ale hlavně za muzikanta, 
který dával do muziky všechno, hlavně svoje 
srdce a duši. Prostě, jak začala kapela hrát, stal 
se z něho jiný člověk. Je mi smutno za Edu. 
A děkujeme, nejen za muziku...

Za SKS Petr Mohr

Městská 
knihovna
Knihovna  
v době koronavirové
Provoz knihovny se řídí protiepidemickým sys-
témem PES, jenom během podzimu jsme za-
žili několik fází poskytování služeb – úplné 
otevření, částečné omezení, úplné uzavření, 
výdejové okénko a v novém roce to je bezkon-
taktní výdejní místo předem objednaných knih. 
Těší nás zájem ze strany čtenářů, ostatně 
knihovna je v současné době jedinou kulturní 
organizací, které je umožněno poskytovat ale-
spoň omezené služby.
Snažíme se propagovat digitální zdroje 
a také některé aktivity probíhají v online pro-
středí. Patří mezi ně např. Virtuální univerzita 
třetího věku. Poslední tři roky je pro nás zá-
sadní spolupráce s projektem MAP II a Im-
plementace MAP ORP Svitavy, v rámci které-
ho realizujeme aktivitu Kufr plný knih. Jelikož 
smyslem aktivity je seznámit děti s knihami 
ze současné knižní produkce, snažíme se být 
v kontaktu se zapojenými organizacemi 

KULTURA

i v této době. Pokud to bylo možné, kolegyně 
realizovaly program ve školkách a s prvním 
a druhým stupněm v základních školách ko-
munikujeme částečně online. Dalšími aktivi-
tami uskutečněnými ve spolupráci s MAP II 
a Implementace MAP ORP Svitavy byla ven-
kovní hra Hádanky s knihovnou, na kterou 
jsme obdrželi velmi pěknou zpětnou vazbu, 
a filmový kvíz složený z otázek týkajících se 
promítnutých děl ve filmovém klubu.
Mezi online služby patří především půjčování 
elektronických knih, které poskytujeme pro-
střednictvím společnosti Palmknihy. Zájem 
o e-výpůjčky se během doby koronaviru 
zdvojnásobil. Novou službou určenou studen-
tům a pedagogům je přístup do Národní digi-
tální knihovny – Díla nedostupná na trhu. 
Na základě smlouvy mezi naší knihovnou 
a Národní knihovnou se tak mohou čtenáři 
dostat k dokumentům, které jsou chráněny 
autorským právem (tj. neuplynulo 70 let 
od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu 
(včetně případných dalších vydání, i uprave-
ných). Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách.  Marta Bauerová

Knihovna v únoru
Petr Horálek: online přednáška Jednadvacet-
krát v NASA aneb Co skrývají oceněné snímky 
Do prestižního výběru Astronomického sním-
ku dne NASA se za jeho existenci od roku 1995 
dostalo jen několik Čechů a Slováků. Uspět 
však více jak dvacetkrát, to už je úspěch jen 
hrstky fotografů celého světa. V tuzemsku ta-
kového milníku dosáhl zatím jen český astro-
fotograf Petr Horálek. Více než dvacet úspěš-
ných snímků zobrazuje nejrůznější astrono-
mické jevy a noční pohledy zachycené 
po celém světě. Mezi snímky je i několik, které 
vznikly v Česku a na Slovensku. Co na fotogra-
fiích můžete uvidět a čím zaujaly editory výbě-
ru snímku NASA, profesory Roberta Nemiroffa 
a Jerryho Bonnella, se dozvíte v úterý 16. úno-
ra v 18 hodin. Odkaz ke zhlédnutí přednášky 
bude zveřejněn den před akcí. 

Šifrovací hra  
Poztrácené postavičky
Pro děti od 7 do 10 let jsme si připravili šifro-
vací hru po knihovně Poztrácené postavičky, 
jejíž cílem je najít hrdiny knih a vrátit je zpět 
do příběhů. Jakmile bude knihovna otevřena, 
zájemci o hru se mohou přihlásit na emailu 
so@booksy.cz. 
Sledujte náš web i facebook, kde se dozvíte 
aktuální informace k provozu a akcím knihovny. 

