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Otevření zahrad 
Svatého Vincence 
z Pauly
Za budovou konventu Kongregace Milosrd-
ných sester Svatého Vincence z Pauly (dnes 
mezi Základní školou T. G. Masaryka a Lan-
gerovou vilou), jejichž příchod byl do naše-
ho města dovršen v roce 1871, se rozkládá 
tajuplná zahrada, o které někteří z vás mož-
ná věděli, jiní však spíše tušili a dalším zů-
stala skryta úplně. Od března letošního roku 
společnost Sportes prováděla v zahradách 
terénní úpravy, byly rekonstruovány chod-
níky a cestičky, vznikly tu dva letnicové zá-
hony, které by se měly do budoucna dále 
rozšiřovat. Vše bylo hrazeno z rozpočtu 
města a probíhalo za účelem zpřístupnění 
zahrad veřejnosti. 
Jejich oficiální otevření proběhne v sobotu 
26. června od 14 hodin. V jeho rámci se 
uskuteční tradiční Malování pro Venkovku 
(venkovní galerii), během kterého budou 
místní výtvarníci vytvářet svá díla přímo před 
vašima očima. Další program se bude ode-
hrávat v přilehlém parku Jana Palacha. 

Pokračování na straně 2
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Sváťova zážitková cesta  
s kuličkou: 5. 6. 2021
První červnovou sobotu se můžete těšit na otevření nové zážitkové cesty okolo rybníku Rosnička. 
Společně se svitavským skřítkem Sváťou se vydáte v odpoledních hodinách (14–18 hod. ) vysvo-
bodit zakletou Labutí princeznu. Tento příběh je zasazen do pohádkové procházky, během které 
narazíte na osm zcela nových herních prvků. 

Zde budete plnit různé úkoly, a to s pomocí dře-
věné kuličky – ta funguje jako hrací žeton, který 
se vám vždy vrátí, a budete jej moci použít 
na dalším stanovišti. Čekají vás Rybkolov, Hop-
semínko, Rovnovážka, Žabí cirkus, Okapka, 
Pylnice, Mravenčení a Hadidráha. Kuličku mů-
žete již nyní zakoupit v informačním centru 
a během samotné akce na několika místech 
okolo rybníku (stánky, chata Rosnička, občers-
tvení Plechárna). Další potřebnou výbavou ka-
ždého skřítka je mapa a hrací karta s tužkou 
na obkreslení plastických reliéfů z herních prv-
ků. Pokud do své karty získáte alespoň 4 kresby, 
můžete si na konci programu (cesty) vybrat 
malý dáreček u našeho stánku – Sváťův magnet 
nebo klíčenku. Zde si také můžete zakoupit ja-
kékoliv dalších z osmi druhů kuliček a barevný 
pytlík s motivem našeho skřítka. Sobotní dob-
rodružství doplní tým ze SVČ Tramtáryje, který 

si pro vás u chaty Rosnička nachystá střelbu 
z luku, jízdu na paddleboardu, jízdu na koloběž-
ce, Sváťovo tetování nebo stavění beden 
na sebe. Cukrová vata, balonky, popcorn, trdel-
ník a hudba pro malé skřítky nebudou chybět. 
Těšit se můžete také na skákací hrad s dalším 
zábavným programem svitavských skautů, pi-
onýrů a zálesáků. Herní prvky jsou rozmístěny 
v Brandu, tak aby je bylo dobře vidět z hlavních 
cest. Vydat se můžete jakýmkoliv směrem, bu-
deme rádi, pokud nebude docházet k většímu 
shlukování lidí na jednom místě. V době uzá-
věrky zpravodaje nebyla známa všechna vlád-
ní opatření. 
Celý Sváťův příběh zhlédnete na webových 
stránkách, kde si také můžete stáhnout hrací 
kartu s mapou. 
Počasí bude jistě také pohádkové, těšíme se 
na vás… a hledejte skřítky:-) Petr Šmerda
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Vážení Svitavané,
život se pomalu vrací zpět do normálu, počet pozitivních osob ve městě se pohybuje v řádu de-
sítek. Postupně se otevírají jednotlivé provozovny, opět probíhají zájmové kroužky, ale hlavně děti 
jsou zpět ve škole. Moc bych chtěl poděkovat všem pedagogům za odvedenou práci. Tento škol-
ní rok byl pro všechny velmi náročný, snad ten příští již bude probíhat ve standardní podobě.

Rád bych také informoval, že během léta bude 
ukončen provoz velkokapacitního očkovacího 
centra ve foyer Fabriky. Většina personálu to-
hoto centra se bude opět věnovat naplno své 
původní práci a lékaři konečně budou moci 
začít operovat odložené zákroky. Moc děkuji 
všem, kteří se podíleli na chodu tohoto centra. 
Za celou dobu jsme od vás dostávali spoustu 
kladných ohlasů. Již v červnu bude souběžně 
zahájena činnost menšího očkovacího centra 
v jiných prostorech Fabriky. Bližší informace 
najdete uvnitř zpravodaje v samostatném 
článku.
Další novinkou je, že od 1. června spouštíme 
provoz kompletního objektu Seniorcentra. 
Po dvouleté rekonstrukci objektu vzniklo dů-
stojné zázemí pro osoby trpící Alzheimerovou 
chorobou. V nejbližších dnech budou postupně 
všechna lůžka obsazena. Příjemnou zprávou je 
i to, že jsme převážné většině zájemců o tuto 
službu vyhověli. I v tomto případě bych rád po-

děkoval všem, kteří se na stavbě podíleli, ale 
i všem, kteří byli stavbou omezováni. Od ledna 
příštího roku ještě plánujeme v tomto objektu 
otevřít lůžka odlehčovací služby. Posledním 
kamínkem v systému poskytovaných sociál-
ních služeb v našem městě je paliativní a ošet-
řovatelská péče. Ta zahájí svoji činnost od října 
tohoto roku. Bližší informace najdete opět v sa-
mostatném článku. Přesto bych chtěl poděko-
vat ředitelce Charity Vendule Kouřilové za její 
urputnost a nasazení.
Jsem také moc rád, že ožívá i kultura. Kromě 
muzejní noci a letního kina zpřístupníme 
v červnu zahrady svatého Vincence z Pauly 
a v Brandu se můžete těšit na novou zážitkovou 
Sváťovu trasu. No myslím, že červen už bude 
konečně bohatý na společenský život, tak se 
máme na co těšit. David Šimek

V podchodu u Alberta vznikla historická brána
Nové oživení venkovních prostor  připravujeme 
v nově opraveném podchodu u Alberta. Samot-
né opravné práce trvaly zhruba měsíc od za-
čátku dubna. Došlo k instalaci nového veřejné-
ho osvětlení, opravy se dočkala železobetono-
vá hlava, nově můžeme vnímat také 
podhledovou konstrukci a obklady stěn. Vyčis-
tily se boční betony a byla nanesena vodood-
pudivá vrstva. Vyčištění se dočkala i podlaha. 
Děkujeme všem za projevenou trpělivost bě-
hem oprav. Věříme, že mnohdy v médiích sklo-
ňovaná „jizva Svitav“ nyní zmizela a můžeme 
se těšit na novou tvář. A co vlastně v podchodu 
konkrétně plánujeme a chystáme?
Vymysleli jsme pro vás obrazovou cestu histo-
rií našeho města a jejích styčných bodů s dě-
jinami polskými. Možná si díky tomuto projek-
tu uvědomíme, kolik společných historických 
vazeb obě země mají. Víte například, že dle 
legendy dostaly Svitavy jméno podle polské 
královny? Víte, že Strzelin za své hradby vpus-
til i české bratrské exulanty? A své Židy přivezl 

Oskar Schindler do Brněnce z polského Kra-
kova?
Porta historica, jak jsme historicko-uměleckou 
cestu symbolizovanou podchodem pojmeno-
vali, bude tvořena třiceti obrazy s historickými 
výjevy. Obrazy budou propojeny cestami s ča-
sovými datacemi významných milníků svitav-
ské, ale i polské historie. Autorem obsahové 
části je svitavský historik Radoslav Fikejz, au-
torem grafického zpracování i jednotlivých 
obrazů, které postupně vznikají, je výtvarník 
Pavel Fiala. Porta historica, tedy historická brá-
na v podchodu u Alberta, bude slavnostně ote-
vřena veřejnosti za účasti polských kolegů 
v říjnu letošního roku.
Součástí projektu bude ovšem také, pokud to 
situace dovolí, vzájemné setkávání obyvatel 
obou měst. Ve dnech 21. až 23. června proběh-
ne ve svitavském muzeu společný česko-pol-
ský výtvarný workshop pro děti, inspirovaný 
právě historií našich měst, v měsíci září pojedou 
svitavští fotografové do Strzelina dokumentovat 

historii tohoto polského města. Výstupů z toho-
to projektu bude ale více. Informační skládačka 
k podchodu, omalovánky, výstavy, setkání rea-
lizátorů projektů ve Svitavách i Strzelině. 
Příhraniční projekt Česko-polská cesta spolu-
práce je pokračováním několikaleté spoluprá-
ce s polskými kolegy v oblasti kultury. 

Blanka Čuhelová 

Nebývalý úspěch školy na náměstí
V dubnu letošního roku jsme obdrželi výbornou 
zprávu. Byla nám schválena finanční dotace 
na projekt Dejme šanci nadaným 2. V celém 
Pardubickém kraji uspěly pouze čtyři školy, 
a tak nás tento neobyčejný úspěch velmi těší.
Jedná se o projekt vyhlášený v rámci SMART 
Akcelerátor Pardubického kraje, konkrétně 
v oblasti „Identifikace nadání a práce s nadaný-
mi a mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ“. 
Školní rok 2021/2022 bude v naší škole zcela 
neobvyklý. Odborný tým našich pracovníků 
pod vedením speciální pedagožky povede 
dlouhodobý program, který bude zaměřen ne-

jen na vyhledávání žáků s mimořádným nadá-
ním, ale také na pomoc rodinám při rozvoji 
talentu jejich potomků.
Jedním z hlavních cílů je předejít přetěžování 
těchto dětí a umožnit jim harmonický rozvoj 
osobnosti.
Naše škola dlouhodobě podporuje žáky s na-
dáním, o čemž svědčí mnoho dosažených 
úspěchů v odborných soutěžích. DŠN 2 nava-
zuje na podobný projekt, který jsme realizovali 
v minulých letech. Jsme velice rádi, že se jako 
jedna z mála škol můžeme v rámci inkluze vě-
novat celému spektru žáků.  Jakub Velecký

Informace  
o odstávkách ČEZ
Víte, kde zjistit termíny plánovaných odstávek 
proudu? Velmi jednoduše na webu společnosti 
ČEZ. Do vyhledávače na těchto stránkách stačí 
zadat „Svitavy“ a vyhledávač ukáže, zda se v nej-
bližší době ve městě chystá odstávka. Případně 
doplňte přesnou adresu bydliště či pracoviště 
a vyhledávač své hledání zpřesní. Aktuální infor-
mace rovněž získáte na telefonu 800 850 860.
Je rovněž možné zaregistrovat se do informač-
ního systému, který ČEZ pro své klienty připra-
vil. O případné odstávce bude klienta informo-
vat způsobem, který si vybral, tedy buď emai-
lem, nebo SMS zprávou, a to nejméně 15 dní 
předem. Tato služba je zdarma.  (pá)

