
1 

Děkujeme všem 
za příspěvky  
do Tříkrálové 
sbírky!
Milí spoluobčané, přinášíme výsledky 
Tříkrálové sbírky Charity Svitavy 
v roce 2021.
——————————————————
Ve Svitavách: 125 586 Kč
V online kasičce: 80 817 Kč
V obcích spadajících do působnosti 
Charity Svitavy: 134 376 Kč
Celkem: 340 779 Kč
——————————————————
Do ONLINE kasičky je možné přispět až 
do 30. 4. 2021.
Jsme moc vděční, že navzdory všem pře-
kážkám se nám společně podařilo získat 
uvedenou částku. 
Za vaše dary, pomoc i dlouhodobou spo-
lupráci upřímně děkujeme! Výtěžek ze sbír- 
ky bude využit na nákup technického vy-
bavení nově vznikající služby domácí ošet-
řovatelské a paliativní péče a na přímou 
pomoc lidem v nouzi na Svitavsku. 

Dagmar Pauková

Svitavský informační měsíčník
březen 2021
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Přestavba Riegrovy školy 
jde nyní do finále
V dubnu letošního roku by se Základní škola Riegrova měla dočkat dokončení významné přestav-
by školní budovy, která byla zahájena již o velkých prázdninách v loňském roce, a škola kvůli ní 
musela i mírně odložit začátek školního roku 2020/2021. Ke škole bude přistavěna nová a moder-
ní vstupní hala s přístřeškem, jenž bude sloužit také jako společný komunitní prostor pro rodiče, 
žáky a návštěvníky, prostor pro zajištění prezentace školy a předávání informací o škole a jejich 
aktivitách. Vstupní hala bude také bezbariérová.

Bezbariérovost je řešena i přímo uvnitř objek-
tu, když byl vybudován výtah. Nově bude 
schodiště protaženo až do nejvyššího, tedy 
třetího nadpodlaží, neboť v původně nevyuži-
tých půdních prostorách vzniknou čtyři nové 
odborné učebny, a to pro cizí jazyky, informa-
tiku, přírodovědné a pro fyziku a polytechniku. 
K tomu patří také vznik školního poradenské-
ho pracoviště se zázemím pro schůzky a jed-
nání s rodiči i práci s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Touto rekonstrukcí 
nedojde k navýšení kapacity školy, kterou 
může navštěvovat až 365 žáků, provoz zůstane 
nezměněn, jen bude obohacen o moderní část 
i o učebny odpovídající nejnovějším trendům.
Zajímavostí je spojení nové vstupní haly 
s historickou podobou budovy, která pochá-

zí z 19. století. Budova ZŠ Riegrova sice není 
vedena jako kulturní památka, nicméně je 
hodnocena jako budova s vysokou architek-
tonickou hodnotou. Z ulice Riegrova, tedy 
z čelní strany, nedojde na první pohled k žád-
né změně. Oba vstupy z této strany však 
po této rekonstrukci již nebudou využívány 
a všichni budou muset využívat nově vzniklé 
vstupní haly. Zachována bude také měděná 
krytina na střešních věžičkách.
Na tuto přestavbu, jejíž finální podoba se už 
v dnešních dnech začíná rýsovat, jsou využí-
vány finanční prostředky Evropské unie a pře-
sahují hranici 44 milionů korun. Do celkové 
částky se promítají také terénní a sadové úpra-
vy, aby i venkovní prostory reagovaly na změ-
nu vstupu do budovy.  Jiří Johanides
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Konkrétní umístění Výtěžek v Kč
budova Charity Svitavy, 5 550
Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 1 040

Svitap, ul Kijevská 3 444
Světlanka – centrum denních 
služeb 2 812

Qanto, ul. Pavlovova 3 960
Železářství Andrlík 212
kasička u Matoušků 1 371
Qanto, ul. Lanškrounská 1 705
Orion, ul. U Tří mostů 1 482
U Montyho, nám. Míru 947
SAX, Pražská 682 587
lékárna Dr. Max 2 679
lékárna Dr. Max 4 581
Česká spořitelna, nám. Míru 993
Charita – 2. kasička 2 076
Světlanka 1 500
p. Pavlíček – kostely 27 463
Albert, nám. Míru 2 970
kasička u Doláků 1 000
Mototechna, nám. Míru 804
lékárna Na Hraniční 2 508
benzina OMV 2 183
prodejna Hruška 7 942
QANTO, ul. Kyjevská 2 991
Dům s pečovatelskou službou 2 815
trafika u vlakového nádraží 3 064
Fabrika 3 130
Cactus, nám. Míru 8 327
Rafaelo, nám. Míru 903
Svitart, nám. Míru 2 576
Šálek štěstí, nám. Míru 4 122
Nová lékárna, nám. Míru 2 375
Fantazie, nám. Míru 1 859
Zelená lékárna, nám. Míru 3 074
Albert, nám. Míru 3 130
Coop, ul. Richarda Kloudy 7 411
Celkem 125 586

Začal se měnit prostor před gymnáziem, 
dojde ke stavebním a sadovým úpravám
Již před rokem byla veřejnost informována 
o tom, že dojde k úpravě prostoru před budovou 
gymnázia a základní školy. Jde o prostor, který 
je v majetku Pardubického kraje, jenž také sta-
vební a sadové úpravy bude financovat. Drobné 
práce byly zahájeny již v prosinci minulého roku, 
v únoru bylo podle aktuálních klimatických pod-
mínek plánováno zahájení stavební práce napří-
klad bouráním „kašny“, která nikdy nebyla funkč-
ní, nebo terénními úpravami. Tato část akce by 
měla být hotova do začátku léta, na konci léta 
bude následovat výsev trávníku a výsadba keřů, 
stromů a dalších rostlin. Smyslem úprav bude 
navázat na připravované úpravy před radnicí 
z jedné strany (a návaznost na park Jana Pala-
cha), z druhé strany na úpravy zeleně v ulicích 
Sokolovská a Pražská, dále jde také o odclonění 
a odhlučnění od komunikace a kruhového ob-
jezdu, posílení bezpečnosti v uvedeném prosto-
ru, kde dochází k promíchávání chodců, cyklistů, 
automobilů, lidí s kočárky, na koloběžkách, 
skateboardech, lidí sportujících nebo odpočíva-
jících apod. Měl by tak vzniknout upravený klid-
nější prostor s funkcí relaxačně-odpočinkovou, 
prostor využitelný v budoucnosti i pro edukativ-
ní účely. Důležitá role v prostoru bude dána ze-
leni, která bude oddělovat komunikace. Již pře-
dem bylo domluveno přemístění mladých stro-
mů, ostatní budou do prostoru zakomponovány. 
Po konzultacích s odborníky došlo k odstranění 
tří skupin dnes již nevzhledných a neperspektiv-
ních dřevin (túje, jalovec, šeřík, bez černý). Před-
pokládaná výsadba jiných dřevin by tyto ztráty 
měla výrazně kompenzovat. Z hlediska dřevin 
na tom prostor funkčně i početně vydělá. 
Po dobu výstavby bude omezen průchod a prů-
jezd kolem budovy školy z ulice Poličské 
do ulice Sokolovské. V prostoru se bude po-
hybovat stavební technika. Pokud zrovna bude 

probíhat nějaké stavebně-dopravní dění, bude 
se muset kruhový objezd obcházet, např. při 
příchodu od haly se bude muset jít k přechodu 
u hotelu Národní dům k Seniorcentru, pak ko-
lem radnice k parku a naopak. Pokud ruch 
na staveništi možní alespoň nějaký průchod 
po stávajícím chodníku, bude omezen – úzký, 
nekomfortní. V celém prostoru, kde může být 
i dočasně průchod zakázán, omezen, je potře-
ba dbát všech upozornění a pravidel stanove-
ných stavební firmou.  Milan Báča

Vážení Svitavané,
jistě mnoho z vás během únorových vychá-
zek navštívilo Vodárenský les. V zimě 1911–
1912 zde byly zbudovány studny pro jímání 
vody, kterou bylo zásobováno naše město 
a okolní obce. V té době se této lokalitě ří-
kalo Kostelní luka. Dnes po projití romantic-
kou podmáčenou olšinou se všem naskýtá 
otřesný pohled na obrovskou paseku, která 
vznikla vykácením stromů napadených ků-
rovcem. Skáceno jich muselo být tisíc devět 
set! Ten pohled je fakt děsivý, ale bohužel 
přírodě poručit neumíme. Věřme, že zbýva-
jící smrčiny již napadeny nebudou.
V současné době společně s lesním správ-
cem panem Jiřím Pandulou plánujeme po-
stupné zalesnění celého prostoru. Tentokrá-
te dostanou šanci listnaté stromy. Plánujeme 
zde vytvořit velmi pestrou skladbu lesa, kde 
kromě dubů, habrů, bříz, olší, lip a topolů 
dostanou své místo plané třešně, jeřáby, hlo-
hy, kaliny a další plodonosné stromy.

A za jak dlouhou dobu bude vše zalesněno? 
Máme v plánu celý proces realizovat během 
letošního roku. Většina lesa bude v suchém 
letním období uklizena pomocí štěpkovací-
ho stroje a na podzim znovu osázena. Men-
ší část porostu bude vysázena nyní na jaře.
V nejmokřejší části lesa provedeme brigádu, 
plánujeme vytahat všechny větve a připravit 
plochu na výsadbu. Pokud máte zájem přilo-
žit ruku k dílu, jste srdečně zváni. O přesném 
termínu brigády budeme včas informovat.
Povinnou výbavou každopádně budou ru-
kavice a vysoké holínky. Bližší informace 
budou zveřejněny na webových stránkách 
města. Předem děkuji těm, kteří na brigádu 
dorazí, že přiloží ruku k dílu. 
Věřme, že za pár let vzrostlé stromy zaplní 
současnou planinu, a Vodárenský les bude 
opět atraktivní lokalitou k procházkám i ma-
lým výletům pro nás, Svitavany, i návštěvní-
ky našeho města.

David Šimek, starosta města

INFORMACE Z MĚSTA

Připravujeme Sváťovu 
zážitkovou trasu 
„Starý had stočený do klubíčka hlídá jednu 
kouzelnou perlu. V té perle je zakletý život 
labutí princezny. Jednoho dne, kde se vzal, tu 
se vzal, k hadovi se zatoulal zvědavý svitav-
ský skřítek Sváťa. Je to asi nejzvědavější 
a nejodvážnější ze všech skřítků, protože spí-
címu hadovi perlu odnesl přímo pod nosem. 
Na to, aby labutí princeznu osvobodil, však 
sám nestačí. Pomůžete mu?“
 Toto jsou řádky z připravovaného pohádkového 
příběhu, který bude zasazen do zážitkové trasy 
okolo rybníku Rosnička. Objeví se zde osm zce-
la nových herních prvků pro děti. Těšit se může-
te na Hopsemínko, Rovnovážku, Žabí cirkus 
nebo Rybkolov. Nic vám to neříká? Jak vše 
bude vypadat, se dozvíte začátkem května, kdy 
bude zážitková trasa oficiálně otevřena. Napo-
víme, že hlavním „kouzlem“ bude malá dřevěná 
kulička, která pasuje do všech herních prvků. 
Příjemná procházka, během níž se děti vydají 
zachraňovat princeznu, bude dlouhá necelé dva 
kilometry. Tento projekt tak doplní bohatou na-
bídku herních prvků v přilehlém areálu Brand. 
Očekáváme zkvalitnění prostředí rybníku a zvý-
šení jeho atraktivity pro všechny návštěvníky. 
Financování rovněž probíhá v rámci individuál-
ní dotace Pardubického kraje a Státního země-
dělského intervenčního fondu.  Petr Šmerda

PODĚKOVÁNÍ 

Ve středu 10. 2. 2021 večer došlo v na-
šem domě na Malém náměstí ve Svi-
tavách k požáru v sousedním bytě. 
Chceme hasičům a záchranářům vel-
mi poděkovat za rychlý a profesionál-
ní zásah. Po ohlášení požáru byli na-
štěstí na místě během chvilky. Byli 
skvěle organizovaní a ochotní. Díky 
nim vše dobře dopadlo. Velké podě-
kování patří i záchranářům za péči. 
Děkujeme.  Rodina Šmerdova
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Upravují zeleň u Langerovy vily
V prvním týdnu měsíce března dojde k mír-
né úpravě zeleně v předprostoru Langerovy 
vily. Konkrétně půjde o skácení dvou zeravů 
a úpravu (zmlazení) křoví podél chodníků 
u okružní křižovatky. Proč?

Plán pro letošní rok počítá s novou výsadbou, 
terénními úpravami i vybudováním pěšiny, 
aby chodci mohli využít příjemnější trasy 
skrze zeleň namísto chodníku sousedícím 
s vozovkou.  Jiří Johanides

INFORMACE Z MĚSTA

Máte rádi vodní ptactvo? Pozor na krmení!
Tradičními obyvateli českých rybníků jsou kromě chovných ryb také rackové, kachny, labutě a celá 
řada dalších vodních druhů ptáků, kteří zde hnízdí, zimují nebo se jen zastavují při svém tahu.

