
1 

Farmářské trhy
S příchodem jarního období se přiblížil také 
začátek letošních farmářských trhů. Pokud 
to epidemiologická situace umožní, jejich 
začátek je v letošním roce plánován na středu 
21. dubna, přičemž budou pokračovat v tý-
denních intervalech tak jako v minulých 
letech. Pořadatelé předpokládají, že farmář-
ské trhy potrvají opět do listopadu. Sorti-
ment zboží a dodržování hygienických 
pravidel při prodeji zboží bude vycházet 
z aktuální situace. Další informace vztahu-
jící se ke konání budou před zahájením 
farmářských trhů zveřejněny na webových 
stránkách města, facebooku a na dalších 
informačních kanálech. Rudolf Grim
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Normální Velikonoce?
Před nedávnem proběhla médii hláška jednoho z vládních činitelů, že letošní Velikonoce ne-
budou normální. Vedlo mne to k přemýšlení nad tím, co jsou normální Velikonoce. Kdybychom 
podnikli anketu s touto otázkou, hádám, že odpovědi by byly dost různé. Pro někoho je nor-
mální pomlázka, pro jiné zdobení, případně schovávání vajíček, pro další rodinný výlet, já bych 
přidal sváteční velikonoční bohoslužby. A to je jen chabý výčet. Stačilo by se rozjet s otázkami 
po naší zemi a škála odpovědí by byla nepřeberná. Co je normální? Zkuste vysvětlit klasickou 
českou pomlázku pár kilometrů na západ od hranic. Vsadím se, že za normální vás nebude 
považovat nikdo. 

Ze své podstaty je každý svátek připomenutím 
a slavením něčeho výjimečného. V našich Ve-
likonocích se mísí tradice různé. Jsou to pra-
staré slavnosti jara, procitnutí přírody ze zim-
ního spánku, ovšem také křesťanské připomí-
nání zcela nenormální události Kristova 
vzkříšení a v neposlední řadě připomínání 
stejně nenormálního vysvobození židovského 
národa z egyptského otroctví. Mimochodem 
český název Velikonoce se váže právě k obě-
ma velikým nocím židovského i křesťanského 
svátku. Ať už máme vztah k jednotlivým tradi-
cím a jejich obsahu jakýkoli, můžeme si všim-
nout, že ve všech případech jde o oslavu ně-
čeho mimořádně nového. I to, že se příroda 
probouzí k novému životu, je přece zázrak, 
na kterém nemáme žádnou zásluhu.
Letošní Velikonoce budou jiné, než byly loň-

ské, které byly jiné, než ty před tím. Některé 
pojmy získávají v našem čase nové významy, 
jako třeba pozitivní a negativní. Přeji tedy nám 
všem nenormální prožití Velikonoc, spojené 
třeba s novým poznáním, novou náplní, novým 
pochopením, novým povzbuzením, novým 
zážitkem – přes všechny těžkosti, bolesti a trá-
pení, které tento čas přináší. 

Filip Keller, farář církve evangelické

Na fotografii nahoře je pašijový betlém, který 
zachycuje scénu Ježíše Krista v Getsemanské 
zahradě a jehož restaurování nyní připravují 
římskokatolická farnost a městské muzeum.
Svitavy měly začátkem 20. století přezdívku 
Město betlémů, pracovalo zde několik bet-
lémářských spolků a řezbářských rodin. Na ta-
kové kulturní dědictví můžeme být hrdí.
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Květná Zahrada byla nominována  
na evropskou cenu
Evropská síť pro rozvoj venkova pořádá již několik let soutěž s názvem „Rural Inspirational 
Awards“, ve které se snaží ocenit evropské lokální zemědělce. Letos se do soutěže zapojí i Květ-
ná Zahrada, z. ú.

Organizace založená již v roce 2005 se zamě-
řuje na efektivní pomoc a podporu rizikových 
a ohrožených dětí a jejich rodin a mladých lidí, 
kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné vý-

chovy, vracejí se z jiných zařízení pro péči 
o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody 
ochranné léčby nebo jsou v obtížné životní 
situaci. Reaguje tak na potřeby okolních měst 
v oblasti sociální prevence.

Město Svitavy od samotného vzniku podporu-
je a spolupracuje s Květnou Zahradou. Kromě 
pravidelného ročního finančního příspěvku, 
který se pohybuje do výše 100 tisíc korun 
a z něhož mohl být v letošním roce dokončen 
přístřešek pro tažné koně, se jedná také o na-
bídky spolupráce v oblasti poradenství.
Květná Zahrada je známá především svými pro-
dukty. Vyhlášená sýrárna se specializuje zvláš-
tě na zrající sýry, po 7 letech fungování se podle 
slov vedoucího zařízení Mgr. Ferdinanda Radit-
sche „letos odhodlali zariskovat a spustili výro-
bu sýru z nepasterovaného kravského mléka“. 
Kromě sýrárny ale disponuje zařízení také vlast-
ní moštárnou či sušárnou ovoce. Patří pod něj 
také obchod se smíšeným zboží v obci Květná, 
kde taková služba nějaký čas chyběla. Zajíma-
vostí je, že budova tohoto obchodu byla zkon-
struována ze starého lodního kontejneru. U to-
hoto obchůdku je také v létě obrovským hitem 
zmrzlina, jak jinak než vlastní výroby.
V současné době lze podpořit Květnou Zahra-
du nákupem nejen přímo na statku v prodejním 
okénku či v obchodě v Květné, ale například 
také na portálu Rohlík.cz, kterému doplňují pra-
covníci Květné Zahrady zboží hned do dvou 
skladů a v nejbližší době by rádi začali nabízet 
na tomto portále výrobky i pro Prahu. Držíme 
palce a ať se i nadále daří!  Jiří Johanides

Autokino Cihelna Cinema Svitavy je zpět!
Milí přátelé, mám pro vás dobrou zprávu! 
Po pěti měsících a pěti dnech, tedy po sto šesti 
a padesáti dnech opět promítáme filmy pro vás. 
Opět v areálu svitavské Cihelny. Naposledy to 
bylo 28. října 2020 s Šarlatánem. A nyní 2.dubna 
2021 opět začínáme Šarlatánem – filmem, který 
zvítězil na letošních Českých lvech. Vlastně celý 
duben představujeme české filmy, které uspěly 
na Lvech – vždy v pátek. A k tomu v sobotu nej-
novější dětské filmy a taky jednu z nejoblíbeněj-
ších digitalizovanou, již 36 let starou (nebo spíš 
mladou) pohádku S čerty nejsou žerty. 
Vstupné na všechna představení 200 Kč za jed-
no auto. Časy začátků představení jsou orien-
tační, začínáme vždy po setmění!
Autokino najdete v areálu Cihelny Svitavy. Sa-
motný areál se otevírá hodinu před začátkem 
promítání. Prosíme všechny účastníky, aby při-
jeli s předstihem. V areálu bude obsluha, která 
vám ukáže, kam máte zaparkovat. Buďte pro-
sím trpěliví a ohleduplní k ostatním. K dispozi-
ci budou mobilní toalety a odpadkové koše.
Jak naladím zvuk? Na autorádiu si naladíte FM 
frekvenci 96,7 MHz. Pokud nemáte v autě rádio 
nebo se bojíte o baterii, můžete použít mobil 
s připojenými sluchátky. Stačí si stáhnout funkč-
ní aplikaci, která chytá FM signál.
Co mám dělat po skončení promítání? Areál 
opouštějte ihned. Obsluha při odjíždění už 
auta nijak nekoriguje.
Věřím, že se potkáme v našem autokině a po dlou-
hé době si užijeme společně veřejné promítání. 
Tolik nám to všem chybí…  Petr Mohr

Tady je program našeho autokina 
Cihelna Cinema na duben:
———————————————
2. 4. (pá) ve 20:00 hodin
Šarlatán 
(ČR, Polsko, Irsko, Slovensko 2020)
———————————————
3. 4. (so) ve 20:00 hodin
Princezna zakletá v čase (ČR 2020)
———————————————
4. 4. (ne) ve 20:00 hodin
S čerty nejsou žerty  
(Československo 1984)
———————————————
9. 4. (pá) ve 20:00 hodin 
V síti (ČR 2020)
———————————————
10. 4. (so) ve 20:00 hodin
Addamsova rodina (USA 2019)
———————————————
16. 4. (pá) ve 20:00 hodin
Modelář (ČR 2020)
———————————————
17. 4. (so) ve 20:00 hodin
Hurá do džungle (Mauricius 2020)
———————————————
23. 4. (pá) ve 20:00 hodin
Krajina ve stínu (ČR 2020)
———————————————
24. 4. (so) ve 20:00 hodin 
Pinocchio (Itálie, UK, Francie 2019)
———————————————
30. 4. (pá) ve 20:00 hodin 
3Bobule (ČR 2019)
———————————————

INFORMACE Z MĚSTA

Bohoslužby  
v období Velikonoc
Evangelická církev
Velký pátek v 9:30 hodin
Velikonoční neděle v 9:30 hodin
v kostele sv. Josefa (Červený kostel) 
za dodržení aktuálních podmínek (v době 
psaní tohoto pozvání: maximálně 10 pro-
cent kapacity k sezení a klasické 3R)

Pravoslavná církev
pátek 30. 4. 2021 v 18:00 hodin 
– Velkopáteční večerní
neděle 2. 5. 2021 v 9:00 hodin 
– Neděle Paschy, Vzkříšení Kristovo
v pravoslavné kapli sv. Jiří, ulice Nádražní
Počet účastníků bohoslužeb je omezen 
aktuálními epidemiologickými opatřeními.

Římskokatolická církev
Květná neděle 28. 3. 
v 9:00, v 10:30 a v 16:30 hodin
Zelený čtvrtek 1. 4. v 18:00 hodin
Velký pátek 2. 4. v 18:00 hodin, 
celý den bude kostel otevřen
Bílá sobota 3. 4. v 19:30 hodin, 
od rána kostel otevřen celý den
Neděle (Vzkříšení) 4. 4. v 9:00, v 10:30  
a v 16:30 hodin, pondělí velikonoční 
5. 4. v 9:00, v 10:30 a v 16:30 hodin
pouze ve farním kostele Navštívení Panny 
Marie (na náměstí) ve Svitavách
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Z útulku v Lačnově se všichni psi  
vracejí zpět ke svým majitelům
Městský útulek od ledna operuje na území města Svitavy, přesněji v městské části Moravský Lač-
nov. Po zásadních úpravách prostoru prošel útulek kontrolou Krajské veterinární správy, která 
zároveň vydala i doklad o registraci útulku ke dni 14. ledna 2021.

Útulek v areálu nacházejícím se 
za hřištěm pro discgolf je oplocen, 
umístěny v něm jsou celkem čtyři 
venkovní kotce se zateplenými 
boudami s možností dodatečného 
vytápění pomocí výhřevných pod-
ložek a nechybí u nich ani osvětlení. 
K venčení psů umístěných v útulku 
slouží i přilehlý prostor kynologic-
kého cvičiště, který dnes není jinak 
využíván. Z této části budou také 
během roku odstraněny staré kot-
ce, jež původně sloužily pro umís-
tění psů členů kynologické orga-
nizace.

V útulku je myšleno i na psy choulostivější. Pro 
ně byla do areálu umístěna buňka vybavená 
elektrickým topením, osvětlením a sprchovým 
koutem pro zajištění odpovídající hygieny 
umístěných psů. Tato buňka je zároveň i skla-
dem krmiva. K 15. března bylo do městského 
útulku umístěno celkem 5 psů, přičemž nej-
delší pobyt před návratem k majiteli trval 7 dní. 
Svoji cestu zpět k majiteli zatím našli všichni 
pejsci. Z dosavadní spolupráce má odbor ži-
votního prostředí dobré zkušenosti a práci 
Bohumila Makovského si pochvaluje.
Majitelé ztracených psů mohou využít kontak-
tu na správce útulku Bohumila Makovského, 
tel. 602 425 210. Útulek slouží pouze pro ztra-
cené a opuštěné psy v katastru města Svitavy. 
Obyvatelé Svitav, kteří si osvojí psa z městské-
ho útulku a který do něj byl umístěn, jsou osvo-
bozeni od poplatku ze psa. Jiří Johanides

Očkovací centrum funguje na výbornou
V lednu letošního roku jsme byli svědky zahá-
jení provozu očkovacího centra, které převzalo 
roli nejnavštěvovanějšího místa v kulturním 
centru Fabrika. Je to paradox a pro některé tře-
ba i smutný pohled, ovšem my jsme především 
rádi, že se daří očkovat a vše funguje, jak má.
Březen přizval do očkovací struktury také prak-
tické lékaře, kteří projevili zájem očkovat své 
pacienty, a také otevřel brány centrálního rezer-
vačního systému i pro seniory nad 70 let a pe-
dagogy. Přehled lékařů zapojených do očková-
ní uvádíme na webu města Svitavy. V době 
uzávěrky tohoto čísla jsou v centru očkovány 
ročníky narození 1951. Právě ročník narození 
zájemce je rozhodující ve věci termínů a pořadí. 
Jde se tedy od starších k mladším.
Očkovací centrum ve Svitavách za současné 
situace zvládne za jeden den proočkovat až 

250 zájemců, ovšem ne vždy je toto číslo do-
sažitelné, neboť jsme závislí na počtu distribu-
ovaných vakcín z centrálního systému. V přípa-
dě většího přísunu vakcín jsme schopni navýšit 
kapacity o dalších zhruba 100 zájemců.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zaslu-
hují o precizní chod očkovacího centra. I zpět-
ná vazba návštěvníků hlásá jednu chválu 
za druhou, a pro nás, stejně jako pro personál 
centra, je to velice potěšitelné a odměňující. 
Nadále připomínáme, že zájemci o očkování 
mohou využít státní či krajské bezplatné linky 
na číslech 1221, případně 466 026 466. Když 
jdete na očkování, nezapomeňte si vzít občan-
ský průkaz, průkaz pojištěnce a vyplněný for-
mulář (k dispozici na webu města Svitavy 
www.svitavy.cz), případně alespoň seznam 
užívaných léků.  Jiří Johanides

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Celou Českou republiku čeká na přelomu mě-
síců března a dubna sčítání lidu. Rozhodným 
okamžikem pro letošní sčítání je půlnoc z pát-
ku 26. března na sobotu 27. března. Co roz-
hodný okamžik znamená? Určuje, kdo vše 
sčítání podléhá:
 • každá fyzická osoba, která má v rozhodný 

okamžik na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nebo které byl na území ČR udělen azyl, 
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

 • každá další fyzická osoba, která je na území 
České republiky v rozhodný okamžik pří-
tomna,

 • každý dům a každý byt (i neobydlené).
Sčítání organizuje, koordinuje a jeho přípra-
vu, provedení a zpracování a zveřejnění vý-
sledků zabezpečuje Český statistický úřad. 
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
a do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst 
se prostřednictvím online formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 

od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři. Sčítání je povinné 
pro všechny osoby, které sčítání podléhají, 
viz uvedené body v prvním odstavci. Za oso-
by mladších 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení jejich 
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba 
k tomu oprávněná. 
Na kontaktních místech sčítání lze získat další 
doplňující informace stejně jako prázdné lis-
tinné formuláře a následně vyplněné je zde 
můžete i odevzdat. Pro město Svitavy jsou 
kontaktními místy pobočky České pošty v uli-
cích Tyrše a Fügnera a také Větrná. 
Výsledky jsou široce využitelné například při 
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruk-
tury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. 
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podnikatelské záměry 
i směřování výzkumných či vědeckých praco-
višť a v konečném důsledku ovlivňují život 
každého z nás.  Jiří Johanides

INFORMACE Z MĚSTA

Město přispívá 
na ošetření stromů
Rada města Svitavy vyhlásila grantový pro-
gram nazvaný Příspěvky na ošetření význam-
ných stromů. O finanční podporu mohou žádat 
občané i podnikatelé, kteří vlastní významné 
stromy rostoucí na území města Svitavy.
Stromy tvoří důležitou složku zeleně a plní 
řadu významných funkcí - estetickou, eko-
logickou a společenskou. Tím se významně 
podílejí na zlepšování životního prostředí 
obyvatel v našem městě. Důležité je však 
nejen stromy vysazovat, ale také je pečlivě 
a odpovědně ošetřovat. Ošetřování stromů 
je činností, která vyžaduje speciální znalos-
ti, vybavení a dovednosti. Neodborný řez 
může způsobit nezvratné poškození, které 
bude ovlivňovat strom po celý jeho život, 
případně v horších případech život stromu 
výrazně zkrátí.
Přednostně bude příspěvek přiznán na ošet-
ření stromů, jejichž stav lze charakterizovat 
jako rizikový. Ošetření spočívá v provedení 
bezpečnostního a zdravotního řezu, případně 
zabezpečení koruny stromu proti jejímu rozlo-
mení umístěním bezpečnostní vazby. Příspě-
vek nebude poskytován na kácení stromů.
Žádost o poskytnutí příspěvku je nutno po-
dat do 30. dubna 2021 odboru životního pro-
středí MěÚ Svitavy. Potřebný tiskopis lze 
získat na odboru životního prostředí MěÚ 
Svitavy, podatelnách úřadu nebo webu měs-
ta. K žádosti je nutné doložit kopii katastrál-
ní mapy se situačním zákresem předmětné-
ho stromu. Zpracování cenové nabídky za-
jistí odbor životního prostředí a doporučí 
radě města výši příspěvku na ošetření kon-
krétního stromu, a to podle naléhavosti zá-
sahu a významu daného stromu z hlediska 
městské zeleně. Podáním žádosti nevzniká 
na příspěvek nárok. O výsledku budou všich-
ni žadatelé písemně informováni. 

Soňa Šemberová
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Rozpočet města Svitavy na rok 2021 
Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 17. března 2021 schválilo rozpočet města na rok 
2021 s celkovými výdaji 574,8 milionu korun. Ty budou pokryty daňovými příjmy, příjmy z vlastní 
činnosti či prodeje majetku, přijatými dotacemi a úvěrem i zůstatky z přebytkového hospodaření 
z minulých let. Vzhledem k tomu, že doba konjunktury je za námi, celý rozpočet je nastaven velmi 
konzervativně. Níže v grafu je modře znázorněna výše daňových příjmů v minulých letech a zele-
ně, s jakou částkou počítáme v roce letošním. Dále si dovolíme představit významné projekty, se 
kterými letošní rozpočet počítá.

Seniorcentrum 
Do konce měsíce května bude dokončena 
stavba objektu Seniorcentra, ve kterém vznik-
ne nových 36 lůžek domova se zvláštním reži-
mem, 4 lůžka odlehčovací služby, stravovací 
provoz a zázemí pro chod zařízení. Na začátku 
června zahájíme postupné zaplňování tohoto 
objektu.

Zahrady sv. Vincence
Po postupné rekonstrukci objektu bývalého 
kláštera na Komunitní dům pro seniory s pat-
nácti byty a Seniorcentrum v květnu zpřístupní-
me příjemné prostředí zahrad. Rozpočet počítá 
s úpravou cest a výsadbou nové zeleně. Tím 
nebudou zahrady ve své finální podobě, zaslou-
ží si větší pozornost i v dalších letech.

Kamerový systém
Pokud uspějeme v dotačním řízení, máme 
v plánu pořídit detekční část kamerového sys-
tému, která výrazně usnadní celý chod a pří-
padné vyhledávání.

Myslíme i na školská zařízení 
Do konce letních prázdnin bude dokončena 
a vybavena přístavba ZŠ Riegrova. Dále bude 
dokončena rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ 
T. G. Masaryka. Základní škola na náměstí Míru 
dostane nových 35 oken. Velkou proměnu do-
stává i plot kolem MŠ M. Majerové. Dále rozpo-
čet počítá s projekčními pracemi na rekon-
strukci objektu SVČ a zbudováním odlouče-
ného pracoviště pro výtvarný obor ZUŠ.

A co sport?
Kromě běžné údržby sportovišť letos dojde 
k opravě sociálního zázemí ve sportovní hale, 
připravuje se dokončení rekonstrukce strojov-
ny zimního stadionu a zázemí šaten. Na tuto 
akci máme podanou žádost o dotaci a v pří-
padě úspěchu rekonstrukci zahájíme.

Bazén
V průběhu měsíce května počítáme s ukonče-
ním výběrového řízení na projekt rekonstrukce 
plaveckého bazénu. Poté zastupitelstvo roz-
hodne o realizaci projektu, která by v případě 
schválení mohla začít o letních prázdninách.

Kanalizace
Opět rozkopeme dvě ulice ve městě a výrazně 
po nějaký čas omezíme dopravu. V ulici T. G.
Masaryka v dubnu zahájíme rekonstrukci vo-
dovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Dále 
pak na podzim spustíme rekonstrukci splaš-
kové a dešťové kanalizace v ulici Okružní. 

Langrova vila
Pomalu se blížíme do finále rekonstrukce ob-
jektu. Na tu naváže regenerace veřejného pro-
storu v okolí vily včetně nových cest, zeleně, 
mobiliáře a nasvětlení objektu. Práce budou 
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pokračovat i ve vnitřních prostorách, kde po-
čítáme letos s restaurováním dvou stropů 
a opravou sklepních prostor.