Pokračování na straně 13
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Marián Polák
Svitavský rodák, režisér, kameraman a producent Marián Polák, který se poslední dobou specia-
lizuje zejména na přírodopisné a vědecko-populární dokumentární filmy, obdržel výroční cenu 
FITES Trilobit, ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision. Za sebou má první celovečerní dokumen-
tární (!) film. Za koprodukční dokument Svět podle termitů získali společně s Janem Hoškem 
Velkou cenu na Life Sciences Film Festivalu, zvítězili na prestižním festivalu ve finském Vaasa.
Za dokument Živý obraz lepšího světa obdržel Marián Polák výroční cenu FITES Trilobit, rovněž 
ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision.
V roce 2018 uvedl v kinech svůj celovečerní distribuční debut zaměřený na dětského diváka Pla-
neta Česko, který v kinech vidělo téměř 100 tisíc diváků. Za film získal dalšího Trilobita, cenu 
za nejlepší evropský dokument pro děti na MFF ve Zlíně a byl nominován na výroční cenu Český 
lev v kategorii nejlepší dokumentární film. 

Co Vás po maturitě na svitavském gymnáziu 
zavedlo k filmu a dokumentu?
„Trochu jsem psal, trochu fotil, trochu točil 
na VHS kameru, trochu dělal hudbu nebo kres-
lil, ale nic pořádně. Pro studium dokumentu 
na FAMU to ale byla zřejmě dobrá kombinace 
zájmů. Kdybych se nedostal přes talentovky, 
tak bych šel na systematickou biologii.“

Po fakultě jste absolvoval studijní pobyty 
ve Finsku a Německu.
„Ve Finsku jsem byl v zimě půl roku v rámci 
programu Erasmus, byla to škola obdobná 
naší UMPRUM se zaměřením na film a fotku. 
Naučil jsem se pracovat samostatně, trochu 
anglicky a hlavně propadl běžkám a sauně :-) 
V Německu jsem byl na stáži na natáčení ne-
tradičního cestopisu o Německu, které právě 
přijalo euro. To byl cenný vhled do profesionál-
ní práce na Západě a také můj křest jako řidiče 
velkého volkswagenu po zasněžených ně-
meckých dálnicích, doposud jsem totiž jezdil 
jen Škodou 105 z Opatova do Svitav :-)“.

Věnujete se dokumentům, scénářům, herec-
tví, režii, co Vás nejvíc naplňuje?
„S tím herectvím to naštěstí není pravda, vy-
stoupení v Planetě Česko byla jen znou-
zectnost, protože se nepodařilo zafinancovat 
hrané pasáže, a tak jsme použili záběry z filmu 
o filmu, a dotočili pár spojovacích záběrů. Mě 
baví a naplňuje, když mohu činnosti střídat, rád 
dělám i kameramana kolegům na dokumen-
tech, samozřejmě nejšťastnější jsem s kame-

rou se zvířaty v přírodě. Hůře snáším dlouhé 
dny u počítače při střihu a asi nejotravnější je 
administrativně producentská práce.“
 
Kterého ze svých filmů si ceníte nejvíce 
a proč?
„Cením si všech filmů, na kterých jsem praco-
val, a nemusí to být přímo v roli režiséra. Nej-
větší radost mi pak dělá, když se lidé na filmy 
dívají – ať už v televizi, na internetu nebo ide-
álně v kině.“
 
Specializujete se na přírodu. Co Vy na přírodě 
nejvíce obdivujete? 
„Obdivuji tu dokonalou provázanost a pestrost 
života kolem nás, o které běžný smrtelník neví 
téměř nic. A jsem šťastný, když se mi ji – 
i za pomoci odborníků a vědců – podaří nato-
čit a dostat do filmu.“
 