INFORMACE Z MĚSTA

Pokračování ze strany 1
Městské muzeum tu pro dětské návštěvníky při-
praví výtvarnou dílničku. Od 15 hodin zahraje 
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce pohádky Kou-
zelný zvon a Rozum a štěstí. Následovat bude 
vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Svitavy 
a soutěž v populárním zpěvu Svitavský slavík. 
Celou akci zakončí od 21:30 letní kino s filmem 
Ženy v běhu. Zahrady budou koncepčně fungo-
vat jako spojující prvek tzv. Zelené cesty městem 
mezi parkem Jana Palacha a středem třídy T. G. 
Masaryka. Určeny jsou seniorům, maminkám 
s dětmi a vám všem, kteří hledáte odpočinek 
uprostřed zeleně. Hynek Stříteský
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Přístavba Seniorcentra zahajuje provoz
Hustá fungující síť sociálních služeb ve Svitavách 
mířící na všechny věkové kategorie se může ra-
dovat z dalšího rozšíření a posílení. Léta plánová-
ní a více než dva roky samotné stavební realizace 
se konečně staly skutečností a Seniorcentrum 
města Svitavy se může těšit z nové přístavby 
a z rozšíření svých prostor i kapacit.
Během stavby se musel zhotovitel potýkat se 
statickými potížemi staršího provedení původní 
budovy a cena tedy mírně poskočila oproti pr-
voplánovému odhadu. Celkem na tuto rozsáhlou 
rekonstrukci bylo vynaloženo přes 127 milionů 
korun, přičemž téměř 34 milionů bylo pokryto 
dotačním titulem ministerstva práce a sociálních 
věcí z programu „Rozvoj a obnova materiálně tech- 
nické základny sociálních služeb".
Dosavadní komplex byl rozšířen o 17 dvoulůžko-
vých a 2 jednolůžkové pokoje, celkově tak může 
Seniorcentrum pojmout až 75 stálých klientů. 
S rekonstrukcí souvisela ale i přestavba gastro-
nomického zázemí. Moderní vybavení kuchyně 
by rádo vedení otevřelo i pro veřejnost nabídnu-
tím svých gastroslužeb nejen klientům objektu. 
Nabídka veřejnosti je však podmíněna volnou 
kapacitou i uvolněním stávajících opatření. O této 
skutečnosti ještě budeme informovat. Senioři se 
mohou těšit i na nově upravené vnější i vnitřní 
prostory včetně nových společenských místností, 
na každém patře i na nový osobní výtah.

Provoz nového komplexu bude zahájen 1. červ-
na 2021. Rádi bychom tímto článkem poděko-
vali všem zúčastněným, kteří se za ty roky pří-
prav i realizace podíleli na vzniku této význam-
né investice na území našeho města. 
Seniorcentru přejeme, aby se klientům v novém 
kabátu dařilo a líbilo. Jiří Johanides

INFORMACE Z ÚŘADU

Z květnového zasedání zastupitelstva
Základní orgán obce Svitavy usedl ke svému 
plánovanému jednání ve středu 12. května 
od 16:00 hodin. Na programu bylo celkem 5 
hlavních bodů čítající dohromady 14 návrhů 
na usnesení. Z celkového počtu 26 zastupitelů 
nebyli přítomni pouze 3 členové a během zhru-
ba 150 minut jednání prošly hlasováním všechny 
návrhy a všechny byly také schváleny.
Zastupitelé na úvod schválili účetní závěrku 
města Svitavy sestavenou k 31. prosinci 2020 
a společně s ní také celoroční hospodaření 
a závěrečný účet města Svitavy za rok 2020 
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hos-
podaření města za loňský rok. Dále vzali na vě-
domí předložené zprávy o bezpečnostní situ-
aci ve městě, o činnosti městské policie, o čin-
nosti v oblasti prevence kriminality a rozbor 
přestupků zpracovaných na Městském úřadě 
Svitavy v roce 2020 i zprávu o činnosti kultur-
ních organizací a Městského informačního cen-
tra města Svitavy za uplynulý rok.
Po majetkoprávních úkonech zabývajících se 
především prodejem spoluvlastnickými podíly 
pozemků či pozemků jako takových přišla 
na řadu kategorie „Operativní zprávy, různé“. Bě-
hem závěrečného segmentu zastupitelé zvedli 
ruce pro půlmilionovou dotaci Charitě Svitavy, 
která v současné době shání prostředky i lid-
skou sílu na zahájení provozu domácí ošetřova-
telské a paliativní péče. O 100 tisíc méně bude 
poskytnuto z městského rozpočtu městské 
knihovně na předfinancování projektu rekon-
strukce dětského oddělení knihovny, jež by měla 
proběhnout přes období letních prázdnin. S po-
stupným návratem sportu souvisí i údržba spor-
tovišť, a tak celých 315 tisíc korun putuje ze 

svitavských finančních zásob zapsanému spol-
ku Sporty Svitavy, z.s., na výše zmíněné účely. 
Hlasováním prošel i návrh na pojmenování ulice 
navazující v části Předměstí v ulici Habrová, kde 
letos dojde k prodeji 13 stavebních parcel. Nová 
ulice ponese název Javorová. Nové jméno do-
stane také veřejné prostranství za objektem 
Seniorcentra. Ještě letos se tedy můžeme těšit 
na zpřístupnění zahrad Sv. Vincence z Pauly. 
Nezapomnělo se ani na podporu dětí, neboť 
celkem 120 tisíc korun bylo smírně zastupiteli 
schváleno pro místní zástupce Pionýra, Zále-
sáků a Skautů. Obě skupiny použijí poskytnu-
té finanční prostředky na opravu táborových 
základen.  Jiří Johanides

Plaketa pro „Černého partyzána“ odhalena
Na osmého května připadá v naší zemi státní 
svátek Den vítězství. Jako každý rok, tedy i letos, 
uctilo vedení města za účasti náčelníka štábu 
Vojenské střední školy v Moravské Třebové 
podplukovníka Viliama Bekeho památku obě-
tí 2. světové války umístěním věnců k soše 
Osvobození v ulici T. G. Masaryka.
Pietní akt ve Svitavách ale navštívila ještě jedna 
důležitá osoba, a tou byl válečný veterán Zde-
něk Guži, který coby člen Rady vlády pro zále-
žitosti romské menšiny vyjádřil díky městu, 
našemu muzeu i majitelům hospody "U Party-
zána". Právě v tomto domě totiž po válce žil 
a několik let provozoval pohostinství Josef Se-
rinek. Účastník československého protinacis-
tického odboje, jemuž byla pro jeho romskou 
národnost přisuzována přezdívka "Černý par-
tyzán". Aby se nezapomnělo na jeho odvahu, 

čest a odkaz, došlo k umístění připomínkové 
plakety na dům, kde strávil důležité roky svého 
života. Jak pravil městský historik Radoslav Fi-
kejz během svých krátkých monologů: "Od-
pustit můžeme, ale zapomenout nikoliv". 

Jiří Johanides

Opravy v Lačnově  
se prodlouží
Současná dopravní situace nemusí cestujícím 
směrem na Opatov, Opatovec a Českou Třebo-
vou v posledních týdnech být přímo po chuti. 
Na vině jsou rozsáhlé opravy silnice I. třídy č. 35, 
které v současné době probíhají na výjezdu 
z městské části Lačnov. Proti původnímu plánu, 
kdy k otevření křižovatky mělo dojít v polovině 
května, si podle Ředitelství silnic a dálnic ČR 
musíme počkat ještě další téměř 2 měsíce. Mís-
to by opět mělo být průjezdné od 10. července. 
Během této doby prosíme všechny o trpělivost 
a shovívavost. Do léta ještě musí proběhnout 
na opravovaném úseku sanace podloží, poklád-
ka asfaltových vrstev a především úprava odvod-
nění. Vzhledem k zachování jednosměrného 
průjezdu opravovanou částí silnice se musí nej-
prve dokončit práce v jednom jízdním pruhu, než 
se silničáři budou moci přesunout ke druhému. 
Těšit se můžeme také na novou okružní křižovat-
ku, která vznikne právě na výjezdu z Lačnova 
na silnici I/35. Jiří Johanides
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Nepořádek na grilovišti 
Strážníci městské policie v poslední době za-
znamenali, že v prostoru veřejného griloviště 
často zůstává velké množství odpadků. Jde 
o odpadky, které po sobě zanechávají různé 
skupinky osob, které se zde zdržují zejména 
ve večerních a nočních hodinách. Stížnost 
na množství poházených odpadků zazněla také 
od společnosti Sportes, která zde pravidelně 
uklízí, ale i od našich spoluobčanů, kteří kolem 
chodí na procházky. Je to samozřejmě o vycho-
vání osob, které na místo chodí trávit svůj volný 
čas, a s tím, že volně odhodí láhev či jiný odpad 
do přírody, si hlavu opravdu nelámou. V rámci 
přijatých opatření jsme na místo umístili fotopast 
s nahrávacím zařízením, která poslouží k lepší 
dokumentaci věci. Osvědčila se nám však jiná 
metoda. V rámci kontrolní činnosti ztotožňujeme 
na místě vždy několik osob, které jsou poučeny, 
aby po sobě místo uklidily. Pokud se tak nesta-
ne, což je ověřeno naší ranní kontrolou, hlídka 
pro dotyčné zajede domů, doprovodí je zpět 
na místo, předá pytel na odpadky a počká, až je 
místo dotyčnými uklizeno. Zmíněnou metodu 
jsme již několikrát praktikovali a věříme, že je to 
snad dobrá cesta k nápravě.

Nová rubrika na stránkách FB  
– dopravní situace ve městě
Nachystali jsme pro vás novou nepravidelnou 
rubriku, kterou od poloviny května zveřejňujeme 
na našich FB stránkách a nese název: „Doprav-
ní situace ve městě“. Chceme vám tím přiblížit 
některé dopravní nebo kolizní situace ve městě, 
se kterými se strážníci při výkonu své služby 
denně setkávají. Nejde nám o napomínání, ale 
o to, abychom si všichni uvědomili, že takové 
situace vznikají, kde se s nimi můžete ve městě 
nejčastěji potkat a v neposlední řadě, jak se jim 
vyhnout. Zmíněné situace se vám vždy pokusí-
me přiblížit i na přiložených fotografiích. V pří-
padě zájmu sledujte naše FB stránky. 

Pátrání po muži
Dne 12. 5. odešel brzy ráno z jednoho odděle-
ní svitavské nemocnice starší muž. Byl oblečen 
jen v pyžamu a na nohou měl pantofle. Jeho 
nepřítomnost byla personálem oddělení zazna-
menána ráno kolem 6.00 h. O věci jsme byli 
informováni a podle záznamů z kamerového 
systému jsme zjistili, že muž se pohyboval již 
kolem 4.45 h na autobusovém nádraží, pak 
odešel k Malému náměstí. Do pátrání po muži 
byla zapojena hlídka strážníků a Policie ČR. 
Muže se podařilo nalézt před 16 hodinou, kdy 
se pohyboval po ul. kpt. Jaroše u hlavní silnice 
směrem na Brno. Případ si převzala k prošetře-
ní Policie ČR.