Muzeum a betlém
Kromě toho, že v letošním roce budeme po-
kračovat s přípravou dokumentace na výstav-
bu objektu pro svitavský betlém, rozpočet 
počítá s dalšími prostředky na zprovoznění 
dalšího segmentu samotného mechanického 
betlému. Na Vánoce se tedy budou moci děti 
těšit na nové oživlé figurky. Muzejníci se kromě 
své aktivní činnosti zaměří na obnovu webo-
vých stránek, opravu brány do areálu muzea 
či zřízení nového depozitáře.

Kultura nespí
Ačkoliv opatření nedovolují realizovat tradiční 
kulturní akce, pracovníci SKS nezahálejí. Pro-
bíhají opravy prostor kulturních zařízení, ma-
lování, dokupování nového vybavení. Kromě 
toho v tomto roce dojde na opravu střech 
na budově kina a Fabriky. Protože letní kino má 
ve Svitavách obrovský úspěch, počítáme s po-
řízením nového promítacího plátna.

Odpadové hospodářství projde  
velkými změnami
V průběhu měsíce června dodáme do 1400 
domácností žluté kontejnery na plast. Chceme 
tím zvýšit objem separovaného odpadu a sní-
žit zátěž kontejnerových stání v sídlištích. Vel-
kou modernizací projde i sběrný dvůr, kde 
na konci roku zahájíme jeho rozšíření a mo-
dernizaci. Další velkou investici do odpadové-

ho hospodářství v letošním roce dokončuje 
společnost LIKO, která provádí rozšíření linky 
na separovaný odpad. 

Další zeleň do města
I v letošním roce počítáme s údržbou zeleně 
v plném rozsahu. Kromě zmiňovaných Zahrad 
sv. Vincence na podzim vysadíme ovocnou 
alej v lokalitě Nad Křížkem. 
Také budeme věnovat velké úsilí obnově lesů 
po napadení kůrovcem. Jen ve Vodárenském 
lese letos vysadíme dvanáct tisíc stromů. 
Velikou pozornost budeme věnovat i rybníku 
Rosnička a jeho okolí. 

Myslíme i na děti
Po posouzení technického stavu současných 
hřišť dojde k rekonstrukci lanového parku 
za sportovní halou a dále k rekonstrukci dět-
ských hřišť ve vnitroblocích sídlišť Dimitrovova 
a Bratří Čapků. Velikou novinkou bude i nová 
Sváťova zážitková stezka v Brandu. 

Doprava
V prvním pololetí tohoto roku bude zahájena 
rekonstrukce silnice od kruhového objezdu 
do Poličky. V rámci této akce dojde k úpravě 
výjezdu z kruhového objezdu. Toto vše bude 
financovat Ředitelství silnic a dálnic. Město 
na tuto investici naváže zbudováním přechodu 
pro chodce v ulici Poličské. 
Dále se letos chceme věnovat obnově parko-
vacího systému na náměstí, rekonstrukcí pro-
jdou podchod u Alberta a schody u Ottendor-
ferovy knihovny. 

A co veřejný prostor? 
V následujících třech letech bychom měli 
opravit chodníky, silnice a parkoviště z pro-
gramu „Velká dešťovka“, kde máme podanou 
žádost o dotaci na tři lokality. Tou první je do-
končení rekonstrukce chodníků a obnova 
komunikace na sídlišti Bratří Čapků. Dále po-
čítáme s rekonstrukcí chodníků a parkova-
cích míst na sídlišti Antonína Slavíčka. Posled-
ní částí je rekonstrukce chodníku na ulici 5. 
května. Všechny tyto akce jsou v předpoklá-
daném objemu 12 milionu korun a očekáváme 
dotaci ve výši 85 procent.

Investujeme i do náměstí
Kromě zmiňované výměny oken ve škole 
a zkvalitnění parkovacího systému, v letošním 
roce opravíme vnitřní prostory domu U Mou-
řenína. Vzniknou zde dvě ordinace pro lékaře 
včetně zázemí. Dále počítáme s výměnou vý-
kladců u budovy T. G. Masaryka 4 a máme 
připravené prostředky pro vlastníky nemovi-
tostí na opravu fasád. 

Bydlení
V oblasti bytové výstavby zbudujeme 13 sta-
vebních parcel pro individuální bytovou výstav-
bu v lokalitě Habrová. Dále jsme vyčlenili 8,5 
milionu korun na opravu městského bytového 
fondu. Město vlastní 550 bytů a i ty si zaslouží 
pravidelnou údržbu. Kromě města Svitavy pro-
bíhá i privátní výstavba bytových domů v loka-
litě bývalé Tabačky, v Gorkého ulici, v ulici Svi-
tavské, Lanškrounské a ulici Říční. 

Děkuji vám za pochopení a trpělivost při in-
vestičních akcích města. Realizace některých 
nám může přinést i nepříjemnosti. Proto se 
budeme snažit průběžně prezentovat jednot-
livá omezení na našich webových stránkách, 
sociálních sítích a ve zpravodaji. Rozpočet 
obsahuje i mnoho drobných oprav, rekon-
strukcí, doplnění mobiliáře a dalších aktivit. 
Všechny tyto akce nám pomohou zlepšit pro-
středí našeho města. Budeme rádi za vaše 
připomínky a názory.

David Šimek, starosta města
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Krizový – nouzový stav
Městská policie Svitavy, mimo své standard-
ních úkoly, řešila v letošním i minulém roce 
také záležitosti, které se týkaly nouzového - 
krizového stavu, vyhlášeného usnesením vlády 
ČR. V roce 2020 jsme řešili celkem 93 případů 
porušení nařízení v katastru našeho města 
a v roce 2021 jich do současné doby bylo za-
tím sedm. Jedná se případy různého charak-
teru, které se nějakým způsobem vztahují 
ke krizovému stavu. Strážníci městské policie 
řešili především oznámení, která byla v převáž-
né míře zaměřena na pohyb nebo shromažďo-
vání osob bez ochranných prostředků dýcha-
cích cest. Případy byly řešeny buď oznámením 
o přestupku, nebo uložením příkazu na místě. 
Strážníci také v několika desítkách případů 
poskytli pomoc občanům města rozdáním 
roušek a respirátorů.

Dva převozy na protialkoholní 
záchytnou stanici
Dne 9. 3. ve večerních hodinách došlo v ul. Zad-
ní před jedním z rodinných domů ke spáchání 
přestupku proti veřejnému pořádku. Oznámení 
na linku 156 bylo zaznamenáno ve znění, že 
na místě klečí na zemi silně opilý muž a křičí. 
Na místo dorazila hlídka strážníků, která zjistila, 
že silně podnapilý muž opravdu klečí na zemi 
a hlasitě nadává. Muž ani po opakovaných vý-
zvách neuposlechl pokynů strážníků a odmítal 
s nimi spolupracovat. Komunikace s mužem 
byla bezúčelná a dotyčný nebyl schopen ná-
sledně provést ani dechovou zkoušku. Z místa 
se snažil odcházet, ale jeho snaha byla marná, 
stejně jako jeho snaha stát na vlastních nohou. 
Po následné kontrole muže ze strany záchran-
né služby byl doporučen jeho převoz na zá-
chytnou stanici do Pardubic.
Dne 26. 2. ve večerních hodinách došlo v ul. 
U Mlýnského potoka k podobnému jednání 
dalšího podnapilého muže. Oznámeno bylo, 
že na chodníku leží opilý muž, nehýbá se, ale 
dýchá a zřejmě na chodníku usnul. Po příjezdu 
hlídky strážníků na místo bylo zjištěno, že se 
s mužem strážníci již setkali v podvečerních 
hodinách na nám. Míru a v ul. M. Horákové. 
Vzhledem ke zdravotnímu stavu muže, který 
nebyl schopen pohybu pro svou silnou pod-
napilost a zřejmě i pro předchozí užití návyko-
vých látek, provedla hlídka jeho převoz do ne-
mocnice za účelem lékařského ošetření. Ná-
sledně muže stihl stejný osud a byl převezen 
na záchytnou stanici, ale v tomto případě 
do Olomouce. 

Městská policie už má  
svůj facebook
Informujeme vás, že různé aktuality z činnosti 
městské policie můžete nově od začátku le-
tošního roku sledovat i na našich FB stránkách, 
kde najdete i jiné zajímavé příspěvky, např. zde 
zveřejňujeme všechny nálezy věcí či nalezené, 
event. odchycené psy nebo jiná zvířata. Do bu-
doucna se budeme snažit touto cestou veřej-
nost informovat o různých dopravních situa-
cích ve městě s náležitým vysvětlením, jak se 
v těchto situacích zachovat, ale i o jiných zají-
mavých tématech s pohledu činnosti městské 
policie.  Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156INFORMACE Z ÚŘADU

O krok blíže obchvatu
Příběh obchvatu města Svitavy získává další 
významnou kapitolu. Od archeologického 
a ekologického průzkumu, zahájených v listo-
padu 2019, přes trable se skládkou, až po po-
slední důležitý bod, a sice zahájení výběrové-

ho řízení na výběr zhotovitele samotné výstav-
by. K tomu přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR na svém veřejném profilu zadavatele dne 
15. března 2021.
Jsou to desítky let, kdy se o této realizaci ho-
voří, ovšem nyní se vše zdá být na spadnutí. 
Takřka desetikilometrový obchvat, který pove-
de od Lačnova k Hradci nad Svitavou, bude 
mít za úkol odlehčit dopravu v centru města 
odkloněním tranzitu ze směru polských hranic, 
Hradce Králové či Pardubic ve směru na Brno.
Věříme, že se zhotovitele podaří vysoutěžit 
v brzké době a už na přelomu léta a podzimu 
letošního roku by mohla být zahájena vlastní 
stavba. Současně nastavený harmonogram 
tak naznačuje, že ke konci roku 2023 by měl 
být obchvat dokončen. Jiří Johanides

Zavádíme adresné třídění odpadu
Město Svitavy se rozhodlo modernizovat své 
odpadové hospodářství a postupně ho učinit 
efektivnějším tak, aby odpovídalo nejnovějším 
legislativním požadavkům a podpořilo občany 
ve správném nakládání s odpady. Obyvatele 
města tak v letošním roce čeká první změna, 
kterou je zavedení adresného třídění plastové-
ho odpadu pro celkem 1 400 domácností z ro-
dinné zástavby. Pro ty město pořídilo nádoby 
z dotačního titulu Operačního programu Život-
ní prostředí. Vybrané domácnosti ke své ná-
době na směsný komunální odpad obdrží 
zdarma ještě další nádobu o objemu 240 l 
na plastový odpad. Obyvatelům města se tak 
podstatně zvýší komfort ve třídění odpadu. 
Nádoby na tříděný odpad budou zároveň vy-
bavené tzv. RFID technologií, která umožní 
evidovat svážený odpad. Spuštění nového 
systému sběru odpadu je plánováno od červ-
na 2021. O způsobu distribuce nádob pro do-
mácnosti žijící v rodinných domech budeme 
město včas informovat.
Svoz plastového odpadu bude z počátku 
v rámci testovacího provozu probíhat ve frek-
venci jednou za měsíc a město bude sledovat 
a vyhodnocovat data z těchto svozů. Tímto 
krokem město začíná svou systematickou 
přípravu na plnění požadavků nového zákona 
o odpadech, který vstoupil v platnost 1. 1. 
2021. Novela zákona navazuje na celoevrop-
skou legislativu, která má za cíl konec sklád-
kování v roce 2030 a mimo jiné městům a ob-
cím radikálně zvyšuje poplatky za ukládání 
odpadu.
Cílem zaváděné změny je v první řadě již zmí-
něné zvýšení komfortu občanů při třídění od-
padů. Občané již nebudou muset docházet 
s tříděným odpadem do sběrných míst, ale 
budou moci třídit v pohodlí domova. Dalším 
důvodem je pak finanční stabilizace odpado-
vého hospodářství města. Od roku 2021 se 
zvýšil poplatek za odpady na 780 korun za ob-
čana, ale vzhledem k nové odpadové legisla-
tivě v ČR je zavedení adresného třídění důle-
žitým krokem pro plnění legislativně nastave-
ných kvót a předcházení případnému 
razantnímu navyšování poplatku občanům. 
Z výsledků analýz složení směsného komunál-

ního opadu vyplynulo, že právě plast je vedle 
bioodpadu největším problémem, a proto se 
město právě na tento druh odpadu zaměřilo.
Se zavedením systému sběru plastového odpa-
du od dveří začne město a svozová společnost 
LIKO současně evidovat vyprodukované odpa-
dy. Každá nádoba na plastový odpad bude 
označena tzv. RFID čipem, který bude při svozu 
automaticky načten do evidenčního systému. 
Město a svozová společnost postupně označí 
těmito čipy všechny odpadové nádoby ve měs-
tě. Díky jejich přesné evidenci budou získaná 
data používána k optimalizaci odpadového hos-
podářství. Do budoucna tak bude možné lépe 
pracovat s poplatkem za odpady, přizpůsobovat 
množství a velikost nádob a v neposlední řadě 
také efektivně nastavovat frekvenci svozů. 
O dalších krocích bude město občany včas in-
formovat.  Jakub Uhrecký, Marek Antoš

Ochranné pomůcky 
rodinám pěstounů
Pracovnice z oddělení prevence a sociálně 
právní ochrany se v průběhu měsíce března 
pustily do distribuce ochranných pomůcek dý-
chacích cest, tedy respirátorů FFP2, případně 
zdravotnických roušek, do pěstounských rodin.
Tyto pomůcky jsme obdrželi z krajských hmot-
ných rezerv a pomáháme je dostat do domác-
ností v rámci celé oblasti ORP Svitavy. 

Jiří Johanides

V Lačnově  
vznikne šišoid
Na přelomu měsíců dubna a května, konkrétně 
od 19. 4. do 17. 5., budou probíhat stavební 
práce na silnici I/35 z Gajeru až ke křižovatce 
se silnicí I/43 v Lačnově. V rámci těchto prací 
bude křižovatka uzavřena a objízdné trasy bu-
dou značeny. Tato stavba bude spojena s dal-
ší investiční akcí ŘSD, které na zmíněné uza-
vřené křižovatce v tomto období postaví 
okružní křižovatku ve tvaru tzv. „šišoidu“, která 
by měla výrazně přispět k lepší průjezdnosti 
daného místa.  Jiří Johanides
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Drahé pozemky  
v lokalitě Habrová
Zastupitelstvo v lednu tohoto roku schválilo 
prodej pozemků v lokalitě Habrová, určené pro 
individuální výstavbu domů, za částku 2 600 
Kč/m2. Při včasné realizaci je schválena sleva 
ve výši 260 Kč/m2. Samotná cena se mi zdá 
poměrně vysoká. Vedení města ovšem odů-
vodňuje cenu nutností zainvestovat celou lo-
kalitu sítěmi a vybudovat komunikace. Příjem 
z prodeje pozemků bude dle rozpočtu činit 31 
milionů korun. Cena za zbudování technické 
infrastruktury se rozpočtuje na cca 16 mil Kč. 
Z toho je patrné, že město na uvedeném pro-
deji může vydělat až 15 milionů korun!
Opravdu potřebujeme prodávat pozemky pro 
individuální výstavbu takto draze? Myslím si, 
že ne. Pomineme-li cenu průměrné parcely, 
v tomto případě okolo 2,3 mil.Kč, pak pro zá-
jemce o realizaci vlastního bydlení v lokalitě 
Habrová celkové náklady budou představovat 
orientačně 6 a více milionů korun.
Jsem přesvědčen, že město v tomto případě 
neřeší poptávku po přijatelně dostupném by-
dlení. Osobně považuji toto rozhodnutí zastu-
pitelstva města za chybné. Vojtěch Fadrný

Náš pragmatický  
přístup k rozpočtu 
města se vyplatil
Vážení občané, 
už déle než rok koronavirus ovlivňuje naše ži-
voty a také ekonomiku. V loňském roce došlo 
k výrazným daňovým propadům, které se ne-
gativně projevily i v rozpočtu našeho města. 
Jsem rád, že díky pragmatickému přístupu 
městské rady jsme nemuseli v loňském roz-
počtu škrtat. V zodpovědném přístupu k roz-
počtu pokračujeme i v letošním roce. Musíme 
mít na paměti, že pandemická situace stále 
neskončila a nejistota daňových příjmů tak 
přetrvává. Raději tak konzervativně předpoklá-
dáme nižší běžné příjmy na úrovni 377,8 mili-
onů Kč, což je oproti skutečnosti roku 2020 
o 115 milionů méně. Skvělou zprávou je, že 
hlavní investice mají zelenou. Vedle dokonče-
ní rozšíření Seniorcentra, nově také zařazuje-
me investice do technické infrastruktury v uli-
ci Habrová a plánujeme i zahájení rekonstruk-
ce krytého plaveckého bazénu. Osobně ji 
považuji za investici do budoucnosti našeho 
života ve Svitavách. Samozřejmě, velká pláno-
vaná investice do rekonstrukce krytého pla-
veckého bazénu vyvolává i negativní emoce 
u části našich občanů. Proto je další skvělou 

zprávou pro občany, že plánovaná dluhová 
služba města má klesající trend a finance 
města jsou ve skvělé kondici. 

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

Poprask  
v Habrové ulici 
Rodiče mi vtloukali do hlavy: nejdříve vzdělání, 
pak práce, pak bydlení – to jsou tři věci, na kte-
rých ti bude stát život, jakmile se oženíš. Nikdy 
se nespoléhej na to, že se to samo nějak vyřeší 
a chovej se zodpovědně. Na prahu devadesá-
tých jsem neměl z toho nic, nikdo mi nepůjčil 
a hypotéka byla nedosažitelná. Mohl jsem by-
dlet v městské vile, ale milion při tehdejších 
výdělcích byl mimo mé možnosti. Rodinný dům 
na Vějíři? Utopie. Snad pouze byt a dluhy.
Překvapilo mne, jaký poprask ve svitavském 
mediálním světě způsobila cena pozemků ro-
dinných domů na ulici Habrová. Metr za 2 340 
korun, když nepostavíte do tři let, tak za 2 600. 
Ano, je to raketa, pro mě s platem zaměstnance 
v kultuře nedosažitelná. Ale desetiarová zasíťo-
vaná parcela nemůže být dotována městem. 
Podle mne to je typ nadstandardního bydlení 
a to něco stojí. Po kulatém stole se ukázalo, že 
zájemců asi bude dost. Ale skuteční zájemci 
na asociálních sítích nediskutují. Zcela živě si 
dokážu představit diskuse, kdyby pozemky 
město prodávalo třeba za 1 500 za metr. Z ne-
dávné historie máme dost příkladů, jak lze chá-
pat pojem řádný hospodář. Myslím si, na rozdíl 
od některých FB-znalců realit, že město přece 
není zaopatřovacím ústavem rodinných domů.
Naštěstí není jen Habrová. Dokončují se byty 
na ulici Gorkého, snad se pohne rezidence 
Říční nebo se dokončí byty na Lanškrounské, 
rozjela se výstavba tří bytovek v Tabačce, za-
čala se stavět bytovka na Svitavské a řadovky 
na Vějíři. Tedy pro každého něco.

Radoslav Fikejz (SPMS)

Z jednání rady
Rada na svém 6. zasedání dne 22. února mj.:
 • schválila pronájem prostor domu U Mouření-

na pro lékařskou ordinaci MUDr. P. Richtera,
 • prodloužila smlouvu s ČSOB na pronájem 

prostor na nám. Míru 75,
 • odložila splatnost nájemného nájemci ob-

jektu kpt. Jaroše 45A,
 • připojila se k celostátní akci Vlajka pro Tibet,
 • schválila prodloužení smlouvy o užívání 

ULP do 10. března 2021,
 • schválila přílohu organizačního řádu MěÚ 

stran náplní činnosti útvarů úřadu,
 • schválila výběrové řízení na pořízení sběr-

ných nádob na separovaný odpad,
 • schválila zhotovitele projektu kanalizace 

Rosnička, a to firmu EVT Stavby,
 • zahájila řízení pod názvem Zajištění péče 

o kvalitu vody rybníka Rosnička.

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.
——————————————————————
2. 4. MUDr. Pavel Horák 
Svitavy, Pavlovova 24, 777 511 011
3.–4. 4. MDDr. Jiří Pospíšil 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 731 108 167
5. 4. MUDr. Jana Illová 
Brněnec 90, 461 523 140
10.–11. 4. MUDr. Tomáš Jagoš 
Jevíčko, Palackého nám. 20, 723 715 558
17.–18. 4. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
24.–25. 4. MUDr. Táňa Morávková, 
Milady Horákové 1988/27, Svitavy, 
776 117 026

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.