Točíte i v zahraničí, kde je to pro filmaře nej-
příznivější? Kde jste třeba zažil nejdramatič-
tější moment? A který kout Česka máte pro 
filmování nejraději?
„Je velmi těžké říct, kde je to v zahraničí ide-
ální pro natáčení, protože situace se neustále 
mění a záleží, co tam chce člověk točit. Co se 
natáčení zvířat týká, pak asi stále vedou afric-
ké parky, protože tam ta zvířata vidíte, ale 
v každé zemi je to jiné. Já spíš narážím 
na problémy třeba s převážením profesionál-
ní techniky, místní někdy nechápou, že mám 
sice podobnou kameru jako BBC, ale nemám 
jejich rozpočet a podobně… Takže většinou 

píšu do příletové karty, že jsem učitel, napsat 
tam filmař/novinář znamená problém. Dra-
matické momenty člověk vytěsní z paměti, 
ve výsledném filmu by nemělo být poznat, že 
jsme měli třeba nějaké problémy při práci. 
V Česku mám rád celou řadu oblastí, kam se 
rád vracím a nejraději ty, kde právě něco to-
čím, takže teď vedou Jeseníky. Ale samozřej-
mě se nejraději vracím domů, takže okolí 
Opatova vítězí na celé čáře.“

Planeta Česko, Váš celovečerní dokumentár-
ní film…
„Mám radost, že ten film i přes nelehký vznik, 
nedůvěru a velký risk uspěl u diváků. Do kin 
přišlo sto tisíc lidí, úspěšně se promítal v Čes-
ké televizi na Nový rok a aktuálně je stále 
dostupný třeba na Netflixu. Téměř všechno by 
se na něm dalo natočit nebo sestříhat jinak 
a možná i líp, ale takhle si musíte jako autor 
zakázat přemýšlet. 
Ve chvíli, kdy kvůli termínům musíte odevzdat 
dílo, je prostě hotové. Nejhorší bylo čekat té-
měř rok, než se po tomto momentu dostal 
film konečně do kin, a teprve tam se ukázalo, 
jestli ho lidi přijmou. Mám rád všechny zábě-
ry, za každém je nějaká práce, řadu jich točili 
kolegové. Nejvíc jsem se nadřel s těmi, které 
ve filmu nejsou, protože se je prostě i přes 
velkou snahu nepodařilo natočit.“
 
Planetu Česko jste věnoval svým dcerám Jin-
dřišce a Julii, které mají jako téměř všechny 
naše děti trochu komplikovanější vztah k pří-
rodě než my, jejich rodiče, jež jsme vyrůstali 
bez mobilů a počítačů. Jak byste si vlastně 
jejich vztah k přírodě představoval?
„Mně by stačilo, kdyby byl pro ně trest, že ne-
mohou jít ven, jako to bylo za našeho dětství. 
Bez toho, že jste rádi venku, si vztah k přírodě 
nevypěstujete.“

Z přírody jste si před lety odskočil třeba do Se-
maforu. Oslovili Vás či jste měl tuto potřebu? ☺ 
„To jsem pomáhal s kamerou kolegovi Marko-
vi Sklářovi, který točil film Sto dvacet fórů Se-
maforu. Moc příjemná práce, pan Suchý s paní 
Molavcovou jsou moc laskaví, vrcholem bylo 
vystoupení pana Suchého na rockovém festi-
valu v Trutnově.“

Jsou Svitavy a jejich okolí fotogenické? 
„Bezpochyby jsou fotogenické, vždy záleží 
na úhlu pohledu a oku pozorujícího. Myslím, 
že největší devízou Svitav je určitá vyváženost 
a pestrost krajiny, která je obklopuje. Sice tu 
máme i široširé lány, ale i pěkné úseky lesa, 
rybníky, řeky…“

K Vašim úspěšným filmům patří Mario, věno-
vaný dlouholetému pracovníkovi zdejšího 
DDM. Vzpomínáte na toto natáčení?
„No jo, bohužel na Maria už všichni jenom 
vzpomínáme. Uvědomuji si, že díky tomu fil-
mečku tu je Mario s námi vlastně pořád. Když 
člověk točí s lidmi, nemyslí na to, že vlastně 
konzervuje podobu a názory člověka, který tu 
jednou nebude. Když si vzpomenu na jakýko-
liv den natáčení, tak se prostě musím smát, 
Mario měl vždycky v zásobě nějaký fór 
a v očích klukovskou kulišárnu.“