Neoprávněný prodej zboží
V posledních dnech jsme se setkali s několika 
případy neoprávněného prodeje zboží mimo 
vymezená místa k tomu určená. Jednalo se na-
příklad o prodej jahod ve stánku v ul. kpt. Jaroše, 
kdy stánek nebyl řádně označen, zboží bylo 
předraženo, nebyla známa informace o původu 
zboží atd. Ve druhém případě šlo o prodej zboží 
na parkovišti u jednoho z obchodních domu, kde 
muž nabízel různé elektronářadí. Prodej byl 
strážníky na místě zakázán a věc oznámena 
ke správnímu orgánu.  Rostislav Bednář
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Hřbitov v hledáčku archeologů

Po loňské covidové pauze, která zmrazila finan-
cování památek, jsme se letos vrátili k restau-
rování významných svitavských hrobů. Byly 
dokončeny dva plánované zásahy restaurátorů. 
První se týkal rozpadajícího se hrobu ředitele 
svitavské nemocnice, MUDr. Ernsta Dontha 

v horní části starého hřbitova. Pomník byl 
v podstatě celý obnoven nákladem téměř  
70 tisíc korun. Novou podobu dostal společný 
hrob 180 pruských vojáků z války roku 1866. 
Místo bylo upraveno dle návrhu Elišky Vraspí-
rové a náklady realizace dosáhly téměř 100 
tisíc korun. Obě investice a dozor nad pracemi 
měla společnost Sportes Svitavy. Počátkem 
května jsme se na hřbitově setkali s litomyšl-
skými archeology a zahájili jsme výzkum místa 
pamětníky vzpomínaného společného hrobu 
obětí španělské chřipky (1918–1921), kde se 
předpokládá na několik set pohřbených. Bude-
-li tomu skutečně tak, místo získá zcela novou 
podobu. Nyní je to pouze zelená loučka kousek 
od centrálního kříže. Naším cílem je zřízení po-
mníku obětem epidemií, které se v průběhu 
dějin prohnaly městem.  Radoslav Fikejz 

Zápisy do základních a mateřských škol
Zápis do první třídy základní školy
Během dubna proběhl zápis dětí do prvních 
tříd svitavských základních škol. Vzhledem 
k opatřením probíhal jako vloni bez dětí, 
ve velké většině případů elektronickou formou. 
Všechny ředitelky i ředitelé ocenili pochopení 
a zodpovědný přístup rodičů při jednání se 
školami. Celkem bylo do šesti základních škol 
zapsáno 220 dětí, přičemž pro 41 z nich žáda-
jí rodiče o odklad povinné školní docházky. 38 
zapsaných dětí bude dojíždět z okolních obcí. 
V základních školách tak od 1. 9. 2021 otevřou 
9 prvních tříd, o jednu více než v loňském roce.

Zápis do mateřských škol
V průběhu května probíhal zápis dětí do šesti 
mateřských škol. Obdobně jako v případě zá-
pisu dětí do prvních tříd základních škol pro-
bíhal bez přítomnosti dětí a rodiče v převážné 
míře využili elektronickou formu zápisu. Cel-

kem bylo zapsáno 213 dětí, což je o mnoho 
více než v loňském roce. Je velká pravděpo-
dobnost, že mnozí rodiče podali přihlášku 
do více škol současně. To samozřejmě kom-
plikuje rozhodování o přijetí, ale podle před-
běžných odhadů (v době uzávěrky) můžeme 
předpovědět téměř s jistotou, že v polovině 
mateřských škol proběhne druhé kolo zápisu. 
Předpokládáme, že proběhne v první polovině 
června a bude probíhat přímo v oněch mateř-
ských školách. Informace budou zveřejněny 
na webu města i na webových stránkách ma-
teřských škol. 
Upozorňujeme rodiče předškoláků (nar. od 1. 
9. 2015 do 31. 8. 2016), že je pro jejich děti 
předškolní vzdělávání povinné. Nesplněním 
této zákonné povinnosti se vystavují přestup-
kovému řízení.
Konkrétní informace získají rodiče přímo 
v jednotlivých školách.  Jiří Petr

Za odpad zaplaťte do konce června
Rodiny se třemi a více nezaopatřenými dětmi 
mají možnost i v letošním roce čerpat peněžitý 
dar na každé třetí a další nezaopatřené dítě 
v plné výši poplatku. O tento dar je možné po-
žádat přímo na odboru životního prostředí MěÚ 
po zaplacení poplatku za komunální odpad.
Poplatek za komunální odpad je pro letošní rok 
stanoven ve výši 780 korun/osoba. Splatnost 
poplatku je do 30. června 2021. Zaplatit lze 
v hotovosti nebo kartou v budově městského 

úřadu v ul. T. G. Masaryka 25, bezhotovostním 
převodem na bankovní účet města nebo slo-
ženkou, která vám bude zaslána koncem mě-
síce května. Údaje pro platbu převodem / číslo 
účtu a variabilní symbol / sdělíme e-mailem 
nebo na níže uvedených tel. číslech. 
Případné bližší informace nebo dotazy lze získat 
na odboru životního prostředí u p. Jany Alexové 
na tel. čísle 461 550 253 a Jany Vondráčkové 
na tel. čísle 461 550 254.  Jana Alexová

Jak to bude s očkovacím centrem?
Z foyer kulturního centra Fabrika se letos stalo 
očkovací centrum, které dosud provozuje Svi-
tavská nemocnice. V létě se však Fabrika po-
malu vrátí ke svému běžnému provozu, přesto 
očkovací centrum zůstane zachováno.
Změní se však provozovatel centra. Od června 
budou pracovat dvě odlišná centra souběžně, 
jedno stále ze Svitavské nemocnice, druhé 
bude mít ve správě soukromá firma. Lékaři 
a zdravotní sestry se do nemocnice vrátí k 1. 
září, tím zanikne původní očkovací centrum, 
pokračovat bude pouze to pod správou soukro-

mé firmy, které bude umístěno v aule.Proč 
k této změně dojde? Rozhodlo se tak vedení 
místní nemocnice, a to kvůli klesajícímu zájmu 
o vakcinaci - v dohledné době se nejspíše ne-
bude dařit plně využít současnou kapacitu oč-
kovacího centra čítající až 440 očkovaných 
za jeden den. Přesunutím do auly se sice sníží 
kapacita na zhruba 150 zájemců denně, ovšem 
vzhledem k postupnému návratu kultury je po-
třeba oživit foyer a ostatní kulturní zázemí naše-
ho společenského centra. Více informací 
na webu Svitav (www.svitavy.cz). Jiří Johanides

INFORMACE Z ÚŘADU
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I malá částka  
se počítá

Svitavy vstřícné ke každé vě-
kové a sociální skupině – lze 
toho dosáhnout? Domníváme 
se, že ano. Nové chodníky jsou 
bezbariérové, brzy bude rozší-
řena kapacita seniorcentra, 

provozujeme azylové domy, modernizujeme 
dětská hřiště, stavíme cyklostezky, obecně vy-
tváříme příjemné prostředí pro volnočasové 
aktivity a robustní sociální zázemí pro potřebné. 
Novinkou, která by měla být dostupná bez roz-
dílu každému, je možnost zřízení paliativní 
péče ve Svitavách. Naše poděkování patří ze-
jména vedení Charity Svitavy, která s podporou 
města tuto aktivitu prosazuje. Stačí málo a ro-
diny ve Svitavách a okolí mohou snáz pečovat 
o své blízké v rodinném kruhu. To „málo“ zna-
mená finanční podporu na pořízení nezbytný 
pomůcek a zajištění samotného chodu palia-
tivní péče. Žádost o podporu je adresována 
nám všem, kterým není lhostejný život i s tou 
smutnější kapitolou. I malá částka se počítá. 
Jak přispět, ať už peněžní částkou či jinak, se 
dozvíte na webu svitavy.charita.cz. Příspěvek 
můžete odevzdat v hotovosti na adrese Polní 
354/2, 568 02 Svitavy, na bankovní účet 
15507664/0600 nebo nakupováním prostřed-
nictvím portálu GIVT.CZ. 

Za Piráty a nezávislé Svitavy, 
Libuše Vévodová 

Miliony korun navíc  
do rozpočtu s vlád-
ní kompenzací
Vážení spoluobčané, 
koronavirová opatření si už déle než rok vybí-
rají svoji daň v podobě ekonomického pokle-
su, který má přímý dopad i na rozpočet naše-
ho města. Mám ovšem ohromnou radost. 
Proč? Navzdory této skutečnosti byl totiž vý-
sledek loňského hospodaření vynikající. Mož-
ná víte, že pro městský rozpočet jsou zásadní 
tzv. sdílené daňové příjmy. Ty byly v roce 2020 
o 63,4 milionu korun vyšší a spolu s úsporou 
běžných výdajů ve výši 33,7 milionu korunu 
tvoří dohromady skvělý výsledek. Velkou mě-
rou se na něm podílí i vládní kompenzační 
bonus obcím. Svitavy takto získaly téměř 21 
milionů korun, ačkoliv výpadek byl „jenom“ 
17,9 milionu korun. Letošní rozpočet Svitav je 
tak opravdu ve skvělé formě a díky tomu mů-
žeme dále investovat do rozvoje našeho měs-

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 ho-
dinách: So, Ne a svátky 8.00–18.00 
hodin, Po–Pá 17.00–21.00 hodin.
——————————————————————
5.–6. 6. MDDr. Petr Sládek 
Svitavy, Jugoslávská 17, 731 201 180
12.–13. 6. MUDr. Lubomír Slouka 
Svitavy Dimitrovova 799/4, 606 452 936
19.–20. 6. MUDr. Jan Škorpík 
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144
26.–27. 6. MUDr. Ludmila Školařová
Moravská Třebová, Piaristická 6b, 
461 316 172

Změna vyhrazena. Aktuální stomatologickou 
službu si, prosím, ověřte telefonicky na čísle  
461 569 111 (vrátnice nemocnice).
——————————————————————
Lékařská pohotovostní služba ORL 
pro děti a dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 345, všední dny: 
15:30–19:30, So, Ne a svátky: 8:00–14:00 

Lékařská pohotovostní služba 
pro dospělé 
Svitavská nemocnice, hlavní budova, 
přízemí, 461 569 239, Pátek: 18:00–
21:00 / So, Ne, svátky: 9:00–17:00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba 
pro děti a dorost 
Kollárova 22, Svitavy, přízemí polikliniky, 
v místnosti dětské ambulance, 
461 569 270, So, Ne, svátky 8:00–18:00 
hodin.

Svitavská nemocnice
vrátnice – hlavní budova, přízemí, 
461 569 111.

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

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

ta. Osobně se už těším na zahájení rekon-
strukce krytého plaveckého bazénu, kterou 
považuji za investici do budoucnosti našeho 
života ve Svitavách.

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

Z jednání rady
Rada města na svém 12. zasedání dne 19. dubna 
2021:
 • projednala zprávy o bezpečnostní situaci  

ve městě za rok 2020,
 • schválila podmínky pro provedení stavby  

– zateplování pláště objektů SOU a U Svitavy  
na Nádražní ulici a ulici R. Kloudy. Investo-
rem stavby je Pardubický kraj,

 • vzala na vědomí hospodaření společnosti 
SPORTES Svitavy za rok 2020.

Rada města na svém mimořádném 13. zasedání 
dne 26. dubna 2021:
 • jmenovala konkurzní komisi pro výběr ucha-

zeče na místo ředitele/ky MŠ Marie Majerové,
 • schválila peněžité dary donám s třemi a více 

nezaopatřenými dětmi na úhradu poplatků 
za odpad,

 • uzavřela smlouvu o dílo se spol. Agroprojekce 
Litomyšl na zhotovení projektové dokumenta-
ce projektu Polních cest v k. ú. Čtyřicet Lánů,

 • uzavřela dodatek ke smlouvě s AVJ-Stavby 
k projektu dešťové kanalizace u Svitavského 
rybníka,

 • vypsala výběrové řízení na rozšíření sociál-
ního zařízení na MěÚ Svitavy, TGM 25,

 • schválila ZŠ Riegrova smlouvy k vybavení 
interiérů nových prostor.