Vodní ptactvo patří neodmyslitelně k našemu 
rybníku a věříme, že příjemným zpestřením 
procházek přírodou pro většinu z vás je přiho-
dit na vodní hladinu těmto opeřencům něco 
dobrého do zobáku.
Dovolujeme si však připomenout, abyste pou-
žívali výhradně vhodné potraviny pro tyto živo-
čichy. Vodnímu ptactvu NESVĚDČÍ především 
pečivo a sůl v něm obsažená. Po pečivu totiž 
nabírají na váze, což jim posléze může bránit 

v odletu v případě zamrznutí vodní hladiny. Sůl 
má neblahý vliv na jejich játra. Pokud budete 
chtít dopřát malé občerstvení labutím či jiným 
okřídleným obyvatelům našich rybníků, zvolte 
raději pšenici, kukuřici, hrášek nebo listy salátu.
Krmení má ale i jeden neblahý vliv na ptactvo. 
Může se stát, že si zvyknou na prostředí, kde 
dostávají potravu navíc, a ani mrazivé dny je 
poté nedonutí opustit vodní hladinu a přemís-
tit se do jiných míst, zvláště do lokalit s tekou-
cí vodou. Není tomu tak dávno, co například 
i za asistence svitavských hasičů musela od-
chytávat záchranná stanice labuť s nadváhou. 
Toto ale platí obecně, nejen pro labutě. Pokud 
máte vodní ptactvo rádi, raději jej nekrmte, 
přírodní potravy má dostatek. Případně dopo-
ručujeme poradit se s odborníky z oblasti or-
nitologie či péče o zvířata.  Jiří Johanides

Pokračuje program  
regenerace městské 
památkové zóny
Pro rok 2021 přidělilo Ministerstvo kultury ČR 
městu Svitavy 865 tisíc korun z Programu re-
generace městských památkových zón. Proto 
může pokračovat akce obnovy nastartovaná 
loni. Ve druhé etapě budou repasována a pří-
padně vyměněna okna na jižní straně budovy 
základní školy. Práce by měly proběhnout 
v průběhu prázdnin, samozřejmě v koordinaci 
s ředitelstvím školy.
Vzhledem k tomu, že uvedená částka je nej-
výše 50 procent nákladů na akci (bez DPH), 
doplní město financování ze svého Fondu re-
generace památek. Celkový rozsah díla před-
pokládáme okolo 2,1 milionu korun.  Jiří Petr

Městští zastupitelé  
se sejdou 17. března
Městské zastupitelstvo zasedne ve středu 17. 3. 
v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Svitavy. Na programu bude návrh 
na schválení městského rozpočtu na kalendářní 
rok 2021. Nelze v den uzávěrky tohoto čísla 
zpravodaje predikovat platná opatření v naší 
zemi, proto veřejnost vyzýváme ke sledování 
webových stránek či sociálních sítí, kde budeme 
informovat o možnostech přítomnosti veřejnos-
ti na zasedání. Doporučujeme sledování přímé-
ho přenosu na našem oficiálním YouTube kaná-
lu. Kompletní materiály zveřejníme na webu 
města www.svitavy.cz. Jiří Johanides

Městský úřad Svitavy 
je nyní otevřen 
v plném rozsahu
Vzhledem k nově přijatému krizovému opat-
ření se ruší omezení provozu městského úřa-
du. Ze dvou dnů v týdnu se vracíme do plného 
provozu. Všechny budovy úřadu jsou již od 15. 
února přístupné pro veřejnost ve všech pra-
covních dnech v časech uvedených na webo-
vých stránkách města www.svitavy.cz.
Připomínáme však, že nadále je v platnosti 
mimořádné opatření ministerstva zdravotnic-
tví, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochran-
ných prostředků dýchacích cest (rouška, re-
spirátor, ústenka apod.) ve všech veřejně pří-
stupných vnitřních prostorách. I nadále 
prosíme veřejnost o zvážení nutnosti osobní 
návštěvy našeho úřadu a také o preferování 
elektronického či telefonického spojení s na-
šimi pracovníky. Kompletní seznam kontaktů 
najdete taktéž na webu města, stejně jako 
všechny aktuální informace týkající se plat-
ných opatření v naší zemi. Jiří Johanides

Jak město pomáhá 
svým občanům
Koronavirová krize sužuje naši zemi již skoro 
rok. Byť naprostou většinu opatření a nařízení 
schvaluje vláda České republiky, po své ose 
může lidem pomoci také samospráva, přesně-
ji přímo město Svitavy.

 • Stále platí nabídka možnosti odložit splat-
nosti nájemného, kdy žádosti o dotace či 
kompenzační balíčky jsou administrativně 
složité a proces schválení trvá delší dobu,

 • Dále nedochází ke zvýšení jak koeficientu 
daně z nemovitých věcí, tak nájemného 
podle inflace, tudíž město jednak provádí 
úspory ve vlastním rozpočtu, aby vyřešilo 
daňový propad, a také nájemci jsou osvo-
bozeni od navyšování nájemného,

 • V neposlední řadě také nedojde v letošním 
roce k navýšení nájmu dle inflační doložky 
a podle současných předpokladů by bě-
hem května měla Rada města Svitavy roz-
hodovat o návrhu na nenavýšení poplatku 
za správu všem společenstvím vlastníků 
bytových jednotek.

Připomenout můžeme také distribuci ochran-
ných pomůcek pro seniory, spolupráci s vede-
ním krajské hygieny i místní nemocnice v orga-
nizování očkovacího centra, zapojení našich 
organizací a spolků do šití roušek loni na jaře 
a spoustu dalších aktivit. Nemusí se to zdát 
jako mnoho, ovšem město jako takové má vý-
razně omezené možnosti, jak Svitavanům po-
máhat, a věříme, že těchto možností využíváte 
a jste za ně rádi. Společně si přejme hodně sil 
a především zdraví.  Jiří Johanides
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Blokové čištění a parkování
Během března začne jarní úklid ulic ve městě. 
Blokové čištění organizuje a zabezpečuje spo-
lečnost Sportes. Na některých místech se pra-
covníci, kteří úklid provádějí, setkávají s tím, že 
v ulicích zůstávají zaparkovaná vozidla, ačko-
li je zde dopravními značkami v době úklidu 
parkování zakázáno. Dopravní značení je 
na ulici umístěno vždy s dostatečným předsti-
hem. Každý z nás chce mít před domem urči-
tě čisto a uklizeno. Žádáme o respektování 
dopravního značení a umožnění úklidu dočas-
ným přeparkováním vozidla na jiné místo. Vy-
hnete se tím případnému postihu za přestu-
pek. Zároveň upozorňujeme na parkování 
vozidel v zeleni. Nemusí vždy jít jen o travna-
tou plochu, ale zákaz dopadá i na parkování 
na nezpevněných plochách, kde parkování 
také není také povoleno. 

Jízda pod vlivem alkoholu
Dne 7. 2. odpoledne převzali strážníci od policie 
ČR oznámení, že v ul. Pavlovově se pohybuje 
podnapilý muž, který čistí vozidlo a zřejmě se 
s ním chystá odjet. Hlídka strážníků ihned vyjela 
na místo a zjistila nastartované vozidlo a v něm 
spícího muže na straně řidiče. Strážníci muže 
vzbudili s dotazem, zda je v pořádku. Muž s nimi 
začal komunikovat a sdělil, že je v pořádku a jen 
trochu něco popil a usnul. Dotyčný byl zjevně 
pod vlivem alkoholu a ze strany strážníků byl 
upozorněn, že není reálné, aby s vozidlem odjel. 
Muž následně z vozidla vystoupil, uzamkl jej 
a odešel pryč. Hlídka strážníků na místě chvíli 
setrvala. Asi po pěti minutách se dotyčný muž 
k vozidlu vrátil, nastartoval a rozjel se po ulici. 
Strážníci provedli zastavení vozidla v ul. Dimitro-
vově. Provedenou dechovou zkouškou bylo u ři-
diče zjištěno 3.31 promile alkoholu v dechu. 
Na místo byla přivolána Policie ČR pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu. 

O činnosti MP v roce 2020 
Městská policie Svitavy každoročně vykazuje 
statistické údaje o své činnosti pro Ministerstvo 
vnitra. Jedná se o údaje k činnosti městské po-
licie za rok 2020. Uvádím jen stručný přehled 
o naší činnosti. Podrobnější zpráva bude zpra-
cována v následujícím období, jako každoroční 
zpráva o činnosti MP Svitavy za rok 2020 
a předložena zastupitelstvu města v následují-
cím měsíci. Po jejím schválení bude v celém 
znění zveřejněna na webu města v sekci bez-
pečnost – Městská policie. 
Celkový počet přijatých oznámení/řešených 
událostí za rok 2020: 4585, což je v přepočtu 
skoro 11 řešených událostí denně. Některé 
události strážnici vyřeší za několik minut, ale 
jiné jim zaberou i hodiny. Počet přestupků pro-
jednaných příkazem na místě v roce 2020 činil: 
1959, z toho řešeno uložením pokuty: 1248 
přestupků. Počet přestupků spáchaných proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu: 
1374, proti majetku: 124, proti veřejnému po-
řádku: 25, počet oznámených přestupků 
správnímu orgánu: 177, počet podezření ze 
spáchání trestného činu předaných Policii ČR: 
20, počet výjezdů na žádost PČR: 265, počet 
osob předvedených strážníky: 14, odchycená 
zvířata: 114. Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156INFORMACE Z ÚŘADU

Kdy bude kulatý stůl 
na téma „Habrová“? 
Snad 3. března
V minulém čísle Našeho města jsme in-
formovali o záměru vedení města uspo-
řádat kulatý stůl s veřejností na téma pro-
deje parcel v lokalitě ulice Habrová. 
Vzhledem k tomu, že nouzový stav v naší 
zemi končí (v den uzávěrky tohoto čísla) 
s posledním únorem, rozhodlo se vedení 
o přesunutí sezení o jeden týden, kdy by 
mohly platit příjemnější podmínky pro 
pořádání těchto veřejných akcí. Nový plat-
ný termín je 3. března, čas zůstává stejný, 
tedy 17:00 hodin, stejně jako místo koná-
ní. Vedení města se na vás bude těšit 
ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 40/25. Při-
praven bude i živý přenos, záznam sezení 
bude posléze zveřejněn. Děkujeme za po-
chopení.  Jiří Johanides

Učitel Josef Fiala oslaví 
své životní jubileum
Pan Josef Fiala působil v ZŠ Sokolovská v le-
tech 1975–2003 především jako učitel tělesné 
výchovy a zeměpisu. Svým vstřícným a přátel-
ským přístupem s velkým smyslem pro humor 
působil nejen na děti, které vedl ke sportu, ale 
také na své kolegy. Šířil kolem sebe vždy dob-
rou náladu!
Pravidelně organizoval lyžařské výcviky, děti 
připravoval na soutěže, např. Zdatné děti, Po-
hár rozhlasu, Tělovýchovné slavnosti, Atletická 
všestrannost a Atletická liga, v nichž získávaly 
mnohá ocenění. Na své dlouhé cestě pedago-
ga vychoval hodně zručných řemeslníků, tech-
niků, lékařů, učitelů a řadu dalších potřebných 
profesí. Jeho spojení se Sokolkou trvá i nadá-
le, o dění ve škole se zajímá a pravidelně se 

zúčastňuje společných setkání se zaměstnan-
ci. A dobrou náladu rozdává dál!
Za všechny „Sokoláky“ přejeme panu učiteli 
k jeho krásným 90. narozeninám vše nejlepší, 
hodně zdraví, stále tolik elánu, energie a neutu- 
chající životní optimismus.  Alena Vašáková

Termíny jarního úklidu 
najdete v aplikaci
Téma jarního úklidu je poměrně úzce spojeno 
s blokovým čištěním. O něm vždy pro danou 
lokalitu upozorňuje především dočasné do-
pravní značení, nicméně pro letošní sezonu 
připravili pracovníci společnosti SPORTES no-
vinku, která vám umožní získat lepší informa-
ce. Jednotlivé termíny a mapové podklady 
budou zaneseny v aplikaci, která dostatečně 
včas a s předstihem řidiče upozorní na přepar-
kování vozidla. Po provedení registrace 
na www.cisteniulic.cz bude řidič e-mailem či 
SMS zprávou na plánovaný blokový úklid upo-
zorněn. Komunikace jsou na mapovém pod-
kladu znázorněny v grafické části s barevným 
rozlišením ulic, v nichž úklid již proběhl a kde 
je teprve plánován.
Důležitým faktorem je informování veřejnosti 
o jednotlivých činnostech, které ve městě pro-
bíhají. Služba Čištěníulic.cz ještě zvýší informo-
vanost občanů a předejde excesům spočívají-
cích v nepřeparkování vozidla a s tím souvise-
jícím neprovedením úklidu.  Bronislav Olšán
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„PPP“ projekty, 
aneb způsob financování  
rozvoje Svitav v budoucnosti
Vážení spoluobčané,
stále ve Svitavách rezonuje obava o další inves-
tiční rozvoj Svitav, pokud se město pustí do re-
konstrukce Krytého plaveckého bazénu za cca 
220 miliónů Kč (aktuálně se čeká na nabídky 
dodavatelů). Já bych se toho nebál, protože se 
v Poslanecké sněmovně vážně bavíme o finan-
cování veřejných investic formou tzv.  „PPP“ 
projektů. Pokud jste o nich neslyšeli, nic složité-
ho za touto zkratkou nehledejte. Zjednodušeně 
se jedná o partnerství soukromého a veřejného 
sektoru. Investor stavbu za své peníze postaví 
a stát začne platit nájem po skončení stavby. 
Jedná se o výhodný model, který lze použít na-
příklad i na investice města. Není žádným ta-
jemstvím, že kvůli koronaviru došlo k propadu 
daňových příjmů a musíme tak hledat nové 
formy financování. A právě tento model lze vy-
užít například na vybudování dostupného byd-
lení, infrastrukturní rozvoj města či městská 
sportoviště. Jsem přesvědčený, že bychom 
o této možnosti měli začít seriózně uvažovat 
a vytvořit si tak předpoklady pro rozvoj Svitav.