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (29. díl)  
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Pro svitavskou kapelu S.U.E. jste složil písnič-
ku a zazpíval si s kapelou. Nenakoplo Vás to 
i k pěvecké kariéře?
„To rozhodně ne, skládání je takový tvůrčí relax, 
téměř nic na to nepotřebujete a za hodinu 
může být hotovo. To se s výrobou filmu nedá 
srovnat. Je to podobný relax, jako jít fotit, vý-
sledek je prakticky hned vidět. Samozřejmě 
složit něco do šuplíku a jít s tím před lidi je 
velký rozdíl, jsem rád, že si to občas díky klu-
kům z kapely můžu připomenout :-)“
 
Ve volném čase se věnujete sportu, účastnil 
jste se Jizerské padesátky… letos Vás tam také 
uvidíme?
„Představa filmaře, který leží s doutníkem 
a sklenkou červeného v hromadě knih, je fajn, 
ale dokumentaristika je fyzicky docela nároč-
ná a k tomu mám nějaké zdravotní trable, tak-
že se musím hýbat hlavně preventivně. Běžky 
jsou láska, Jizerku jsem jel zatím desetkrát, 
letos bohužel kvůli covidu nevěřím, že se po-
jede. Tak si ji případně objedu aspoň na tratích 
okolo Svitav, tedy když vydrží sníh.“

Na čem pracujete nyní? Hovořil jste před ča-
sem o hraném projektu pro děti, v jaké je fázi?
„Ano, kromě několika dokumentů, které jsou 
v různé fázi výroby, chystáme i hraný film pro 
děti. Myslím, že my dospěláci a filmaři máme 
vůči nim obrovský dluh, myslíme si, že to 
jednou za rok vyřeší štědrovečerní pohádka, 
ale to je strašně málo, navíc většina dětí 
dnes kouká na úplně jiné příběhy. Je to ale 
běh na hodně dlouhou trať, pracuji na tom 
už čtyři roky, vlastně teprve dokončuji scénář 
a máme za sebou zkušební natáčení na os-
trově Elba. Kdyby se podařilo film zafinan-
covat, tak je naděje, že bychom mohli příští 
rok točit. 
Ale já si to vymyslel snad nejsložitěji, jak to 
jen jde – s dětskými neherci, zvířaty, na moři, 
v zahraničí, s triky… Ale ono to tak prostě vy-
plynulo z příběhu. 
Tak nám držte palce, abychom se za dva roky 
potkali ve svitavském kině na premiéře...“ 

Petra Soukupová

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (29. díl)  

Pokračování ze str. 11
Virtuální Univerzita třetího věku 
– zájmové studium pro seniory
Městská knihovna ve Svitavách provozuje tzv. 
konzultační středisko Virtuální univerzity třetího 
věku (VU3V). Garantem programu je Provozně 
ekonomická fakulta České zemědělské univer-
zity v Praze. VU3V je určena seniorům, kteří mají 
zájem o vzdělávání. Systém výuky je založen 
na videopřednáškách vysokoškolských lektorů. 
Lektoři tedy nejsou fyzicky přítomni, ale záznam 
přednášky je promítán prostřednictvím interne-
tu. Po každé přednášce se vyplní společný test. 
Na následné samostatné studium se předpo-
kládá doba 14 dnů. Studenti by měli ovládat 
základy emailové komunikace. 
Po ukončení semestru obdrží senior pamětní 
list. Pokud senior absolvuje celé studium, tj. 6 
kurzů, může se zúčastnit slavnostní promoce 
v Praze. Cena kurzu je 300 Kč. První přednáška 
letního kurzu na téma „Barokní architektura 
v Čechách“ proběhne v úterý 2. února v 10:00 
hodin buď v aule Fabriky, nebo distanční for-
mou. Kdo se po zhlédnutí přednášky rozhodne 
VU3V navštěvovat, vyzvedne si přihlášku 
a uhradí poplatek. Bližší informace poskytne 
Jitka Kopečná (ko@booksy.cz, 461533295).  