Pohotovost lékáren ve dnech  
státních svátků 2021
Ve dnech následujících státních svátků 
(Velikonoční pondělí 5. 4. , 8. 5., 28. 9., 
28. 10., 25., 26. 12. 2021 a 1. 1. 2022) je 
zákonem nařízeno uzavření obchodů 
s prodejní plochou větší než 200 m2. 
Musí tak být uzavřena větší obchodní cen-
tra a s nimi jsou zároveň uzavřeny lékárny, 
které jsou v nich umístěny.
Lékárenská péče pro občany Svitav  
a spádového území je již po několik let 
i v tyto dny zajištěna. Po celý rok 2021 
bude tuto pohotovost sloužit lékárna 
Na Hraniční ve Svitavách (Hraniční 11), 
a to od 9 do 17 hodin. Nejbližší pohoto-
vostní služba vychází pro tuto lékárnu 
na Velikonoční pondělí 5. dubna 2021.
Všechny další dny v průběhu roku Vám 
budeme včas připomínat na webu 
města Svitavy a na webu našich lékáren 
(www.lekarnasvitavy.cz).  Eva Báčová

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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Pod nemocnicí  
vyrostou nové stromy
V ulici „pod nemocnicí“ došlo v měsíci 
březnu k pokácení 5 ks jeřábů, kterým se 
ve Svitavách dlouhodobě nedaří a postup-
ně nám odumírají. Ze dvou řad jeřábů k ne-
mocnici zbyly jen fragmenty a chřadnutí 
zbývajících stromů pokračuje. Proto jsme 
se rozhodli 5 stromů pokácet a nahradit je 
cca osmi novými stromy, a to jinany dvou-
laločnými, kultivar Tremonia, které jsou 
vhodnější do městského prostředí mimo 
jiné pro svou užší korunu. Výsadba nových 
stromů proběhne v průběhu jarních měsí-
ců. Nahrazení stromů na protější straně 
ulice bude řešeno po vyjasnění plánova-
ných investic v tomto území.  Radim Klíč

Z březnového jednání zastupitelstva
Základní orgán obce zasedl k druhému letoš-
nímu jednání ve středu 17. března. Celkem 
bylo přítomno 23 zastupitelů z 26.
Úvodní bod jednání byl pravděpodobně tím 
nejočekávanějším, když volení zástupci jedna-
li o schválení rozpočtu města na kalendářní 
rok 2021. Ten prošel v původním návrhu a de-
taily o letošním rozpočtu si můžete přečíst 
na stranách 3 a 4 tohoto zpravodaje.
Po majetkoprávních úkonech jednali zastupi-
telé také o nejrůznějších operativních zprá-
vách. Schválili poskytnutí dotací v celkové výši 
441 tisíc korun rozdělených mezi neziskové 
organizace věnující se oblasti prevence soci-
álních deviací. Konkrétně podpořili Bonanzu 
Vendolí, Laxus, Centrum J. J. Pestalozziho 
a Květnou Zahradu. Zastupitelé zdvihli ruce 

i pro vydání obecně závazné vyhlášky města 
Svitavy č. 3/2021 o nočním klidu, která napří-
klad určuje, v jakých dnech nebude noční klid 
výjimečně platit. Připomínáme, že v daných 
dnech platí vyhláška na celém katastrálním 
území města, nelze ji aplikovat jen na některé 
části. Vzhledem k tomu, že se blíží dokončení 
modernizace ZŠ Riegrova, ovšem z evrop-
ských fondů se zpozdil dotační příspěvek, byla 
škola nucena požádat město o návratnou fi-
nanční pomoc ve výši 17 milionů korun. I ten-
to návrh zastupitelé podpořili.
Pokud jste nestihli zastupitelstvo navštívit nebo 
jej sledovat v přímém přenosu, můžete navštívit 
oficiální městský YouTube kanál Svitavy LIVE 
official, kde najdete kompletní anonymizovaný 
audiovizuální záznam jednání.  Jiří Johanides

Opravy kanalizace 
omezí dopravu
V závěru roku 2019 byla provedena rekon-
strukce části splaškové a dešťové kanalizace 
a části vodovodu v křižovatce ulic T. G. Masa-
ryka a Tyrše a Fügnera. V dubnu letošního roku 
bude rekonstrukce těchto sítí pokračovat, a to 
v navazující části ul. T. G. Masaryka, konkrétně 
ke křižovatce s ul. Jungmannova. V rámci akce 
bude zajištěno provizorní zásobování pitnou 
vodou instalací tzv. suchovodu. Splaškové 
a dešťové vody pak budou přečerpávány v ná-
vaznosti na průběh výstavby. Realizace tohoto 
díla si vyžádá úplnou uzavírku komunikace 
před obchodní akademií. Přibližně do 22. dub-
na bude navíc uzavřena i křižovatka ul. T. G. 
Masaryka a Jungmannova v důsledku zbudo-
vání suchovodu, čímž bude dočasně znemož-
něn příjezd před budovu VZP a Kooperativy. 
Dočasně bude umožněn příjezd stávající jed-
nosměrnou komunikací od restaurace Národ-
ní dům. Toto omezení se pak bude krátkodobě 
opakovat v návaznosti na průběh realizace 
díla. Stavební práce budou ukončeny do kon-
ce července letošního roku.  Marek Antoš

S opravou silnic 
ve městě se počítá
Jako po každém zimním období jsme se ani 
letos neobešli bez několika míst na území na-
šeho města, kde povrchy silnic dostaly pořád-
ně zabrat. Výtluky se objevují na nejrůznějších 
místech a v různých mocnostech. V současné 
době brzdí možnost pustit se do oprav přede-
vším fakt, že vlivem vládních nařízení jsou uza-
vřené obalovny.
Po komunikaci se zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic ČR máme k dispozici informaci, že 
o výtluky v Lačnově bude postaráno, ostatně 
jako o další překážky na silnicích I. tříd, které 
ve své správě zmiňované ŘSD má. Pochopi-
telně ani město Svitavy, respektive společnost 
SPORTES, nezůstane pozadu. V letošním roz-
počtu městské organizace jsou na tyto dílčí 
opravy vyčleněny hned 4 miliony korun. Z této 
částky jsou hrazeny i opravy ostatních komu-
nikací, jako jsou chodníky či lávky a mosty.

Jiří Johanides

Výstavba Tabačky bude pokračovat,  
soud pochybení úřadu odmítl
Areál sousedící s krytým plaveckým bazénem a základní školou v ulici Riegrova se v dalších letech 
rozroste hned 3 družstevní bytové domy čítající celkem 60 bytových jednotek, 27 garážových 
parkovacích stání, dále pak venkovní stání a zpevněné plochy se zelení. Přesto, že realizace 
první etapy byla zahájena v březnu letošního roku a její ukončení je v plánu na letní měsíce roku 
příštího, samotné výstavbě předcházel dlouhé měsíce trvající soudní spor o povolení umístění 
stavby bytového domu č. 3.

INFORMACE Z MĚSTA

Obyvatelům z přilehlých ulic areálu se nepoz-
dával stavební záměr jednoho ze tří bytových 
domů, který počítá s určitou výškou budovy 
a který dle názoru stěžovatelů v konečném 
důsledku měl výrazně negativně ovlivnit přísun 
slunečního svitu a zastínit tak výraznou část 
blízkého okolí. Zároveň také byl napadán po-
stup stavebního úřadu a tedy úředníků MěÚ 
Svitavy, že při své činnosti a schvalování zá-
měru výstavby pochybili.
Spor nakonec skončil u správního soudu, 
u kterého stěžovatelé podali správní žalobu 
proti rozhodnutím krajského úřadu a staveb-
ního úřadu, jimiž bylo rozhodnuto o povolení 
umístění stavby. V podané žalobě stěžovatelé 
namítali zejména nepřiměřené zastínění svých 
domů, nesoulad stavby s územním plánem, 
výškovou zonaci a nerespektování uliční a sta-
vební čáry. Krajský soud žalobu stěžovatelů 
zamítnul a v odůvodnění rozsudku uvedl, že 
krajský úřad i stavební úřad se podrobně vy-
čerpávajícím způsobem vypořádaly se všemi 
námitkami stěžovatelů, a dále že v postupu 
krajského úřadu i stavebního úřadu neshledal 
soud žádná pochybení. Spor se dokonce pře-
nesl i k Nejvyššímu správnímu soudu, který 
však nakonec soudní řízení z procesních dů-
vodů zastavil.
Celá kauza sama o sobě i vzhledem k délce 
jejího trvání byla dost složitá, důležitá je však 
informace, že po právní stránce nyní nic nebrá-
ní tomu, aby mohla výstavba bytových domů 
pokračovat. Bytovému domu č. 3 ještě chybí 
stavební povolení, které stavebník musí před 
vlastním zahájením stavby získat. Všechny tři 
bytové domy by měly být postaveny do roku 
2025, z družstevního vlastnictví bude převod 
do vlastnictví osobního v souladu s podmínka-
mi financující banky. Byty jsou realizovány 
ve vyšších standardech včetně výměny vzdu-
chu rekuperační jednotkou.  Jiří Johanides



9 

Nová separační linka  
je již měsíc v provozu
V loňském roce jsme informovali o rekonstrukci třídící linky v třídírně druhotných surovin v ulici 
Tolstého. Společnost LIKO Svitavy uspěla v říjnu 2020 v dotačním titulu na finanční injekci pro 
realizaci tohoto záměru.

Nová separační linka vešla v úvodu března 
do provozu. V areálu probíhají ještě drobné 
konstrukční úpravy, ovšem to nemá na provoz 
linky žádný vliv. Kromě modernizace techno-
logie přibyly také 4 nové třídící koše, k lince byl 
také přistavěn zcela nový mechanický lis.
Důvodem této modernizace byl fakt, že před-
chozí provoz již neměl kapacitu na zvládnutí 
veškeré produkce tříděných plastů, jež LIKO 
ve své spádové oblasti sváží, samotná techno-
logie navíc byla instalována v roce 1995 a od té  

doby k žádné větší modernizaci nedošlo. Nová 
linka tak v současné době je schopna navýšit 
objem vytříděných plastů tak, aby město Svi-
tavy dokázalo splnit kvóty nastavené novým 
zákonem o odpadech, který například i ovlivnil 
cenu poplatku za komunální odpad pro kalen-
dářní rok 2021.
Celková modernizace přišla na téměř 10,5 mi-
lionu korun, přičemž dotační titul ze Státního 
fondu životního prostředí vypomohl částkou  
5 milionů.  Jiří Johanides

INFORMACE Z MĚSTA

Výrazné změny  
v jízdních řádech  
od začátku dubna
Správa železnic v letošním roce pokračuje s ná-
ročnými opravami pardubického hlavního nádra-
ží, železničního koridoru mezi Ústím nad Orlicí 
a Brandýsem nad Orlicí, ale úpravy se dočká 
například také mostní objekt v Lačnově. I přesto, 
že se jedná o opravy relativně vzdálené od Svi-
tav, dopravní omezení a výlukové jízdní řády se 
dotknou i nás, neboť budou kromě hlavního že-
lezničního koridoru platit také pro spoustu pří-
pojných tratí. Platnost těchto řádů je stanovena 
od 6. dubna 2021. S pracemi bude často souvi-
set i náhradní autobusová doprava, změny se 
budou týkat regionální i dálkové železniční do-
pravy. Upravené tak budou například jízdní řády 
regionálních vlaků, které pravidelně stavějí nebo 
vyjíždějí ze svitavské železniční stanice. Z těch-
to důvodů může dojít podle plánů až do začátku 
prosince k rozvázání návazností mezi železniční 
a autobusovou dopravou, což pocítí nejvíce ces-
tující, kteří ve Svitavách přesedají. Krajské oddě-
lení dopravní obslužnosti se bude pokoušet 
dělat maximum, aby autobusové jízdní řády byly 
upravovány dle technologických a provozních 
možností v průběhu roku. V době uzávěrky čísla 
nejsou prozatím přesné výlukové jízdní řády zná-
my, proto doporučujeme bedlivě sledovat infor-
mační kanály nejen města, ale v tomto případě 
i samotného kraje, neboť změny v řádech budou 
místy razantní. Probíhat bude komunikace 
i v rámci spojů objednávaných státem, aby 
na sebe spoje co nejvíce navazovaly. Prosíme 
veřejnost o trpělivost a shovívavost v případech 
větších změn. Děkujeme za pochopení.  

Jiří Johanides

(foto: separacni_linka)

Václav Šmerda laureátem  
ceny Pardubického kraje
Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oce-
něním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt 
významným osobnostem, kolektivům nebo 
právnickým osobám, které se zasloužily o roz-
voj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardu-
bického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice 
Pardubického kraje a cestou udělování cen 
také trvale a významně posilovat uvědomová-
ní si příslušnosti k území i lidem, kteří v kraji žijí. 
Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014.
V letošním ročníku se v kategorii „Cena za zá-
sluhy o Pardubický kraj“ stal vítězem mistr ku-
chař Václav Šmerda, jenž byl oceněn za celoži-
votní přínos v oblasti gastronomie. Člen před-
stavenstva Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky měl ve své bohaté kariéře tu čest vařit 
pro prezidenty Václava Havla a Václava Klause 
nebo také pro španělského krále či dánského 
prince. Je zároveň i nositelem Kříže svatého 
Vavřince, nejvyššího kuchařského ocenění. 

Jiří Johanides

Výstavba kanalizace  
u Rosničky zahájena 
V polovině března letošního roku byly zahájeny 
přípravné práce na výstavbě tlakové kanaliza-
ce od rybářské chaty Rosnička. Jedná se o dal-
ší z řady opatření ke zlepšení kvality vody 
v rybníku Rosnička. Provedení této kanalizace 
navíc umožní i případné tlakové odkanalizová-
ní od zahrádkářské kolonie U Rosničky, a to 
za podmínky vybudování samostatného kana-
lizačního řadu podél této kolonie vlastníky 
těchto zahrad. Výstavba bude ukončena 
do konce května. Ke snížení výdajů na realiza-
ci díla přispívá závazek místní organizace Čes-
kého rybářského svazu, který zajistí bezúplatně 
sejmutí ornice, hloubení rýhy a hloubení mon-
tážních jam pro řízený protlak.  Marek Antoš
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Jan Dvořáček
Sportovní manažer. Osobní asistent Kateřiny Neumannové. Úspěšný manažer v online prostře-
dí. Sportovec, který po mnoha sportovních odvětvích skončil u běhu v horách. Jeho heslo 
„Makej vole“ na něj pokřikují diváci i v zahraničí. Honza Dvořáček, jemuž je tento díl Světáků 
věnován, je dlouholetým kamarádem autorky textu, proto si budeme v rozhovoru tykat.

Ani nevím, kde začít, Tvůj záběr a život je více 
než pestrý… Honzo, jak bys vlastně o svém 
životě začal Ty?
„Já myslím, že můj dosavadní život shrnuje 
název mého podcastu pohybu v horách, který 
zní MAKEJ VOLE! Celý život se snažím makat. 
A když nemakám, tak si připomenu přesně 
tohle heslo.“

Teď vážně: co, koho, který moment ve svém 
životě považuješ za důležitý či zlomový?
„Těch okamžiků bude asi hned několik. První 
velkou životní zkušeností byla určitě vojenská 
civilní služba na svitavské chirurgii, kde jsem 
zastával funkci civilkáře–ošetřovatele. Makal 
jsem přímo na chíře, ale taky jsem třeba po-
máhal RZP při příjmu pacientů a zažil jsem zde 
mnoho. 
Dalším „silným“ momentem bylo to, když mě 
můj velký kamarád vyhodil z práce. Tehdy jsem 
musel udělat velké rozhodnutí, co dál. Pak sa-
mozřejmě práce s Katkou Neumannovou, kde 
jsem prošel něčím, co je snad zralé na sepsá-
ní nějaké knihy. Po nechvalně známém mist-
rovství světa v běžeckém lyžování v Liberci, ze 
kterého jsem předčasně odešel, jsem měl asi 
rok problém najít práci a tohle byl asi poslední 
zásadní okamžik, kdy jsem musel trochu pře-
vrátit život naruby a začít „Makat vole!“ A tehdy 
jsem se začínal věnovat online marketingu.“

Co jsi vlastně studoval? Je něco, co sis ze stu-
dií odnesl do reálného života?
„Mám vystudovanou střední školu v Moravské 
Třebové, obor oděvní management. Tenkrát si 
ve Třebové mysleli, že se tam oděvnictví udrží, 
což se nestalo. Obor se motal okolo vedení 
společnosti a měli jsme pár předmětů zamě-
řené na oděvnictví. Kalhoty vám dnes neušiju, 

ale pár věcí, které se týkají podnikové ekono-
mie, účetnictví a hlavně marketingu, mi v hlavě 
vážně zůstalo.“

Tvoje první práce?
„Asi od 15 let jsem brigádničil ve svitavském 
Ultrasportu, což byl dovozce cyklistických 
komponentů a příslušenství a výrobce oble-
čení značky Sensor, kde jsem měl na starosti 
cokoliv, co bylo potřeba. Byl jsem tam praktic-
ky od vzniku firmy, ze které vznikl celkem sluš-
ný kolos. Z praxe jsem zjistil, jak funguje pod-
nikání a jak se vydělávají peníze. Tohle byla 
do začátku super zkušenost.“

Pak už přišla spolupráce se sportovně-mar-
ketingovou firmou a Kateřinou Neumannovou. 
Kde a kdy ses s Katkou poprvé potkal? A co 
měla na sobě?:-)

„Tak to si pamatuju přesně. S Katkou jsem se 
seznámil v roce 2002 na Zlaté lyži v Novém 
Městě na Moravě. Na sobě měla závodní kom-
binézu, protože to bylo pár minut před star-
tem…“

S Kateřinou jsi strávil 6 let. Co obnášela Tvoje 
práce? Co považuješ za její nejlepší vlast-
nost? A jakou měla neřest?
„Vždycky, když se mě někdo zeptá na to, co 
jsem pro Katku vlastně dělal, tak říkám, že 
jsem dělal všechno, co bylo potřeba. Kupoval 
jsem plínky pro její dceru Lucku, řešil jsem 
smlouvy a reklamní plnění s reklamními part-
nery, přišíval jsem loga na závodní kombinézy 
- aspoň k něčemu mi ta škola byla…, pořádal 
jsem závody Hledá se nová Kateřina Neuma-
nnová, jezdil jsem s Katkou na soustředění, 
komunikoval s novináři, organizoval její cesty 
na závody a mnoho dalšího. Katka mě vždyc-
ky se smíchem představovala jako osobního 
asistenta…
Nejlepší vlastnost Kateřiny Neumannové? 
Jednoznačně profesionalita. Nikdy jsem ne-
potkal sportovce, který by byl větší profík. Kat-
ka byla naprosto důsledná v přístupu k trénin-
ku. Vše měla přesně naplánované a vše dodr-
žela na 100 procent. Stejným způsobem také 
přistupovala k práci, kterou měla odvést smě-
rem ke svým reklamním partnerům. V absolut-
ní sportovní špičce rozhodují malé detaily. Čím 
víc detailů dáte dokupy, tím kvalitnější výsle-
dek vznikne. Jedna věc je ty detaily najít a dru-
há je realizovat. A to právě závisí na sportovci, 
který musí být disciplinovaný. V tomhle byla 
Katka profík.
Neřest Kateřiny Neumannové? Na žádnou si 
nevzpomínám. Snad jen to, že jsme dost čas-
to stavěli u mekáče.“:-)

Životním úspěchem Kateřiny byly v závěru 
kariéry zimní olympijské hry v Turíně 2006. 
Skalní fanoušci si ihned vybaví její famózní 
finiš v disciplíně 30 km volnou technikou. Kat-
ka se tehdy potýkala s nějakou virózou. Co Ti 
při tomto závodě letělo hlavou? A co při jejím 
nájezdu do cíle? 
„Zde si dovolím citovat příspěvek, který jsem 
nedávno sdílel na své Facebook stránce Trail- 
run.cz:
„Olympijské hry v Turíně, 24. února 2006 – jako 
každý den závodu jsem vstával brzo. Sešel 
jsem o poschodí níž do apartmánu, kde už byl 
Pavel Kolář a dával před závodem Katku do-
kupy. „Vyhraje nebo nedojede“ zahlásil. Chřip-
ka byla na spadnutí. Pak už mám ze všeho jen 
klasickou předzávodní šmouhu.
Poslední kolo závodu a holky letí do cíle. V po-
sledním sjezdu bojují o vítězství Justyna Kowal-
czyková a Julija Čepalovová. Za nimi jede Kat-
ka. Blíží se do podjezdu pod most, za kterým je 
cílová rovinka. A v tu chvíli jsme si vzpomněl 
na moment, který se stal den předtím. Dívali 
jsem se s Katkou na finále sprintu žen, kde se 
přesně v tomhle místě přes svoje soupeřky pro-
hnala Chandra Crawfordová a získala zlato.
„Viděl jsi, jak to z toho sjezdu rozbruslila zaba-
lená bez hůlek a proletěla přes ně? Tohle je 

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (31. díl)  
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vysoká škola běžeckýho lyžování.“ mi u televi-
ze vysvětlovala Káča.
A teď se to dělo znovu. Katka zabalená, bruslí 
a letí přes Kowalczykovou a Čepalovovou. Stál 
jsem u hrazení zhruba v půlce cílové rovinky 
- v místě, kde šla přes ně a bylo jasný, že si 
jede pro zlato. Lucka jde přes hrazení a batolí 
se za Katkou a pak už mám v hlavě jen další 
šmouhu. Vyhlášení, antidopingovka, cesta 
do Turína na ceremoniál, Český dům, Moet, 
pivo, Moet, pivo – doplň, kolikrát chceš – stov-
ky sms a telefonátů, diskotéka v Sestriere 
a strašnej bolehlav ráno. No prostě zážitek, ze 
kterýho mi doteď naskakuje husí kůže.“
Tohle byl prostě den, který člověk nezažije 
mockrát za život…“