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

Z jednání rady
Rada na svém 3. zasedání dne 25. ledna mj.:
 • schválila dohodu s Římskokatolickou far-

ností Svitavy o vypořádání pozemků v sou-
vislosti se stavbou schodiště na urnový háj,

 • odložení splatnosti nájemného podnikateli 
v objektu města v souvislosti s epidemií 
na základě individuální žádosti,

 • smlouvu o užívání hasičské zbrojnice 
a techniky se SDH Svitavy-Lány,

 • výroční zprávu dle zákona o svobodném 
přístupu k informacím,

 • vyhlášení grantového programu na ošetře-
ní významných stromů pro rok 2021,

 • vzala na vědomí termín zápisu dětí do MŠ 
a ZŠ,

 • zahájila výběrové řízení na akci Kanalizace 
Rosnička,

 • schválila uzavření dodatku ke smlouvě se 
společností BETA PROJEKT o rekonstrukci 
vodovodu v ulicích Slovenská aj. v Lánech. 
Důvodem jsou nepředpokládatelné tech-
nické potíže, které by znamenaly položení 
stavby do hloubky cca 6 metrů. Dodatkem 
bylo navrženo jiné řešení a termín zhotove-
ní projektu při dodržení ceny projektu,

 • schválila změnu organizační struktury spol. 
Sportes Svitavy.

Rada na svém 4. zasedání dne 29. ledna:
 • schválila prodloužení smlouvy o umístění 

informační tabule IREDO na autobusovém 
nádraží.

Rada na svém 5. zasedání dne 8. února mj.:
 • schválila odložení splatnosti nájmu podni-

kateli v objektu města dle individuální žá-
dosti,

 • vzala na vědomí aktuální informace o měst-
ském útulku pro psy a schválila dohodu 
o změně smlouvy o umístění psů v souvis-
losti se vznikem nového právního subjektu 
provozovatele služby,

 • schválila uzavření smluv s ŘSD o přelož-
kách sítí, které jsou vyvolány stavbou silnič-
ního obchvatu města.

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. 3. MUDr. Zdeňka Štefková 
Opatov 317, 461 593 907
13.–14. 3. MUDr. Iva Bisová 
Moravská Třebová, Svitavská 325/36, 
461 352 210 
20.–21. 3. MUDr. Petr Doležal Svitavy,
U Stadionu 1207/42, 461 532 253
27.–28. 3. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567

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

Radoslav Fikejz, historik,  
autor publikací, článků

Historik svitavského muzea se zaměřením na regionální dějiny Svitavska, dějiny 19. století, dějiny 
průmyslu, období 1918–1945, problematiku holocaustu a osobu Oskara Schindlera Radoslav Fikejz 
za dva roky oslaví padesátiny.
Je kronikářem města, členem městského zastupitelstva i rady. Získal cenu ministerstva školství 
Talent 1997 a rovněž výroční cenu svitavského klubu Laurus za popularizaci historie. 
O námětech svých knih a článků se radí se svým psem, šeltií Kimem. Svou psí múzu si hýčká 
speciálními víkendovými dobrotami a teplou peřinou, sebe zase kvalitním vínkem.

Milý Radku, myslím, že máš bezvadný zaměst-
nání… vrtáš se v archivech a starých dokumen-
tech, to je jak kdyby sis četl detektivní nebo 
psychologický romány. A ještě jsi za to place-
ný:-) Takže od začátku: kde se v Tobě vzala 
náruživost k dějinám a českému jazyku?
„To je jednoduchá odpověď. Měli jsme doma 
knihovnu, kdysi takové dědictví První republi-
ky. Klasik vedle klasika: Čapek, Erben, Jirásek, 
Nezval, Durych, Hašek... No, a já jsem si zrovna 
vybral takovou bichli, Dekameron se to jme-
novalo, a tu jsem, nerozuměje jí zcela, začal 
číst. A bylo to fajn. Pak jsem vzal další z police 
– Zamarovský, Loukotková, Říha, May, Verne – 
a jak jsem vyrůstal sám, utíkal jsem do světa 
minulosti, kreslil vlastní příběhy ve fantazii 
a stal jsem se zajatcem historie. Romantika 
našich hradů, kouzlo pověstí a dávných dějů, 
šlo to samo sebou. Doma mi v ničem nebráni-
li, spíš mne vyháněli ven. Ale na základce mne 
učil dějepis i češtinu Víťa Dobeš. A já už jsem 
nechtěl být popelářem či bagristou, ale 
od páté třídy školy základní jsem chtěl být 
kantorem mateřštiny a dějepisu. A nechtěl 
jsem dělat nic jiného a ani o ničem dalším ne-
uvažoval. Maximálně jednu chvíli o herectví, 
ale pak jsem si řekl, že kantořina a herectví 
jedno jest.“

Svitavské muzeum se Ti stalo „druhým domo-
vem“ už za doby studií…vzpomeneš na první 
návštěvu muzea? Na svou první práci? A jak 
Ti muzeum vonělo tehdy a jak voní teď?

„Ne, to si nevzpomenu, kdy jsem tam byl po-
prvé. Asi někdy v časných osmdesátkách 
na stálé expozici dělnického hnutí. Nevím, fakt 
ne. Jen si pamatuju, že tam byla světelná 
mapa s místy partyzánských bojů a na jedné 
fotce byl můj táta u soustruhu v národním pod-
niku TOS. Vše to bylo pod skly a nikdy jsem 
netušil, že ta skla budu tahat z místa na místo. 
Odsklívat a zasklívat. Co byla první práce? Evi-
dence sbírkové knihovny o regionu. První lite-
rární počin – Svitavy a jejich památky, které se 
prodávají dodnes. Na jediném počítači v mu-
zeu, na němž jsme se střídali všichni. A vůně 
muzea? Vonělo normálně do doby, než nám 
v něm zakázali kouřit. Ale, ačkoliv je v muzeu 
většina nekuřáků, v kanclu jsem kouřit mohl.“

Několik let jsi učil na střední zdravotnické 
škole. Proč jsi opustil místo před tabulí? Vždyť 
dodnes předáváš historická fakta zábavnou 
formou i těm nejmenším… 
„Na to vzpomínám rád. A skončil jsem, jelikož 
se změnil zákoník práce a nedalo se to stih-
nout. Muzeum bylo hlavní, navíc nemám pe-
dagogické vzdělání, protože jsem vysokou 
dělal denně při zaměstnání, do Brna jsem do-
jížděl na to nejnutnější a do toho se pedago-
gika nevešla. Dnes jsem ale rád, že ve školství 
nejsem. Asi bych se zbláznil z toho, co kantor 
musí zúřadovávat, jakou autoritu dnes má 
a jaké postavení vůči žákovi. Patřím ke staré 
škole a mám hrůzu z těch zkušeností, které mi 
sdělují kamarádi kantoři. Toto školství pro mě 

není. Nebaví mě a netěší, což je předpokladem 
neúspěchu. Mám rád věci, které mají pro mě 
smysl. Velmi rád budu vyprávět, dělat procház-
ky městem, seznamovat děti s tím, co zde 
bylo. To ano, ale učení a výchova pro mě není.“
 
Za léta psaní máš na svém kontě pěknou řád-
ku publikací, knih, statí i článků. Máš je spo-
čítané?
„Nemám. A spoustu věcí nedohledám, near-
chivuji. Asi je to škoda, protože některé články 
do novin daly hodně práce, ale momentem 
odeslání to pro mě končí. Co si schovávám, to 
jsou články do Našeho města a před tím do Lu-
cerny. To hlavní, o co bych nerad přišel, je kro-
nika města, která má dnes přes sedm set stran 
a je v ní všechno, co jsem kdy našel, s poznám-
kami. Já bych si přál toto dát svému nástupci, 
aby se mohl odrazit pro svůj výzkum. Historie 
je nekonečná práce.“

Nejvíce zabrat Ti dala kronika, respektive kro-
niky města Svitavy, pravda? Měli jste s kole-
gou Vladimírem Velešíkem rozdělené role? 
Kolik hodin (nocí, týdnů, let…) vám trvalo sbí-
rání podkladů a samotné psaní? 
„Kroniky města jsou každá jiná. Ta první byla 
prvním souborným pokusem vyrovnat se s mi-
nulostí Svitav v éře liberalismu. Její pokračo-
vání z let 2006–2015 je naplněním legislativy 
o obecních kronikách. Neznám jiné město, 
které by vlastní kroniku vydalo tiskem. My jsme 
s Vladimírem měli role rozdělené. Já jsem psal 
první polovinu knihy po vznik republiky, Vladi-
mír první republiku, společně jsme dělali kon-
flikty 1938–1945. Vláďa pak do roku 1948 
a společně jsme šli k roku 2005. Dostali jsme 
stránkovou dotaci – kniha nesmí být delší čtyř 
set stránek. Takže se stále zkracovalo a zkra-
covalo, zmenšovalo se písmo, tím zase vzni-
kaly díry, kde se zkrácené doplňovalo. Vláďa 
to dělal při zaměstnání a já v zaměstnání. Pra-
covní dobu jsem měl kolem osmnácti hodin 
denně, včetně víkendů.
Extrémní to bylo od roku 2005, kdy bylo jasné, 
že kmotry budou Václav Havel a Petr Pithart 
a že kniha musí v září 2006 bezpodmínečně 
vyjít. V roce 2004 byla v rukopise pouze třetina. 
To byly děsivé časy. Na jaře 2006 si rukopisné 
obtahy vyžádali kmotři, aby věděli, co budou 
podepisovat. Krve by se ve mně v senátu ne-
dořezal. Pak přišla pro tisk předmluva Petra 
Pitharta a já jsem se klepal, když jsem ji četl. 
Byl jsem pyšný na sebe i na Vladimíra. Nikdy 
jsem neměl podobný pocit. A jestli jsme se 
s Vláďou během psaní hádali? Ne. Spoustu 
věcí jsme probírali, to ano. Já jsem asi měl tu 
přirozenou autoritu svitavského historika 
a místního kronikáře. Vladimír je odjinud, zase 
má potřebný odstup. Naše spory končily vě-
tou: napiš si to, jak cítíš. A ono to fungovalo. 
Navíc je Vláďa pracovitý a spolehlivý, a to je 
k nezaplacení. Jsem rád, že do toho se mnou 
šel. A do té dvojky taky.
Mám na tu dobu spoustu vzpomínek, i jednu 
rozkošnou. Podstatnou součástí knihy je ka-
lendárium. Do toho jsme si psali i vlastní po-
známky. Kronika prošla korekturami češtiny 
a německé části dělala Anička Cvrkalová. To 

Z MĚSTA
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už byla finální podoba před tiskem a poslední 
čtení. Volá Anička: Radku, tady čtu, že sochař 
Heinrich Scholze pocházel z jakési prdele – 
v závorce dohledat. Mám to tam nechat? No, 
co... stane se a není to tam.“

Mám slabost pro Tvá historická okénka na face-
booku, kde pořád bereš inspiraci, o čem psát? 
Posílají třeba čtenáři tipy, o čem by ještě chtě-
li číst?
„Ne, nikdo nic neposílá. To bych se z toho 
zbláznil. Ono to vzniká, když jdu se psem. Má 
to koncepci, střídám historii s mým deníkem 
a věcmi, které mám v šupleti. Jednou jsem si 
dal práci a psal jsem o květnu 1945 den 
po dni. Myslím, že to mělo 18 dílů. Pak mi na-
vrhovali kolegové od fochu, ať to vydám. Moc 
se mi do toho nechce, není to hezké čtení.
Chápu, že facebook je facebook, ale mám to 
nastavené jinak. Já bych chtěl, aby se lidi ba-
vili a u toho poučení se smáli. Jinak tomu žád-
nou váhu nedávám. Prostě, až nebude o čem 
psát, tak nebude. Skupina třeba zanikne, což 
je v podstatě jedno. Zatím mne to baví, ale tře-
ba tu štafetu někdo převezme. Těch lidí je 
dost, témat je také dost. Ale jediné, co tam 
nechci, je politika. Chci lidi bavit, ne rozeštvá-
vat. Za to mně to nestojí. O to víc je to jedno-
dušší, když jsou správci dva historici.“
 
Jak vlastně vypadá pracovna historika, je ob-
ložena stovkami knih a dokumentů?
„O tom nechci psát. Zvlášť, když mám home 
office. Od listopadu jsem tam prakticky nebyl, 
předpokládám, že jak jsem kancl opustil, tak 
zůstal. Jen se vytírá podlaha kolem těch krabic 
a šanonů. Spoustu věcí jsem si odvezl domů, 
a tak mám brajgl i ve své pracovně. Jediná 
výhoda je, že doma mohu číst vleže a nemu-
sím sedět a nebolí mě záda. Ale mám i delší 
pauzy. Jsem prostě ve věku, kdy už budu mu-
set končit s prací ze zdravotních důvodů. Pro-
stě ztrácím zrak, což je výsledkem mé dědičné 
choroby. Není to pro mě fatální, protože to 
nemá vliv na mentální schopnosti. Jen vás to 
omezuje. Vím ale, co budu dělat dál. Prostě 
budu pomáhat lidem s podobným postižením 

a budu psát o historii. Prostě – jak ten život jde, 
tak se musí brát.“
 
Máš nějaký rituál při psaní? Tma, ticho, deci-
bely, hektolitr kafe…
„Jasně. Jít ven a vykládat psovi, co chci na-
psat. On to většinou odsouhlasí. Pak chvilku 
přemýšlet, pocucávat víno a prostě psát. Jako 
teď. Ale vypnul jsem si podcast, poslouchám 
Český rozhlas Plus. Nebo nic. Nemám moc rád 
při psaní hudbu. S výjimkou Antonína Dvořáka. 
Nevím proč, ale ta hudba mě uchvacuje. Ale 
poslouchám všechno, líbí se mi i folklór, elek-
trickou modernu nemusím.“