Upozornění
Z důvodu očkování proti covidu-19 v prosto-
rách Fabriky prosíme návštěvníky knihovny, 
aby k příchodu do knihovny využívali boční 
vchod z náměstí. Bibliobox zůstává v provozu, 
využívejte ho především mimo provozní dobu 
knihovny. V době od 9 do 17 hodin knihy převez-
meme v knihovně.  Děkujeme.

www.nekvinda.cz

pneuservis
autobaterie 

ložiska 

Nekvinda  
Zemědělská  
technika, a. s.
Průmyslová 2157/4
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 135
pneu@nekvinda.cz
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Tak to jsem já :) 
Nová cestovní kancelář  
ve Svitavách

RELAX Travel s.r.o. 
náměstí Míru 190/58A
568 02 Svitavy
zuzana@relaxck.cz       
tel. 603 961 202                   
Facebook.com/ckrelax
www.relaxck.cz

Již 16 let se pohybuji v cestovním ruchu  
a nabízím Vám zájezdy na míru  
podle vašich představ. 
Dále jsem prodejcem většiny cestovních  
kanceláří (ČEDOK, EXIM TOURS, ATIS,  
VICTORIA, BLUE STYLE, FISCHER a dalších).

Těším se na Vás!
Zuzana Hartlová :)

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

SVČ Tramtáryje
Léto s Tramtáryjí
I když je zima v plném proudu, u nás ve Stře-
disku volného času už pilně připravujeme pro-
gram na léto. Pevně věříme, že i o letošních 
prázdninách budeme moci pro děti připravit 
pestrou nabídku táborů. V tuto chvíli je již spuš-
těno přihlašování na příměstské tábory a také 
na pobytový tábor na naší turistické základně 
na Svratouchu. Kompletní nabídku všech tábo-
rů na letní prázdniny 2021 najdete na www.svc.
svitavy.cz , kde také naleznete podrobné infor-
mace ohledně programu, systému přihlašování 
a obsazenosti jednotlivých termínů.
Vracení úplaty za zájmové vzdělávání za 1. po- 
loletí školního roku 2020/2021
Většina zájmových útvarů nemohla v 1. polo-
letí školního roku probíhat, je možné si zažádat 
o vrácení poplatku za první pololetí. Stačí si 
pouze pod svým účtem v informačním systé-
mu SVČ Svitavy kliknout na žádost o vrácení 
poplatku, veškeré další kroky již zařídí pracov-
níci SVČ.  Ondřej Komůrka

MC Krůček
Vážení a milí příznivci Krůčku,
v době, kdy píšu tyto řádky, tedy v půlce ledna 
2021, máme v Krůčku bohužel pro veřejnost z dů-
vodu špatné epidemiologické situace a nařízení 
vlády stále zavřeno. Mnohem raději bychom se 
s vámi zase setkávali u nás v Krůčku a na krůč-
kovských akcích a viděli se s vámi a vašimi dětmi 
naživo. Ale to nám zatím není umožněno, a proto 
pokračujeme v programu online aktivit. Máme 
pro vás připravené cvičení, pohádky, besedy, on-
line kluby a tvoření. Jakmile to situace umožní 
a budeme ve stupni PES 4, tak plánujeme otevřít 
Krůček alespoň pro individuální návštěvy. Všech-
ny online aktivity vám přinášíme zdarma, nicmé-
ně pokud se vám bude online program líbit, mů-
žete Krůček podpořit zasláním dobrovolného 
příspěvku na č. účtu: 2400604099/2010. Přejeme 
vám příjemnou zábavu. Sledujte, prosím, náš 
facebook i webové stránky www.kruceksvitavy.
cz, kde najdete aktuální podobu online programu 
i další informace. 

Vzhledem k tomu, že nepřestáváme být opti-
misté, a věříme, že budeme moci v létě reali-
zovat příměstské tábory, zveřejníme v průběhu 
února na našem webu a facebooku jejich na-
bídku a uvidíte ji také v dalším vydání Našeho 
města. Za tým Krůčku  Kateřina Burešová