Po nějakém čase, kdy Kateřina skončila zá-
vodní kariéru a odešel jsi z mistrovství světa 
v běžeckém lyžování v Liberci, jsi začínal 
v podstatě od nuly. Proč jsi zvolil online mar-
keting? Vysvětli tento termín těm, kteří o něm 
nemají potuchy.
„Internetové obchodování mě zajímá už vlast-
ně od prvopočátku. První internetový obchod 
jsem měl vlastně na starost už někdy kolem 
roku 2000 ve firmě Ultrasport. Tenkrát ještě 
nebyly zbožové porovnávače, Seznam byl jen 
jakýsi katalog webů a Google byl s vyhledává-
ním v pravěku. I tak jsme v té době byli schop-
ní z eshopu vytáhnout x objednávek denně. 
Majitel firmy Milan Jurka byl velký vizionář, 
nebál se do těchto novinek investovat a dal mi 
tím možnost získat obrovskou zkušenost. To-
hle byly skvělé časy…
A co to je tedy online marketing? Dnes se po-
užívá spíše pojem „digitální marketing“ a nejlé-
pe to popíšu asi tím, jak postupuji u nového 
klienta. Začnu tím, že ho vyzpovídám, abych 
zjistil, jakým způsobem firma získává zakázky 
či objednávky. Potom na internetu najdu pro-
stor, kde se pohybuje cílová skupina – potenci-
ální zákazníci něco hledají a hledají různými 
způsoby a na různých místech. Pak vytvořím 
prodejní kanál, přes který přivedu potenciální 
zákazníky a udělám z nich zákazníky. Zjedno-
dušeně řečeno – umím do jisté míry „oblbnout“ 
Google a zbožové porovnávače, například Heu-
reka, Zboží.cz či Google Nákupy a vím, jak má 
být postavený eshop nebo web, aby generoval 
zisk. Pokud něco přímo neumím, tak dokážu 
doporučit subdodavatele. A hlavně vše měřím, 
reportuji a komunikuji s klientem ve zjednodu-
šené formě, aby tomu klient rozuměl a aby vi-
děl, jestli to funguje, nebo ne. Prostě pomáhám 
klientům vydělat peníze. Je to velice podobné 

tomu, co jsem popisoval v přístupu Kateřiny 
ke sportu. I zde rozhodují malé detaily. A když 
jich dáte dohromady hodně, může to udělat 
velkou změnu a vygenerovat obrovské peníze. 
Mám klienty, jimž se daří meziročně navyšovat 
obrat, respektive zisk v desítkách, ale i stovkách 
procent. A hlavně mě teda ten marketing baví.“

Nyní jsi vyhledávaným online manažerem pro 
střední a menší firmy. Změnila koronavirová 
pandemie Tvou práci? Obecně je už o online 
větší povědomí…
„Pandemie mou práci moc nezměnila. Už ně-
kolik let pracuju „z domu“ a naprosto mi to 
vyhovuje. Co se týká mých klientů, tak u ně-
kterých šly z důvodů uzavřených provozoven 
obraty dolů a u některých zase nahoru, proto-
že lidi prostě doma víc sedí u počítačů a tele-
fonů a nakupují. Ozývají se také nově firmy, 
které online doteď podceňovaly. Prostě pořád 
je co dělat.“

Jak do Tvé práce zapadá Tvá vášeň pro sport? 
Běh, box, kolo, lyže… co je nejvíc?
„Tak nejvíc jsou samozřejmě hory. A je jedno, 
jestli na ně vyběhnete, vyšlápnete na lyžích 
nebo vyjedete na kole. S oblibou říkám, že 
kdykoliv se dostanu tam nahoru, tak vždycky 
TO tam je…
Moje práce do sportu zapadá skvěle. Mezi mé 
klienty patří běžecká trailová speciálka Run- 
sport.cz alias Experti na kopce a také Pitbull-
-shop.cz, což je dovozce oblečení PITBULL 
WEST COAST, tedy značka, která se zaměřuje 
na bojové sporty. Tohle mě fakt moc baví. 
A mimo to mám vlastní projekt Trailrun.cz, kte-
rý je o pohybu v horách a kopcích.“

Co Tě na pohybu v horách přitahuje? Na kte-
rý závod nikdy nezapomeneš? Vím, že jsi 
zvládl i noční, několik desítek kilometrů dlou-
hý, běh či běhy… Kde jsou Tvé limity?
„Nejvíc mě baví ten pocit, když vylezete naho-
ru nebo uběhnete velký kus cesty. To pak člo-
věk cítí tu horu úplně jinak. Prostě najednou 
víte, jaká ta hora je. Těžko to popsat, dokud to 
nezkusíte…
Limity? Ty jsou „jen“ v hlavě a ve zdraví. Jeden 
z nejlepších ultra bláznů na světě Pavel Palon-
cý mi kdysi říkal větu, která to skvěle shrnuje: 
„Nemožný je to jen do té doby, než se o to ně-
kdo pokusí a dá to…“ Z toho kouká pořádné 
dobrodružství, ne?“

Před časem jsi byl na závodech v Mexiku. Nej 
zážitek z Mexika? A šlo Ti o život? 
„Nej zážitek v Mexiku byl celé Mexiko, což je pro 
Středoevropana jeden velký úlet. To se prostě 
musí zažít. Závod se běžel přes dvě sopky až 
do 4700 metrů nad mořem, což je téměř výška 
Mont Blancu. Byl jsem tam jen jako doprovod, 
ale i tak jsem si to dost užil. Na prohlídku trasy 
jsme vyrazili s tarahumary, které možná znáte 
z knížky Born to run – ta je takovým světovým 
běžeckým bestsellerem. Celý den jsme tam po-
bíhali s hlavním hrdinou té knížky Arnulfem a vy-
lezli jsme až do výšky 5000 metrů nad mořem, 
kousek pod vrchol sopky Pico de Orizaba, která 

je druhou nejvyšší horou v Severní Americe. Strá-
vili jsme tam týden s nejlepšími horskými běžci 
světa a poznali jsme opravdové Mexiko.
Jestli mi šlo o život? Asi ne. Řekl bych, že ty 
naše představy o Mexiku, které známe z Taran-
tinovek, jsou trochu přehnané. Snad jen v se-
verní části Mexika a v některých částech Me-
xico City je to divočina, ale jinak to byla poho-
da. Prošli jsme si část Mexico City a týden jsme 
potom strávili v městečku Orizaba a venkov-
ském okolí. Každý se s námi hned bavil, fotil, 
zvali nás na jídlo a vyprávěli nám o životě 
v Mexiku. Všude byly sice po zuby ozbrojení 
vojáci a policisté, ale jinak na mě Mexiko za-
působilo skvělým dojmem. Lidé tam jsou přá-
telští a sami říkají, že je to tam jako všude jinde: 
„Pokud neděláš špatné věci, tak nepotkáš 
špatné lidi a nestanou se ti špatné věci“.

Bojové sporty a Honza Dvořáček. Jak ses k to-
muto odvětví dostal? Míříš znovu do ringu?
„Pár let jsem boxoval za Box Club Dynamo Svi-
tavy a tam jsem si bojové sporty zamiloval. 
Zkoušel jsem i kick box, judo, krav magu a dal-
ší bojové sporty a umění, ale box je mi nejbliž-
ší. Nejvíc mě na tom baví ta systematičnost, 
technika a disciplína. Pro běžného pozorova-
tele to vypadá, že bojové sporty jsou jen o bití 
se do hlavy, případně dalších částí těla, ale není 
to tak. Ten zápas je jen špička ledovce, kterou 
můžete podstoupit, pokud zvládáte techniku 
pohybu a úderů a máte špičkovou fyzičku. 
K zápasení vede dlouhá disciplinovaná cesta. 
Doporučuji všem navštívit třeba boxerský tré-
nink. Nikdo vás určitě nebude bít nebo nutit 
do nějakých sparingů a budete překvapeni, 
jaká je to zábava a hlavně dřina. A hlavně po-
chopíte, co je to respekt a úcta ve sportu.“

Honzo, na co jsem zapomněla? Jistě na mno-
ho věcí… Takže: co zajímavého ještě zmíníme?
„Zapomněla ses mě zeptat na Svitavy… Ty 
mám moc rád. Skvěle se zde bydlí a ještě líp 
sportuje. Líbí se mi, jak to tu vede starosta Da-
vid Šimek a tým lidí okolo a vůbec to zde je 
prostě super.“

Až pomine pandemie a život bude zase nor-
mální, kam se vydáš? Který sen si splníš?
„Už dlouho mám v hlavě Mt. Blanc, Matterhorn 
a Aconcaquau. Taky jsme před pandemií dá-
vali dokupy další výlet do Mexika, určitě bych 
chtěl co nejdřív vyrazit do Dolomit, kam jezdím 
pravidelně už několik let. A co nejdřív se vy-
dám na můj oblíbený Králický Sněžník. Tam TO 
je totiž vždycky… :-)“  Petra Soukupová
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MŠ Svitavy-Lačnov
Užíváme si mnoha aktivit
Rádi bychom vám představili naši mateřskou 
školu. Velkou výhodou je umístění na okraji 
Svitav v Lačnově. S dětmi trávíme každodenní 
pobyty venku v přírodě – okolí luk, polí, lesa, 
rybníku a jeho biotopu, poldru apod. Pozoru-
jeme blízké čapí hnízdo, navštěvujeme okolní 
farmáře a chovatele zvířat. Využíváme také 
naší bylinkové předzahrádky a lesního centra, 
kde se děti učí vztahu k ekologii, k lesní peda-
gogice a užívají si aktivity ve volné přírodě. 
Používáme prvky programu Začít spolu, kde 
starší děti pracují v centrech aktivit – Ateliér, 
Dílna, Kostky, Objevy a pokusy, Divadlo, Pís-
mena, knihy a hry a Domácnost. Další výhodou 
je bohaté vybavení didaktickými pomůckami. 
Klademe důraz i na rozvoj logopedické pre-
vence pod vedením certifikovaných logope-
dických preventistek. Nedílnou součástí se 

stala odpolední příprava pro předškolní děti. 
Rozvíjíme u dětí všechny oblasti nutné k ná-
stupu do ZŠ. Mateřská škola je rozdělena 
do dvou tříd, a to dle věku na starší a mladší 
děti. Toto rozdělení nám umožňuje vytvářet 
aktivity přímo vhodné pro nejmladší děti, a to 
převážně hrou a prožitkovým učením. Čeká 
na vás příjemné rodinné prostředí a vstřícný 
kolektiv zaměstnanců s respektujícím a indi-
viduálním přístupem k dětem i rodičům. Bo-
nusem je nadstandardní personální zajištění 
(4 pedagogové a 3 asistenti pedagoga), ale 
i vlastní kuchyně, vaříme chutně a zdravě. Vý-
běrem naší mateřské školy zajistíte svým dě-
tem rozvoj sebevědomí, všestranných doved-
ností, společenské pospolitosti a vztahu k pří-
rodě.  Lenka Trávníčková

MŠ Marie Majerové
Přemýšlíte, kterou MŠ si vybrat? Přijď te k nám 
Jsme trojtřídní MŠ nedaleko Lačnova a nabí-
zíme rozlehlé a moderně vybavené třídy. 
O děti tu pečuje plně kvalifikovaný personál, 
jehož posláním je dopřát dětem prostředí, 
ve kterém se cítí bezpečně, mezi přáteli, aby 
se do školky těšily. Vzdělávání probíhá v zre-
konstruovaných třídách, jejichž prostory jsou 
více než velkorysé, a je vedeno moderní ces-
tou díky programu „Začít spolu“. Jeho smyslem 
je dát dětem dostatek prostoru, aby si samy 
nacházely cestu, aby se nebály chybovat 
a samy toužily dojít k cíli, obohatit je o vědo-
mosti, ale bez drilu a s ohledem na jejich po-
třeby a touhy. Děti zkoumají svět takový, jaký 
je, učí se nezávisle na sobě, spolu a od sebe 
navzájem. Právě proto je v naší MŠ upraven 
i režim dne: děti, které nevyžadují popolední 
spánek, si dopřejí relaxační chvilku a poté si 
přejdou k činnostem, které je aktuálně zajíma-
jí, avšak tak, aby nerušily ty, které spánek po-
třebují. Hravou formou se i takto dozvídají 
o rozmanitosti světa a lidí v něm, učí se re-
spektu a ohleduplnosti.
Dalšími benefity jsou nedaleké diskgolfové 
hřiště, kde se děti mohou rozvíjet i v netradič-
ních sportech, vlastní školní zahrada s multi-
funkčním vybavením, ovocným koutkem, od-
počinkovými zónami a mlhovištěm pro horké 
dny, zájmové kroužky (zaměřené na výtvarné 
či hudební a pohybové činnosti či angličtinu) 
a doplňkové aktivity jako plavecký výcvik 
a v zimě lyžařský výcvik v Čenkovicích.  Těšíme 
se na spolupráci s vámi! Michaela Juklová

MŠ Milady Horákové
Vážení rodiče,
dovolte mi touto cestou přiblížit vám naši zce-
la zrekonstruovanou, čtyřtřídní mateřinku. V MŠ 
pracujeme s dětmi podle principů programu 
ZAČÍT SPOLU. Tento program není alternativa, 
ale značka kvality. Každé dítě si najde činnost, 
která ho nejvíce baví. Je to jedinečná cesta, 
vedoucí přímo k dítěti. Žádné direktivní a ma-
nipulativní vedení, ponižování, ale úcta k dítěti, 
respekt, důvěra v jeho schopnosti, orientace 
na jeho vnitřní sílu, vlastní prožitky a zkušenos-
ti. Program podněcuje vývoj těch charakteris-
tických rysů dětí, které budou v dnešní, rychle 
se měnící době obzvláště potřebné. To, jak se 
dítě v MŠ cítí a co prožívá, že je spokojené 
a v bezpečí, to má největší podíl na úspěšnos-

ti při jeho vzdělávání, jenom za těchto podmí-
nek se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. 
Klademe důraz na spolupráci s rodinou, vytvá-
říme podmínky pro inkluzivní vzdělávání dětí, 
zařazujeme logopedickou prevenci, rozvíjíme 
předčtenářskou a předmatematickou gramot-
nost, intenzivní přípravu předškoláků. Naším 
dlouhodobým záměrem je neustále hledat 
a zdokonalovat výchovně vzdělávací postupy, 
které pomohou dětem při rozvíjení osobního 
potenciálu a růstu. Více podrobností o progra-
mu, personálu a virtuální prohlídky tříd nalez-
nete na www.materinky.svitavy.cz.

Petra Nováková

MŠ Sokolovská
U nás na MŠ Pražská/Sokolovská… 
Školka je pro nás místem, kde se snažíme pro-
střednictvím hry rozvíjet všechny přirozené 
charakterové vlastnosti dětí.

Co u nás nechybí:
 • vstřícný přístup k dětem i rodičům;
 • propojení předškolního a školního vzdělá-

vání včetně systematické přípravy předško-
láků;

 • celoškolní projektové dny společně se ško-
láky;

 • odborná podpora ze strany školní speciální 
pedagožky;

 • technické zázemí pro bádání a tvoření;
 • činnosti u dětských hoblic za pomoci šikov-

ného pana školníka;
 • dopravní hřiště a prostorná přírodní zahrada 

podpořená mnoha edukačními a herními 
prvky včetně kopce na bobování;

 • pravidelné lekce angličtiny s lektorkou ja-
zykové školy;

 • podpora sportovních aktivit – lyžařský kurz, 
saunování, plavání, pravidelné využívání 
sportovní haly v zimním období.

Zakládáme si na tom, aby program pro děti byl 
co možná nejpestřejší. Více informací o školce 
včetně zápisu do MŠ naleznete na webových 
stránkách školy www.zs5.svitavy.cz. 

Alena Vašáková

MŠ Větrná
Zápis do školky na Větrnou
Vážení rodiče a milé děti,
i přes nastalá mimořádná opatření vás srdeč-
ně zveme k zápisu do naší Mateřské školy 
Svitavy, Větrná 11 a odloučeného pracoviště 
Úvoz 1. Samotný zápis bude probíhat distanč-
ní cestou s doručovací adresou Větrná 655/11, 
Svitavy. Veškeré informace k zápisu, dokumen-
ty ke stažení a kontakty jsou uvedeny na strán-
kách naší školy http://www.materinky.svitavy.
cz/cs/m-4-ms-vetrna/. Zde si můžete virtuálně 
prohlédnout jednotlivé třídy a fotky, které vás 
i vaše děti jistě osloví. 
Touto cestou také apeluji na všechny zákonné 
zástupce dětí, aby si zavčas zajistili místo ve škol-
ce, případně se zkontaktovali s ředitelkou školy 
a domluvili se individuálně, tak neváhejte.
Na nové děti se těší kvalifikovaný a příjemný 
kolektiv pracovníků školy. 
Všem přejeme hodně zdraví, dostatek síly, ener-
gie, dobré nálady a krásné jarní sluníčkové dny. 

Jana Hrubá

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do mateřské školy
Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro-
běhnou i v letošním školním roce obdob-
ně jako v roce minulém.
V souvislosti s protiepidemickými opatře-
ními, která tento školní rok v mateřských 
školách provázejí, bude zápis uskutečněn 
tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí 
i dospělých, respektovány individuální 
možnosti a omezení jednotlivých účastní-
ků a zároveň splněny všechny zákonné 
povinnosti.
 • Do svitavských mateřských škol budou 

přijímány žádosti o přijetí ve dnech 
2.–13. 5. 2021, poslední den do 16:00 
hodin. 

 • Nahlédnout do spisu budou moci rodi-
če (zákonní zástupci dítěte) dne 14. 5. 
2021.

 • Dne 17. 5. 2021 bude na webových 
stránkách a úřední desce MŠ zveřejněn 
seznam přijatých uchazečů. 

 • Nepřijatým uchazečům bude zasláno 
rozhodnutí poštou.

Jednotlivé mateřské školy budou mít 
na svých webových stránkách ke stažení 
formulář Žádost o přijetí do mateřské školy. 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit 
následujícími způsoby: 
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s elektronickým podpisem 

zákonného zástupce, 
 • poštou (rozhodující je datum podání 

na poštu), 
 • osobním podáním ve škole do připra-

vené schránky. 
Pokud zákonný zástupce podá žádost 
prostřednictvím jiných technických pro-
středků, než jsou výše uvedené (např. e-
-mailem bez uznávaného elektronického 
podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji 
do 5 dnů potvrdil, jinak škola k žádosti 
nepřihlédne.
K žádosti rodič přikládá prostou kopii rod-
ného listu dítěte a dokladu o očkování 
od praktického lékaře.

Jiří Petr
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MŠ Československé armády
Projekt Kufr plný knih v naší školce
V tomto školním roce nás oslovil zajímavý pro-
jekt Městské knihovny ve Svitavách Kufr plný 
knih, který je realizován z projektu MAP II a Im-
plementace MAP ORP ve Svitavách. Smyslem 
tohoto projektu je zvýšení čtenářské gramot-
nosti v různých věkových kategoriích. Musíme 
potvrdit, že u našich předškoláků se to velmi 
daří. Děti každý měsíc dostanou tři knihy ze 
současné knižní produkce. Doma s rodiči si je 
prohlížejí a čtou. Jednu z knih si mohou pone-
chat a založit si tak vlastní knihovničku. Knihy 
pro děti mají krásné příběhy, milou poezii a pře-
devším krásné ilustrace, což je pro rozvíjení 
vztahu ke knize u předškolních dětí důležité. 
Každý z nás dospěláků si vzpomene na chvíle 
v dětství při prohlížení obrázkových knih, a když 
v dospělosti takovou knihu dostanete do ruky, 
hned cítí tu atmosféru a „lásku“ ke knize.
V době, kdy bylo možné knihovnu navštěvovat, 
jsme docházeli do dětského oddělení, kde pro 
nás knihovnice G. Ivánková měla připravený 
program. Děti se tak seznámily nejen s kniha-
mi, ale i s prostředím knihovny. Při koronaviro-
vých omezeních se tyto programy přesunuly 
do naší mateřské školy.  Projekt Kufr plný knih 
má velký smysl a jsme rádi, že se tohoto pro-
jektu můžeme účastnit.
Vedle vzdělávacích projektů našim dětem nabí-
zíme mnoho dalších vzdělávacích, herních 
a sportovních aktivit. Rádi uvítáme vaše děti u zá-
pisu do naší MŠ Československé armády 9. 

Marie Havířová, Jana Fiedlerová

Streamy: Škola skoro naživo
Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologickým 
opatřením není možné, aby základní školy po-
řádaly klasické dny otevřených dveří. Proto 
jsme se rozhodli, že využijeme moderních 
technologií a umu pracovníků SKS Svitavy 
a školám, které projevily zájem, pomůžeme 
zorganizovat den otevřených dveří formou ži-
vého streamu – nebo chcete-li živého vysílání. 
V termínu od 6. 4. do 12. 4. budete mít možnost 
vidět živý rozhovor a prezentaci jednotlivých 
škol. Bude se jednat o přímý přenos, takže po-
kud budete mít jakékoliv dotazy týkající se 
dané školy, budete se moci zeptat i přímo bě-
hem vysílání. Přenos můžete sledovat na You-
Tube kanále SKS Svitavy. Podrobnější informa-
ce najdete na www stránkách města Svitavy, 
na FB města a ve všech informačních médiích 
zúčastněných škol. Věříme, že se nám podaří 

baterie AKUMA 
u nás v prodeji

autorizovaný 
prodejce a servis www.nekvinda.cz

pneuservis
autobaterie 
zahradní technika
ložiska

Zápis dětí do 1. třídy  
základní školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vydalo v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 
v souvislosti s koronavirem a onemocně-
ním COVID-19 opatření k organizaci zápi-
sů k povinné školní docházce pro školní 
rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez 
osobní přítomnosti ve škole tak, aby byla 
zaručena bezpečnost dětí i dospělých, 
respektovány individuální možnosti 
a omezení jednotlivých účastníků a záro-
veň splněny všechny zákonné povinnosti. 
Ve Svitavách proběhne zápis do prvních 
tříd ve dnech 12.–26. dubna 2021, po-
slední den do 16:00 hodin. Vlastní organi-
zace zápisu včetně žádostí o přijetí nebo 
odklad budou zveřejněny a ke stažení 
na webových stránkách základních škol. 