Která publikace či kniha Tě v poslední době 
zaujala – profesně, stylisticky, vtipem?
„No, asi se mi budeš smát. Dostal se mi do ru-
kou originál základní mayovky Vinnetou. Je 
to jedno, že Karel May byl raubíř, v Americe 
nebyl a ten román vznikal za podivných okol-
ností. Já jsem vyrůstal na poválečných pře-
kladech, ale překvapilo mne, kolik má originál 
narážek na křesťanství. Je to docela udivující, 
když jsem se dočetl, že Old Shatterhand a Vi-
nnetou si navzájem zakázali mluvit o víře, a to 
na žádost Vinnetoua. Je to opravdu zajímavé 
srovnání poválečných překladů s originálem. 
Bavím se u toho. Jinak čtu vše, co nějak vyu-
žiju. Naposledy velkou monografii o španěl-
ské chřipce v Čechách, ale o tom se mi ne-
chce mluvit. To má čas. A co mě rozesmálo? 
Asi Bočkova Poslední aristokratka. Ta je fakt 
vtipná.“
 
Vzpomeňme Blanku Čuhelovou, Tvou bývalou 
šéfovou a jednu ze zásadních žen Tvého živo-
ta. Vzpomeneš si, kdy jste se o něčem vášnivě 
pohádali? V čem jste spolu vždy souhlasili? 
A pomáhala Ti při psaní?
„My se hádáme stále. Je to jako jin a jan. Ně-
kdy mám pravdu já, podruhé taky já. Protože 
jsem prostě chlap. Ale neměnil bych. Když 
odcházela, napsal jsem pro ni povídku, do ní 
jsem dal všechno, co si myslím o ženách a tak. 
Ta kniha je pouze jediným exemplářem, málo-
kdo ji četl. Ale vypráví intimně o tom, co se 
dělo v mé hlavě. Ano, Blanka a moje žena jsou 
dva středobody mého žití. Jsou to dva prame-

ny života a mých hodnot. Vím, kam mám utéct, 
když je mi ouvej. Ale jim to říct nemohu, čer-
venal bych se…“

Jsi kronikářem města, máš nějaký klíč pro tří-
dění informací, co zveřejnit a co ne?
„Ne, nemám. Dělám to intuicí, tedy možná 
i špatně. Tady je podstatné, že jako městský 
historik jsem i kronikář, což se vracíme 
do doby Františka Ondryáše a Jana Kopecké-
ho. Jedinou výhodu nad těmi pány mám, že 
jsem od roku 2006 zastupitel a od roku 2010 
radní. Takže rozumím více věcem, jak se sklá-
dají. Každý den monitoruji tisk, ukládám infor-
mace do databáze a vracím se k nim třeba 
za rok, kdy se může hodnotit. Nikdy jsem ne-
vstupoval do živých kauz na sociálních sítích, 
ačkoliv čtu notifikace, ale jen z profese. Zpra-
vidla po dvou se pozná, kam diskuze bude 
pokračovat a není zapotřebí se tím podrobně 
zabývat. Nepamatuju si diskuzi, která by měla 
závěr, a proto nemám chuť ji číst. Je jasné, že 
každý má svou pravdu a nepřipustí korekci. 
A diskuze pak spočívá v tom, že se stále do-
kola omílá to samé.“
 
Petr Pithart před několika lety řekl, že „Svitavy 
jsou na cestě k moudré dospělosti“. Takže: už 
jsme dospělí?
„Ne, nejsme. Pořád kráčíme po té cestě. Jsme 
dospělejší, snad i moudřejší. Spíše zkušenější. 
Nastoupili jsme tu cestu, dokážeme absorbo-
vat dějinné zlomy. Absorbovat, nikoliv osvojit, 
přijmout je jako fakt minulosti. Stále musíme 
něco omlouvat, zdůvodňovat, zaujímat stano-
viska. Hodnotit a vynášet soudy. Moudrou do-
spělost si představuji jinak. Konstatovat, že se 
stalo to a to, mělo to takové a takové důsledky 
a znamenalo to, že... My k tomu ale hned lepí-
me další interpretace a jejich odrazy v součas-
nosti. Klademe důraz na věci, o kterých se 
domníváme, že jsou podstatné a děláme 
obecné soudy. Tím se dostáváme do kruhu, 
který nelze rozetnout. Mluvím o česko-němec-
kých dějinách města. Chce to čas, ten kruh 
praskne sám o sobě a my uděláme na té ces-
tě k moudré dospělosti podstatný skok. Možná 
u toho už nebudu, ale jednou k tomu dojde.“

Petra Soukupová
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MŠ Československé armády
Se Sokolem do života
Děti a  paní učitelky 5. třídy Mateřské školy 
Svitavy, Československé armády 9, se tento 
školní rok zapojily do projektu České obce 
Sokolské  Se Sokolem do života.
Tento projekt je zaměřen především na vše-
stranný sportovní rozvoj dětí bez dravého vzá-
jemného soutěžení. Děti se učí koordinovat 
pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdat-
nost. Projekt je motivací k pohybu jako každo-
denní potřebě a k radosti dětí. Součástí pro-
jektu je i oblast, která se věnuje rozvíjení po-
znání, nabízí činnosti pro odpočinkové chvíle 
mezi cvičením či po něm.
Celým projektem děti provází sokolík Pepík, 
který navštěvuje zvířecí kamarády na jednot-
livých světadílech. Každý světadíl je barevně 
odlišen a pohybové činnosti reprezentují zví-
řata s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úko-
lů k dané činnosti si děti vylepí samolepku 
do svého sešitu a mohou tak pozorovat dosa-
žené úspěchy.
Všechny děti se s nesmírnou chutí a zápalem 
nechaly vtáhnout sokolíkem Pepíkem do svě-
ta plného pohybu a her.  Jana Fiedlerová

ZŠ Felberova
Začít spolu na Felberce už od září 
Pokud jste rodiče malého předškoláka, tak 
možná zrovna v tuto chvíli uvažujete o tom, 
jakou školu si vybrat, aby bylo vaše dítě spo-
kojené a aby do ní chodilo rádo. 
U nás jdeme vstříc novým trendům ve vzdělá-
vání a jedním z důležitých kroků tímto směrem 
je zapojení do programu pro žáky 1. stupně 
nazvaného ZAČÍT SPOLU. Nejedná se o žád-
nou alternativní metodu ve školství, jeho cílem 
je naučit se používat jiný přístup a postupy.
Každé dítě je vedeno k tomu, aby chápalo, 
k čemu je to, co se probírá, dobré, postupně 
se učí vybírat si, na čem bude v tu kterou dobu 
pracovat, a umí svoji volbu vysvětlit, poradí si 
s problémy, které mohou nastat, a zároveň umí 
naslouchat ostatním a spolupracovat s nimi.
Samozřejmostí je kvalitní partnerský vztah 

mezi školou a rodiči, kde má rodič jistotu, že 
je jeho dítě v bezpečí. Učitel má více svobody, 
může naplno využít kreativitu a intuici a proje-
vit svou osobnost. To vše se opírá o propraco-
vaný systém samotného programu.
Více informaci vás čeká během měsíce března 
na webu i FB školy. V případě dotazů se nevá-
hejte obrátit na ředitelku školy Janu Pazdero-
vou.  Jana Pazderová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Ve složitých podmínkách žáci školy soutěžili, 
pochopitelně online formou se soutěžícími 
i porotci u počítačů. Nejen ve školních kolech 
(zeměpisná olympiáda, konverzační soutěže 
v angličtině nebo v němčině), ale také v okres-
ním kole. N. Šufanová z kvarty vyhrála okresní 
kolo olympiády v českém jazyce a postoupila 
do „kraje“. Třetí místo ve vyšší kategorii obsa-
dila a postup do krajského kola vybojovala 
také A. Cerháková (oktáva). V okresním kole 
dějepisné olympiády obsadil 2. místo M. Pitt-
ner z oktávy, třetí místo s postupem do kraj-
ského kola obsadila N. Šufanová (kvarta). 
Gymnázium se zapojilo do projektu Podpora 
polytechnického vzdělávání. Dvouletý projekt 
posune podmínky pro vzdělávání v oblasti pří-
rodovědných věd, vzdělávání učitelů, podpoří 
spolupráci se základními školami, zlepší pod-
mínky pro práci teraristického kroužku atd. 

Milan Báča

ZŠ Svitavy-Lačnov
Ladovská zima v Lačnově
Před patnácti lety jsme zažívali „Ladovskou 
zimu“, o které složil vtipnou písničku Jaromír 
Nohavica. Takovou sněhovou nadílku sice letos 
nemáme, ale k řádění na sáňkách a bobech to 
stačí. Nikdo by však před těmi roky nevěřil, že 
dnes by si děti mezi zasněženou strání a ško-
lou vybraly tu školu. Distanční výuka se už stá-
vá pro řadu puberťáků skoro sprostým slovem. 
U nás ve škole sice pubertální žáky nemáme, 
ale přál bych všem, kteří o našem osudu roz-
hodují, vidět ty smutné tváře dětí. A tak se v zá-

věru vracím opět k Nohavicově písničce: „Děc-
ka mají zmrzlé kosti, sáňkují už jenom z povin-
nosti“. Zdeněk Petržela

MŠ Svitavy-Lačnov
Učili jsme se nejen o zdraví
V průběhu měsíce února proběhl čtrnácti-
denní projekt, zaměřený na lidské tělo. Spo-
lečně jsme se učili poznávat jeho stavbu, 
jednotlivé orgány a jejich funkci, význam 
hygieny a prevenci předcházení chorob. Ur-
čovali jsme rozdíly mezi nemocí a zraněním. 
Také jsme se zaměřili na péči o naše zdraví, 
na to, co nám prospívá a co škodí, co je ne-
bezpečné a čeho je třeba se vyvarovat. Děti 
si nacvičily první pomoc a obvazování zra-
nění na svých plyšácích, starší děti se navíc 
i učily, jak přivolat rychlou záchrannou služ-
bu. Druhou polovinu měsíce jsme věnovali 
povídání o ptáčcích a tomu, jak jim v zimním 
období můžeme pomoci. Děti poznávaly 
jednotlivé druhy ptáků, kteří u nás přes zimu 
zůstávají, jejich názvy, zvuky a co je pro ně 
typické. 
Na závěr si každé z dětí vyrobilo lojovou kou-
li se semínky. Tyto koule následně děti při vy-
cházkách do okolí školky rozvěsily na keře 
a stromy.  Lucie Odehnalová

ZŠ náměstí Míru
Pozvánka na den otevřených dveří
Vážení a milí spoluobčané, přijďte se ve čtvr-
tek 25. března podívat k nám do školy. Zvlášť 
srdečně zveme děti narozené na podzim 
2014 nebo na jaře 2015, a s nimi samozřejmě 
jejich rodiče i prarodiče.  Navštivte nás a uvi-
díte, jak v naší historické budově na náměstí 
provádíme moderní výuku. Den otevřených 
dveří bude probíhat od 8:00 do 16:00 hodin. 
Pokud by ještě pokračovala epidemiologická 
omezení, uspořádáme den otevřených dveří 
alternativním způsobem. 
Sledujte, prosím, tak jak jste zvyklí, naše we- 
bové stránky www.zsmiru.svitavy.cz, včas zde 
přineseme informace o organizaci Dne ote-
vřených dveří, stejně jako o formě zápisu 
do 1. třídy. Těšíme se na vás. Jakub Velecký

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

není alternativa,
ale značka kvality.
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Speciální základní a střední 
škola
Nesedíme se založenýma rukama
V praktické škole dvouleté se učíme všeobec-
né, odborné a praktické předměty. Ve vaření 
se seznamujeme se všemi druhy surovin 
a s kuchyňskými pomocníky pří přípravě růz-
ných jídel, ať už jsou to moučníky, polévky, 
omáčky, knedlíky – zkrátka vše, co doma 
všichni běžně vaříme. Samozřejmě, že jídlo, 
které si uvaříme, si také sníme. V předmětu 
ruční práce šijeme dárky pro své blízké, v ke-
ramické dílně vyrábíme užitkové předměty, 
učíme se ruční práce a domácí práce. V díl-
nách vyrábíme rámečky či kuchyňské náčiní, 
seznamujeme se s prací se dřevem a kovový-
mi materiály. Na naše zvídavé otázky společně 
hledáme řešení a odpovědi, často se přitom 
dost zasmějeme. Odcházíme ze školy domů 
spokojeni a k tomu si jako odměnu odnášíme 
výsledky své práce.  Květa Klíčová

ZŠ Riegrova
Informace před zápisem
Předškoláčkům tradičně nabízíme několik se-
tkání, kdy rodiče s dětmi odpoledne přicháze-
li do školy, seznamovali se se školním prostře-
dím a vyzkoušeli si různé dovednosti Součas-
ná situace však takovým setkáváním brání. 
Přesto chceme být v kontaktu alespoň dis-
tanční formou nebo individuálně. Od 22. úno-
ra budeme zveřejňovat každý týden na webo-
vých (www.riegrovka.cz) a FB stránkách školy 
pracovní listy a aktuální informace. Den ote-
vřených dveří pro budoucí prvňáčky jsme na-
plánovali na středu 10. března 2021 od 15 
hodin. I zde musíme dodržet nařízení, proto se 
vám rádi budeme věnovat individuálně v tom-
to termínu, pokud předem projevíte zájem 
na tel. čísle 739 630 519. Všechny aktuální in-
formace k zápisu budeme zveřejňovat 
na webových stránkách školy v záložce Před-
školák. Pokud nebude možné provést zápis 
osobně, proběhne formou distančního podání 
přihlášek.   Milena Baťková