Klub seniorů
Ocenění pro svitavský klub
Vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Senior 
roku 2020“ proběhlo kvůli pandemii tentokrát 
bez slavnostního ceremoniálu, a proto koncem 
roku přijela zástupkyně SenSenu (senzační 
senioři) Nadace Charty 77 paní Marie Knotko-
vá předat za účasti představitelů města svitav-
skému klubu seniorů diplom za 3. místo v ka-
tegorii „Nejlepší klub 2020“. Všichni ocenění 
dostali kromě diplomu a drobných dárků také 
finanční odměnu.
Cílem soutěže je podpora seniorů jako vý-
znamné části naší společnosti a zdůraznění 
jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění 
má inspirovat seniory v jejich vlastním životě 
a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.
V případě svitavského klubu to nebylo jen oce-
nění práce, kterou slouží svým členům, ale 
i za to, jak významně přispívá k podpoře aktiv-
ního života všech seniorů ve městě. Zásluhou 
předsedkyně Mileny Brzoňové byla zřízena Rada 
seniorů města Svitavy a úspěšně se rozvíjí spo-
lupráce s ostatními organizacemi ve městě. Dík 
patří ale i všem seniorům, kteří se na akcích po-
dílí – sportovcům, kteří reprezentují náš region, 
šikovným seniorkám, jejichž výrobky můžete 
obdivovat na různých výstavách, a všem, kteří 
přicházejí s novými nápady k obohacení činnos-
ti klubu. Gratulujeme!  Milada Vacková

Svaz postižených civilizačními 
chorobami Svitavy
Vážení členové základní organizace,
přejeme vám do nového roku 2021 pevné zdra-
ví a hodně optimismu. Pevně věříme, že tento 
rok bude k nám hodnější a že nám dovolí usku-
tečnit společné setkání a nějaké akce. Musíme 
však počkat na rozvolnění situace a pak může-
me plánovat. Sledujte prosím webové stránky, 
nástěnku a vývěsní skříňku, kde vás budeme 
průběžně informovat. Dávejte na sebe pozor, ať 
toto nelehké období překonáme co nejdříve 
a ve zdraví.  Marie Grmelová 

ZO KARDIO Svitavy
Pro splnění základních činností je připraven pro-
gram výroční členské schůze, která svým koná-
ním umožní výboru předložit plán činnosti ZO 
kardio na rok 2021, společně s dalšími, stano-
vami určenými kroky. Termín a místo konání 

bude členům oznámen, jakmile bude umožně-
no shromáždění cca stovky členů. Naše základ-
ní organizace vstupuje do nového roku s hledá-
ním naplnění programu, který bude pro členy 
a přátele zajímavý a bude je vybízet k aktivitám, 
podporujících jejich zdraví a sounáležitost.
To, že se přátelé z organizace chtějí scházet 
a vědět o sobě, se snažíme zajistit formou vy-
cházek do přírody, kde je alespoň optimální 
formou naplněn požadavek na způsob setká-
vání bez nebezpečí.
Na tento měsíc se nabízí účast na Memoriálu J. 
Hamerníka v Borové, kterého jsme se účastnili 
i v minulém roce. Další příležitostí k setkání, bude 
vycházka do okolím rybníka Rosnička ve Svita-
vách a využitím blízké venkovní tělocvičny.
Měsíc březen, doufáme, nabídne pohledy na pro-
bouzející se přírodu a její kouzlo při vycházce 
kolem rybníků v Poličce.
Další plány a akce se budou uskutečňovat podle 
situace dané opatřeními. Jejich konání oznámí-
me členům všemi dostupnými formami, jako tak 
ostatně činíme i nyní. Přejeme všem členů a přá-
telům zdraví, radost z každého dne a ze setkává-
ní s jim milými lidmi. Josef Zavřel
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Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy

Fotografie Jiří Marek

Tříkrálový průvod.
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Série výher vrátila Tury 
do bojů o play-off
Vstup do druhé poloviny základní části byl pro 
Tury mnohem vydařenější než začátek ročníku. 
Do odvetných bojů se vstoupilo na palubovce 
mistrovského Nymburku. Prvních šest minut 
bylo vyrovnaných, ale poté Nymburk začal na-
vyšovat své vedení. K tomu pomohlo i 14 
vstřelených trojek s vysokou úspěšností 66 
procent. Konečné skóre bylo 105:74.
Další utkání bylo proti rozjeté Opavě, která se 
s Nymburkem dělila o první místo tabulky. Prv-
ní poločas odehráli Svitavští s respektem 
a prohrávali o 12 bodů. Ovšem díky výborné 
třetí čtvrtině se dotáhli na soupeře. Utkání do-
spělo až do prodloužení, kde si Opavští už 
výhru nechali vzít.
Následovalo derby v krajském městě Pardubi-
ce, kde Tuři ještě nikdy v ligovém utkání nezví-
tězili. Po první čtvrtině ani nic nenasvědčovalo 