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, případně 
žádost o odklad povinné školní docházky, 
mohou zákonní zástupci doručit následu-
jícími způsoby: 
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s elektronickým podpisem 

zákonného zástupce, 
 • poštou (rozhodující je datum podání 

na poštu), 
 • osobním podáním ve škole do připra-

vené schránky. 

Pokud zákonný zástupce podá žádost 
prostřednictvím jiných technických pro-
středků, než jsou výše uvedené (např. e-
-mailem bez uznávaného elektronického 
podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji 
do 5 dnů potvrdil, jinak škola k žádosti 
nepřihlédne.
K žádosti o přijetí nebo o odklad rodič 
přikládá prostou kopii rodného listu dítěte. 
K žádosti o odklad je nutné doložit dopo-
ručení školského poradenského zařízení 
(ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. Činnost školských poraden-
ských zařízení není krizovými opatřeními 
přerušena. 
Nahlédnout do spisu budou moci rodiče 27. 
4. 2021 dle podmínek jednotlivých škol 
uvedených na webu školy. Zde i na úřední 
desce školy bude rovněž informace o při-
jatých dětech do 1. tříd.
Mnohé školy si pro rodiče připravily stre-
am, který bude možné zhlédnout v pří-
mém přenosu z Fabriky, nebo poté 
na stránkách škol, či FB profilech. 

Jiří Petr

vám alespoň touto formou představit základní 
školu, do které váš budoucí prvňáček třeba 
nastoupí.  Ondřej Komůrka

Plán vysílání: začátek přenosu bude vždy 
v 18:00 hodin.
6. 4. ZŠ náměstí Míru
7. 4. ZŠ T. G. Masaryka
8. 4. ZŠ Riegrova
12. 4. ZŠ Svitavy-Lačnov

ZŠ Felberova
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
blíží se čas zápisu a my bychom vám rádi na-
psali pár řádků o naší škole. V jedné z prvních 
tříd budeme od září pracovat podle programu 
Začít spolu, o kterém jsme vás již informovali. 
Na naše budoucí nejmenší školáčky se těší 
zkušení učitelé, kteří jim svým laskavým přístu-
pem pomůžou překonat změny, které je čeka-
jí. Přivítají je v moderně zařízených učebnách 
vybavených nejnovějšími pomůckami. Zajišťu-
jeme kvalitní výuku, která se opírá o nejnovější 
trendy ve vzdělávání. I ti nejmenší mají zařaze-
nou polytechnickou, přírodovědnou, jazykovou 
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a tělesnou výchovu. Pokud chcete vidět, jak to 
u nás vypadá, je to možné i online prostřednic-
tvím virtuální prohlídky na našich webových 
stránkách. Další informace naleznete na FB 
a Instagramu školy.  Jana Pazderová

ZŠ Svitavy-Lačnov
Deset důvodů, proč přihlásit dítě do školy 
v Lačnově
 • Malotřídní škola rodinného typu s nízkým 

počtem dětí ve třídách,
 • Individuální přístup umožňuje rozvoj nada-

ných i slabších dětí,
 • Čtení je vyučováno genetickou metodou, 

která je pro děti nejpřirozenější, 
 • Ve spojených třídách se žáci učí navzájem 

(mladší od starších a starší od mladších),
 • Malý počet dětí a úzký kontakt s přírodou je 

vhodný pro děti trpícími alergií,
 • Široká nabídka bezplatných volnočasových 

aktivit,
 • Každodenní kontakt dětí napříč ročníky 

upevňuje vztahy mezi nimi a umožňuje 
rychle reagovat na vznikající problémy,

 • Vytvářením příjemné atmosféry chráníme 
psychické zdraví dětí, každé dítě je pro nás 
jedinečné, důležité,

 • Jsme škola otevřená rodičům, se kterými 
chceme úzce spolupracovat,

 • Naším cílem je spokojené bezstarostné dítě, 
které se těší na každý den strávený ve spo- 
lečnosti spolužáků a pracovníků školy.

Podrobnější informace získáte na telefonním 
čísle 607 677 633 nebo na mailové adrese  
z.petrzela@gmail.com.  Zdeněk Petržela

ZŠ náměstí Míru
Proč dát prvňáčka na náměstí?
Jsme pohodová škola s příjemným prostře-
dím, chováme se k sobě slušně a s úctou. Na-
ším základním cílem je poskytnout žákům 
kvalitní základy všeobecného vzdělání a roz-
vinout z nich harmonické osobnosti. 
K našim silným stránkám patří aktivní pedago-
gický sbor, atraktivní metody práce, využívání 
moderních technologií, tradiční aktivity pro 
žáky a dobrá pověst školy u veřejnosti.
Jsme perfektně připraveni na celostátní změ-
nu výuky mnoha předmětů a zejména infor-
matiky. Žáci se u nás učí základům kritického 
přístupu k informacím, programování, 3D mo-
delování a počítačové grafiky a animace – 
tedy oborů, které jim dají konkurenční výhodu 
na trhu práce.
Našim žákům nabízíme spoustu výhod. Napří-
klad hlavní předměty učíme v malých skupi-
nách. Hodně sportujeme, využíváme halu Ša-
pitó. Učíme cizí jazyky na vysoké úrovni.
Máme preventivní program, problémy řešíme 

spravedlivě a neodkladně. Provozujeme školní 
televizi. Pomáháme všem dětem bez rozdílu. 
Pořádáme různě zaměřené projektové dny. 
Máme aktivní školní parlament. Naše škola je 
zapojena do celostátních projektů Mléko do škol 
a také Ovoce do škol. Kromě kvalitní školní dru-
žiny nabízíme každoročně zdarma přes dvacet 
kroužků, například robotika, pěvecký sbor, lezec-
tví, zdravověda nebo programování.
Škola se nachází nedaleko autobusového ná-
draží. Historická, novorenesanční budova, 
skrývá moderně fungující školu. Zakládáme si 
na otevřené komunikaci s rodiči. Náš učitelský 
kolektiv je nadšený prací s dětmi. 

Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Hledat – najít - podporovat
Je to právě rok, kdy jsme navázali spolupráci 
s doc. Šárkou Portešovou z Masarykovy uni-
verzity Brno v oblasti diagnostiky šikovných 
a nadaných žáků. Stali jsme se pilotní školou 
pro ověření testů, které budou použity pro zjiš-
ťování míry nadání i v dalších školách. Loňští 
třeťáci až páťáci prošli prvním kolem testování, 
další průběh však už byl přerušen uzavřením 
škol. Po návratu dětí bude vše dokončeno 
a zapojeny budou i ty nejmladší děti. Pro nás 
byla velmi důležitá vstřícnost rodičů, kteří tes-
tování svých dětí umožnili a tím podpořili vznik 
kvalitního nástroje pro potvrzení nadání u dětí. 
Ne vždy je nadané dítě mezi ostatními „odha-
leno“. Od toho se následně odvíjí cílená pod-
pora dětí přímo ve škole tak, aby každý získal 
dostatek potřebné pozornosti. Proto i v této 
„distanční“ době zapojujeme děti do nejrůz-
nějších soutěží a aktivit, aby měly možnost 
využít svůj potenciál. Právě teď máme radost 
z velkého úspěchu dvou našich žáků z 9. roč-
níku, kteří postupují do celostátního kola sou-
těže Mladý chemik (soutěžilo více než 2 tisíc 
žáků, jim se podařilo dostat do třicítky nejlep-
ších). Díky celoroční práci redakce školních 
novin slavíme opakovaně umístění v soutěži 
na republikové úrovni (nyní celkem 6 umístění 
na prvních třech místech v různých kategori-
ích). Těší nás, že od září budeme mít pro práci 
s žáky krásné nové učebny a moderní pomůc-
ky, které pořizujeme s podporou evropských 
fondů a zřizovatele. Lenka Pražanová

ZŠ Sokolovská
U nás na ZŠ Sokolovská/Pražská…
„Učíme žáky, nikoli předměty“ je základním 
mottem našeho školního vzdělávacího progra-
mu. Při vzdělávání dětí se snažíme maximálně 
využít jejich potenciál, vzbudit u nich zájem 
o vědu napříč vzdělávacími obory a rozvíjet 
jejich manuální gramotnost důležitou pro 
praktický život.
Co u nás nechybí:
 • pozvolný přestup ze školky do prostředí 

velké školy, 1.–3. třída je na Pražské;
 • moderně vybavené odborné učebny;
 • rozsáhlý areál a venkovní učebny na obou 

pracovištích školy;
 • badatelsky orientovaná výuka podporující 

rozvoj kritického myšlení;
 • podpora sportovních aktivit pod taktovkou 

našich pánů učitelů;

 • intenzivní pomoc a podpora školní speciál-
ní pedagožky dětem, rodičům i učitelům;

 • aktivní školní družina na obou pracovištích 
školy pro žáky 1. stupně.

Jsme školou otevřenou pro děti i rodiče. Pes-
trou výuku u nás zajišťují nadšení pedagogové, 
kteří mají rádi svoji práci. Více informací o ško-
le včetně zápisu do 1. třídy naleznete na webo-
vých stránkách školy www.zs5.svitavy.cz.

Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Myšárna v online přenosu
V letošním školním roce nemůžeme realizo-
vat klasický den otevřených dveří, a proto 
jsme se rozhodli nabídnout možnost virtuál-
ního setkání formou živého online přenosu. 
Setkání se zúčastní ředitel Jiří Sehnal společ-
ně s paní učitelkou z budoucí první třídy. Ško-
lu přes youtube krátce představíme a poté 
dáme přes chat prostor pro dotazy. Online 
přenos se uskuteční ve středu 7. dubna 
od 18.00. Dotazy na to, co vás zajímá, můžete 
položit i dopředu formou e-mailu (jiri.sehnal@
tgm-svitavy.cz). Odkaz na online představení 
školy bude uveřejněn zhruba týden před ko-
náním akce na webu a na facebookovém 
profilu naší školy. 
Zájemcům také nabízíme po předchozí do-
mluvě s vedením školy možnost osobně si 
Myšárnu prohlédnout. Aktuální hygienická 
opatření jsou sice přísná, ale předpokládá-
me, že v dubnu by taková setkání v režimu 
jeden (ředitel) na jednoho (rodič a žák) moh-
la proběhnout. Podrobnější informace na-
jdete v Manuálu pro rodiče budoucích prv-
ňáčků, který je umístěn na webových strán-
kách naší školy.  Jiří Sehnal

Základní umělecká škola
Přijímací řízení do ZUŠ Svitavy
Přijímací řízení pro následující školní rok 
do hudebního, výtvarného i tanečního oboru 
proběhne v termínu od 26. do 30. dubna. 
Máme připravené varianty přijímacího řízení 
pro všechny situace, tedy s osobní přítomnos-
tí zájemců i online způsob. Z organizačních 
důvodů i z důvodů zabezpečení hygienických 
pravidel budeme využívat rezervační web, kde 
si bude možné zamluvit přesný termín. Ten 
bude zpřístupněn od 12. do 25. dubna. Pokud 
tedy máte zájem se přijímacího řízení se svý-
mi dětmi zúčastnit, sledujte www.zussvitavy.
cz, kde budou v sekci Aktuality a také Pro ro-
diče/Přijímací řízení zveřejňovány konkrétní 
informace. Těšíme se na všechny malé i větší 
umělce, a pokud ještě naši školu neznáte, na-
leznete na webu školy také krátkou videopro-
hlídku.  Renata Pechancová

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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Speciální základní škola  
a střední škola
Zápis do 1. třídy 
Z důvodu mimořádných opatření proběhne 
na naší škole zápis k povinné školní docházce 
v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Ško-
la poskytuje žákům vhodně upravené podmín-
ky k osvojování základních vědomostí, doved-
ností a návyků. Ve výchovně vzdělávacím 
procesu používáme alternativní a tvořivé me-
tody, které nám lépe umožňují zajistit individu-
ální rozvoj každého žáka s ohledem na jeho 
možnosti a schopnosti. Žákům dáváme dosta-
tečný prostor k dosažení radosti z úspěchu 
a tím posilujeme jejich zdravé sebevědomí. 
Aktuální informace k distančnímu zápisu zve-
řejníme na webových stránkách školy www.
zsspecialni.svitavy.cz.  Alena Hladíková

Střední školy 

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Tradičně úspěšní jsou žáci svitavského gym-
názia v zeměpisné olympiádě. Letos probíhá 
soutěž online formou a žáci byli zatím opět 
úspěšní. V kat. A obsadil M. Hartman 7. místo, 
v kat. B se umístila J. Zdražilová na 2. místě, 
v kat. C skončil J. Mareček na 5. místě. Nejú-
spěšnější byli žáci v kat. D, kde J. Kalina zvítě-
zil, M. Bureš obsadil 2. místo a D. Severa se 
umístil na 4. místě (první dva jmenovaní postu-
pují do krajského kola). 
Maturantům školy odpadly kvůli epidemiolo-
gické situaci a vládním opatřením tradiční ma-
turitní zvyky – stužkovací večírek nebo matu-
ritní ples. Třída oktáva A udělala náhradou 
alespoň virtuální pozvání na skleničku, kdy se 
v den konání maturitního plesu přes počítače 
propojili žáci a učitelé školy a ze svých domo-
vů si alespoň symbolicky připili na úspěšnou 
maturitu.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Žáci obchodní akademie soutěží v době dis-
tančního studia. V okresním kole 10. ročníku 
soutěže Finanční gramotnost se tým svitavské 
obchodní akademie (O. Karpíšek – kapitán, L. 
Trávníček a D. Slezáková) umístil na prvním 
místě a postupuje do krajského kolo.
Zaměstnanci obchodní akademie využili na-
bídky očkování zaměstnanců škol. Většina 
zaměstnanců je již očkována, přičemž využila 
– k velké spokojenosti - zejména očkovacího 
centra ve svitavském Fabrice. Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Informace ze zdravky
Přestože návrat žáků do škol byl již několikrát 
odložen, praktické vyučování budoucích ses-
třiček stále probíhá. Naši žáci se nově podíle-
jí na chodu očkovacího centra ve Fabrice.
Do práce v nemocnici a očkovacím centru se 
také zapojilo pět odborných učitelek. Ve svém 
volném čase, po prezenční a distanční výuce, 
pomáhají zdravotnickému personálu, a to 
i na specializovaných odděleních pro pacien-
ty s Covid-19. Jsou tak nejlepším příkladem 
pro řadu žákyň a žáků, kteří ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních pomáhají také.
V únoru naši školu navštívila Česká školní in-
spekce, tentokrát ovšem přes počítač. Inspek-
torky se připojovaly do hodin v programu 
Teams a pozorovaly činnost žáků a učitelů. 
Za kvalitní zvládnutí distanční výuky, zajímavé 
hodiny s využitím skupinové práce, aktivizač-
ních metod, zohlednění specifických poruch 
učení a mezipředmětových vztahů si učitelé 
vysloužili velkou pochvalu.  Radim Dřímal

lání v daném učitelském oboru, důvěru v děti, 
otevřenost, odvahu a nadšení pro inovativní 
vzdělávání. Pro více informací můžete volat 
777 442 994 (Světlana Kluková). 

Dopis na rozloučenou
Milý Pavle, psaní dopisu není v dnešní 
době „in“, jak by řekli Tvoji žáci. Ale na to, 
co člověk potřebuje sdělit, žádná SMS ne-
stačí a e-mail se nehodí. Kvůli epidemii 
jsme se už neviděli na našich pravidelných 
setkáních rok a už to tak bohužel zůstane 
napořád. S Riegrovkou zůstaneš ve spo-
jení dál, byl to kus Tvého života. V ředitel-
ském křesle Tě pamatují kolegové, kteří už 
pomalu odcházejí na zasloužený odpoči-
nek. Jako kolegu, který si se vším věděl 
rady, měl patřičný nadhled a dokázal po-
držet v tu pravou chvíli, nezkazil žádnou 
sborovnovou legraci, Tě vnímali všichni 
učitelští elévové, kteří naší školou prošli 
a pro které jsi byl vzorem. Když kráčel 
po chodbě „Pan Jansa“, respekt u žáků byl 
cítit i přes dveře tříd. Na Tebe a Tvé histor-
ky (nejen z vojny), které jsi svým žákům 
vyprávěl v hodinách, vzpomínají všichni, 
které jsi učil. Těšil ses, až se přijdeš podí-
vat na to, jak se teď škola promění po pře-
stavbě a bude tu konečně ten výtah… Až 
bude hotov, slibujeme, že budeš první, 
který se s námi vyveze až na půdu. Určitě 
nás u toho poplácáš po rameni a přidáš 
nějaký vtípek, aby bylo veselo.

Milena Baťková

Využijte šance
rozjet své podnikání

Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Základní svobodná škola NaŽivo
Lesní klub pro děti Napísek otevírá ve spolu-
práci s obcí Květná a spolkem Cestou spolu 
Základní svobodnou školu NaŽivo. Otevíráme 
od září 2021 pro 1.–5. ročník v obci Květná 
u Svitav. Zápisy budou probíhat 10.–20. 4. 
2021, a to pouze formálně kvůli pandemickým 
opatřením. Pro více informací k zápisu volejte 
702 073 567 (Jan Mazák). Zároveň hledáme 
učitele/učitelku pro první stupeň a vychovate-
le/vychovatelku do družiny. Požadujeme vzdě-



16 

Městské  
muzeum a galerie
Muzejní zahrada zpřístupněna 
veřejnosti
Již před několika týdny byla ve výstavních sí-
ních městského muzea a galerie nainstalová-
na výstava regionálních umělců Přehlídka 
2021. V její otevření veřejnosti ještě před letoš-
ními Velikonocemi jsme dlouho doufali, bohu-
žel však došlo ke zhoršení epidemické situace 
a další vývoj je obtížné či skoro nemožné 
předvídat. Nedá se ani vyloučit, že muzea 
v České republice budou zavřena ještě dlouhé 
týdny i měsíce. Hledali jsme proto cesty, jak 
Přehlídku, případně další výstavy, svitavské 
veřejnosti představit. Jako nejvhodnější řešení 
se ukázalo zpřístupnění muzejní zahrady. Po-
čínaje 8. březnem 2021 tu v oknech našich 
dílen můžete vidět malý výběr z Přehlídky, při-
čemž každý týden tuto nabídku obměňujeme, 
abyste vždy měli pro své případné procházky 
městem nový cíl. Zároveň si na zahradě mů-
žete prohlédnout muzikantské lavičky, které 
vznikly v rámci loňského Řezbářského memo-
riálu Aloise Petruse, a to ještě předtím, než 
budou umístěny v Zahradách sv. Vincence 
z Pauly. Při této příležitosti jsme také připravili 
a nainstalovali informační panely o historii mu-
zejní zahrady a Pohádkové kašny, která se v ní 
ukrývá. Zahrada je otevřena každý den od 9:00 
do 17:00 hodin.

Díky vstřícnosti Střediska kulturních služeb 
a Městského informačního centra je možné 
v cestě za Přehlídkou pokračovat ke kinu 
Vesmír, respektive k divadlu Trám, i k infor-
mačnímu centru na náměstí. Také tam najde-
te pravidelně obměňovanou ukázku z Pře-
hlídky 2021.
Její prezentaci přerušíme v týdnu před Veliko-
nocích, tj. od 29. 3. do 5. 4. 2021, kdy v rámci 
muzejní zahrady vystavíme výtvarná díla z na-
šich sbírek, která s obdobím Velikonoc souvi-
sejí. Rovněž představíme tzv. pašijový betlém 
Římskokatolické farnosti Svitavy, který zachy-
cuje scénu Ježíše Krista v Getsemanské za-
hradě a jehož restaurování se v současné 
době připravuje. Pro vaši možnou inspiraci 
nainstalujeme do oken muzea příklady veliko-
nočních dekorací a na muzejní zahradě připra-
víme bezkontaktní aktivity pro děti.
V popsané činnosti budeme rádi pokračovat 
až do chvíle, než bude opět možné otevřít ná-
vštěvníkům výstavní síně muzea. Už se na to 
opravdu těšíme.  Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou  
– díl pátý
Jaro je čas, kdy obojživelníci migrují ze svých 
zimních úkrytů za rozmnožováním do tůní, po-
toků a rybníků. Zároveň jde o období, v němž 
se dají nejsnáze pozorovat. Pojďme se tedy 
podívat na s nimi spojená místa.