MŠ Sokolovská
Vydařená bobovačka navázala na tradici 
lyžařského kurzu
Ačkoliv koronavirus znemožnil konání až do-
sud každoročně pořádaného lyžařského kurzu, 
tak ani letos nebyly děti ze třídy Zajíčků ochu-
zeny o nefalšované zimní radovánky. V lednu 
totiž vyrazily na jednodenní výlet do Přívratu, 
kde si dosyta užily bobování na tamních za-
sněžených kopcích.
Nejprve na ně čekala rozcvička na ledě, poté 
zajímavý program plný úkolů, štafetové hry, 
následovala bobovačka a vše bylo ještě zpes-
třeno o závody na bobech, z kterých si nako-
nec všechny děti odnesly zasloužené medaile. 
Zkrátka program to byl pestrý a zábavný – aby 
také ne, vždyť nám s ním pomáhali skvělí tě-
locvikáři z naší ZŠ. Navíc i počasí nám přálo, 
takže jsme si nemohli přát krásnější a příjem-
nější den:-) Kateřina Šimková

Obchodní akademie
Stalo se u nás
Také distanční výuka na odborné škole posky-
tuje možnosti realizovat se tvořivě, rozvíjet 
kreativitu. A to nejen v odborných předmětech. 
V rámci výuky českého jazyka a literatury vy-
tvářeli koláže, elektronické třídní časopisy 
nebo kaligramy, tedy básně uspořádané typo-
graficky do obrázků, které mají znázorňovat. 
Je vidět, že i budoucí ekonom má duši.
Obchodní akademie se zapojila do projektu Pod-
pora čtenářské, matematické a digitální gramot-
nosti. Vznikne moderně vybavená digitální a au-
diovizuální jazyková učebna, škola získá moder-
ní software na podporu výuky matematiky, 
informatiky, podpořeny budou i další vyučované 
předměty, ale také školní knihovna. Projekt počí-
tá také s dalším vzděláváním pedagogů nebo 
metodickou podporou výuky.  Milan Báča

ZŠ Sokolovská
Dvě akce najednou – pokus číslo 2
Poslední, co bychom si přáli, je organizovat 
den otevřených dveří a „zápis nanečisto“ on-
line. Momentálně nám situace neumožňuje, 
abychom vás pozvali k nám do školy! Přesto 

se nevzdáváme a pokusíme se obě akce po-
sunout na konec března. Pokud budou umož-
něna setkání více lidí ve škole, proběhne dne 
25. března den otevřených dveří od 8.00 
do 16.30 hodin v obou budovách školy a také 
„zápis nanečisto“ od 15.00 do 16.30 hodin 
na Pražské. Budete-li chtít prohlédnout si pro-
story naší školy i školky, můžete zatím využít 
se svými dětmi obě virtuální prohlídky školy, 
které jsou na našem webu. 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kon-
taktovat. Aktuální informace včetně kontaktů 
najdete na našich webových stránkách www.
zs5.svitavy.cz . Zde budou postupně zveřejňo-
vány také informace k zápisům do 1. třídy i MŠ. 

Alena Vašáková

Základní umělecká škola
Novinky ze zušky
Na úvod gratulace do výtvarného oboru, kde 
se podařilo Amálii Holíkové ze třídy Pavla Fia-
ly uspět ve výtvarné soutěži „Hledá se Skřítek 
Knihovníček“. Soutěž vyhlásila Městská knihov-
na v Březové nad Svitavou. Kromě dalších pro-
jektů se v těchto dnech žáci výtvarného oboru 
aktivně podílejí na projektu Cyklomapy Svitav-
sko dětem, kde výtvarně zpracovávají fotogra-
fie nejzajímavějších objektů z regionu.
Se všemi kolegy si uvědomujeme absenci ve-
řejného vystupování našich žáků, a tak jsme 
o to intenzivněji začali se zveřejňováním star-
ších záznamů z vystoupení i nahrávek z výuky. 
Stabilním příznivcům naší práce to může mno-
hé připomenout, novým zájemcům z řad rodi-
čů může pomoci při rozhodování, kam nasmě-
rovat vzdělávání svého dítě. Odkazy naleznete 
na webových stránkách školy v sekci Aktuality. 

Renata Pechancová

ZŠ T. G. Masaryka
Vysvědčení jinak
V době covidové pandemie je všechno tak 
trochu jinak. Místo aby děti seděly ve škole, 
potkávaly se o přestávkách se svými kamará-
dy, komunikovaly s učiteli a zamýšlely se s nimi 
nad učební látkou, sedí mnohé doma za svým 
počítačem nebo tabletem a o nějakém běž-
ném školním režimu si mohou nechat jenom 
zdát. Covid nás všechny připravil o mnohé, 
snad nejhorší na vzniklé situaci je izolace. 
Samá negativa. Člověk marně hledá něco po-
zitivního, nemá-li to být výsledek covidového 
odběru. A přece jsme něco našli. V současné 
době naši učitelé a asistenti daleko více pou-
žívají vedle hodnocení známkou slovní ko-
mentáře, kterými své žáky povzbuzují k další-
mu vzdělávání. A asi i tato okolnost nás vedla 
k myšlence předávat pololetní vysvědčení 
dětem ve škole. Vysvědčení jsme předali 
v souladu s doporučením ministerstva, tzn. 
jeden na jednoho - třídní učitel + žák. Kromě 
rituálu předání výpisu vysvědčení zbyl i prostor 
pro sebehodnocení ze strany dětí, učitel měl 
možnost slovně ohodnotit jejich práci za první 
pololetí a současně je motivovat pro práci 
v druhé části roku. Podle ohlasu dětí i pedago-
gů víme, že takové motivační a sebehodnotící 
setkání v polovině školního roku je smysluplná 
aktivita, kterou budeme chtít využívat i v ča-
sech běžné prezenční výuky. 

Vlasta Holická Kosková
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Městské  
muzeum a galerie
Muzejní výstavy v roce 2021
Přestože nás téměř celý rok 2020 a dosavadní 
průběh roku 2021 učí neplánovat, jelikož se tato 
činnost míjí s realitou a je spíše plýtváním ča-
sem i energií, rád bych vás seznámil s letošním 
výstavním plánem svitavského muzea, který se 
uskuteční v případě, že se muzea a galerie 
v České republice budou moci otevřít veřej-
nosti. Již dříve jsme vás informovali, že první 
letošní výstavou bude tradiční Přehlídka 2021 
(viz také článek Ley G. Sehnalové). V rámci 
projektu Hledání hvězdy Davidovy představí-
me výstavu věnovanou vybraným židovským 
hřbitovům České republiky (včetně toho svi-
tavského). A ještě na jaře se můžete těšit 
na rovněž tradiční Národní fotografickou pře-
hlídku. 
Léto bude patřit cestování a filmovému vzpo-
mínání. Od června do září bude otevřena výsta-
va celosvětově uznávaného ilustrátora, spiso- 
vatele a redaktora Miroslava Šaška (1916–1980), 
s nímž navštívíme několik evropských i zámoř-
ských měst a států. Výstavu obohatí také inter-
aktivní exponáty, které ocení zejména dětští 
návštěvníci. Nejen pro milovníky filmů pro pa-
mětníky bude připravena výstava meziváleč-
ného filmového plakátu. 
Podzim přinese výstavu místního rodáka Adama 
Kašpara, jehož tvorbu charakterizuje přede-
vším realistické zobrazování přírody. Ve stej-
ném termínu bude k vidění výstava Po sto-
pách brouka Pytlíka, která představí známé 
hmyzí postavičky z knih Ondřeje Sekory po-
hledem entomologa. 
Se začátkem adventu bude zpřístupněna vý-
stava betlémů ze sbírky rodiny Sochorových 
i Velký svitavský mechanický betlém, rozšířený 
o další zrekonstruovanou část, která tentokrát 
již představí i Svatou rodinu. Nyní si zbývá pou-
ze přát, aby představené výstavy mohly oprav-
du proběhnout tak, jak jsme si je naplánovali 
a my se mohli těšit na vaši návštěvu. 

Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou  
– díl čtvrtý
Přichází jaro, příroda se zelená a pomalu začí-
ná kvést. Na různých místech našeho města 
z trávy prosvítá drobný křivatec žlutý a při pro-
cházce podél Dolního rybníka narážíme 
na první blatouchy bahenní a orseje jarní. Ři-
diči, cykloturisté i zdatnější pěší se navíc mo-

hou vydat za Opatov do Přírodní rezervace 
Králova zahrada.
Osobně doporučuji vzít kolo. Projížďka kolem 
jarních luk a Černého rybníku s labutěmi je 
skvělá. Navíc na ni navazuje cesta probouze-
jícím se lesem, kterou korunuje zářící Králova 
zahrada, kde tající sníh nahrazují dlouhé ko-
berce bledulí jarních. Trochu barev do té zele-
nobílé pohádky pak  dodává prvosenka vyšší, 
kterou známe spíše pod lidovým jménem pe-
trklíč, nebo růžově kvetoucí lýkovec jedovatý. 
Zvídavému oku neunikne ani děvětsil bílý, byť 
má mezi bledulemi téměř dokonalé mimikry. 
V okolí můžeme najít i jeho známějšího brá-
chu, červenofialový devětsil lékařský. Jde pro-
stě o tak krásné místo, že na něm vykvete 
i stará bota!
Komu by to nestačilo, může ještě vyrazit 
do blízké Psí kuchyně. Staré bučiny mají své 
kouzlo po celý rok. Vrátit se do Svitav dá také 
kolem Opatovských rybníků. O nich si ale něco 
řekneme zase někdy jindy. Šťastnou cestu! 

Jakub Vrána

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (3)

O tom, že do roku 1538 neměla městská rada 
stálou budovu, jsme informováni z městských 
knih. Toho roku zakoupili měšťané dům na ná-
městí a zřídili v něm hlavní magistrát. O tom 
psát nebudu, ani o tom, kdy v roce 1781 měs-
to vyhořelo a shořela i stará radnice s věží 
a nejcennějšími dokumenty města, třeba 
s dlužními úpisy. O požáru si řekneme v září. 
Našel jsem jiné jedničky v historii radnice. 
V roce 1839, to byla radnice obnovena, si kon-
šelé uvědomili, že nemají zasedací sál a jeden 
z privilegovaných úředníků, syndikus (písař, 
notář, tajemník) nemá kancelář, věž se naklání, 
hodiny nemajíc. Obrátili se na vrchnost ve Čty-
řiceti Lánech, arcibiskupa a zemskou kancelář 
se suplikou o povolení přestavby. To trvalo dva 
roky a v roce 1841 bylo povolení k přestavbě 
uděleno. To se nelíbilo pěti zastupitelům dva-
náctičlenného zastupitelstva, kteří chtěli po-
volení zvrátit napadením usnesení z roku 1839, 
žádali o nové hlasování a argumentovali tím, 
že město má jiné priority, třeba stavbu školy. 
Papírová válka skončila rozhodnutím kraje, 
který uznal správnost postoje rady, ale s pod-
mínkou, že současně s přestavbou bude za-
hájena i stavba školy. Na to ale město nemělo 
finance. Stavět začala místní firma Carl Blodig 
až v roce 1847. Ten z celé stavby nechal pou-
ze čelní stěnu a boční zeď a na stole ležel dal-
ší spor. Jedná se o rekonstrukci, nebo novo-
stavbu? Podle jaké legislativy se bude postu-
povat? V roce 1849 musel více práce zaplatit 
kraj, který je sám způsobil. Ale za to si vymínil, 
že kromě magistrátu zde bude sídlit i soud 
a úřad státní správy.
V roce 1861 vznikl další problém, a to s věží. 
Jednak hodiny se začaly zrychlovat, a jednak 
věž se zase nahnula. Město vypsalo novou 
sbírku na opravu věže, hodinář Johann Hiller 
nainstaloval sedm sáhů dlouhé nové kyvadlo, 
které dnes máme v muzejních sbírkách, ale 
na vlastní opravu věže už nezbývalo. Sbírka 
pokryla pořízení nového hodinového stroje se 
třemi ciferníky, zbytek se uložil do spořitelny 
a na řadu přišel až v roce 1876, kdy byla rad-
nice zase opravována. Radoslav Fikejz

Čekání na Přehlídku
Únorový měsíc ve svitavském muzeu vždy pa-
třil tradiční výtvarné výstavě, Přehlídce regio-
nálních umělců. Tento rok, jak si již všichni 
postupně zvykáme, bude ale v mnoha smě-
rech speciální. A to platí i o naší Přehlídce, kte-
rá je připravena a čeká jen na své publikum. 
Muzeum se hrdě hlásí k podpoře regionálních 
výtvarníků. Někteří vystavují svá díla na Živé 
zdi, ale většina těch aktivních, kteří mají zájem 
vystavovat, se virtuálně (skrze svá díla) sejdou 
v muzeu na Přehlídce. A pozitivní zprávou je, 
že přes podivné časy, které prožíváme, se řady 
umělců netenčí, spíše naopak. Výstava téměř 
padesáti výtvarníků bude ke zhlédnutí, jakmi-
le to vládní opatření dovolí. Potrvá nejpozději 
do 2. května 2021. Pokud nebude možné vidět 
výstavu naživo, uvidíte ji online na CMS TV jako 
nevšední komentovanou prohlídku. 