Rada města na svém 14. zasedání dne 3. května 
2021:
 • projednala závěrečný účet města za rok 2020,
 • schválila dohodu s ŘSD o náhradě za vyká-

cené porosty v souvislosti se stavbou ob-
chvatu města I/43,

 • schválila dalšího nájemce gynekologické 
ambulance v domě U Mouřenína,

 • schválila použití fondu investic SVČ ve výši 
160 tis. Na vybudování zádveří na základně 
Svratouch,

 • schválila grantový program v oblasti živ. Pro-
středí, sociální pomoci,

 • projednala nový statut radničního zpravodaje,
 • schválila dotaci na rekonstrukci dopravní-

ho hřiště od Pardubického kraje ve výši 350 
tis. Kč,

 • přidělila zakázku na rekonstrukci veř. osvětle-
ní v ulici M. Kudeříkové, a to spol. SPORTES.

Rada města na svém 15. zasedání dne 10. květ-
na 2021:
 • schválila uzavření věcných břemen se spo-

lečnostmi ČEZ a T-Mobile na vedení nízkého 
napětí a optických kabelů,

 • schválila dotaci městské knihovně na výkon 
regionální funkce ve výši 1,6 mil. Kč od Par-
dubického kraje,

 • schválila ZŠ nám. Míru použití fondu investic 
ve výši 470 tis. Kč. Na nákup interaktivních 
tabulí,

 • schválila provozovatele systému pro výběr 
parkovného, a to firmu MPLA spol. s r. o. Praha.

Rada města na svém 16. zasedání dne 12. květ-
na 2021:
 • uzavřela nájemní smlouvu s Josefem Patro-

nem na provozování kolotočů,
 • vypsala zakázku na zhotovení herních prvků 

tzv. Zážitkové stezky u rybníku Rosnička,
 • rozhoduje o zhotoviteli rekonstrukce podcho-

du u OD Albert, a to firmě Vlastimil Jachan 
Svitavy.

 • schválila smlouvu o pronájmu prostor na uli-
ci Milady Horákové č. o. 16 pro umístění no-
vých depozitářů muzea,

 • schválila rozšíření prostor kotců pro opuště-
né psy v útulku v Lačnově. (red)
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Představujeme další svitavské autory

divadelník, muzikant, lékař a spisovatel
Karel Šefrna

Karel Šefrna je lékař, divadelník – autor, režisér, herec, muzikant – zakladatel slavného Céčka ze 
Svitav, které po několik desetiletí patří ke špičkám amatérského divadla nejen v Čechách, milov-
ník alpského lyžování, vod a strání… a dnes taky spisovatel.

Karle, v září 2019 vyšla knížka s názvem Karel 
Šefrna 80 Ostrovy splněných přání aneb Život 
jde dál. Jsi autorem téhle knížky, která vyšla, 
když ti bylo zrovna osmdesát?
„Tu knížku jsem opravdu napsal. Ono se nějak 
potkalo výročí mého narození, což by důvodem 
k napsání knížky rozhodně a samozřejmě ne-
bylo, s výročím vzniku divadelního souboru, 
který si říkal Céčko, jehož jsem byl jedním 
z četných otců. No a to víte, co by stařičký tatí-
nek pro svoje děcko neudělal… A tak setkáním 
těchto dvou výročí se zvolna sílícím přátelským 
tlakem Alexandra Gregara, divadelního kama-
ráda, který tvrdil, že už je nejvyšší čas, jsem 
opravdu začal psát…O životě dítěte, které v Bo-
skovicích zažilo druhou světovou válku, v roce 
1945 si povídalo s vojáky Rudé armády, v roce 
1946 se s rodiči přestěhovalo do Svitav, které 
právě opouštěly poslední zbytky německých 
obyvatel. A v těch nevlídných Svitavách to dítě 
vystudovalo obecnou a potom jedenáctiletou 
střední školu, která byla „střední“ jen tři roky 
a která ho přivedla k maturitě, když mu ještě 
nebylo ani 17 let. Pak přišla medicína v Brně 
a život se rozběhl do skoku…
Jak šla léta, pomalu přestávalo být dítě dítě-
tem. Ale opravdu velmi, velmi pomalu. Do pro-
moce to určitě nebylo. No a to dětství a mládí 
se začalo prolínat s medicínou, muzikou, di-
vadlem, sportem a kdo ví, s čím ještě. Bylo se 
na co dívat, bylo co pozorovat, prožívat, bylo 
o čem přemýšlet… A jak jsem tak psal, Saša 
mi občas kladl otázky, já odpovídal a začal 
hledat staré fotografie. Otázek a fotografií 
bylo moc. No a pak jsme přidali na dvou 
„cédéčkách“ písničky, které jsme zpívali 
v Céčku. Nejsou zdaleka všecky, ale stejně je 
jich hodně. Nevím, jestli se to má, ale já tu 
knížku ještě nečet´. Ale ti, co ji četli, říkali, že 
se to čte docela dobře…“

Je v té knize všechno, co jsi chtěl říci, nebo – 
poté, co už byla na světě – sis řekl: Bože, tolik 
toho tam ještě mělo být?
„Všecko to tam není a ani být nemohlo. Je to 
jenom lehounké nahlédnutí do osudů dnes už 
celkem neznámého starého pána, který 
od mládí žije ve Svitavách, vzpomínky na dobu, 
ve které žil, trochu dějepis těch časů, pod úh-
lem jeho pohledu.“
 
Můžeš čtenářům Našeho města prozradit, jaký 
je tvůj osobní vztah k tomuto svitavskému mě-
síčníku?
„Psal jsem do jeho nevlastního pradědečka, je-
hož jméno jsem už dávno zapomněl, ano, už 
v sedmdesátých letech minulého století to bylo. 
Vzpomínám si. Nebyl to ani Slunečník, ani Větr-
ník... Ano, uhodli jste, byl to Měsíčník. A taky tro-
chu „příslušník“… Psal jsem tam pod jménem 
Josef – soukromý trpaslík souboru C ze Svitav. 
No a Josef informoval poněkud nezbednou for-
mou občany města o životě a divadelních skut-
cích Céčka ve Svitavách i českém a moravském 
okolí. Ovšem jednou svoji nezbednost přehnal 
a byl za to úředníky bez pocty jat, převezen pod 
horu Blaník a zakopán. Dosud se chová jako ry-
tíři. Ovšem třeba někdy… Po revoluci jsem chvilku 
byl „šéfredaktorem“ Našeho města, ale později 
už jenom zcela občasným přispěvatelem. Měsíč-
ník mě zajímá, poskytuje mi mnohou informaci 
o tom, co se ve Svitavách děje. Nejvíc se těším 
na Radka Fikejze. Dlouhá léta pro Svitaváky za-
čínala historie města rokem 1945. A Radek nám 
připomíná, že začala mnohem, mnohem dřív…“

Jaké období tvého života bylo pro tebe nej-
smutnější a jaké nejšťastnější?
„Pro mě jsou nejsmutnější odchody rodičů 
a dobrých přátel. Narodili jsme se pro život 
a myslím si, že i pro radost. Ale jsme tu jenom 

na chvilku. Máme tu svůj úkol. S úžasnými ra-
dostmi i smutky. A odchod patří těm smutkům. 
Vím, jinak to nejde, ale stejně by bylo pěkné si 
znovu popovídat s tátou i mámou… No a když 
pomineme smutky, tak co zbude? Žádné bez-
časí, žádná nuda. Radost přece!“

Karle, vím, že ses narodil v Boskovicích, ale 
celý život jsi prožil ve Svitavách a nikdy jsi je 
neopustil… Co ty a Svitavy?
„Dominik Zezula to v rozhovoru v Našem městě 
z května 2021 vystihl velice případně, jsme 
ve středu našeho kraje. A máme tu takřka všec-
ko, co potřebujeme pro klidný a radostný život. 
Je tu skoro pro všecky příležitost k práci i zába-
vám. Máme tu střední školy dobré pověsti, které 
vychovaly mnoho pozoruhodných osobností, 
máme tu fungující nemocnici a myslím, že i dob-
ré doktory, je tu bezpečno, člověk se nemusí bát 
jít v noci po městě. Na všecky světové strany 
lesy, je tu možné se vykoupat v čisté vodě v ba-
zénu i v rybníce. Kulturních skutků nabízí kalen-
dář víc, než v sousedních osadách… Město je 
mnohem upravenější a čistší než za mého mlá-
dí a tolik záhonů květin tu nebylo, co pamatuju, 
nikdy. Všecko v pořádku samozřejmě není. 
Čeho si všímáme asi všichni, je spící náměstí 
po páté odpoledne. I podloubí před pátou 
i po páté nevypadá všude dobře. Ovšem ná-
stěnný obraz – Příběh svitavského podloubí, 
který namaloval na zeď bývalého lahůdkářství 
sester Frišových na svitavském podloubí v roce 
2007 pan Josef Moučka, zůstává stále úžasným 
a stále dosud svitavskými občany ne zcela do-
ceněným skvostem. A taky bych byl moc rád, 
aby bývalé bydliště Okresního úřadu, tedy vila 
bratří Ettlů, nezůstal pracovištěm úředníků, ale 
aby se tam přestěhovala hudební škola, jak jsme 
chtěli a chceme. A úplně na konec, jen tak 
na okraj. Rád bych viděl ve Svitavách v řece Svi-
tavě žít ryby… Žít. Ne živořit.“

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

Karel Šefrna je nositelem mnoha cen 
a vyznamenání: Svitavský vůl, Cena 
ministerstva kultury za celoživotní pří-
nos amatérskému divadlu (jako úplně 
první držitel této ceny), Zlatého Tyla, 
v roce 2005 obdržel od prezidenta 
České stomatologické komory čestný 
titul Osobnost České stomatologické 
komory a v roce 2020 se stal Osobnos-
tí Pardubického kraje!
Karel Šefrna byl po roce 1989 mnohale-
tým členem svitavského zastupitelstva.
Máte-li pocit, že se tohle všechno ne-
vejde do jednoho života, tak vězte, že 
jste na omylu. Toto a mnohem víc se 
vměstná do jednoho života dlouhého 
(nebo krátkého) osmdesát jedna let. 
A jestli pochybujete, vezměte do ruky 
a přečtěte jeho úžasnou knihu Ostrovy 
splněných přání aneb Život jde dál. Na-
leznete ji ve Fabrice na recepci, v mu-
zeu, informačním centru, kině (až se 
otevřou). A k tomu si poslechněte pís-
ničky, které Karel složil pro Céčko. My-
slím, že právě to dneska potřebujeme!

Vše zaznamenal Petr Mohr

Karel Šefrna se sestrou
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Co pro vás jako ředitele  
či pro vaše školské zařízení  
bylo v tomto covidovém  
roce nejvíce složité?