Naši výpravu začneme na poldrech v Lačnově. 
Tady se dá potkat třeba hlasitý skokan zelený 
nebo nenápadný čolek obecný. V zatopeném 
lomu poblíž pramene Svitavy zase žije skokan 
krátkonohý a při cestě kolem Horního i Dolní-
ho rybníka jsme ještě před pár lety mohli slyšet 
podivné štěkání, jež prozrazovalo přítomnost 
skokana ostronosého (samci se v době páření 
zbarví do modra). Toho už bohužel odnesl čas, 
ropucha obecná a skokan hnědý se tu však 
vyskytují stále. Jen ta rosnička zelená se 
na Rosničce zatím neobjevuje (nejbližší loka-
lity jsou na Opatovsku). Jako další zastávku 
doporučuji pískovcový lom mezi Svitavami 
a Vendolím. Tady našla svůj domov ropucha 
zelená. Tajemné zvíře, jemuž zelené fleky 
na světlé kůži vynesli přezdívku „maskáčová 
žába“. Litovat nebudete ani návštěvy Vodáren-
ského lesa, kde se drží čolek horský, jehož 
sameček patří díky modrému vrchu těla a vý-
razně oranžovému břichu mezi nejkrásnější 
obojživelníky České republiky. 
Navíc se zde objevují první kuňky obecné, 
malé žabky s nenápadně šedohnědým hřbe-
tem a zářivě oranžovočervenými skvrnami 
na břiše. S nimi je možné se ve větší míře se-
tkat také na Lánském rybníku, z něhož se 
za teplých dubnových nocí ozývá zvláštní 
zvuk připomínající klepání na dveře. Jde 
o hlas blatnice skvrnité, asi nejvzácnější žáby 
našeho regionu. 
V katastru města již bylo zaznamenáno cel-
kem deset druhů obojživelníků. Hradec nad 
Svitavou navíc obývá čolek velký, jehož samec 
díky svatebnímu šatu s mohutným hřebenem 
připomíná bájného draka. Ikonický mlok skvr-
nitý pak našel svůj domov na Hřebči. Nikdy 
bychom ale neměli zapomenout, že žáby i čol-
ky sice můžeme pozorovat nebo fotit, nesmí-
me se jich však dotýkat. Setřeli bychom z nich 
totiž slizovou vrstvu, která jim pomáhá dýchat 
a chrání jejich tělo před vyschnutím. 
Šťastnou cestu, hezké počasí a příjemné zá-
žitky při procházkách jarní přírodou.

Jakub Vrána

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (4)

Ještě na začátku 18. století se na těchto mís-
tech nacházela pouze hranice mezi Svitavami 
a obcí Čtyřicet Lánů. Proudily tudy vody řeky 
Svitavy a jedinou dominantou místa se stala 
věž Brněnské brány. Situace se začala rychle 
měnit roku 1731, kdy byl položen základní ká-
men špitálního kostela sv. Floriána. Kostel byl 
vystavěn společně se špitálem a v hrubé stavbě 
dokončen v roce 1733. Původně měl dřevěnou 
věž se dvěma zvony a nacházely se v něm tři 
oltáře. Obrazy nad postranním oltářem, totiž 
obraz sv. Antonína Paduánského, a Františka 
Serafínského maloval Juda Tadeáš Supper 
z Mor. Třebové. Obraz sv. Floriána, původně 
fresku, a 14 zastavení Křížové cesty maloval 
Franz (Thaddäus) Moschner z Králík v roce 
1765. Ale 3. června 1818 kostel a jeho šest špi-
tálních a školních místností vyhořel. Mohutný 
požár poškodil i hradební bránu, která musela 
být zbořena. Kostel byl rychle opraven, aby dále 
sloužil k péči o nemocné. Současně se zde ob-
jevila první továrna Heinricha Klingera, kterou 
sice v půli 19. století její majitel opustil, ale přišli 
jiní. Židovský majitel železářství David Zwicker 
mohl z oken sledovat, kolik průvodů jeho ulicí 
chodilo. Od nádraží a pivovaru davy lidí směřo-
valy na náměstí, jako tomu bylo v roce 1929 
v případě průvodu české menšiny. Právě tudy 
směřovala hlavní cesta na Olomouc. Když do-
staly domy v Brněnské ulici orientační čísla, 
kostel byl první v pořadí. V roce 1878 se v ni-
kách venkovní fasády objevily sochy sv. Josefa 
s Jezulátkem a sv. Anny od svitavského mistra 
dláta Thomase Haberhauera. Postupem času 
se prostory kostela méně a méně využívaly, 
i když původní zařízení se stále zachovalo. Ale 
peníze pro tolik potřebné opravy církvi i městu 
chyběly, i když původní nadace Andrease Lach-
nitta, ze které byl kostel postaven, do roku 1945 
fungovala.
Kostel sv. Floriána sice patřil městu, ale dispo-
ziční právo zde měla římskokatolická církev. 
V roce 1951 však o užívání kostela zažádala 
církev československá husitská a její žádosti 
bylo úředně vyhověno. V době komunistického 
bezpráví a proticírkevních akcí to bylo vítanou 
záminkou, jak všeobecně snížit autoritu církví. 
Kostel byl násilně otevřen, a to předznamenalo 
jeho osud. Na čas zde byly uloženy urny s po-
pelem zemřelých, okolní přístavby byly zboře-
ny v roce 1955. V sedmdesátých letech, těsně 
před likvidací kostela, jej již církev neužívala. 
Opuštěná stavba a její interiér se stal obětí řá-
dění vandalů. Interiér stavby byl dílem likvido-
ván, dílem se stal součástí jiných kostelů. Osud 
barokní stavby se naplnil v neděli 25. července 
1976 ve dvě hodiny odpoledne. Za detonací se 
zhroutil k zemi.  Radoslav Fikejz
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Středisko  
kulturních služeb
Je vám smutno po kultuře 
stejně jako nám?
Kultura přece jen žije, i když jen online! Uměl-
ci všech oborů se stále častěji připomínají 
online vystoupeními v různých mediálních 
prostorech. Sice je to neuživí ani materiálně 
nepodpoří, ale mají potřebu nabídnout nám 
únik z nepříznivé reality současné doby.
Možná, že stejně jako oni, začneme chápat 
potřebu nemateriálního světa. Radost, napětí, 
dotek tajemství, empatii…tedy - podstatu lid-
ské duše.
I my se o to snažíme. Sledujte nadále na www.
kultura-svitavy.cz a www.facebook.com/Stre-
diskoKulturnichSluzebMestaSvitavy nabídku 
našich dalších streamů – online přenosů.
Těšte se také na jarní spuštění Autokina 
na Cihelně! 
Buďme trpěliví a nenechejme se „trápit“ ne-
smyslnými teoriemi, spekulacemi a žabo-
myšími konflikty. Krásný začátek jara! 

Eva Chlubnová
Co právě připravujeme?
České vize 2021 – Pardubický 
a Olomoucký kraj
Letošní krajské kolo filmové přehlídky České 
vize (původně Český videosalon) se uskuteč-
ní v online prostoru bez diváků. Porota zased-
ne ve složení Marián Polák, Marek Sklenář 
a Dominik Kalivoda. Uzávěrka krajského kola 
je 20. dubna 2021. Pevně věřím, že se všichni 
společně uvidíme příští rok nebo na podzim-
ním celostátním kole, které proběhne v Ústí 
nad Orlicí. Více informací naleznete na www.
ceskevize.cz.

Národní fotografická soutěž 
a výstava 2021
Z důvodu pandemie jsme se rozhodli uspořádat 
výstavu oceněných fotografií netradičně, a to 
formou online výstavy ve spolupráci s měst-
ským muzeem a galerií. Její zahájení je naplá-
nováno na 8. května, společně se slavnostním 
ceremoniálem a předáním cen. Vše se ovšem 
může změnit, proto doporučujeme sledovat 
naše webové stránky www.kultura-svitavy.cz 
a www.fotonarodni.cz. Martin Mohr

Post-hudba a Dominik Zezula  
se hlásí o slovo s novým albem
Když dvojice post-hudba vydávala před dvě-
ma lety debutové LP Není se na co těšit, byla 
její estetika stále pevně ukotvena ve starých 
indie kořenech, skladbách psaných primárně 
s kytarou nebo klavírem a textech o vztazích, 
odcizení a “obyčejném lidském smutku”. Teď, 
s blížícím se výročím pandemického “roku 
nula”, se okolní svět radikálně změnil, a o zvu-
ku post-hudby na novince Svět na konci roku 
nula by se dalo říct totéž.

Ačkoliv jsou základem dvanácti skladeb stále 
popové melodie a refrény, produkce a texty 
najednou prozkoumávají hlubiny rychle se ší-
řícího chaosu. Svitavský hudebník Dominik 
Zezula a producent Tomáš Havlen na nahrávce 
pracovali přes zimu a také v užším spojení než 
kdy dříve, což se odráží jak na chladném zvuku 
alba, tak výrazně větším žánrovém záběru. 
Popové balady a taneční kompozice si tak 
na desce Svět na konci roku nula podávají 
ruce s vlivy trapu, experimentální elektroniky 
i noise rocku, přičemž se všech 12 skladeb 
vejde stopáží mezi dvě a čtyři minuty.
Tematicky se post-hudba věnuje změnám, 
frustracím a nejistotám, které s sebou přinášel 
život během “roku nula”; nové skladby ale 
vzdávají hold i konkrétním vzorům, jako jsou 
projekty Martina Tvrdého (Ememvoodoopöká, 
Bonus), radikální trance Lorenza Senniho či 
současný industriální rap. Akustických nástro-
jů je tentokrát na albu naprosté minimum.
„Loni na jaře jsme se shodli, že na aktuální si-
tuaci reagovat nijak nebudeme, že nová deska 
by měla spíš osobní výpovědí než reflexí okol-
ního světa,“ říká Zezula. „Brzo nám ale došlo, 
že v této realitě nejde o dvě oddělené věci. 
Rok nula se na životech všech podepsal tak 
výrazně, že každá osobní zkušenost je nutně 
spjatá s pandemií, protože svět prostě najed-
nou funguje jinak.“
Post-hudba vystoupila v loňském roce na po-
ličském festivalu Colour Meeting. (red)

KULTURA

Městská 
knihovna
Informace z knihovny
V době uzávěrky Našeho města půjčujeme 
pouze prostřednictvím výdejního okénka, 
a to každý všední den od 9 do 17 hodin. 
Od začátku roku jsme vyřídili přes 2000 
objednávek a vráceno bylo celkem 6 000 
dokumentů. Zvyšuje se zájem o online 
služby, především o půjčování e-knih. Kro-
mě knih, časopisů a denního tisku půjčuje-
me také stolní hry, hudební CD, audiokni-
hy, didaktické a montessori pomůcky. 
Ve fondu máme také zastoupenou zahra-
niční literaturu. Již pět let jsme zapojeni 
do projektu Cizojazyčná literatura. Knihy 
vybíráme z nabídkových seznamů, jejichž 
autory jsou odborníci na dané téma a které 
obsahují beletrii, zjednodušenou četbu, li-
teraturu pro děti a mládež. Primárními jazy-
ky jsou angličtina, francouzština, němčina, 
nově máme k půjčení také knihy ve sloven-
štině. Všechny dokumenty si můžete ob-
jednávat přes katalog knihovny, emailem 
na knihovna@booksy.cz nebo telefonicky 
461 533 295. Pevně ale věříme, že v dubnu 
už budou zpřístupněny ostatní služby a bu-
dete si moci vybrat osobně!
Ve středu 14. dubna proběhne čtenářský 
klub pro děti od 3 do 6 let (s největší prav-
děpodobností online, zájemci se mohou 
hlásit na emailu iv@booksy.cz). Pro děti 
od 7 do 10 let máme připravenou šifrova-
cí hru Poztrácené postavičky, jejímž cílem 
je najít hrdiny knih a vrátit je zpět do pří-
běhů. Jakmile bude knihovna otevřena, 
zájemci o hru se mohou přihlásit na emai-
lu so@booksy.cz. 

Výstava KOMenský  
v KOMiksu
Od dubna bude ke zhlédnutí v pasáži Fab-
riky výstava o Janu Amosu Komenském, 
která vznikla při příležitosti 350. výročí úmr-
tí (2020) a 430. výročí jeho narození (2022). 
Scénář napsala spisovatelka Klára Smolí-
ková, autorem ilustrací je Lukáš Fibrich. 
Výstava seznamuje originálním způsobem 
s celým životem J. A. Komenského a je ur-
čena nejenom dětem. Prostřednictvím ko-
miksové podoby provází hlavními životními 
událostmi, dílem a odkazem Učitele náro-
dů. K dispozici jsou také pracovní listy. Vý-
stavu poskytlo Národní pedagogické mu-
zeum, jedná se o 25 panelů velikosti 
70x100 cm.  Marta Bauerová
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Představujeme další svitavské autory

Zdeněk Petržela, pedagog, ředitel 
školy, autor učebních textů a pomůcek
„Mnohokrát se mi stalo, že jsem skoro nespal a těšil se, co z toho zítra ve škole bude…“ říká 
Zdeněk Petržela, který působí ve školství 43 let. Sobě i svým kolegům pomáhá originálními 
výukovými pomůckami, které řadu let vymýšlí. A že fungují, potvrzují jeho i jiní žáčci dnes 
a denně. 

Jste autorem řady materiálů, které pomáhají 
pedagogům a dětem při učení. Co Vás vlastně 
navedlo ke studiu na pedagogické fakultě 
a k práci na vzdělávacích materiálech?
„Dalo by se říci, že se jedná o osudovou zále-
žitost. Moje maminka byla učitelka a já jsem 
většinu času trávil ve škole. Měl jsem spoustu 
zájmů, ale všechno se nakonec protnulo v jed-
nom bodě. Škola mi prostě byla předurčena. 
Pokud počítám všechna školská zařízení, 
do kterých jsem chodil jako dítě nebo v nich 
pracoval, pohybuji se ve školství nepřetržitě už 
64 let. Profesně mám také velkou výhodu 
v tom, že jsem učil mimo učňovského oboru 
na všech stupních škol. Po ukončení pedago-
gické fakulty v Hradci Králové jsem na ní pět 
let externě vyučoval komunikativní dovednos-
ti, devět let jsem byl externím učitelem zdra-
votnické školy jako učitel estetické výchovy, 
několik let jsem učil na druhém stupni hudeb-
ní a výtvarnou výchovu, ale hlavně už 43 let 
vyučuji na prvním stupni základní školy.“

A před devíti lety jste se stal ředitelem základ-
ní školy spojené s mateřskou.
„Ano, nejprve v Koclířově a nyní ve Svitavách–
Lačnově. Pohybovat se mezi maličkými dětmi 
je veliká radost, protože jsou velmi bezpro-
střední. Vidíme se spolu nejen ve školce, ale 
s předškoláky i ve škole při pravidelných ná-
vštěvách v průběhu celého roku. Na základě 
toho všeho si myslím, že mohu alespoň trochu 
porovnávat práci v jednotlivých typech škol. 
A proto se cíleně vyhýbám konfrontaci s rádo-
by odborníky na školství, kteří toho sice mno-
ho nenaučili, ale ovlivňují pohled veřejnosti 
na současnou školu.

Vzpomínám si na pana profesora Machytku, 
který učil na fakultě didaktiku literární výchovy. 
Byl to úžasný člověk, který sršel nápady 
a na přednáškách se někdy i zalykal a koktal, 
protože mluvil tak rychle, aby nám toho stihl 
říci co nejvíce. Napsal spoustu příruček, a když 
odcházel v pokročilém věku z fakulty, těšil se, 
jak si své nápady začne zkoušet na nějaké 
maličké škole. Když jsem s ním naposledy ho-
vořil, byl smutný, protože zjistil, že mnoho 
z jeho nápadů se nedá v běžném vyučovacím 
procesu realizovat. Tomu se snažím celý život 
vyhýbat. Z každého typu školy jsem si něco 
dobrého odnesl, dále jsem studoval, nápady 
si ověřoval, až jsem se postupně propracoval 
ke svému způsobu výuky. A jsem moc rád, že 
je o ni stále zájem. To dokládá i fakt, že už 40 
let, od roku 1981, působím jako lektor a orga-
nizátor vzdělávacích akcí s celorepublikovou 
působností a mých knížek se v součtu proda-
lo více než 26 tisíc kusů. Kdybych si místo uče-
ní o tom jen četl a vymýšlel „od zeleného sto-
lu“, nikdy by se mi to nepodařilo.“
 
Záběr Vašich materiálů je široký, od matema-
tiky přes český jazyk, prvouku, přírodovědu, 
hudební výchovu po vlastivědu…pro který 
předmět se tvoří pomocné materiály obtížně? 
A pro který je to čirá radost?
„Víte, ono se to nedá dělat tak, že si člověk 
řekne: teď vytvořím metodický materiál. 
Všechny aktivity vycházejí z každodenní práce. 
Někdy přijde nápad přímo v hodině, jindy při 
jakékoliv práci doma, venku… Pokud se někdo 
ztotožní s mou filozofií, nerozlišuje, zda učí 
nebo má volno. Nápady přicházejí kdykoliv 
a vy si je musíte okamžitě zaznamenat, a po-

kud se to hodí, tak i zpracovat. Mnohokrát se 
mi stalo, že jsem skoro nespal a jako malé dítě 
se těšil, co z toho zítra ve škole bude. Pokud 
tohle někdy zažijete, jste ztraceni, protože je 
to jako droga a chcete tu radost z tvoření pro-
žívat zas a znova. A je vám úplně jedno, v ja-
kém předmětu se právě pohybujete. Ale přes-
ně v tuhle chvíli musí přijít autocenzura. Pokud 
bych měl dojem, že vymýšlím jenom perly, 
jsem na cestě do pekel. Mnohem více „skvě-
lých“ nápadů jsem vyhodil, než zachoval. Ale 
za těmi, které jsem publikoval, si stojím.“
 
Pracujete i s hrou Prší…
„Jakpak by ne, když jsem ji vymyslel! Je to už 
skoro třicet let, kdy jsme ji společně s dětmi 
ve třídě ověřovali. Právě ony navrhly její název. 
PRŠÍ = rozhazované lístečky písmenek, čísel 
nebo jiných obrázků padají na hlavy dětí. Hrát 
si s písmenky není žádný objev, ale i po třiceti 
letech je to jediná pomůcka, která dostane 
děti do prostoru. Všechny ostatní hry a pomůc-
ky nutí děti pracovat za stolem. Má-li však dítě 
možnost chodit, lézt nebo se válet mezi pís-
menky, nemá dojem, že pracuje. Ono si hraje. 
A to, že vedle probíraného učiva ještě rozvíjí 
pozornost, postřeh a jemnou motoriku, je bo-
nus navíc. Bylo mnohokrát potvrzeno, že při 
takových činnostech jsou děti několikanásob-
ně výkonnější a se necítí unaveně.
Kdysi mi do hodiny přijela paní docentka se 
svými studenty z pedagogické fakulty a zkou-
mali, jak intenzivně děti pracují při hodinách 
matematiky. Hráli jsme PRŠÍ a ukázalo se, že 
děti během chvilky vypočítaly více než sto pří-
kladů a stále vesele pobíhaly a radovaly se. To 
studentům vyrazilo dech. Nejpůvabnější 
na tom však bylo, že dotyčná paní mne na fa-
kultě vyhodila od zkoušky z matematiky, když 
jsem jí přinesl vymyšlenou hru pro děti, ale ona 
uznávala jen geometrické tvary na fóliích pro 
zpětný projektor. Uvědomovali jsme si to oba, 
ale nikdo to nedal na sobě znát.:-)“
 
Na DAMU jste posléze studoval práci s lout-
kou. Lze zakomponovat loutku do výuky?
„Po ukončení pedagogické fakulty jsem se 
přihlásil na DAMU k dálkovému dvouletému 
studiu aprobace loutkářství. Bylo to pro mne 
přelomové období. Dozvěděl jsem se, že díky 
přijímačkám bych mohl nastoupit i na denní 
čtyřleté studium. O přestup jsem nakonec ne-
zažádal, přestože mne to moc lákalo, ale nutno 
dodat, že jsem toho nikdy nelitoval. Závěr stu-
dia však nabral zajímavé obrátky. DAMU v Pra-
ze byla jediná škola v Československu, kde se 
tento obor dal vystudovat a střední pedago-
gické školy na něj vzdělané kantory neměly. 
V té době jsem už chodil se svou budoucí 
manželkou, která byla ze Svitav. Ucházel jsem 
se tedy logicky o místo na pedagogické škole 
v Litomyšli. Pan ředitel byl nadšen, ale pouze 
do chvíle, než zjistil, že mám vystudováno uči-

Z MĚSTA

Zdeněk Petržela (nahoře třetí zleva) 
se svou rodinou.