Lea G. Sehnalová
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Svitavské divadelní přehlídky 
2021? Věříme!
V roce 2020 jsme rušili divadla, filmové projek-
ce, koncerty i divadelní přehlídky...
V roce 2021 nepořádáme žádná divadelní, fil-
mová, hudební i jiná představení. Divadelní pře-
hlídky však ještě v tuto chvíli nerušíme! Neboť 
stále věříme… Krajské přehlídky Svitavský dý-
chánek a Svitavského Fandu jsme naplánovali 
na konec března. Dnes (15. února) víme, že to 
jsou termíny nereálné. Žijeme stále v nouzovém 
stavu a nejsou otevřeny školy, natož přehlídky… 
Avšak stále věříme! Proto jsme naplánovali kraj-
ské přehlídky na polovinu května, což jsou nej-
zazší termíny, aby se stihly prostupy na národní 
přehlídky. Šrámkův Písek, Dětská Scéna, Mladá 
scéna, Wolkerův Prostějov, Loutkářská Chrudim. 
Naše termíny: Svitavský dýchánek – 14.května, 
Svitavský Fanda – 15.května. A národní přehlíd-
ku Dětskou scéna ve Svitavách máme pořád 
v kalendáři zatrženou: 11.–17. června. Dnes ne-
víme, jestli se podaří přehlídky vůbec uspořádat. 
Jestli se vůbec nějaký soubor přihlásí. Jestli 
vůbec nějaké divadlo stihne svoji inscenaci na-
zkoušet. To nevíme. Ale věříme! Petr Mohr

Středisko  
kulturních služeb
Milí přátelé kultury,
situace v rámci opatření Ministerstva zdravot-
nictví je pro kulturu stále nepříznivá. 
Ve Středisku kulturních služeb neustále posou-
váme již dvakrát přeložené termíny divadel, 
koncertů a dalších kulturních akcí. Zdálo by se, 
že stagnujeme spolu s kulturou. Není tomu tak. 
Řešíme krajské přehlídky amatérských divadel 
(Svitavský Fanda, Svitavský dýchánek), oblastní 
kolo Porty, krajskou přehlídku amatérského fil-
mu České vize, které se staly již nedílnou sou-
částí každoroční kulturní nabídky. Stejně tak 
Národní přehlídka amatérského divadla a reci-
tace Dětská scéna, kterou bychom letos již de-
sátým rokem spolupořádali ve Svitavách. Jistě 
jste si všimli, jak se vždy začátkem června zapl-
ní na týden naše město mladými lidmi, divadel-
ními nadšenci. Buďme hrdí, že si pražští organi-
zátoři (Artama Praha) vybrali právě naše město. 
Další celostátní přehlídkou je Národní soutěž 
a výstava amatérské fotografie. V současné 
době již probíhají jednání s hlavním organizáto-
rem přehlídky – opět Artama Praha, blíží se uzá-
věrka přihlášek autorů spolu s jejich fotografie-
mi. Informace o přehlídkách najdete na našich 
webových stránkách (www.kultura-svitavy.cz) 

v sekci „Přehlídky“.  Plánujeme taneční kurzy, jak 
pro mládež, tak pro dospělé a mnoho dalšího.
Stále nabízíme také online vysílání. Sledujte 
webové stránky a facebook Střediska kultur-
ních služeb, kde vás budeme aktuálně infor-
movat o dalších připravovaných online přeno-
sech (streamech). Naše kontakty jsou:
www.kultura-svitavy.cz a www.facebook.com/
StrediskoKulturnichSluzebMestaSvitavy
V nejbližší době se můžete těšit na pokračo-
vání talk show „Na koberečku“ nebo na kon-
cert zakladatele cello-folku Pavla Čadka.
Streamy můžete sledovat na YouTube profi-
lu Střediska kulturních služeb a v regionál-
ním vysílání CMS TV. Práce na přípravách 
akcí nechybí. Co nám však schází, je živá 
kultura, setkání s vámi, příznivci všech kul-
turních oblastí a žánrů.
Blíží se jaro a s jarem vždy přicházejí a pro-
bouzejí se krásnější dny a nový život.
Věřme společně, že tomu tak bude i s covido-
vou situací, začneme se znovu potkávat, a věz-
te, že vám budeme mít co nabídnout.
Za Středisko kulturních služeb města Svitavy 

Eva Chlubnová

KULTURA

Městská 
knihovna
Informace z knihovny
Březen se každoročně slaví v knihovnách jako 
měsíc knihy a čtenářů. Za běžných okolností 
pořádáme spoustu akcí včetně burzy knih. Již 
loni jsme byli nuceni několik aktivit zrušit, hleda-
li jsme náhradní termíny, aby se téměř po roce 
ukázalo, že něco plánovat je stále nejisté.
Věříme, že alespoň v druhé polovině března už 
budou knihovny otevřeny a budeme moci na-
bídnout základní služby. Provoz knihovny 
za poslední měsíce, kdy pouze vydáváme kni-
hy předem objednané, ukázal, že čtenáři do-
spělého oddělení si „své“ novinky a oblíbené 
autory najdou, u dětského čtenáře (pokud se 
nejedná o doporučenou školní literaturu) je 
situace jiná, důležité je knihu vidět, prolistovat. 
Pokud nevíte, jakou knihu dětem půjčit, obrať-
te se na kolegyně z dětského oddělení, které 
vám pomohou zorientovat se a doporučí vám 
knihy dle věku dítěte. Přestože je knihovna uza-
vřena, stále se knihy nakupují a je z čeho vybí-
rat. K motivaci čtení u dětí může sloužit také 
hra na podporu čtenářství Lovci perel. Je urče-
na pro předškoláky, mladší i starší školáky. 
Úkolem je přečíst knihu označenou jako per-
lorodka a splnit úkoly na základě porozumění 
textu. Knihy ze seznamu perlorodek najdete 
na webové stránce https://www.lovciperel.cz/, 
také tomto případě se nebojte kontaktovat kni-
hovnice dětského oddělení.
Veškeré aktuality a pozvánky (v březnu to bu-
dou kvízy) zveřejňujeme na webových strán-
kách. Nově jsme zpracovali návody k online 
službám (objednání a rezervování knih přes 
čtenářské konto, půjčování e-knih, přihlášení 
k DNNT – Díla nedostupná na trhu). Najdete je 
v záložce „pro čtenáře“. Sledujte i naše sociál-
ní sítě, facebook a instagram, kde najdete mj. 
i tipy na knihy. Marta Bauerová

Svitavské autokino 
Cihelna Cinema je zpět!
V březnu 2020 jsme – v důsledku světové pan-
demie – zavřeli kino, divadlo, muzeum, knihov-
nu – zkrátka kultura se zastavila. Jedinou na-
dějí tehdy pro svitavskou kulturu bylo zřízení 
autokina. To se podařilo a od poloviny května 
jsme vše rozjeli v areálu Cihelny. Promítali jsme 
až do léta, kdy jsme se přestěhovali s letním 
kinem do parku Jana Palacha. Do Cihelny se 
autokino vrátilo na podzim a hráli jsme až 
do úplného lockdownu – s Šarlatánem 28. říj-
na. Pak se vše zastavilo, i autokino…
V zimě a na začátku jara je zavřené kino, diva-
dlo, muzeum, částečně knihovna – zkrátka 
kultura stále stojí. Jednou z mála nadějí je zno-
vuotevření autokina na Cihelně! A tak – žádáme 
o znovupřidělení licence na vlnovou frekvenci, 
abyste slyšeli; pořizujeme nové plátno (to staré 
kdosi vloni v létě v parku protrhl…) a stavíme kon-
strukci, abyste viděli. A přivážíme přívěs s projek-
torem, abyste mohli přijet. Zkrátka, autokino se 
vrací do Svitav! Během března vše připravíme 
a na začátku dubna začínáme! Tedy, jestli nám 
to bude dovoleno… Věřme!  Petr Mohr Út / 23. / 18:00 / webinář

DNNT – Díla nedostupná na trhu
Projekt Národní digitální knihovny Díla nedo-
stupná na trhu umožňuje z domova přístup k pl-
ným textům dokumentů (knihy, časopisy, noviny 
atd.) vydaných do roku 2007. Jedná se o doku-
menty, které jsou dosud chráněny autorským 
právem (neuplynulo 70 let od smrti autora), 
a které již nejsou dostupné na trhu, a to včetně 
případných dalších vydání, i upravených. Uživa-
telé se dostanou ke zdrojům pro studium či 
práci. Služba je určena pouze pro čtení doku-
mentů. Na webinář je nutné přihlášení.
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Hana Štulajterová
Absolventka svitavského gymnázia Hana Štulajterová (rozená Stříteská) vystudovala práva 
na Karlově univerzitě. Pracovala na ministerstvu financí, v roce 2005 byla vyslána do Bruselu, 
kde nejdříve působila na Stálém zastoupení ČR při EU, posléze v Evropské komisi. S manželem, 
osmiletým Erikem a šestiletou Sárou našli v Bruselu domov, v budoucnu však plánují návrat 
do České republiky. Se Svitavskem bude navždy spojeno její dětství.

Vzpomínáte na svá gymnaziální léta? Máte 
speciální vzpomínku na současného starostu 
Davida Šimka? :-)
„Na svitavské gymnázium vzpomínám ráda, po-
skytlo mi velmi dobrý základ do budoucího ži-
vota. Myslím si, že naše třída měla štěstí na kva-
litní pedagogy a každý z nich mi utkvěl v pamě-
ti osobitým způsobem.
David seděl čtyři roky v lavici za mnou, takže 
vzpomínek, více i méně speciálních, je nepře-
berně… David byl například mým tanečním part-
nerem v tanečních kurzech na začátku našich 
gymnaziálních let. I přes jeho výšku jsme se se 
všemi tanečními kroky docela dobře „poprali“ 
a navzájem jsme si ani moc nepošlapali nohy.“

Po gymnáziu jste se vydala studovat práva, 
čím Vás zlákalo právo?
„Měla jsem jasno, že chci jít studovat do Prahy. 
Nakonec jsem byla přijata na filozofickou 
i právnickou fakultu Univerzity Karlovy a volba 
padla na druhou v pořadí.“

Vaším prvním zaměstnáním byla pozice na mi-
nisterstvu financí, co je zábavného na daňové 
politice?
„V době, kdy jsem nastoupila na ministerstvo 
financí, se začala státní správa připravovat 
na vstup České republiky do Evropské unie. 
A daně byly jednou z oblastí, kterou bylo třeba 
přizpůsobit unijnímu právu. A to bylo něco no-
vého, co mě lákalo.“

Když přišla nabídka na post v Bruselu, váhala 
jste, nebo kývla hned? Co obnášela a nyní ob-
náší Vaše práce?
„Protože jsem před odchodem do Bruselu byla 
zapojena do agendy Evropské unie na minister-
stvu financí, tak jsem částečně věděla, co mám 
očekávat. O to bylo rozhodování snadnější.

Kromě několika let, kdy jsem působila v Evrop-
ské komisi, pracuji v Bruselu na Stálém zastou-
pení České republiky při Evropské unii. Je to 
největší zastupitelský úřad ČR v zahraničí 
a jeho úkolem je hájit zájmy naší země ve vzta-
zích s institucemi Unie. Veškeré předpisy, které 
přicházejí z Bruselu, nevznikají jen tak ve vzdu-
choprázdnu, ale domlouvají se na nich zástup-
ci všech členských států EU, od expertní úrovně 
až po úroveň ministrů v rámci Rady Evropské 
unie. A to je v podstatě jádro mé práce, aby při 
tvorbě daňové legislativy byly co nejvíce zo-
hledněny požadavky a specifika naší země.“

S kým zajímavým jste se v Bruselu setkala?
„Je těžké uvést jeden konkrétní příklad. Moje 
práce je založena na potkávání se s celou řa-
dou zajímavých lidí z různých koutů Evropy. 
Určitě je neocenitelné pracovat v takovémto 
multikulturním prostředí a poznávat, co máme 
navzájem společného a kde se naopak lišíme.“

Lze popsat nejzajímavější a nejhorší zážitek 
v Bruselu?
„Jako velmi zajímavé hodnotím období, kdy 
Česká republika v roce 2009 předsedala 
Radě Evropské unie. Bylo o tom napsáno již 
mnoho, ale opravdu se nejedná o klišé, po-
kud se zdůrazňuje význam, který v té době 
Česká republika měla. Byli jsme v centru 
dění a většina rozhodnutí se neobešla bez 
našeho zapojení. A něco obdobného nás 
čeká za rok a půl znova a stále platí, že před-
sedání unijní sedmadvacítce je velkou vý-
zvou pro nás všechny.
Netvrdím, že život v Bruselu je každý den ide-
ální a bez mráčků, ale nějaký nejhorší zážitek 
se mi těžko hledá. Samozřejmě není jednodu-
ché odloučení od našich blízkých, a v tomto 
období je to o to obtížnější, ale to je bohužel 

něco, s čím se musí při životě v zahraničí kaž-
dý svým způsobem vypořádat.“ 

Nakolik ovlivňuje život v Belgii pandemie ko-
ronaviru?
„Belgie si zažila těžkou první vlnu pandemie 
a dokázala se z ní poučit. Počty nakažených 
během druhé vlny jsou podstatně nižší, ale je 
pravda, že i přijatá opatření jsou poměrně 
striktní. Co se Belgii podařilo udržet po celý 
tento školní rok, je prezenční výuka na prvním 
stupni a střídavá výuka na druhém. Belgická 
vláda se několikrát nechala slyšet, že uzavření 
škol považuje za nejzazší opatření.“

Jak vypadá Váš současný život, jste v Bruselu 
spokojeni? Umíte si představit případný ná-
vrat do Čech?
„Do Česka se určitě vrátíme, o tom není po-
chyb. Na druhou stranu se do té doby snažíme 
využít všechny možnosti, které Brusel a Belgie 
obecně nabízejí. Když nebudu mluvit o po-
sledních dvanácti měsících, které jsou dost 
atypické, tak Belgie například nabízí řadu 
možností na různé výlety a navíc je poměrně 
dobře situována pro cestování do okolních 
zemí. Často jsme proto jezdili do Spojeného 
království, do Nizozemska nebo do Francie. 
Každá země má svoje specifika, historii a pří-
rodní zajímavosti, které rádi poznáváme.  