Petra Nováková, 
ředitelka MŠ Milady Horákové
„Z mého pohledu byla a je na celé covidové 
situaci nejobtížnější velká nepředvídatelnost 
a z ní vyplývající nejistota. V dřívější době jsme 
byli zvyklí plánovat na týdny i měsíce dopředu 
a situace v naší zemi byla taková, že nám to 
bezpečně umožňovala. Nyní se učíme žít v ne-
ustálé nejistotě, a ač je tomu již více než rok, 
stále je to pro nás velice obtížné. Možná 
i z toho důvodu, že potřeby bezpečí, jistoty 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Společné  
poděkování  
ředitelů škol
Mílovými kroky se blíží konec školního 
roku, který všechna školská zařízení pro-
žívala v neustálé nejistotě, zda bude 
otevřeno, a pokud ano, v jakém rozsahu. 
Složitostem současné doby čelili v prv-
ní řadě ředitelé těchto zařízení, kteří měli 
činit rozhodnutí pro své děti, žáky, rodiče 
i zaměstnance doslova z hodiny na ho-
dinu. Vzájemnou spoluprací, ochotou 
a tolerancí všech zúčastněných se po-
dařilo tuto nelehkou situaci ve školách 
i školkách zvládnout…
Děkujeme všem našim pedagogům 
i ostatním pedagogickým pracovní-
kům za zvládnutí nástrah distanční vý-
uky, řešení problematiky výuky rotační 
a za úsilí, které věnovali individuální 
výuce. Velký dík patří také zástupcům 
ředitelů, kteří po celou dobu pomáhali 
udržovat školy v chodu.
Děkujeme také školníkům a všem pro-
vozním zaměstnancům za velkou a ne-
zištnou pomoc při práci s dezinfekcí, 
závozu roušek a respirátorů. Stejně 
velký dík patří kuchařkám, kuchařům 
a dalším pracovníkům a pracovnicím 
školních kuchyní, kteří se ve zmatku 
rotační výuky neztratili a vždy měli pro 
žáky navařeno.
Největší poděkování však patří našim 
dětem a žákům a neméně i jejich rodi-
čům. Většina rodin v nelehké zkoušce 
způsobené epidemií obstála, přestože 
rodiče museli řešit střídání zákazů a po-
volování pobytu dětí ve školách či ná-
hlé odchody celých tříd do karantény. 
Děti se navzdory veškerým problémům 
aktivně učily a rodiče jim byli důležitou 
a bezpečnou oporou.
DĚKUJEME.

Jana Pazderová, Alena Vašáková, 
Milena Baťková, Jakub Velecký,  

Jiří Sehnal, Zdeněk Petržela,  
Petra Nováková, Marie Havířová,  

Hana Popelková, Magdalena Dvořáková

a otevřené budoucnosti jsou jedny ze základ-
ních lidských potřeb a my nyní přímo cítíme 
jejich ohrožení. Složité a náročné bylo zvládá-
ní nových a nezvyklých situací, jiného pracov-
ního režimu, časté změny v mimořádných 
opatřeních nařízení vlády, na které museli ře-
ditelé pohotově reagovat.
V rozhovorech s rodiči vnímám stejné obavy, 
strachují se, zda bude MŠ otevřená, jestli nebu-
dou muset jít oni nebo jejich děti do karantény. 
Děti při diskuzích vyjadřují lítost, že nemohly 
dlouho navštěvovat MŠ, chyběl jim sociální 
kontakt se svými vrstevníky a kamarády.“

Hana Popelková
ředitelka MŠ Marie Majerové
„Mateřská škola je místem, které děti vnímají 
jako svou druhou rodinu. Pobyt pro ně je tedy 
nejen místem pro první vzdělávání, ale zároveň 
také místem, kde se cítí bezpečně, kde se v pří-
padě potřeby dostává i láskyplného objetí. Sla-
dit v tomto roce takto nastavená kritéria, na kte-
rých si velmi zakládáme, však bylo velice ob-
tížné. Přece jen zpěv, u dětí tolik oblíbený, nebyl 
z hlediska restrikcí vhodnou činností, a samot-
ný kontakt dětí s okolím podléhal bezpečnost-
ním podmínkám. Podpora společenského ži-
vota utrpěla, což zvláště v předškolním věku 
není vítaným prvním krokem do života…“

Zdeněk Petržela 
ředitel ZŠ a MŠ v Lačnově
„Musím se přiznat, že nejhorší pro mne byl a je 
pocit bezmoci, když si uvědomuji, jak moc 
všem dětem současná rozhodnutí ubližují a jak 
málo to našim politikům vadí.“

Přinesl covidový školní rok něco 
příznivého, překvapivého v dob-
rém slova smyslu?

Marie Havířová
ředitelka MŠ Čs. armády
„Nebylo to pro mě žádné velké překvapení. 
Pouze potvrzení toho, že pokud je třeba začít 
operativně úkoly řešit, kolegyně je nevidí jako 
problém, ale snaží se najít způsob, jak si s ním 

poradit. Tento jejich profesionální přístup se 
projevil například k distančnímu vzděláváním 
dětí nebo při vybavování testovacího místa 
a zajištění jeho provozu. Radost dětem, ale i ko-
lemjdoucí dělaly volně přístupné didaktické hry 
umístěné na plotě mateřské školy, které paní 
učitelky připravily.“ 

Jakub Velecký
ředitel ZŠ náměstí Míru
„Na první pohled se zdá, že hledat klady v nepří-
jemnostech způsobených epidemií bude těžké, 
ale opak je pravdou. Byla to pro školu příležitost 
najít nové metody výuky, neobvyklé postupy prá-
ce a hlavně nevyužívané komunikační cesty. 
Mimořádná opatření spolu s distanční výukou 
prověřila důkladně naše schopnosti. Skládám 
hlubokou poklonu všem rodinám, které tyto 
zkoušky po celou dobu vydržely. Jsem rád, že 
jsme dobrou komunikací a díky otevřené spolu-
práci zvládli dosáhnout v naprosté většině pří-
padů úspěšných výsledků.“ 

Jana Pazderová
ředitelka ZŠ Felberova
„Letošní školní rok byl pro všechny náročný, ale 
ukázal, že i zdánlivě kritické situace mohou 
přinést pozitivní hodnoty. Ke změnám, které 
nastaly, se všichni postavili s velkou pokorou 
a odhodláním. Žáci, učitelé i ostatní pedago-
gičtí pracovníci se ze dne na den naučili změ-
nit zaběhlý způsob výuky. Učitelé objevili řadu 
nových možností, které přináší práce s digitál-
ními technologiemi, asistenti pedagoga a vy-
chovatelé pomáhali učitelům i žákům během 
online výuky i prostřednictvím individuálních 
konzultací, důležitou roli sehráli také rodiče 
žáků, kteří nám byli ve vzdělávání v nemalé 
míře nápomocni. Věříme, že nově získané po-
znatky a zkušenosti najdou uplatnění i při běž-
né výuce, kterou bezpochyby dokáží oživit 
a obohatit.“

Jiří Sehnal
ředitel ZŠ T. G. Masaryka:
„Již mnohokrát jsem slyšel, že připravujeme 
žáky na svět, který bude jiný než ten, ve kterém 
jsme vyrůstali my jako děti. Svět, který si neu-

Petra Nováková, 
MŠ Milady Horákové

Hana Popelková
MŠ Marie Majerové

Zdeněk Petržela 
ZŠ a MŠ v Lačnově

Marie Havířová
MŠ Čs. armády

Jakub Velecký
ZŠ náměstí Míru

Jana Pazderová
ZŠ Felberova

Jiří Sehnal
ZŠ T. G. Masaryka

Magdalena Dvořáková
Speciální škola

Alena Vašáková
ZŠ a MŠ Sokolovská

Milena Baťková
ZŠ Riegrova
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míme představit. Poslední rok byl také z minu-
losti nepředstavitelný. A sázka na to, aby učitel-
ské řemeslo dělali lidé flexibilní a schopní sami 
se rychle učit novým věcem, se vyplatila. Přijde 
mi ještě brzy sčítat ztráty a zisky. Rok jako ta-
kový možná z paměti vytěsníme, ale zkušenost, 
kterou nám všem dal, kladně oceníme ve ško-
le i v životě mimo ni.“

Magdalena Dvořáková
ředitelka Speciální základní a střední školy
„Covidový školní rok přinesl mnoho nových 
zkušeností, pružné reagování na neustálé změ-
ny, rozvoj ICT dovedností žáků i pedagogů 
a prohloubení aktivní spolupráce s rodiči.“

Alena Vašáková
ředitelka ZŠ a MŠ Sokolovská
„Distanční školní rok s sebou nesl mnoho slo-
žitých a ne příliš vhodných věcí pro všechny 
z nás. Co přinesl překvapivého? Schopnost 
mnohých přizpůsobovat se situacím a změnám 
téměř ze dne na den, jít do všeho s plným na-
sazením, nevzdávat se, i když mnohdy síly do-
cházely. Co vnímám jako přínos? To, že už snad 
nikdo nepochybuje o tom, že děti patří do ško-
ly, že učit děti nemůže každý a že sociální kon-
takt právě na půdě školy je pro ně nenahradi-
telný. A k tomu všemu uvědomění si ještě 
ve větší míře důležitosti „spojenectví“ s rodiči, 
vzájemné podpory a pochopení. Jako ředitelka 
jsem pyšná na všechny ze Sokolky – pedagogy, 
nepedagogy, děti i rodiče!“

Milena Baťková
ZŠ Riegrova
„Uplynulý rok s covidem pro nás znamenal 
hlavně se rychle přizpůsobovat měnícím se 
podmínkám. Podařilo se nám přejít na distanč-
ní výuku a objevit v sobě „ajťáka“, který si pora-
dí s technickými nesnázemi i výukovými apli-
kacemi, naučili jsme se testovat různými druhy 
testů a vydali pololetní vysvědčení o pár měsí-
ců později. Jednu výhodu jsme na uzavření 
školy našli – rozsáhlé stavební práce zasáhly 
do výuky jen tehdy, když se do online hodiny 
přenášel zvuk sbíječky. A příjemné zjištění? 
Na návrat do běžné školní rutiny se těšili úplně 
všichni – žáci, učitelé i rodiče.“
---------------------------------------------------------------------

MŠ Větrná
Den Slunce v naší školce
Děti ze třídy B-dolní spolu s třídními učitelkami 
oslavily znovuotevření školy pro všechny děti 
Dnem Slunce. U příležitosti Mezinárodního dne 
Slunce 3. 5. a Evropského dne Slunce 17. 5., 
jsme se zapojili do soutěže: Slunce – sluníčko. 
Děti se proměnily v malá žlutá sluníčka, která 

po celý den zářila v různých aktivitách. Děti 
sluníčka vystřihovaly, skládaly, tematicky sesta-
vovaly z odpadního materiálu, soutěžily, zpíva-
ly a společně poznávaly, k čemu nám Slunce 
slouží a proč je pro náš život důležité. 
Touto cestou bych ráda poděkovala všem za-
městnancům školy, dětem i rodičům a pracov-
nicím okresní hygienické stanice za pomoc 
a zvládnutí celého školního pandemického 
roku. Všem vám přejeme, aby vás sluníčko hřá-
lo na duši i v srdíčku. Užívejte krásné slunné dny! 