19 

telství prvního stupně. Narazili jsme na absur-
ditu vzdělávacího systému. Všichni studenti 
pedagogické fakulty chodili na stejné před-
nášky a skládali naprosto stejné zkoušky z pe-
dagogiky. Rozhodoval však zápis na vysoko-
školském diplomu. Co mi bylo platné, že jsem 
měl vystudovaný žádaný obor, když jsem byl 
pedagogicky vzdělaný pouze na první stupeň 
ZŠ. Právník ministerstva školství mi řekl, že 
moje stížnost je sice oprávněná, ale systém 
nemůže řešit problémy jednotlivců…
Moje cesta do Svitav se tedy o několik let 
opozdila. Ale loutky jsem při vyučování využí-
val a přednášel jsem o nich i v seminářích 
na pedagogické fakultě, protože do mateřské 
školy a do prvního ročníku základní školy pro-
stě patří. Je dokázáno, že autistické děti lze 
někdy pomocí loutky rozmluvit a totéž platí 
i pro děti v hlubokém stresu. Není překvape-
ním, že policisté někdy používají loutku k roz-
mluvení dětí, které jsou svědky trestné činnos-
ti. Jinak řečeno - práce s loutkou je jednou 
z metod práce, které na malé děti zabírají. 
Není to moc dlouho, co jsem pomocí křičícího 
miminka rozebral dítě po záchvatu vzteku tak, 
že to rozplakalo přítomnou paní inspektorku. 
No, neměla byste z toho radost?“

O tom nepochybujte. A jaké jsou ohlasy 
od kolegů pedagogů?
„To je různé. Byly doby, kdy na mne při pora-
dách staří kolegové křičeli, že znevažuji kan-
torské povolání. Později měli někteří učitelé 
ve Svitavách obavy, aby jim někdo nepřikázal 
učit stejným způsobem. Proto ještě větší zdě-
šení zavládlo, když jsem se hlásil do konkurzu 
na ředitele školy. A přitom šlo o naprosto ne-
smyslné obavy. Buď na takový způsob práce 
máte, nebo nemáte. K čemu by bylo nařizová-
ní? O to větší radost jsem pak měl po návratu 
z Káhiry, když jsem zjistil, že někteří učitelé 
začali mé metody používat a byli dokonce pře-
svědčeni, že na ně přišli sami. To byla pro mne 
ta největší odměna a zadostiučinění, jakého 
se mi mohlo dostat.“

Čtyři roky jste řídil v egyptské Káhiře českou 
málotřídku. Který vítr Vás zavál do Afriky? 
„Odpovím vám úvodem z knížky „Jak jsem se 
nestal faraonem“, kterou jsem sepsal pro naši 
rodinu: „Osud si s člověkem někdy zahraje po-
divnou hru. V dubnu 1989 jsme společně 
s manželkou zaslali na ministerstvo zahranič-
ních věcí (MZV) dopis se žádostí o informace 
podmiňující výuku na některém ze zastupitel-
ských úřadů v zahraničí. Odpověď přišla téměř 
obratem - po dvou letech. Ministerský úředník 
se v ní tázal, zda náš zájem o zahraniční výuku 
stále trvá. Současně však oznamoval, že s no-
vou politickou situací se podmínky pro výjezdy 
radikálně změnily a počet českých škol byl 
značně redukován. Neodpovíme-li proto klad-
ně v určeném termínu, budeme ze seznamu 
žadatelů vyškrtnuti. Dopis skončil v koši a tím 
byla, alespoň pro nás, tato otázka vyřešena. 
Ne tak pro MZV. Někteří odpovědní pracovníci 
jsou totiž pružně přeléváni z jednoho minister-
stva na druhé, a tak došlo pravděpodobně 
k tomu, že jsme nejen nebyli ze seznamu vy-

řazeni, ale naopak jsme se podivným řízením 
osudu ocitli na jednom z prvních míst... 
Koncem dubna 1994 jsme obdrželi telegram 
tohoto znění : „Vazeny pane na zaklade vami 
projeveneho zajmu si vas dovoluji pozvat k vy-
berovemu rizeni na misto reditele zs pri zastu-
pitelskem uradu cr dostavte se laskave 
i s manzelkou v utery 3. kvetna 1994 v 0930 
hod do cerninskeho palace potvrdte nej-
pozdeji do 28/4 1994 na tel...“ Když si ho moje 
žena přečetla, velmi ji rozladila představa, že 
se hlásím do konkurzu a nejsem schopen zmí-
nit se jí o tom byť jediným slovem. Až po chví-
li si uvědomila, že telegram přichází s pětile-
tým zpožděním. Sedla k telefonu a nečekanou 
výzvu mi oznámila, abych si také užil.
To, co se dělo v následujících dnech, měsících 
a letech, mi stále připadá jako sen. V konkurzu 
jsme uspěli a dozvěděli se, že koncem srpna 
odletí celá naše rodina na čtyři roky do Egyp-
ta, kde budu pověřen výukou a vedením české 
malotřídní školy při zastupitelském úřadu 
v Káhiře.“

Jak jste se tedy v Káhiře měli?
„Z citovaného úryvku lze vytušit, že jsem žád-
né kolegy neměl. Řediteloval jsem sám sobě 
a podléhal pouze panu velvyslanci, který měl 
jiné starosti. Ale učil jsem pět ročníků dohro-
mady. To by však bylo na velmi dlouhé vyprá-
vění. Krásných zážitků bylo nepočítaně 
a do smrti na ně budeme v dobrém vzpomí-
nat. Mimo to pěkné nás pobyt také zocelil 
a připravil na současnou dobu. Neustálá ne-
důvěra rodičů považujících se za elitu, úvahy, 
že děti nic nenaučím, že se flákám – to bylo 
denní téma hlavně manželek zaměstnanců 
velvyslanectví, které to probíraly během opa-
lování u bazénu. A s tím šly ruku v ruce i po-
mluvy, vydírání a anonymy, které na mne při-
cházely na MZV, když jsem třeba nedal kon-
krétním dětem samé jedničky na vysvědčení…“
 
Tedy rád jste se vrátil do českého školství?
„Domů jsem se moc těšil, ale návrat příliš idy-
lický nebyl. Někteří lidé si mysleli, že se jim 
díky mým známostem na ministerstvu podaří 
zrychlit kariéru. Když se ukázalo, že významné 
kontakty nemáme a náš konkurz nebyl pod-
pořen „tlačenkou“, nestačili jsme se divit. Ale 
to je jiný příběh.“

Zpět k Vaší současné práci, zaujal mě projekt 
Nevyhazujte časopisy. Shromažďujete časo-
pisy od žáků? Jak s nimi dále nakládáte?
„Původní nápad vznikl právě v Káhiře. Před-
stavte si, že učíte děti, které putují z jednoho 
velvyslanectví na druhé a domů se podívají 
čas od času jen o hlavních prázdninách. Bez 
problému vám vyjmenují pouštní rostliny a zví-
řata, subtropické ovoce, ale nerozeznají ked-
lubnu od řepy a nikdy neviděly sníh. A vy je 
učíte podle českých učebnic, ve kterých jsou 
pouze kreslené stylizované obrázky. To byl děs. 
A tak jsem o prázdninách doma stříhal obráz-
ky z novin a časopisů, fotografoval a vyráběl 
všechny možné pomůcky, abych dětem přiblí-
žil jejich neznámý domov. Později se tyto akti-
vity rozšířily z obrázků i na tištěné písmo, po-

čet činností se rozšiřoval do všech vyučova-
cích předmětů, zájem o pracovní dílny 
narůstal, až to nakonec vyústilo v publikaci 
„Nové nápady pro starý papír“, kterou vydal 
Portál. Velkou výhodou těchto aktiv je, že vyu-
žíváte sběrový papír, který získáte zdarma.“

Působíte několikátým rokem jako ředitel ZŠ 
v Lačnově, co je u vás jiné?
„Ve Svitavách je celkem pět plně organizova-
ných základních škol a naše málotřídka. Rozdíl 
je zásadní. Do naší školy chodí pouze děti prv-
ního stupně a učí se ve spojených třídách. Je 
to však jiné než v Káhiře. Tam jsem v jediné 
třídě měl 26 dětí z pěti ročníků. V Lačnově je 
dohromady 29 dětí ve třech třídách. V průmě-
ru máme tedy necelých deset dětí na třídu. To 
je naprostý luxus, který město stojí nemalé 
peníze, ale nejsou to peníze vyhozené z okna. 
Jsme ideálním místem pro děti, které mají pro-
blém komunikovat s větším počtem lidí. 
Ve velké škole by byly ztracené, u nás jim je 
dobře. Jsme jednou velikou rodinou, kde se 
děti učí vzájemné toleranci, a kde je u nás pri-
oritou jejich pocit bezpečí a spokojenost. 
To však neznamená, že se neučíme! Právě na-
opak. Spojené třídy nám umožňují soužití vel-
mi nadaných i problémovějších dětí v jednom 
kolektivu. Na všechny je vzhledem k jejich 
počtu čas a individuální přístup je naprostou 
samozřejmostí. Šikovné děti se podvědomě 
učí od starších spolužáků a slabší děti si mo-
hou opakovat látku s dětmi z nižších ročníků. 
I v dnešní podivné koronavirové době mohu 
zodpovědně říci, že naši prvňáčci už čtou, píší 
tiskacím i psacím písmem a zvládají řadu úko-
lů ze 2. ročníku. To je přesně ten důvod, který 
mne v práci drží a nabíjí. Mám veliké štěstí, že 
dělám, co mne i po tolika letech baví.“

Nemůžu se nezeptat, zda aktuálně pracujete 
na dalších knížkách a učebních pomůckách.
„Do dnešního dne jsem napsal sedm knih 
a metodických příruček, vytvořil řadu učeb-
ních pomůcek a publikoval jsem v odborných 
časopisech včetně Kafometu, kde jsem osm 
let působil jako externí redaktor. Nové nápady 
se objevují neustále, protože se za pochodu 
musím přizpůsobovat současným dětem. Ak-
tuálně mám však před sebou jeden velký úkol. 
Připravuji kuchařku hrových prvků ve vyučo-
vání, která navazuje na mé poslední dvě kníž-
ky vydané v Portálu. Jsou to Veselé písničky 
a Nové nápady pro starý papír. Připravovaná 
publikace bude mít velmi široký záběr a bude 
rozdělena na několik dílů.“ Petra Soukupová
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Kam letos na tábor?
Přinášíme přehled příměstských i pobytových letních táborů.

SVČ Tramtáryje
Letos je připraven 1 tábor pobytový a 8  pří-
městských táborů:
pobytový letní tábor ve Svratouchu – v termínu 
25. 7. 2021–6. 8. 2021, téma tábora JUMANJI 
(obsazeno)
Příměstského tábora se mohou zúčastnit děti 
ve věku od 6 do 13 let. Příměstský tábor pove-
dou zkušení pedagogové, kteří zajistí bohatý 
program pro vaše děti.  
Letní příměstský tábor: LEGENDÁRNÍ PARTA,  
12. 7. 2021–16. 7. 2021 (obsazeno)
Letní příměstský tábor: SPORTOVNÍ, 
19. 7. 2021–23. 7. 2021 (obsazeno) 
Letní příměstský tábor: TANEČNÍ, 
26. 7. 2021–30. 7. 2021 (obsazeno)
Letní příměstský tábor: VÝTVARNÝ, 
2. 8. 2021–6. 8. 2021 (obsazeno)
Letní příměstský tábor: MALÝ PRINC 
9. 8. 2021–13. 8. 2021 (volno)
Letní příměstský tábor: SHERLOCK HOLMES 
16. 8. 2021–20. 8. 2021 (obsazeno)
Letní příměstský tábor TURISTICKÝ 
23. 8. 2021–27. 8. 2021 (obsazeno)
Letní příměstský tábor AKČNÍ, 
12. 7. 2021–16. 7. 2021 (obsazeno) 
Bližší informace naleznete na webových strán-
kách www.svc.svitavy.cz, kde je také možné 
online přihlášení. Další informace můžete získat 
na e-mailové adrese: skocovsky@svitavy.cz, tel. 
čísle 737 525 576.

Kajmánek
Už 8. ročník pobytového tábora pro rodiče  
s dětmi (bez věkového omezení) na téma 
ZÁCHRANA SVĚTA POHÁDEK
Místo: Český ráj, Frýdštejn
Ubytování: u Peštů
Termín: 8. 8.–15. 8. 2021 
Cena: dospělí a děti starší 7 let 4290 Kč, 
dítě od 4 do 7 let 4190 Kč, dítě od 2 do 4 let 
3990 Kč, dítě do 2 let 690 Kč.
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2021.
Kontakt: Pavlína Šmerdová, tel.: 737 389 797, 
e-mail: plavani.kajmanek@email.cz.

Mateřské centrum Krůček
Letní příměstské tábory s Krůčkem proběhnou 
v roce 2021 v 5 termínech a jsou určeny pro 
děti od 6 do cca 12 let. Oblíbené tábory pove-
dou léty osvědčené a zkušené vedoucí spolu 
s našimi dobrovolníky Dobrovolnického cent-
ra Krůček. Pro děti bude připraven program 
bohatý na hry i zážitky. Tábory pro rok 2021 
proběhnout v těchto termínech: 
12.–16. 7. Pravěká olympiáda 
(sportovní tábor)
19.–23. 7. Putování za Machem a Šebestovou
26. 7.–30. 7. Cesta z Pravěku
(pro děti od 5 do 9 let), 
2. 8.–6. 8. Mořeplavci
9. 8.–13. 8. Koumáci 
Jednotná cena 2 000 Kč/dítě. V ceně je zajiš-
tění stravy (2x svačina a teplý oběd) a pitného 
režimu. Více informací a přihlášení dětí na: 

materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 
737 236 152. Kapacita míst na táborech je 
omezena. O akceptaci přihlášky vašeho dítěte 
rozhoduje pořadí přihlášených a další podmín-
kou je úhrada poplatku za tábor do 30. 4. 2021.

Lesní klub Napísek Kukle
Příměstské tábory:
12. 7.–16. 7. Můj bratr medvěd (tak trochu in-
diánský tábor s rukodělnou tematikou) – pro 
děti ve věku 3–7 let, povede Kristýnka + Jakub 

26. 7.–30. 7. Čáry máry (kouzla lesa a tvoření 
s prvky dramatické výchovy) – pro děti ve věku 
5–10 let, povede Anička + Honza.
Cena je 1500 Kč.
Kontakt: Světlana Kluková, 
lesniklubnapisek@gmail.com, 777 442 994.

Městské muzeum
Týden prázdninových workshopů
I v letošním roce připravuje Městské muzeum 
a galerie ve Svitavách týden řemeslných dílen 
pro děti ve věku od 8 do 15 let. Tentokrát se 
uskuteční v termínu 2.–6. a 13.–14. srpna 2021. 
Program bude převážně probíhat v muzejních 
dílnách za účasti odborného lektora vždy od 8 
do 16 hodin. Své dítě můžete přihlásit na celý 
týden i na jednotlivé dny. Cena celodenního 
workshopu je 500 Kč za dítě, dvoudenní foto-
grafický workshop stojí 800 Kč za dítě. Program 
je následující: pondělí 2. 8. – sklářský workshop 
s Vladimírem Graciasem, úterý 3. 8. – keramika 
s Věrou Coufalovou, středa 4. 8. – výroba ptačí 
budky s Františkem Moravcem a přírodovědná 
procházka s Jakubem Vránou, čtvrtek 5. 8. – 
poznávání přírody Svitavska opět s Jakubem 
Vránou, pátek 6. 8. – pískování skla s Lucií Ol-
šánovou, pátek a sobota 13.–14. 8. – fotogra-
fický workshop s Vladimírem Skalickým. 
Kapacita je omezena na 10 dětí. Zajištěn bude 
výrobní materiál, nářadí, ochranné pracovní po-
můcky. V ceně je oběd a pitný režim. Hotové 
výrobky si děti mohou odnést s sebou. Více 
informací poskytne Jitka Olšánová (734 809 565 
nebo lektor@muzeum.svitavy.cz).

Cyklistický a sportovní  
příměstský tábor
Letos jsme vypsali dva turnusy pro náš Cykli-
stický a sportovní příměstský tábor a seznam 
účastníků se již plní.
I. turnus: 2.–6. 8. 2021 (k 8. 3. zbývají ještě 2 vol-
ná místa)

II. turnus: 9.–13. 8. 2021 (k 8. 3. zbývají ještě  
3 volná místa)
Podívejte na náš profil na FB @cyklistickyaspor-
tovnitaborsvitavy, na němž najdete fotky z mi-
nulých ročníků a uděláte si představu, co s námi 
můžete zažít, nebo si pište o více informací 
na email ladkamarkova@gmail.com.

Letní příměstský sportovní tábor 
Svitavy
Pro děti z prvního stupně základních škol 
Termíny pro rok 2021:
1. turnus: 7. (st) – 9. (pá) července 2021 
(3 dny) 1440 Kč
2. turnus: 12. (po) – 16. (pá) července 2021 
(5 dní) 2400 Kč
3. turnus: 19. (po) – 23. (pá) července 2021 
(5 dní) 2400 Kč
4. turnus: 26. (po) – 30. (pá) července 2021 
(5 dní) 2400 Kč

Při účasti na dvou a více turnusech poskytuje-
me 10 % slevy. V případě zrušení tábora z dů-
vodu vládních opatření proti šíření koronaviru 
vracíme celou částku.
Informace a přihlášky: www.sportkemp.cz,  
tel. 777 153 428, mail: info@sportkemp.cz.

TOM Zálesáci Svitavy 
V letošním roce pořádá turistický oddíl dva 
letní letní tábory:
Táborová školička v termínu 17.–24. 7. 2021 
bude letos v duchu kouzelné Karlíkovy továr-
ny na čokoládu. Tábor probíhá na oddílové 
základně Tučkova hájenka na Svratouchu a je 
určen pro děti ve věku 5–11 let. Cena činí 
2500 Kč. Přihlášky se přijímají pouze do vyčer-
pání kapacity tábora (50 dětí) na e-mailu: Mi-
chal.Maly@zalesaci.net. 
Tábor na Damašku (část obce Pustá Rybná) 
v termínu 1.–14. 8. 2021 přenese účastníky 
do bájné Narnie. Je určen pro děti ve věku 7–15 
let. Cena je pro členy oddílu 3600 Kč a pro ne-
členy 3900 Kč. Přihlášky se přijímají pouze 
do vyčerpání kapacity tábora (80 dětí) na e-
-mailu: dedic.pavel@gmail.com.
Bližší informace včetně přihlášek naleznete 
na stránkách http://www.zalesaci.net/ v sek-
ci nejbližší akce.

Bonanza Vendolí
Nezisková organizace Bonanza Vendolí, z. ú., si 
pro své malé příznivce přichystala hned něko-
lik termínů pobytových a příměstských táborů. 
Co se pobytových táborů (PT) týče, v tomto 
roce jsou naplánované hned čtyři turnusy tý-
denních PT pro veřejnost i děti z OSPOD, a to 
v termínech 5. 7.–10. 7. 2021, 26. 7.–31. 7. 
2021, 9. 8.–14. 8. 2021 a 16. 8.–21. 8. 2021. 
Všechny pobytové tábory jsou tematicky laděné 
a probíhají na našem statku s koňmi ve Vendolí.
Kapacity PT ještě nejsou zcela naplněny. Více 
informací o PT naleznete na našem webu 
www.osbonanza.cz, v případě zájmu nás ne-
váhejte kontaktovat na emailové adrese ver-
ca@osbonanza.cz.

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Příměstské tábory (PŘT) budou probíhat opět 
v obou našich provozovnách – v NZDM Pre-
vence s Bonanzou ve Vendolí a v NK Díra 
ve Svitavách. NZDM Prevence s Bonanzou 
ve Vendolí má PŘT v termínech 12. 7.–16. 7. 
2021 a 2. 8.–6. 8. 2021. Hlavní náplní jsou ak-
tivity okolo koní. NK Díra ve Svitavách realizu-
je své PŘT v termínech 19. 7.–23. 7. 2021 a 16. 
8.–20. 8. 2021. Hlavní náplní jsou aktivity 
na klubu a výlety po okolí.
Skoro na všech PŘT máme volné kapacity. 
Více informací o tomto typu táborů naleznete 
opět na našem webu (viz výše), v případě zá-
jmu kontaktujte přímo pracovníky jednotlivých 
klubů, a to na emailových adresách statek@
osbonanza.cz nebo dira-sy@osbonanza.cz. 

TOM Brontíci
Téma: Letní olympijské hry Želetavka 2021
Místo: Želetavka u Vranovské přehrady
Termín: 17.–31. 7. 2021
Cena: 4000 Kč
Více informací na http://www.sybrontici.net/. 

Příměstské školičkové tábory
Pořádají absolventi Dramatické školičky 
ve Svitavách, po několikaletých úvahách ob-
novují tradici školičkových táborů.
Termíny táborů:
od 12. do 16. července 2021
od 16. do 20. srpna 2021 
Tábory budou divadelně zážitkové. Pořadatelé 
by rádi navodili dobrodružnou atmosféru, kte-
rou kdysi na školičkových táborech sami zaží-
vali. Dějištěm se stanou kulisy našeho města, 
možná i lokality za jeho hranicemi. Školičkové 
příběhy, prožívané během školního roku, budou 
účastníci tvořit celý pracovní týden v kuse.
Pro děti bude zajištěn oběd, odpolední svači-
na a samozřejmě pitný režim. Začínat se bude 
8:30 hodin, konec v 15:30 hodin. Tábořištěm 
bude samotná Školička, která poskytne útoči-
ště před deštěm a vedrem.
Věková hranice je 6 až 11 let v době konání 
tábora. Odhadovaná cena je 1950 Kč na jeden 
turnus pro jedno dítě.
Přihláška se stává závaznou po uhrazení tábo-
rového poplatku. Platba bude převodem, o po-
drobnostech vás budeme informovat v emai-
lové zprávě. V případě nekonání táborů bude-
me peníze vracet zpět. Přihlášku najdete zde 
https://forms.gle/tARTo77nQV1sHzB76.
Kontaktní osoba: Matěj Nárožný, 720 483 364, 
matej.narozny.21@gmail.com.