Jedním z Vašich zájmů je právě cestování, 
kde jste zažila něco výjimečného?
„Cestovali jsme v období, kdy jsme neměli 
děti, a pokračujeme v tom i nyní s nimi. To nám 
nabízí zajímavé srovnání. Pamatuji si například, 
že když jsme s manželem v roce 2010 letěli 
do USA, měli jsme docela obavy z kontroly při 
vstupu do země. Nakonec vše proběhlo bez 
problémů, ale odehrálo se to ve velmi strohé 
rovině. Když jsme pak později letěli na Floridu 
s dětmi, dopadlo to tak, že děti dostaly od cel-
níků nějaké mini dárečky a navíc si mohly dát 
samy vstupní razítka do svých pasů. Takže 
jsme  zažili zcela odlišný přístup.“

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (30. díl)  

Hana Štulajterová s bratrem 
Hynkem Stříteským
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Umějí Vaše děti dobře česky, čtou české kni-
hy, znají krtečka, Červenou karkulku a třeba 
tvarohové buchty nebo svíčkovou? 
„Erik a Sára mají češtinu jako první jazyk. Na-
vštěvují takzvanou Evropskou školu, ve které se 
nacházejí jazykové sekce všech unijních zemí. 
Takže je zde česká sekce, stejně jako španělská 
nebo německá. Část výuky probíhá v rodném 
jazyce a na část výuky se promíchají všechny 
jazykové sekce, vytvoří malé skupinky a mají 
společně třeba angličtinu, francouzštinu nebo 
zeměpis. Škola má přes tři tisíce žáků a navště-
vují ji děti od mateřské školky do maturity. Sna-
ží se zajistit, aby si každý mohl udržet svůj rod-
ný jazyk a tradice, a zároveň stírá jakékoliv ná-
rodnostní předsudky. Dětem je v podstatě 
jedno, jestli hrají kopanou nebo na honičku 
s francouzským klukem či německou holčič-
kou. A tato multikulturní rozmanitost přispívá 
k jejich tolerantnosti a rozšiřuje jim obzory.
Škola má i knihovnu s českými knížkami, takže 
děti se setkávají s českými autory odmalička. 

Školní jídelna se pokusí čas od času uvařit jíd-
lo tradiční pro konkrétní unijní zemi, ale svíč-
ková uvařená belgickým kuchařem prostě 
za moc nestojí. 
O to více jsou pak děti vděčny svým prarodi-
čům, kteří se jim vydatně snaží tyto kulinářské 
nedostatky vynahradit.“

Už jste si našla čas a navštívila svitavské mu-
zeum, které je tři čtvrtě roku „pod taktovkou“ 
Vašeho bratra Hynka?
„Bohužel ne, ale moje děti mě plně zastoupily, 
a z výstavy praček nebo betlému, stejně jako 
z  dílniček, byly nadšené.“

Ptám se téměř všech světáků: vracíte se 
do Svitav?
„Navštěvuji své rodiče v nedalekém Ostrém Ka-
meni, jezdím sem ráda, i když z Bruselu to nejde 
tak často a lehce, jak by si zasloužili. Na Svitav-
sku jsem prožila dětství a dospívání a s tím to 
bude navždy spojeno.“    Petra Soukupová

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

OD POLOVINY BŘEZNA V PRODEJI OVOCNÉ DŘEVINY A RŮŽE
JARO 2021

- široký sortiment opadavých i stálezelených keřů a stromů
- azalek, rhododendronů a jiných vřesovištních
- jehličnanů v balech i kontejnerech
- živé ploty stálezelené i opadavé
- skalničky, trvalky, traviny
- balkonovky a jiné
- nabízíme substrát- nabízíme substráty, rašelinu, mulčovací kůru, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin

VLASTNÍ PRODUKCE NEBO OD PŘEDNÍCH ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

PO-PÁ od 7:00 do 17:00
SO od 8:00 do 11:30
Strakov 22, 570 01, Litomyšl

www.ars-vavrin.czars-skolkastrakov@centrum.cztel.:461 639 001

Milí čtenáři,
velmi nás těší váš zájem o rubriku Svitav-
ských světáků, která se v poslední době 
stala pravidelnou součástí svitavského 
zpravodaje. Už jsme pro vás vyzpovídali 
tři desítky zajímavých lidí celé řady pro-
fesí. Pokud máte ve svém okolí někoho, 
o němž si myslíte, že by si zasloužil ob-
jevit se v rubrice Svitavští světáci, pošle-
te nám svůj tip či tipy na mailovou adresu 
souteze@svitavy.cz. Všem tipům se bu-
deme  společně se členy redakční rady 
věnovat. Z došlých mailů vylosujeme tři, 
jejichž pisatelé dostanou dárkový balíček 
z informačního centra. 
Těšíme se na vaše tipy a děkujeme za ně! 

Redakce
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SVČ Tramtáryje
Vážení rodiče, milé děti,
v minulém čísle Našeho města jsme vás infor-
movali o naší nabídce letních táborů. Velice 
nás potěšil váš zájem o naše tábory, i když 
z důvodu ukončení projektu na podporu za-
městnanosti cena za příměstský tábor výrazně 
narostla. V současné době máme v příměst-
ských táborech už pouze několik málo volných 
míst. Aktuální informace o volných místech 
v příměstských táborech můžete sledovat 
na www.svcsvitavy.cz.
Co se týče letního pobytového tábora ve Svra-
touchu, tak zájem byl také obrovský a během 
pěti dnů se podařilo všechna volná místa ob-
sadit. Za to jsme také velmi vděčni. Pro lepší 
komfort na naší táborové základně ve Svratou-
chu plánujeme několik investičních akcí. 
Do letních prázdnin kompletně opravíme 
všechny zpevněné plochy okolo srubu, zakou-
píme nový velkoprostorový party stan o veli-
kostech 8x9 metrů, opravíme hlavní místnost 
ve srubu a pokud budeme mít dostatek fi-
nančních prostředků, vybudujeme nové zá-
dveří a další skladovací prostory. Zkrátka plánů 
máme hodně, nezbývá nic jiného, než si přát, 
aby se všechny plánované tábory a akce moh-
ly uskutečnit. Už se moc těšíme na léto! 

Ondřej Komůrka

MC Krůček
Vzhledem k epidemiologické situaci i v březnu 
pokračujeme v online aktivitách, které pro vás 
na každý týden připravujeme. Od 22. února 
jsme se pro vás rozhodli otevřít hernu pro in-
dividuální návštěvy jednotlivých rodin. Více 
informací a odkaz na rezervační systém nalez-
nete na našem webu www.kruceksvitavy.cz 
a facebooku www.facebook.com/mckrucek.
I nadále funguje možnost využít individuální 
konzultace v našich odborných poradnách – 
vzhledem k tomu, že nemůžeme nyní realizo-
vat ověřený kurz pro předškoláky, můžeme 
nabídnout například služby pedagogické po-
radny. Dále funguje poradna sociálně-právní, 
laktační ad. Všechny poradny jsou dostupné 

po předchozím objednání na obvyklých kon-
taktech. Dále funguje také podpůrná skupina 
kojících a nosících maminek zaměřená 
na kontaktní rodičovství. Na březen chystáme 
také další z venkovních her s Krůčkem. Tento-
krát půjde o velkou jarní hru s tématem z Po-
hádky do pohádky a s krásnou odměnou pro 
každého účastníka. Podrobnosti a více infor-
mací včas zveřejníme. 
Případné dotazy k aktuálnímu dění či provozu 
vám rádi zodpovíme také na telefonním čísle 
724 150 215 nebo na e-mailu: materskecent-
rum@kruceksvitavy.cz.
Dobrovolnické centrum Krůček i v této neleh-
ké době funguje! I nyní hledáme a vysíláme 
dobrovolníky do neziskových organizací ze 
Svitav a okolí. Organizace, které v této době 
dobrovolníky potřebují a můžete se v nich an-
gažovat i vy, je např. organizace Děti patří 
domů, Svitavská nemocnice, Domov na roz-
cestí, Charita Svitavy a po domluvě další. Pro 
více informací o možnostech dobrovolnictví 
nás kontaktuje na dobrovolnickecentrum@
kruceksvitavy.cz nebo telefonu 604 291 490. 
Dobrovolníkem se může stát každý, komu je 
více než 15 let a má čistý trestní rejstřík. 

Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů
Tablety pro osamělé seniory
Přestože Vánoce jsou již za námi, svitavský 
klub seniorů potěšil dárek od Nadace Charty 
77, ve kterém bylo 8 tabletů. Ještě větší radost 
ale udělal vybraným osamělým seniorům, 
když jim byl slavnostně předán.
Sérii školení zajišťovali lektoři spolku Moudrá 
Sovička v druhé polovině února a všichni ob-
darovaní jsou dnes již zdatnými uživateli. Díky 
společnému projektu „Tablety pro osamělé 
seniory“ Nadace Vodafone Česká republika, 
Moudrá sovička z. s. a Nadace Charty 77 mají 
možnost si senioři pomocí moderních techno-
logií obohatit svůj každodenní život a spojit se 
svými přáteli a blízkými.  Milena Brzoňová

ZO Kardio Svitavy
Těšme se na setkávání
V tomto měsíci si připomeneme rok, kdy 
do našich životů zasáhla skutečnost, která ne-
představitelně změnila způsoby, zvyklosti 
a do té doby skálopevné jistoty života. Setká-
vání s rodinou, sousedy, návštěvy kulturních 
akcí, přátelská posezení, společné akce a dal-
ší, dostaly regulativy, výrazně omezující jejich 
dosavadní průběh.
Je potřeba poděkovat všem, kteří po „naděle-
né“ situaci pomáhali a pomáhají bližním. Sluší 
se poděkovat všem, kteří zajišťují doposud fun-
gující zásobování, chod dopravy a podobně. 

Těm, kteří se starají o naše zdraví, lékařům, se-
strám, zdravotníkům, nechceme zapomenout 
na odborné lékaře a sestřičky, kteří se starají 
o nás kardiaky. Svůj zájem projevují naši členo-
vé starostlivostí a péčí o sousedy, kamarády.
Pro členy ZO Kardio to znamenalo drakonic-
kou změnu v uskutečnění plánů akcí.  V době, 
kdy byla uvolněna nařízení regulující život, se 
podařila například plavba lodí po Baťově ka-
nále s návštěvou hřebčína v Napajedlích, ná-
vštěva Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. 
Několik vycházek, například z Chocně, podél 
Orlice do Brandýsa nad Orlicí, účast na Memo-
riálu J. Hamerníka v Borové. Samostatně se 
členové setkávali jen při vycházkách do okolí 
svých měst.
Milí přátelé, hledejme nejen v okolí, ale i u sebe 
potěšení z každého dne a těšme se na setká-
vání s rodinou, kamarády, blízkými. Užívejme 
si již brzy probouzející se přírody, která jediná 
má schopnost nám být nápomocna.
S nadějí vyhlížíme přicházející jaro, ve kterém 
- všichni doufají - přijde změna umožňující 
návrat ke známým způsobům života, jež nás 
provázely do loňského března.
Výbor ZO Kardio připravil plán akcí na celý rok, 
jen jeho naplnění je závislé od možností, jaké 
budou, pro jejich uskutečnění.
Jako „ochutnávku“ uvedeme několik. Výlet 
vlakem do Brna s návštěvou památek, vycház-
ka kolem rybníků v Poličce. V poznávání okol-
ních měst je cílem Moravská Třebová, Litomy-
šl a nedaleký Růžový palouček, Vysoké Mýto 
s Muzeem karosářství nebo další výlet vlakem 
do Pardubic.
O konání plánovaných akcí budou členové ZO 
Kardio informováni obvyklým způsobem.                                                                                         

Josef Zavřel                             

Skautské středisko Smrček
Skauti nezahálejí ani v této době, 
ve Svitavách jich je stále více!
Během více než 30 let svobodného skautingu 
jsme si zvykli, že naše klubovny jsou plné dětí, 
jezdí se na výpravy a tábory. Nikdo nepředpo-
kládal, že by se to mohlo změnit. Celosvětová 
pandemie se však dotkla i našeho fungování. 
Klubovny jsou nyní prázdné a na výpravy nikdo 
nejezdí… Nechceme ale zahálet! Každý se těší 
na tábory, a naši vedoucí je proto zevrubně 
připravují. Schůzky probíhají online. Není to 
jako dovádět na hřišti či v lese, ale naše spo-
lečenství žijí. Ti nejstarší se pustili do rekon-
strukce našich nových kluboven. A to není vše. 
Naše středisko stále roste! Počet registrova-
ných členů se vyšplhal ke 130. To je o 11 více 
než v předchozích dvou letech. 