výhře, protože se prohrávalo o 10 bodů. Ve dru-
hé části se zápas obrátil a díky výhře o 15 
bodů vše vypadalo veseleji. V druhé půli byly 
obě čtvrtiny vítězné a mohla se slavit první vý-
hra v Pardubicích.
Následovaly tři vítězné domácí zápasy. Po-
stupně s Ostravou o 32, USK Praha o 11 a Ús-
tím nad Labem také o 11 bodů. Nutno podotk-
nout, že ke všem zápasům soupeři přijeli bez 
zraněných klíčových hráčů, ale v našem přípa-
dě má každá výhra cenu zlata. Díky této čtyř-
zápasové sérii výher se Tuři vrátili do bojů 
o play-off a na začátku ledna jsou na 7. místě 
tabulky se 7 výhrami. Ovšem se stejným po-
čtem výher jsou další čtyři týmy. Celkově je 
od 6. do 10. místa vyrovnaný souboj a závěr 
základní části přinese opravdu zajímavé sou-
boje. Martin Novák

Běh na Štěpána letos nezávodně
Vzhledem k zákazu organizování amatérských 
sportovních akcí v závěru roku 2020 uspořádal 
Bike club Svitavy sedmý ročník Svitavského 
Štěpánského krosu formou individuálního 
běhu. Tradiční 7,8 km trasu jsme pro běžce 
vyznačili, jako by se jednalo o závod. 

Startovalo se na asfaltové cestě vedle tribuny 
Svitavského stadionu, pokračovalo po in-line 
stezce kolem parku Patriotů, poté trochu 
zpestření po zasněžené lávce do Vodárenské-
ho lesa a na rozblácené polní cestě nad lesí-
kem nechyběl ten správný kros. A to vše dva-
krát za sebou. 
Běžci mohli trať absolvovat kdykoliv. A to buď 
25. nebo 26. prosince. Pokud chtěli být zařaze-
ni do oficiální účastnické listiny na stránkách 
www.bikesvitavy.cz, stačilo poslat čas startu, 
případně záznam svého běhu nebo fotografii. 
Účastnickou listinu nakonec zaplnilo 20 běžců, 
a to nejen ze Svitav, ale také z Litomyšle, České 
Třebové a Moravské Třebové. Ale možná se jich 
na vyznačené trase proběhlo daleko víc.  

Lenka Suchánková

Trasy pro lyžaře
V lednu nasněžilo a do přírody vyrazili nadše-
ní běžkaři. Společnost Sportes pravidelně běž-
kařské trasy upravuje, aktuální informace na-
jdete vždy na webových stránkách společnos-
ti v záložce sportoviště-zimní běžkařské trasy.
Jaký je postup při úpravě běžeckých okruhů: 
stopovač vyjíždí ze Svitavského stadionu ko-
lem zahrádek u Kojeneckého ústavu, pokra-
čuje kolem písečného lomu přes hlavní silnici 
ke Sluneční stráni (přes pole) až k železniční-
mu viaduktu. Následuje červený okruh, bílý 
okruh a modrý okruh. Při zpáteční cestě se 
dokončuje zelený okruh kolem Vodárenského 
lesa. Přesné popisy jednotlivých okruhů najde-
te rovněž na stránkách Sportesu.  (red)

Sportovec roku 2020
Navzdory komplikacím s pandemií a rušením 
soutěží v minulém roce se mnohým svitavským 
sportovcům dařilo, proto i letos proběhne vy-
hodnocení těch úspěšných. Doufejme, že se 
budeme moci sejít a společně oslavit sportov-
ní úspěchy jednotlivců, týmů a trenérů za rok 
2020. Třeba to nebude ve Fabrice jako každý 
rok, třeba to nebude v únoru, ale určitě důstoj-
nou slavnost připravíme.  Jiří Petr

SPORT