Jana Hrubá, Lenka Šabatková

MŠ Větrná a MŠ Úvoz
Příprava do základní školy
Od 12. dubna se opět otevřely dveře naší ma-
teřské školy pro děti předškoláků a mladších 
dětí rodičů IZS. Odloučené pracoviště Úvoz 
našlo po dobu omezení útočiště v jedné z tříd 
pracoviště Větrná. Celkem se vzdělávalo 69 
dětí – 4 třídy předškoláků a 1 třída IZS. 
Důležitým mezníkem v životě dítěte je vstup 
do základní školy a s tím spojený zápis. A tak 
jsme si na školu zahráli. Děti si přinesly školní 
batohy, penály a nechybělo ani první zvonění. 
Hravou formou ve skupinkách děti rozvíjely 
schopnosti a dovednosti důležité pro budoucí 
zvládnutí nástupu do 1. třídy. V závěru následo-
vala módní přehlídka. Tyto edukativně stimu-
lační činnosti jsou přínosem pro odstranění 
obav a nejistoty z neznámého a získání jistoty 
vstupu do základní školy.
A tak po prázdninách: „Hurá do 1. třídy!“ 

Lenka Šabatková

Naše „Sokolovská Ekoškola“
Naše škola je zapojena v mezinárodním pro-
gramu Ekoškola, který zaštiťuje organizace 
Tereza. Titul Ekoškola jsme obhajovali po 4 le-
tech. V letošním školním roce došlo k několika 
změnám. Obhajoba bude probíhat po 3 letech 
a je možné získat titul Bronzová, Stříbrná nebo 
nejvyšší Zelená cesta. Naše škola se snažila 
obájit certifikát Zelené cesty a podařilo se! 
Hodnotilo se 7 kritérií:
 • Ekotým 
 • Analýza stavu školy
 • Plán činností ekotýmu
 • Pravidelné monitorování a vyhodnocení 
 • Environmentální výchova ve výuce 
 • Informování a spolupráce 
 • Ekokodex školy 

Letošní školní rok se žáci rozhodli pokračovat 
v tématu Menu pro změnu, na kterém začali 
pracovat loňský rok, ale kvůli covidové situaci 
ho nedokončili. Členové ekotýmu udělali celo-
školní průzkum a poté vytvořili „Zdravý jídelní-
ček“, který rozeslali všem žákům. Od některých 

jsme dostali i fotografie hotových pokrmů. Více 
informací o naší Ekoškole naleznete na školním 
webu www.zs5.svitavy.cz v sekci EVVO. 

Jitka Macenauerová

Základní umělecká škola
Závěr školního roku v ZUŠ
Žáci i učitelé přivítali s radostí návrat individu-
ální a skupinové výuku do prezenční formy. 
Ihned jsme začali připravovat absolventská 
i další vystoupení. Snad budeme moci vše re-
alizovat a nabídnout svitavské veřejnosti 
ke zhlédnutí. V „týdnu absolventů“ od 14. 
do 17. 6. připravujeme na každý den v Otten-
dorferově knihovně koncert včetně výstavy 
výtvarných prací. V pátek 18. 6. na Slavnostním 
závěrečném koncertu zavzpomínáme na 75. 
výročí založení školy a 70. výročí zahájení pro-
vozu v Březové nad Svitavou. V rámci Letní 
zahrady plánujeme také realizovat Svitavského 
slavíka. Zpěváky do konce roku čekají ještě 
dvě soutěže a pěvecký koncert. Nezapomíná-
me ani na nové zájemce. Druhý termín přijíma-
cího řízení proběhne snad již za osobní přítom-
nosti dětí 23. až 25. června, opět s využitím 
rezervačního systému a při dodržení hygienic-
kých pravidel. Podrobnosti najdete na webo-
vých stránkách školy v části Aktuality.  

Renata Pechancová

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia
Žáci se po návratu do školy po několika měsí-
cích zapojili i do činností, které se jen obtížně 
daly uskutečňovat distanční formou, např. do la-
boratorních činností v chemické laboratoři.
Během jarních měsíců byli žáci školy úspěšní 
v online okresních i krajských soutěžích. Mezi 
nejúspěšnější žáky v krajských kolech soutěží 
patřili např. A. Cerháková a N. Šufanová v olym-
piádě v českém jazyce, K. Marková v ekono-
mické olympiádě, M. Bureš v zeměpisné olym-
piádě, K. Kučerová v  chemické olympiádě 
nebo E. Sobolová v biologické olympiádě. 
Škola zahájila přijímání přihlášek do jazyko-
vých kurzů na státní jazykové škole. Připraveny 
jsou jednak kurzy pro veřejnost, jednak pří-
pravné kurzy ke zkouškám Cambridge English 
pro žáky a studenty všech stupňů škol.
Stále pokračují práce na úpravě předprostoru 
budovy gymnázia. Investiční akce bude kom-
pletně hotova na konci léta, prostor však bude 
možné využívat již před prázdninami.  

Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se obchodní akademii
Během měsíce května se maturanti mohli 
účastnit ve škole v menších skupinkách kon-



9 

cem dubna všichni žáci zvládli praktické ma-
turitní zkoušky. Následkem nouzového stavu 
se museli zvládnout naučit co nejvíce dis-
tanční výukou nebo pomocí individuálních 
konzultací. Také strojní mechanici nezahále-
li a dokončili svářečský kurz, ve kterém nava-
zovali na znalosti ještě z loňského roku. Dal-
ší kurzy především u instalatérů jsou v běhu, 
ale věříme, že všechny kurzy budou úspěšně 
dokončeny. Děkujeme jmenovitě učitelům 
odborného výcviku Zdeňku Zelinkovi, Ladi-
slavu Horvátovi, Pavlu Betlachovi a Václavu 
Vitouchovi.
Začátkem května jsme některým žákům umož-
nili zdokonalit své vědomosti za přítomnosti 
odborníka z praxe. Tentokrát školu v rámci pro-
jektu navštívili zástupci firmy Schaeffler Svitavy. 
Po úvodní části nám byl představen termore-
gulační modul WMM pro automobilový průmy-
sl. Žáci využili možnosti prohlédnout si moduly 
a zjistit, jak fungují. 
Pro žáky 9. tříd máme informaci, že máme stá-
le dost volných míst do maturitních i tříletých 
oborů a mohou si k nám poslat přihlášky do  
2. kola.  Alice Štrajtová Štefková

zultací. Od 19. května pak vykonali všichni žáci 
maturitních tříd praktickou zkoušku z odbor-
ných předmětů, na konci května vykonali žáci 
didaktické testy a na začátku června je čekají 
ústní maturitní zkoušky. V tomto roce si ke stu-
diu na obchodní akademii podalo přihlášku 75 
žáků, což je nejvíce za posledních několik let. 
Přijímací zkoušky proběhly na začátku května 
(viz foto). Také žáci, kteří byli ke studiu přijati, si 
od 3. ročníku budou moci vybrat zaměření stu-
dia – buď zaměření na veřejnou správu, nebo 
na finanční poradenství, případně budou po-
kračovat obecným studiem ekonomie. 
Škola v dubnu a v květnu připravila pro žáky  
1. A a 2. A online besedu „Energie – budoucnost 
lidstva“. Stalo se tak v rámci předmětů svět kolem 
nás nebo základy přírodních věd.  Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Zdravka informuje
Na konci dubna byly v naší škole zahájeny ma-
turitní zkoušky. V posledních ročnících máme 
letos 72 studentů: 36 praktických sester v den-
ním studiu, 23 ve večerním a 13 masérů. 
Ministerstvo školství zkoušky částečně upravilo 
– byly zrušeny písemky z českého a cizího jazy-
ka a ústní zkoušky z jazyků jsou pouze dobro-
volné. Beze změny probíhají praktické zkoušky 
a profilové ústní zkoušky. Budoucí zdravotníci 
pracovali v nemocnici po celý školní rok, jejich 
profesní příprava nebyla protiepidemickými 
opatřeními nijak ovlivněna. Také zkoušky se ko-
naly na obvyklých odděleních Svitavské nemoc-
nice. Maséři to měli obtížnější, ti se museli po ně-
kolik měsíců připravovat doma. V březnu a dubnu 
však svoje znalosti a dovednosti upevnili při indi-
viduálních, později skupinových konzultacích. 
Možná byli před zkouškami trochu nervóznější, 
přesto zkušební komisi předvedli pěkné výkony. 
Přejeme našim žákům úspěch u dalších zkou-
šek letošních maturit. Radim Dřímal

SOU Svitavy
Učitelé odborného výcviku mají v této době 
co dělat
Praktická výuka v SOU Svitavy se rozjela 
s pravidelným testováním již v dubnu. Kon-
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Domácí ošetřovatelská 
a paliativní péče

DoŽÍT mezi svými je motto, které si svitavská Charita zvolila, aby široké veřejnosti a dárcům do-
kázala předat hlavní myšlenku nově vznikající služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče. Ať 
už se jedná o nemocného člověka, který chce zůstat mezi svými blízkými v rodinném kruhu, nebo 
osamělého člověka, který touží být blízko svých věcí, ve svém domově, zkrátka tam, kde to má 
rád a kde se cítí bezpečně. 

Co je to vlastně ta domácí paliativní péče 
a komu slouží?
Paliativní péče se týká tišení bolesti a mírnění 
tělesného a duševního utrpení pacienta. Je 
určena nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít 
a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba ve-
doucí k vyléčení. Při obvyklém průběhu nemo-
ci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu 
týdnů či měsíců. Zhruba 80 % lidí si přeje umřít 
doma, naproti tomu ale 70 % lidí v této zemi 
umírá v nemocnicích. Lidé se na umírání nejví-
ce obávají ztráty důstojnosti, bolesti, odloučení 
od blízkých a osamocení. A právě toto jsou 
oblasti, na které se domácí paliativní péče za-
měřuje.
Přesně 84 % lidí si myslí, že o umírajícího se nej-
lépe postará jeho rodina v domácím prostředí 
za pomoci profesionálů, avšak za největší pře-
kážku považují strach z vlastního selhání, z fy-
zicky i psychicky náročné situace. A právě 
v tom chceme být nablízku. Zajistit takovou 
míru péče, aby to pacienti i jejich rodiny společ-
ně s námi zvládli.

Jak to funguje a kam se obrátit?
Péči začneme poskytovat od října tohoto roku. 
Služba bude sídlit ve Svitavách na adrese Pol-
ní 354/2.
Ošetřovatelskou zdravotní péči indikuje prak-
tický lékař pacienta nebo ošetřující lékař při 
propuštění z nemocnice. Na základě této indi-
kace je zdravotní péče hrazená zdravotní po-
jišťovnou. Dle zdravotního stavu pacienta může 
sestra provést 3 ošetřovací návštěvy u pacien-
ta za den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Při 
paliativní péči může být díky tzv. signálnímu 

kódu ošetřovacích návštěv sester u pacienta 
více a nejsou časově omezené, směrodatná je 
aktuální potřeba člověka. 

Domácí péče bude pacientům dostupná bě-
hem 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně 
sobot, nedělí a svátků. Odbornou péči zajistí 
tým pěti všeobecných zdravotních sester. Ač-
koliv péči předepisují praktičtí a ošetřující léka-
ři, u kterých pacienti mohou předepsání služby 
požadovat, ke spolupráci jsme přizvali také 
lékaře, s nimiž bude možné v případě akutní 
potřeby konzultovat pacientův aktuální stav.
Seznam všech úkonů, které bude domácí ošet-
řovatelská a paliativní péče poskytovat, nalez-
nete na webových stránkách Charity Svitavy.