Pokračování na straně 15

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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NEJEN PRO PODNIKATELE

Pokračování ze str. 14 
Z tohoto čísla je hned 80 členů mladších 15 
let. Kromě toho máme také 30 „roverů“ (větši-
nou středoškoláci starší 15 let, kteří dále po-
kračují ve schůzkové a jiné činnosti). Počet 
dospívajících členů Junáka ve Svitavách je 
nadějí, že bychom v budoucnu mohli zakládat 
nové oddíly. Snad se nám tento sen podaří 
jednou splnit.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří naši 
činnost podporují. Věříme, že již brzy bude-
me moct být součástí bujarého svitavského 
života. Za středisko Smrček ve Svitavách 

David Marhold 

Svitavy 2040
Ve Svitavách se objeví fotografické putování 
po Americe
Od pondělí 15. února je možné na plakátova-
cích plochách ve Svitavách potkat záběry z fo-
tografického putování po Americe umělce 
Štěpána Jílka. Jednotlivé zastavení z autorovy 
cesty z Kanady do Mexika překvapí na neče-
kaných místech po celém městě, zájemci se 
ale mohou vydat také na cílenou pouť po sto-
pách a příbězích spolu s autorem.
Mezi reklamou a vizuálními prvky, které jsou 
pro tento typ ploch typické a často je již ani 
nevnímáme, se nečekaně představí výběr 
fotografií nazvaný “ Záblesk nad Amerikou ”. 
Projekt vznikl v době pandemie a zavřených 
hranic jakožto neotřelá forma prezentace fo-
tografií z cest po Americe a zážitků spoje-
ných s ní.
Štěpán Jílek, absolvent brněnské Fakulty vý-
tvarných umění, se ve své tvorbě dlouhodobě 
zaměřuje na fotografie z cest a poutí, doku-
ment i díla spjatá s krajinou, či rodným krajem 
Vysočinou. Stejně tak se na výběru fotografií 
pro svitavský projekt představí momenty z pu-
tování, každodenního života na cestě, ale i por-
trétní fotografie či záběry americké krajiny.
“Baví mě zachycovat a vyprávět mikropříbě-
hy spjaté s putováním. Díky zavřeným gale-
riím a nemožnosti cestovat jsem ale začal 
přemýšlet o jiném způsobu představení 
svých děl ve veřejném prostoru,” dodává 
k projektu autor.
Současnou podobu dostal projekt ve spolu-
práci s Lukášem Brýdlem ze spolku Svitavy 
2040.
Inspiroval je k tomu právě motiv poutě, kterou 
mohou zájemci symbolicky následovat při 
procházení jednotlivých míst s fotografiemi. Ty 
ale fungují také samostatně jako zastavení, či 
překvapivý prvek v městském prostředí, který 
může diváka vytrhnout z každodenního stere-
otypu a zároveň mu alespoň symbolicky 
umožňuje cestovat. Petra Widžová

Podnikáte či plánujete podnikat?  
Nabízejí pomocnou ruku 
Setkali jsme se s Hanou Štěpánovou, projektovou manažerkou z P-PINK. Zde jsou nejčastější 
otázky, které jsou pokládány v souvislosti s Pardubickým podnikatelským inkubátorem a jeho 
službami. 

Můžete nám trochu představit, co jste za firmu?
„Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším 
zájmem. Celý název je Pardubický podnikatel-
ský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubi-
cích a organizace pracuje pro území celého 
Pardubického kraje. Naším úkolem je pomáhat 
podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.“

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst 
dál?
„Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je něko-
lik zaměstnanců, které to v současné práci 
nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to 
může být i pro šikovné studenty, kteří již 
v době studia chtějí začít pracovat „na svém“.“

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by 
to zkusit uplatnit jako podnikání, ale nevědí, 
jak na to?
„Napadá mě při vaší otázce takový příklad: 
Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, 
všichni to chválí a ona neví, zda by se tím moh-
la uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem na-
bízíme akademii začínajícího podnikání.“

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato 
žena našla odvahu se přihlásit.
„Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto 
případě nahrává na smeč. Zájemce nemusí ani 
opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná 
se o sérii online přednášek od zkušených lek-
torů z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas 
poslouchat přednášku „naživo“, tak si ji mohou 
vyslechnout ze záznamu.“ 

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned 
tolik času věnovat školením před začátkem 
podnikání, je i jiná možnost?
„Ano, zájemce o podnikání může u nás v inku-
bátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, ab-
solvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak 
k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se 
svým nápadem.“

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
„Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných 
přednášek „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky 
budou probíhat online každé 3. úterý v měsíci 
napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Téma-
ty jsou například podnikatelský plán, finance, 
komunikace, právo, marketing offline, pojiště-
ní, měkké dovednosti, obchod a marketing 
online. Přihlásit se mohou na odkaze viz qr kód 
a na jejich e-mail zašleme informace k probí-
hajícím akcím.“

Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný 
„špíček“?
„Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ 
a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro 
intenzivní, komplexní a dlouhodobější syste-
matickou práci s konkrétním projektem, kde 
výsledkem je prosperující firma.“

Informací je spousta, ale co když potřebuji 
s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se 
přihlásím na jakýkoli webinář, nebo když po-
třebuji něco jiného kolem podnikání?
„Pokud potřebujete poradit, co je pro vás 
vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledá-
te kontakt na nás, tak sledujte naše stránky 
p-pink.cz a náš FB P-PINK.  Nabízíme i další 
služby jako například sdílené kanceláře, virtu-
ální sídlo firmy a podobně.“

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služ-
by P-PINK zaplatí?
„P-PINK je organizace, která pracuje pro úze-
mí celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny 
z valné části Pardubickým krajem a městem 
Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby 
kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatel-
ského prostředí. Většina našich služeb je zdar-
ma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem 
za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje 
v místě svého sídla podnikatelům placené zá-
zemí formou sdílených kanceláří, takzvaný 
coworking. Dále má k dispozici pro jakoukoli 
organizaci jednorázový či opakovaný proná-
jem jednací místnosti a konferenční místnosti. 
Podnikatelským subjektům nabízíme také zří-
zení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.“

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc ne-
potřebují, ale rádi by své zkušenosti předáva-
li dál, mohou se na vás obrátit?
„Ano, stále hledáme další odborníky, mentory 
a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme 
do našich aktivit a mohou tak předávat dál své 
získané zkušenosti.“  (red)

P-PINK, přihlášení 
k PODNIKÁNÍ od A do Z
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Fotbalové středisko
Přes komplikovanou dobu se fotbalovému klu-
bu podařila významná věc. V polovině února 
ve vedení fotbalového klubu přivítali informaci, 
že v rámci licenčního řízení FAČRu byl TJ Svi-
tavy přidělen statut Sportovního střediska mlá-
deže Krajského fotbalového svazu. Fotbalový 
klub se tak zařadil mezi 39 klubů v ČR, kteří 
statut získali. Velké poděkování patří všem, kte-
ří se podíleli na přípravě administrativy a všech 
podmínek licenčního řízení. Největší díl práce 
na přípravě a realizaci všech podmínek měl tým 
okolo sportovního manažera Luďka Hnáta. Na-
plňuje se tak klubový cíl práce s mládeží ve Svi-
tavách a okolí i v regionu Svitavska. Ve fotbalo-
vém klubu věří, že výchovou talentované mlá-
deže pomůžou k rozvoji fotbalu ve městě, kraji 
i v celé republice.  Pavel Čížek
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Tuři budou hrát skupinu A2
Série výher z přelomu roku se zastavila na čís-
le čtyři. V zápasech proti Hradci Králové a Ko-
línu si totiž Tuři připsali prohry. V Hradci Králo-
vé po vyrovnaném průběhu v závěru domácí 
odskočili a došli pro výhru 87:79. V dalším 
venkovním utkání na půdě Kolína byl průběh 
opačný. Kolín si rychle vytvořil dvouciferné ve-
dení a diktoval tempo utkání. V úplném závěru 
se už jen podařilo zkorigovat výsledek 
na 84:80.
Po těchto zápasech navíc liga změnila nad-
stavbovou část. Místo původních skupin A1 
pro osm týmů a A2 pro čtyři týmy došlo 
ke změně. Obě skupiny budou pro šest týmů. 
Tím se velmi zkomplikoval boj o elitní skupinu, 
která by zajistila jistotu play-off. Svitavští by 
museli vyhrát zbylá tři utkání a ani to by nepři-
neslo jistotu postupu.
V domácím utkání proti Olomoucku díky vy-
dařené první polovině, i přes nepovedou třetí 
část, z toho byla výhra 80:72. A v následujícím 
zápase v Děčíně po velmi povedeném výkonu 
si Tuři došli pro výhru 70:85. Před posledním 
kolem bylo stále ještě jedno nejasné místo 
ve skupinu A1. Bylo jasné, že to bude někdo 

z Pardubického kraje: buď Pardubice, nebo 
Svitavy. Pardubičtí na tom byli lépe a měli o vý-
hru víc. K jistotě postupu jim stačilo porazit 
předposlední Ostravu na jejich palubovce. 
V případě rovnosti výher by postoupili Tuři, a to 
díky lepší vzájemným zápasům. 
V posledním kole na naši palubovku dorazilo 
Brno s bývalým koučem Růžičkou. Ten svůj 
tým připravil dobře a už v prvním poločase 
vedli Brněnští o 15 bodů. Díky povedenému 
vstupu do druhé půle to po sedmi minutách 
bylo o 3 body a naděje pro Tury ještě nezhas-
la. Bohužel to bylo maximum a soupeř odsko-
čil na konečných 77:92. Tato prohra definitivně 
přisoudila Turům skupinu A2 a nic platná ne-
byla ani prohra Pardubic v Ostravě o 3 body.
Bude z toho boj o předkolo play-off. Po dese-
ti zápasech nadstavby tým ze sedmého místa 
vyzve tým na desátém místě a druhá dvojice 
bude mezi osmým a devátým týmem. Po dvou 
zápasech tým s lepším skórem postoupí 
do play-off. A týmy na posledních dvou mís-
tech mají jistotu udržení se v soutěži, protože 
baráž byla v tomto roce zrušena. 

Martin Novák

Eliška Červená  
ve víceboji dospělých
Českému atletickému svazu se podařilo uspo-
řádat Mistrovství republiky ve víceboji mužů 
a žen. Mezi špičkové závodníky se svými vý-
kony nominovala i dorostenka Eliška Červená. 
Byl to první letošní ostrý start i její premiéra 
„dospěláckých“ překážkách a s koulí vážící 4 kg. 
Výsledkem bylo 12. místo s celkovým součtem 
3336 bodů. Výsledky v disciplínách 60 m př. 
9,22 s., výška 159 cm, koule 4 kg 9,95 m, dálka 
5,18 m 800 m 2:36.60 min.
Elišce jsme zajistili alespoň základní podmín-
ky pro přípravu. Jako členka Sportovního cen-
tra mládeže dostala profesionální smlouvu, 
aby mohla trénovat ve vnitřních prostorech 
Šapitó a posilovny. Její další příprava se bude 
soustředit na získání limitu pro start na letním 
Mistrovství Evropy U18.  Josef Marek

Ze svitavských hřišť k extralize a dál
Asi nemá cenu si stýskat, že stejně jako ostatní 
sportovci i našich víc jak 400 domácích volej-
balistů čeká, čeká, kdy už konečně… A přece, 
dva naši odchovanci i v současnosti trénují, hra-
jí, „svému“ sportu se věnují naplno. V 15 letech 
totiž přešli do sportovních center mládeže ex-
traligových velkoklubů a dnes jsou členy týmů 
dospělých. I když jsou na úplném začátku vo-
lejbalové kariéry v kategorii dospělých, mají se 
Klára Melicherová (na fotce druhá zleva), i Jakub 
Kočvara (v černém dresu) čím pochlubit.

Klára Melicherová (2003) – začínala v příprav-
kách, jako žákyně dosáhla se svým týmem 
na medaile v krajských přeborech, byla člen-
kou krajského centra mládeže a Pardubický 
kraj reprezentovala na Olympiádě dětí a mlá-
deže. Extraligové soutěže dorostu již absolvo-
vala ve  Šternberku a v této sezóně obléká 
dres týmu žen UP Olomouc, který obhajuje 
mistrovský titul. Ačkoliv v kategorii žen stojí 
na úplném začátku volejbalové kariéry, zažila 

již s týmem 8. února vítězství v Českém pohá-
ru a v této sezóně dostala i příležitost účastnit 
se s týmem obou turnajů Champions league. 
Zkušenost, jaká se jen tak nenaskytne.

Jakub Kočvara (2002) – volejbalové začátky 
prožil v našem oddílu. Medaile vozil ze soutěží 
v „trojkách“ i z celostátních festivalů v Barev-
ném minivolejbalu, v mladších i starších žácích 
byl přeborníkem kraje, účastníkem Mistrovství 
ČR. Také on úspěšně reprezentoval Pardubický 
kraj  na Olympiádě dětí a mládeže. V 15 letech 
přešel do sportovního centra mládeže Volejbal 
Brno a za tento klub hrál extraligu kadetů i ju-
niorů. V sezóně 2019/20 naposledy hostoval 
v našem oddílu v 1. lize juniorů. Aktuálně je 
členem extraligového týmu mužů a snaží se 
„porvat“ s náročným přechodem z mládežnic-
kého volejbalu do „chlapského“. Ostruhy získá-
vá v utkáních Českého poháru, příležitost za-
číná dostávat už i v samotné extralize. 

Marcela Sezemská