Jazyková škola HelloGoodbye
English Summer Camp
Termín: 2.–6. 8., pro děti od 6 do 13 let, 
cena 3700 korun
Místo: Lanškroun, rekreační středisko Lanwood, 
ubytování v hlavní budově v krásné přírodě
 • anglicky od rána do večera
 • zábava od budíčku do večerky
 • strava: plná penze
 • pojištění v ceně
 • přihlášky do 30. 5. 2021

Příměstský tábor v anglickém jazyce
Termín: 9.–13. 8., pro děti od 4 do 13 let, 
cena 2400 korun
 • hravá výuka v učebnách i v přírodě 

 • v čase od 9:00 do 15:00 hodin
 • akce, zábava, výlety, zážitky a kamarádi
 • oběd, pitný režim a pojištění v ceně
 • přihlášky do 30. 5. 2021

 
Informace k oběma táborům: Klára van Sas, 
777 275 472, info@hellogoodbye.cz.

Spolky
SVČ Tramtáryje
Krabice plná překvapení
Taky máte rádi ten pocit, když dostanete dárek 
v krabici a netrpělivě čekáte, až se budete 
moci podívat dovnitř a zjistit, co tajemného 
krabice ukrývá? Protože v této době, kdy hez-
kých okamžiků ubývá, jsme se u nás v Tram-
táryji rozhodli, že se vám pokusíme navodit 
atmosféru překvapení a zároveň vás pobavit 
a také potěšit.

Připravili jsme pro vás zábavu pro celou rodinu. 
Stačí pouze, když nám na svc@svitavy.cz nebo 
do zpráv na FB napíšete, že máte o krabici pře-
kvapení zájem a my pro vás vše nachystáme. 
Do zprávy nám nezapomeňte napsat věk a po-
čet všech osob, pro které bude krabice určena. 
Pak už pouze stačí si k nám do SVČ Tramtáry-
je přijít a začít s námi hrát. Krabice bude stát 
99 Kč a je nutné si ji předem objednat na výše 
uvedené emailové adrese, a to nejpozději do 3. 
4. Pokud to nestihnete do tohoto data, nic se 
neděje, určitě připravíme další pokračování. 
Těšit se můžete na… To vám vlastně nebude-
me prozrazovat, ale bude to zábava, vždyť 
nás znáte. Ondřej Komůrka

MC Krůček
Vážení a milí příznivci Krůčku,
čím dál více se nemůžu dočkat toho okamži-
ku, až napíšu do zpravodaje, na náš web či 
facebook větu: „Máme pro vás zase otevřeno!“ 
Nicméně v den, kdy píšu tyto řádky, tedy  
9. března, nám stávající opatření a špatná epi-
demiologická situace umožňuje nabídnout 
vám pouze online aktivity. Každý týden pro 
vás máme připravený pravidelný program, 

který zahrnuje Mama a mimi jógu, videolekce 
tancování s miminky v šátku, návody na ma-
sáže miminek, online kluby, fotoreportáže 
s návody na domácí tvoření ad. Již na začátku 
března jsme pro vás plánovali otevřít hernu 
pro individuální návštěvy jednotlivých rodin. 
Vše máme připraveno a jakmile nám to situa-
ce umožní, tak do Krůčku budete moci zase 
zavítat. 
Na duben jsme posunuli již nachystanou vel-
kou jarní hru s tématem z Pohádky do pohád-
ky a s krásnou odměnou pro každého účast-
níka. Podrobnosti a více informací včas zve-
řejníme. 
Všechny online aktivity vám přinášíme zdarma, 
nicméně pokud se vám bude náš online pro-
gram líbit, můžete Krůček podpořit zasláním 
dobrovolného příspěvku na č. účtu: 
2400604099/2010. 
Přejeme vám příjemnou zábavu. Sledujte náš 
facebook i webové stránky www.kruceksvita-
vy.cz, kde najdete aktuální podobu online pro-
gramu i další informace. Případné dotazy k ak-
tuálnímu dění či provozu vám rádi zodpovíme 
také na telefonním čísle 724 150 215. Za tým 
Krůčku  Kateřina Burešová

Charita Svitavy
V penzionu vládne dobrá atmosféra
Dne 1. 1. 2021 došlo k rozšíření Charitní pečo-
vatelské služby a převzetí péče u obyvatel 
DPS, takzvaného „penzionu“, ale také u nových 
klientů z terénu. V polovině ledna se pečova-
telská služba do DPS přestěhovala a máme 
za sebou první tři společné měsíce.
Počátek roku byl náročný především pro pe-
čovatelky, které začaly poskytovat služby ně-
kolika desítkám nových klientů. Patří jim obdiv 
a poděkování, že vše zvládly s úsměvem 
a dobrou náladou. Nesmíme opomenout zmí-
nit klienty, pro které tato změna byla rovněž 
náročná, museli si zvyknout na nové pracov-
nice, které se u nich v domácnosti střídají. At-
mosféra v penzionu je ale klidná a pohodová 
a převzetí péče proběhlo plynule. Vzhledem 
k pozitivním ohlasům obyvatel se zdá, že jsou 
naši noví klienti spokojeni. 
Ráda bych zmínila, že pečujeme také o klien-
ty, kteří vyžadují opravdu velkou míru podpory, 
aby mohli zůstat ve své domácnosti. To je dal-
ší důvod, proč jsou mnozí obyvatelé spokojeni. 
Nemusejí se strachovat, že by v případě nemo-
ci a upoutání na lůžko museli opouštět svůj 
domov. 
Těšíme se, že až to situace dovolí, uspořádá-
me v DPS třeba zahradní opékání, a společný 
nový začátek pořádně oslavíme. 

Alena Šmeralová, Charita Svitavy

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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Milí čtenáři,
velmi nás těší váš zájem o rubriku Svitavských světáků, která se v poslední době stala pra-
videlnou součástí svitavského zpravodaje. Už jsme pro vás vyzpovídali více než tři desítky 
zajímavých lidí celé řady profesí. Pokud máte ve svém okolí někoho, o němž si myslíte, že 
by si zasloužil objevit se v rubrice Svitavští světáci, pošlete nám tip na mailovou adresu: 
souteze@svitavy.cz. 
Všem tipům se budeme společně se členy redakční rady věnovat. Z došlých mailů vylo-
sujeme tři, jejichž pisatelé dostanou dárkový balíček z informačního centra. 
Těšíme se na vaše tipy a děkujeme za ně! Redakce

Slamáci  
ve Svitavách
Letošní lockdownové Velikonoce budou 
bohužel jiné, omezené na setkání pouze 
v nejužším rodinném kruhu. Jelikož se jed-
ná o svátky jara, ve Středisku volného času 
Tramtáryje ve spolupráci s firmou SPORTES 
jsme se rozhodli, že Svitavy alespoň jarně 
vyzdobíme pomocí zvířátek a postav, které 
budou vyrobeny z velkých balíků slámy. 
Slamáci budou umístěni v různých částech 
města, a to převážně v zelených plochách. 
Celkově se bude jednat o 9 instalací. A kde 
můžete všechny slamáky najít? Tak právě 
to vám neprozradíme. Můžete s dětmi vyra-
zit na hledací hru a všechny slamáky vypá-
trat. Když nám pošlete polohu každého 
slamáka spolu s jednou fotografií, určitě vás 
odměna nemine. Více info na na FB a we- 
bových stránkách SVČ Tramtáryje i města 
Svitavy. Ondřej Komůrka

Světlanka, denní centrum
Přijď te za námi
Rádi bychom vám představili paní Jarku, které 
je 70 let a již dlouho bydlí sama ve svém bytě. 
Poslední dobou se cítila osaměle a také ji trá-
pilo, že už se o sebe nepostará jako dřív. Za-
čala tedy dojíždět 2x týdně na tři hodiny 
do Světlanky a na jaře si docházku navýšila 
na každý den, aby mohla trávit čas na zahrád-
ce. Mimo to, paní Jarka navštěvuje výtvarný 
ateliér a využívá koupel v bezbariérové kou-
pelně. Nejvíce si chválí, že je mezi svými vrs-
tevníky a když se jí nechce povídat, tak jen 
odpočívá a poslouchá. 
Pokud byste si chtěli ve Světlance vyzkoušet 
některé další činnosti jako je práce v šicí díl-
ně, dřevodílně, procvičování těla, cvičení pa-
měti, besedy atd., dejte nám, prosím, vědět 
na tel. 731 646 945, adresa je Jungmannova 
6, Svitavy (naproti krytému bazénu).  

Zdenka Juklová

Klub přátel esperanta
Lednová Jižní Afrika
Střední škola zahradnická a technická v Lito-
myšli pořádala biologickou expedici do Ji-
hoafrické republiky s cílem seznámit se se ži-
votem plazů, exotickými rostlinami a prohlou-
bit odborné znalosti a dovednosti učitelů. 
Výpravy se zúčastnil i člen Klubu přátel es-
peranta ve Svitavách Jan Richtr. Předem 
jsme oslovili místní esperantisty – profesora 
Harro Von Blottnitze a Elisee Isheloke – a na-
chystali pro ně materiály o Muzeu esperanta. 
Avšak v JAR se proticovidová opatření berou 
vážně a jejich nerespektování se přísně tres-
tá. Proto k setkání Jana Richtra s místními 
esperantisty nedošlo. 
Jsme však s africkými přáteli domluveni, že 
uskutečníme setkání v příštím roce. U mysu 
Dobré naděje pořídil Jan Richtr fotografii na-
šeho esperantského časopisu Starto, který 
spojuje lidi z celého světa s myšlenkou jed-
notného jazyka. Libuše Dvořáková

ZO KARDIO Svitavy
Duben, druhý měsíc jara, věřme, přinese změnu 
v nastoleném způsobu života celé společnosti. 
Všichni očekáváme nejen příjemné počasí, které 
probudí přírodu k jejímu kouzlu kvetoucích ko-
berců sněženek, bledulí, ocúnů, narcisů, rašících 
keřů a stromů, společně se stále silnějším ozna-
mováním jara zpěvem ptáků, kteří nacházejí 
na teplejším sluníčku jarní radost z nového živo-
ta, stejně jako celá živá příroda. Všechny tyto 
divy, opakující se s pravidelností, dané nám 
ke sledování, jsou štěstím. Způsob prožívání dnů 
je regulován do hranic místa pobytu. Z toho je 
patrná situace s možnostmi setkávání se s kama-
rády a přáteli naší organizace. To, že jsme orga-
nizace sdružující členy ze dvou měst a okolních 
obcí, je možnost setkat se nulová. Technické 
možnosti nabízejí komunikovat „po drátě“, ale 
nikdy to nedokáže nahradit osobní kontakty, spo-
lečné prožitky a situace, které je příjemné si při-
pomínat ve chvilkách, kdy na ně vzpomínáme. 
Nezapomínáme na naše členy, kteří si připomí-
nají svoje narozeniny či výročí. Sounáležitost se 
členy se snažíme udržovat a být nápomocni vzá-
jemně projevovaným zájmem o potřeby a sna-
hou o pomoc, daných našimi možnostmi. Všem 
kamarádům, přátelům, spoluobčanům a dalším, 
kteří jsou nápomocni nejen nám kardiakům, ale 
všem potřebným, svým odhodláním a obětavos-
tí pomáhají zvládat chvíle nepřízně, osamocení 
a v některých případech projevy nemoci, patří 
upřímný dík. Přejme si navzájem úspěšné překo-
nání doby, která odloučila lidi, vzala jim chvíle 
setkávání s rodinou, koníčky a zájmy, které život 
obohacují.  Josef Zavřel

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Hledáme osobního 
bankéře či bankéřku 
na pobočku  
ve Svitavách.

Více informací na kariera.moneta.cz 
nebo na kariera@moneta.cz
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Cesta  
za Přehlídkou 2021
Umělecká díla výtvarníků z našeho regio-
nu můžete vidět v muzejní zahradě, ve vý-
loze informačního centra nebo za sklem 
ve vchodu do klubu Tyjátr. Tato díla se kaž-
dý týden obměňují.  (red)

Zjistěte více na 
kariera.provident.cz

a na telefonu  
844 744 644

Přivýdělek  
se vždycky hodí

 Zajímavá odměna
  Flexibilní pracovní doba

 Žádné dojíždění
  Spolupráce na hlavní  
nebo vedlejší činnost
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SPORT

Tuři neobhájili medaili
Po neúspěšné snaze postoupit do elitní skupi-
ny A1 Kooperativa NBL čekala ligu reprezen-
tační pauza. Před ní se konal turnaj Českého 
poháru Hyundai Final 8. Tam se Tuři kvalifiko-
vali díky umístění v elitní čtyřce v loňském roč-
níku. Stejným způsobem se na turnaj dostaly 
i Nymburk, Opava a Pardubice. Zbylá čtyři 
místa v turnaji si vybojovaly Brno, Hradec Krá-
lové, USK Praha a Kolín. Právě Kolín nám byl 
vylosován do čtvrtfinálového boje. 
Do zápasu vstupoval v roli favorita tým z Kolí-
na. To od úvodu také potvrzoval a po první 
části vedl o 8 bodů. Ve druhé čtvrtině ovlivnilo 
celé utkání vyloučení kapitána Romana Marka. 
I přes tuto ztrátu tým odehrál vyrovnanou čtvr-
tinu. Ve druhém poločase se už tato absence 
naplno objevila a Kolínští si došli pro výhru 
o 16 bodů. V semifinále si Kolín dokázal pora-
dit i s Pardubicemi a zahrál si finále. Turnaj 
ovládnul dle předpokladů největší favorit Nym-
burk. Tuři tak neobhájili bronzovou medaili 
z loňského turnaje v Plzni. 
Vyloučení Romana Marka ovšem mělo dohru 
u disciplinární komise. Ta mu pozastavila čin-

nost na dva zápasy a ještě musel zaplatit poku-
tu. Na domácí zápasy proti Ostravě a Olomouc-
ku byl kapitánem Pavel Slezák. V těchto zápa-
sech dovedl tým k zisku jedné výhry i prohry. 
Tuři chtějí skončit ve skupině A2 na prvním 
místě a musejí tak porážet všechny soupeře. 
V úvodním kole proti Ostravě se to podařilo. 
Po třech čtvrtinách domácí ještě ztráceli 
na Ostravu bod. V poslední části ovšem tým, 
i díky zónové obraně, vyhrál o 9 bodů. Násle-
dovalo další domácí utkání proti Olomoucku. 
V tom naopak po třech čtvrtinách byli ve ve-
dení domácí, a to o 17 bodů. Nikdo ze Svitav-
ských už nečekal zvrat ve vývoji. Opak byl 
pravdou. Hanáci dokázali vyhrát poslední část 
o 22 bodů a po kolapsu Turů si odvezli výhru.
Únor byl na zápasy velmi chudý a Tuři ode-
hráli pouze tři zápasy. Úplně opačný scénář 
je na programu na březen. Rozlosované zá-
pasy jsou na každou středu i sobotu a celkem 
je to osm zápasů. Tým musí zůstat zdravý 
a v této důležité části sezóny sbírat výhry, aby 
mohl pomýšlet na slušné umístění a lepší 
příčku pro play-off. Martin Novák

Z mistrovství mají  
atleti dvě stříbra
Výborný výsledek předvedli svitavští atleti 
na halovém MČR. Již tradičně patřila k úzkému 
okruhu favoritů Eliška Červená, která se po ví-
ceboji dokázala prosadit i mezi specialistkami 
na jednotlivé disciplíny. V rozběhu na 60 m př. 
si časem 8,82 s vytvořila osobní rekord, který 
ve finále vylepšila na 8,66 s a získala skvělé 
druhé místo. Stříbrná radost pokračovala 
i v dálce, kde si výkonem 5,65 m vyrovnala svůj 
halový osobák. Své skvělé představení zakon-
čila startem na 200 m časem 26,03, kterým 
pokračovala v sérii osobních rekordů. S dvěma 
stříbrnými medailemi byla Eliška na mistrovství 
nejlepší reprezentantkou Pardubického kraje. 
Druhým svěřencem trenéra Milana Boučka 
na MČR byl Daniel Zoicas v trojskoku. Výkon 
12,94 m znamenal celkové 7. místo a Danův 
nový osobní rekord.  Josef Marek

Kostka Active Svitavy: koloběžky vracejí do života
Ptáte se, jak se koloběžky dostaly do Svitav? Ani 
současný svitavský kouč Pavel Gregor netušil, 
že když byl v roce 2017 sražen na kolena zdra-
votními potížemi, že právě díky nim se dostane 
ke koloběžkám a jejich prostřednictvím bude 
moct dále šířit radost a rozdávat chuť do života.
Tehdy on sám hledal odbornou pomoc, které 
se mu nedostalo. Místo toho ale narazil na člo-
věka, který mu pomohl postavit se zpět 
na nohy jak po fyzické, tak po psychické strán-
ce, a zapůjčil mu koloběžku. Byla z toho láska 
na první nášlap, která mu pomohla se s nemo-
cemi vyrovnat a v průběhu prvního roku ujel 
na koloběžce zhruba 5,5 tisíce kilometru. Ná-
sledně byl osloven vedením firmy Kostka, aby 
absolvoval lektorský kurz, díky čemuž bylo 
do Svitav dovezeno prvních 10 koloběžek pro 
veřejnost, a tím Pavlovi odstartovalo jeho 
koučování svitavského týmu Kostka Active 
Svitavy. Po celé republice najdete dalších 15 
týmů Kostka Active.
Každý začátečník se koloběžky bojí nebo se 
stydí. Obavy z toho, že koloběh je to těžký, že 
na to fyzicky nemám, jsou normální. Stačí jed-
na projížďka a zjistíte, že opak je pravdou. Na-
příklad, pokud vás v minulosti potkal úraz 
na kole a díky pádu z výšky jste přestali jezdit, 
koloběžka vás může dostat zpět na dvě kola. 
Díky střídání nohou dochází k propojení pravé 
a levé mozkové hemisféry, nastartování pravo-
levé rovnováhy těla, což pozitivně působí 
na vývoj hrubé i jemné motoriky a pomáhá tím 
i lidem s handicapem a i třeba poúrazovým. 
Koloběžka může být jak fyzickou, tak i psy-
chickou terapií. Zkrátka, ať už máte jakékoliv 

životní trápení, koloběžka vás z toho dostane.
Kouč vám vše vysvětlí, naučí správnou techni-
ku odrazu, střídání nohou a správné držení 
těla, aby byly zapojeny svaly, které budou 
správným pohybem posíleny, ne přetaženy. 
V současnosti byl svitavský koučský tým posí-
len a vy si budete moct sami vybrat, s kým svůj 
první koloběh budete absolvovat. Naše svitav-
ské koloběhy můžete sledovat na fb stránce 
Kostka Active Svitavy nebo zavolejte Pavlovi 
a domluvte si individuální jízdu.
Kostka Active Svitavy tým připravuje následu-
jící programy: program Kostka Active Svitavy 
– program a vyjížďky pro skupiny, program pro 
Město Svitavy – možnost vyjížděk pro turisty 
„Poznej město Svitavy jinak“. Dále program 
Tělák nás baví – jakmile se vrátí děti do lavic, 
zapojíme koloběžky do škol, a program Reha-
bilitace – psychická podpora a pomoc lidem 
s autismem a jiným handicapem.
Koučem je Pavel Koloběžka Gregor, tel.: 
737 057 874.  Barbora Zelená

Do atletické výzvy  
se zapojte i vy!
Naši atletičtí svěřenci a také další „neatletické“ 
děti mají již docela dlouhou dobu sportovní 
„utrum“. Český atletický svaz proto přišel s at-
letickou výzvou: "Makej, sdílej, soupeř!". 
Od pátku 26. února jsme pro vás a vaše děti 
připravili na stadionu ve Svitavách v rámci této 
atletické výzvy pět sportovních stanovišť. 
Na nich si prověříte běh, hod, skok a sílu. Vý-
sledky si sami změříte a zapíšete. Doma po-
tom tyto výsledky vložíte do formuláře a zjistí-
te, jak si vedete oproti ostatním soutěžícím. 
A jaká stanoviště a disciplíny na vás čekají? 
Můžete si hodit tenisákem, oběhnout halu Ša-
pitó, vyběhnout co nejrychleji tartanový kope-
ček, ručkovat na hrazdě nebo se pokusit 
doskákat co nejdále pomocí tří žabáků. Poku-
sů můžete mít několik, snažte se ale dosáh-
nout nejlepšího výsledku „férově“.
Pravidla této výzvy i výsledkový formulář najdete 
na www.atletikasvitavy.cz. Během plnění výzvy se 
můžete vyfotit, přidat #jsematlet, a sdílet na sítích 
nebo vaši fotku poslat na e-mail: sps@atletika.cz. 
Dvacet nejzajímavějších zaslaných fotografií bude 
oceněno! Čtěte prosím současná vládní nařízení 
a výzvy se účastněte od 22. 3. do 4. 4. 2021.
Tak běžte ven, makejte, sdílejte a soupeřte! 

Veronika Peterková