Spolupráce se Svitavskou nemocnicí.
Domácí a nemocniční péče nestojí proti sobě, 
naopak se navzájem potřebují a doplňují, to je 
závěr ze společného jednání, za které jsme 
velmi vděčni. Management Svitavské nemoc-
nice se s Charitou Svitavy domluvil na spolu-
práci, vyjádřil podporu vzniku chybějící služby 
a dal Charitě také velkorysou nabídku na za-
školování sester. Tato spolupráce bude pro 
občany znamenat v praktické rovině např. kom-
fort a kontinuitu při předávání pacientů z ne-
mocniční do domácí péče. 

Kde na to vezme Charita Svitavy peníze? A ko-
lik to bude stát? 
Náklady na vznik nové služby jsou vysoké, 
činí asi 3,5 milionu korun. Je potřeba pořídit 
auta, kterými se sestry k pacientům dostanou, 
zdravotnické přístroje a pomůcky například 

infuzní pumpy, lineární dávkovače, odsávačky, 
kyslíkové koncentrátory, EKG, vybavené zdra-
votnické brašny a další. Pořídit musíme také 
polohovací postele a koncentrátory k zápůjč-
ce pacientům. Další náklady tvoří provozní 
vybavení kanceláře, sterilizátor, spotřebiče, 
tablety k vykazování, mobilní telefony atd. 
Mezi neinvestiční výdaje patří náklady na od-
borné proškolení sester v oblasti paliativní 
péče a mzdové náklady sester na první 2 mě-
síce, kdy ještě nemůžeme očekávat příjem 
od zdravotních pojišťoven. 
Věříme, že si služba svým provozem na sebe 
vydělá, ale vstupní náklady jsou pro nás příliš 
vysoké.
Z Tříkrálové sbírky máme díky štědrosti občanů 
k dispozici 300 000 korun, město Svitavy pod-
pořilo vznik služby částkou 500 000 korun, 
s dary se přidávají také okolní obce a Pardubic-
ký kraj. Oslovujeme také firemní dárce a jednot-
livce. Všem dárcům patří obrovské díky!

Vzadu v sadu  
– benefiční zahradní 
hudební festival
A je to tady! Loňský ročník festivalu se kvůli 
pandemii neuskutečnil, ale letos můžeme na-
vázat na úspěšný první ročník. Těšit se můžete 
na mši sv. s Láďou Heryánem, plejádu skvělých 
muzikantů, divadélko Jójo, doprovodný pro-
gram pro děti, kavárnu na terase, výborné ob-
čerstvení a příjemnou atmosféru v zahradě 
Světlanky. Těšíme se na vás v sobotu 19. červ-
na od 13.30 až do noci. Finančně akci podpo-
ří město Svitavy, Pardubický kraj a nadace 
Divoké husy, která znásobí výtěžek vstupného. 
Velký dík patří svitavskému Středisku kultur-
ních služeb, které se značnou měrou podílí 
na organizaci festivalu.

CHARITA SVITAVY

Paliativní  
péče chybí  
už mnoho let
Myšlenka zřídit tuto službu není nová, 
paliativní péče na Svitavsku chybí mno-
ho let. Nyní se nám však podařilo věc 
rozhýbat správným směrem. Velkou 
zásluhu na tom má také starosta David 
Šimek, který se od začátku s nasazením 
podílí na tom, aby služba mohla vznik-
nout. Také starostové okolních obcí náš 
záměr podpořili. Největší přínos spatřu-
jeme v komplexnosti péče, kterou nyní 
budeme moci občanům v jejich do-
mácnostech nabídnout, díky spoluprá-
ci pečovatelské a této nově vznikající 
služby. Domácí ošetřovatelská a palia-
tivní péče přinese občanům Svitav 
a dalších 17 obcí možnost stonat a dů-
stojně zemřít s veškerou péčí v jejich 
domácím prostředí.
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Chariťáci umí všechno:-)
Chariťáci umí všechno a co neumí, to se naučí. 
Nebo si najdou tzv. chariťáky srdcaře, lidi z úpl-
ně jiných profesí, ale s velkým srdcem ochotným 
pomoci. Tuto myšlenku musíme vyslovit, když 
se podíváme na kampaň, kterou k projektu Do-
Žít mezi svými připravujeme. Chystáme letáčky, 
plakáty, veřejnou sbírku, skládáme a nahráváme 
hudbu, točíme hraný videospot a připravujeme 
vše, co s tím souvisí. Ano, opravdu videospot. Už 
brzy jej budete moci vidět a doufáme, že vás 
osloví. Do realizace se dobrovolnicky pustili jak 
profesionálové, kteří se nechali strhnout myš-
lenkou a rozhodli se pomoct, tak také obyčejní 
lidé, kteří se stanou herci a tvářemi projektu 
a spoustu dalších pomocníků. „Tedy moc se mi 
do toho nechce, nikdy jsem nic takového nedě-
lal, ale je to pro dobrou věc, tak vám pomůžu,“ 
prohlásil pan Zdeněk, hlavní hrdina našeho mi-
nipříběhu. Ve spotu se ale objeví třeba i správný 
kluk Toník nebo fenka Maggie, která se pro ten 
účel naučila spoustu nových dovedností. Paní 
ředitelka zase ke kampani napsala a nazpívala 
píseň, jejíž instrumentální verze spot doprovodí 
hudbou. Pomohlo spoustu lidí a my věříme, že 
i celé nebe a za to obrovské díky! Všechny infor-
mace, spot i muziku, přehled o vybraných pro-
středcích i popis služeb najdete na našich 
webových stránkách www.svitavy.charita.cz
Vše se chystalo a chystá s nadšením, láskou 
a odhodláním pomoct svitavské Charitě vybu-
dovat pro nemocné a umírající občany Svitav 
službu, která jim pomůže překonat a zvládnout 
ty nejtěžší a důležité chvíle, a to v jejich domá-
cím prostředí, pokojně a s důstojností. Budeme 
vděčni, když se k našemu úsilí připojíte a po-
můžete nám k jejímu vzniku.

Vendula Kouřilová, Dagmar Pauková

Jak mohu  
přispět já?
Darem na transparentní účet:
238597257/0600

Pomocí DMS ve tvaru: 
DMS MEZISVYMI 30
DMS MEZISVYMI 60 
DMS MEZISVYMI 90

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz

Návštěvou zahradního hudebního fes-
tivalu Vzadu v sadu, jehož celý výtěžek 
bude připsán na sbírkový účet.
Mnoho lidí nám ale už nyní nezištně 
a nadšeně pomáhá svou podporou 
a pomocí, tím, co umí. Týká se to zejmé-
na přípravy kampaně k osvětě a získání 
finančních prostředků, přípravy festiva-
lu nebo nás podepírá modlitbami. Je 
krásné vidět, že jsou lidé dobří a ochot-
ní podpořit věc, která má smysl.
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SVČ Tramtáryje
Kroužky jedou!
V souvislosti s rozvolňováním epidemických 
opatření Středisko volného času Tramtáryje 
Svitavy zahájilo dnem 14. 5. opět pravidelnou 
činnost v kroužcích. Otevřeny byly ty zájmové 
útvary, kde se podařilo splnit všechny hygienic-
ké požadavky a kde jsme byli schopni zajistit 
lektora. Plánujeme, že všechny zájmové krouž-
ky budou probíhat až do konce června. 
V souvislosti s vracením již uhrazených poplat-
ků za zájmové vzdělávání ve školním roce 
2020/21 bychom vás rádi informovali o tom, že 
případné přeplatky za neodučené hodiny bu-
deme řešit na konci června tohoto roku. Bude 
možnost si zažádat o vrácení finanční částky 
za neodučené hodiny, nebo si případně tuto 
částku převést do dalšího školního roku.
Děkujeme všem za důvěru a doufáme, že 
v příštím školním roce budeme moci vašim 
dětem poskytnout plnohodnotné zájmové 
vzdělávání bez omezení.

Plánované akce v SVČ v červnu
Tělák nás baví – Od června budeme pořádat 
vyjížďky na koloběžkách v hodinách tělesné 
výchovy pro žáky zákadních a středních škol.
5. / So – otevření Sváťovy zážitkové cesty – akce 
ve spolupráci s městem Svitavy a MIC

MC Krůček
Vážení a milí příznivci Krůčku,
dnes, kdy píšu tyto řádky, je 13. května 2021, 
epidemiologická situace se pomalu zlepšuje 
a plánovaná rozvolnění nám snad brzy umožní 
Krůček otevřít veřejnosti. Ale co se u nás 
v Krůčku děje nyní? Stále pokračujeme v na-
šem online programu aktivit, ve kterém je za-
hrnuta např. online jóga pro maminky s dětmi, 
tancování s miminky v šátku/nosítku, online 
klubíky pro nejmenší ad. Nicméně se nám daří 
realizovat i nějaké aktivity „naživo“, například již 
nyní mohou probíhat osobní individuální kon-
zultace v rámci pedagogické porady, chystáme 
se pro vás v nejbližších dnech otevřít naši her-
nu pro návštěvy jednotlivých rodin. Už nyní pro 
vás máme naplánovanou akci na Den dětí, 
která proběhne v sobotu 29. 5. Na červen pro 
vás mimo jiné chystáme venkovní kluby, na 20. 
6. pak akci ke Dni otců. Podrobnosti k aktivitám 
a akcím zveřejníme včas na naší facebookové 
stránce facebook.com/mckrucek.
V dubnu i nyní začátkem května nám udělalo 
radost zapojení velkého množství rodin do ven-
kovních akcí – úspěšně proběhla Velká jarní hra 
s Krůčkem Z pohádky do pohádky, do konce 
května stále trvá akce Honba za pokladem s ka-
mínky. Dále jsme v dubnu díky pomoci našich 

dobrovolníků i zapojením svitavské veřejnosti 
uspořádali akci Kamínky pro seniory, kdy jsme 
ručně namalované kamínky předali seniorům 
v Seniorcentru, ve Světlance i klientům Pečova-
telské služby. Babičky i dědečkové děkují vám 
všem za kousek vašeho času stráveného nad 
výrobou, kamínky je velmi potěšily.
Dále se nám na podařilo zrealizovat akci ke Dni 
matek – Dárek pro maminku. Za spolupráce 
s Městskou knihovnou ve Svitavách, za podpo-
ry místních firem a organizací a jednotlivých 
dárců jsme shromáždili plno krásných dárečků, 
které si mohly děti směnit za dublony nasbíra-
né za plnění úkolů a obdarovat tak svoje ma-
minky. Velice děkujeme za dary a podporu při 
realizaci těmto firmám a organizacím: Kavárna 
v parku, Město Svitavy – Informační centrum, 
Svitart, Domov na rozcestí, Charita Svitavy, Kvě-
tena Cactus, Čistá komůrka, Květena zahrad-
nictví Šváb a jednotlivým dárcům/výrobcům 
dárečků: Radce Pražanové – Plamínek s láskou, 
Monice Šudomové, Evě Petraszové, Petře Sno-
hové – Svitavy, Lence Trunečkové, Ivaně Šaš-
kové, Evě Fečkové. Díky patří také dobrovolní-
kům Dobrovolnického centra Krůček, bez jejich 
zapojení do všech nyní realizovaných akcí by-
chom se neobešli.
Většinu našich aktivit vám přinášíme zdarma, 
nicméně pokud se vám naše akce líbí a chtěli 
byste nás podpořit, můžete Krůčku zaslat dob-
rovolný příspěvku na č. účtu: 2400604099/2010. 
I nás bohužel finančně postihlo dlouhodobé 
uzavření pro veřejnost. Sledujte, prosím, náš 
facebook i webové stránky www.kruceksvitavy.
cz, kde najdete aktuální podobu online progra-
mu i další informace. Případné dotazy k aktu-
álnímu dění či provozu vám rádi zodpovíme 
také na telefonním čísle 724 150 215. 

Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů
Společné zahradničení
Krásné jarní počasí umožnilo uskutečnění plá-
novaného projektu našich seniorek a klientů 
Centra denních služeb Světlanka. Společně se 
věnovali zahradničení, vyvýšené záhony a truh-
líky osázeli krásnými květinami. Určitě potěší 
a udělají radost všem, kteří Světlanku navštíví. 

Vzdělávání seniorů v oblasti digitálních 
dovedností
Chcete se naučit ovládat PC, tablet nebo chyt-
rý telefon? Pokud je vám 65 a více let, máte 
možnost přihlásit se na seminář pořádaný 
v rámci projektu „Digitální odysea“ Nadace Vo-
dafone ve spolupráci s Moudrou svíčkou a Sen-
Senu. Akce se koná ve čtvrtek 3. června 2021 
v 8:00 – 12:00 a další ve 13:00 – 17:00 hodin 

v prostorách Multifunkčního kulturního centra 
Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy. Je nutné 
přinést si s sebou dostatečně nabité vlastní 
zařízení. Účastnit se mohou všichni senioři ze 
Svitav i okolí. Podmínkou je rezervace na tele-
fonu 724 360 060 nebo emailu: kssvitavy@
gmail.com.
Milé seniorky a senioři, protože stále platí ome-
zení a nevíme, jak se bude situace vyvíjet, sle-
dujte aktivity klubu na nástěnkách ve Fabrice 
(přízemí a 3. patro před místností č. 301) 
a v elektronické podobě na webových strán-
kách www.ks.svitavy.cz nebo na Facebook. 

Milena Brzoňová 

Muzeum esperanta
Knihy pro japonské muzeum
V měsíčníku Novaĵoj Tamtamas, který dostá-
vám díky svým přátelům z Japonska, jsem se 
dozvěděla, že se podařilo v Jokohamě sehnat 
dům pro Muzeum esperanta. Mezi prvními gra-
tulanty byl čestný člen našeho klubu Petr Chr-
dle, který kromě gratulace daroval knihy ze 
svého vydavatelství. Proto i ostatní členové 
svitavského klubu se rozhodli sbírku nového 
muzea obohatit. Od Českého esperantského 
svazu jsme nakoupili knihy převážně českých 
autorů, např. Karla Čapka, Jaroslava Vrchlické-
ho, K. H. Máchy, Jaroslava Foglara, Jaroslava 
Seiferta, Josefa Vondrouška či Stanislava 
Schulhoffa. Snažíme se tímto díky esperantu 
obohatit japonskou literaturu českými tvůrci. 
Nejvíce mne potěšilo, když mi redaktor měsíč-
níku zaslal odkaz na jejich nové stránky, kde 
jsem na obrázku uviděla českou učebnici „Učí-
me se písmena“. Těšíme se na další spolupráci. 

Libuše Dvořáková 

Lesní klub pro děti Napísek
Velký sen o Napísku se vyplňuje
Je to již dlouhá doba, co jsme začali s lesní 
školkou. Možná si pamatujete. Měli jsme jen 
hrstku dětí, skoro žádné finance, skvělou, ale 
neopravenou chaloupku v lese u obce Kukle. 
Co jsme, ale měli byla víra a velké přání, aby 
děti mohly chodit k nám do Napísku. A poved-

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 
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mezena obdobím od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021, se 
specializuje na systematickou práci s tzv. riziko-
vými rodinami z ORP (obec s rozšířenou působ-
ností) Svitavy, a zaměřuje se na tři oblasti: preven-
tivní a aktivizační program pro rodiny s dětmi, 
mentoring a vzdělávání pracovníků.
V rámci preventivního a aktivizačního progra-
mu pro rodiny s dětmi pracují zkušení lektoři 
s vybranými rodinami v prostředí statku ve Ven-
dolí u Svitav. Skupina lektorů a rodin se setkává 
během dvou víkendových bloků, během kte-
rých lektoři s celými rodinami intenzivně pra-
cují a pomocí specifických metod práce a ak-
tivizujících činností přirozeně motivují rodiny 
k definování potřeb a přijetí změn, které smě-
řují k obnovení narušených funkcí rodiny. Sou-
časně program vytváří bezpečné prostředí, 
které napomáhá rodinám nalézt důvěru k pra-
covníkům organizace, což do budoucna přiná-
ší větší efektivitu poskytovaných sociálních 
služeb při další práci s rodinami.
Mentoring je program primárně určen pro děti 
I. stupně ZŠ, které jsou ohroženy školním neú-
spěchem. Principem je budování vztahu mezi 
mentee (žák ZŠ) a mentorem (student SŠ) pro-

střednictvím metod a aktivit, které pomáhají 
dětem adaptovat se na školní prostředí a zvlád-
nout své školní povinnosti. Mentoring probíhá 
během celého školního roku prostřednictvím 
pravidelných setkávání mentee a jejich mento-
rů. Mentoři zapojení do programu opakovaně 
absolvují vzdělávací kurzy a supervizní setkání, 
což zajišťuje jejich odborný růst a udržení po-
třebné úrovně vedení lekcí s dětmi.
Nedílnou součástí projektu je i systematické 
vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich od-
borných kompetencí.  Michaela Kašparová

lo se! V září budeme zahajovat sedmý školní 
rok. Máme 27 dětí, krásné opravené zázemí 
s dílničkou, se zahrádkou, venkovní píckou, 
bahenní kuchyňkou. Máme skvělý tým průvod-
ců, kteří s láskou pečují o děti i celý Napísek. 
Máme skvělé rodiny, které svěřují do naší péče 
své děti a společně s námi budují lesní školku. 
Máme skvělé místo díky obci Javorník, kde 
můžeme prožívat jaro, léto, podzim, zimu a je 
nám tam dobře. Jestli se chcete také přidat, 
máte skvělou příležitost. V úterý 1. 6. 2021 
od 16 hodin budeme mít zápis dětí na příští 
školní rok 2021/2022. Vyžadujeme osobní se-
tkání a návštěvu v lesním klubu Napísek. Pro-
voz máme od pondělí do pátku. Děti k nám 
mohou chodit dva, tři nebo pět dní v týdnu. Ze 
Svitav zajišťujeme svoz autobusovou dopravou. 
Pokud máte zájem, ozvěte se. Pěkná příležitost, 
kdy se k nám také podívat, je festiválek Písko-
hraní, který bude probíhat v sobotu 12. 6. 2021. 
Těšit se můžete na divadla pro děti, hudbu, 
výtvarnou dílnu a dobrou kávu. Tuto akci pravi-
delně podporuje město Svitavy. Děkujeme 
všem za podporu. I díky vám všem se plní náš 
velký sen o Napísku.  Světlana Kluková

Českomoravské pomezí
Opět v hledáčku kamer
Postupně se otevírající brány památek a dal-
ších turistických atraktivit lákají do regionu 
na pomezí Čech a Moravy nejen návštěvníky, 
ale také televizní štáby. Destinační společnost 
Českomoravské pomezí tak již od dubna při-
pravuje natáčení několika pořadů pro zahranič-
ní i české společnosti.
V polovině května zavítal do regionu štáb filma-
řů, kteří zde pořizovali speciální záběry pro ja-
ponskou společnost zabývající se virtuální re-
alitou. Začátkem června pak bude vznikat 
další díl oblíbeného pořadu televize Nova Los-
kuták na výletě, který bude téměř celý věnován 
turistické oblasti Českomoravské pomezí. Te-
levizní štáb postupně zavítá do Portmonea 
a na zámek v Litomyšli, do Muzea českého 
karosářství ve Vysokém Mýtě, Toulovcových 
maštalí, městského muzea ve Svitavách či 
na rozhlednu Pastýřka u Moravské Třebové.
Pokud se bude epidemická situace i nadále 
zlepšovat, bude už v průběhu léta a podzimu 
obnovena organizace presstripů pro zástupce 
klasických i on-line médií, které jsou velmi 
účinnou formou propagace turistických atrak-
tivit Českomoravského pomezí. V letošním roce 
počítáme zejména s novináři ze sousedních 
států, ale v případě příznivého vývoje opět za-
hájíme i přípravu presstripů pro média ze vzdá-
lenějších zemí.
Na natáčeních i přípravě presstripů spolupra-
cuje Českomoravské pomezí s destinační spo-
lečností Východní Čechy, agenturou Czech-
Tourism a řadou dalších partnerů. Díky spolu-
práci a koordinaci aktivit mnoha subjektů se 
tak daří prezentovat turistickou oblast Česko-
moravské pomezí jako atraktivní destinaci 
s bohatou návštěvnickou nabídkou. 

Jiří Zámečník
Aktivizace rodin na Svitavsku
Komplexně zaměřený projekt Aktivizace rodin 
na Svitavsku se v rámci svého tříletého působení 
i přes složité období pandemie Covid-19 úspěš-
ně chýlí ke konci. Projekt, jehož realizace je vy-

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

Studentská firma
Jak studenti podnikají
Na Obchodní akademii ve Svitavách již dru-
hým rokem působí studentská firma. Je to 
reálná firma, která podniká v reálném konku-
renčním prostředí. Letos jsme my, studentky 
ze třetího ročníku, založily firmu Amicos. Šije-
me ekologické bavlněné tašky, na které ručně 
kreslíme citáty či obrázky, a to i podle svých 
návrhů, ale především podle přání vás, zákaz-
níků. Dále vyrábíme pletené náramky s kovo-
vou ozdobou a náramky z minerálních kame-
nů v různém provedení. Proč jsme si zvolily 
právě tento výrobní program? Výběr byl pro 
nás jasný. Našly jsme společné téma, které 
nás všechny zajímá, a to je ekologie. Snažíme 
se používat pro své produkty přírodní surovi-
ny a nezatěžovat tak naši přírodu. Hodně dbá-
me také na design. Chceme vám nabídnout 

nejen praktické, ale především pěkné věci. 
Budeme moc rády, pokud podpoříte náš pro-
jekt a koupíte si naše výrobky. Můžete si je 
prohlédnout na Facebooku OAamicos a In-
stagramu @oa_amicos nebo nás můžete kon-
taktovat na náš e-mail amicos@email.cz.
Naším cílem v této firmě je zkusit něco nové-
ho, dokázat nejen ostatním, ale i samy sobě, 
že jsme zodpovědné a že zvládneme práci 
navíc i v těchto těžkých časech. Šlo nám o to, 
abychom zažily, jaké to je vést vlastní firmu, 
organizovat si samy všechny činnosti, nést 
odpovědnost za svá rozhodnutí a z toho se 
přiučit novým věcem. Díky těmto zkušenos-
tem se nám v budoucnu rozšíří možnosti 
v hledání zaměstnání. A to nás zároveň žene 
kupředu.  Daniela Slezáková
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Městské  
muzeum a galerie
Muzejní noc a letní výstavy
Svitavské muzeum je od 4. května opět otevře-
no veřejnosti a po nucené roční odmlce připra-
veno uspořádat muzejní noc, která bude spo-
jena se zahájením sezónních výstav na celé 
letní turistické období. V letošním roce se bude 
konat v pátek 4. června a zahájíme ji v 17 hodin 
na muzejní zahradě vernisáží letních výstav 
Cesta kolem světa (více informací viz článek 
Ley Sehnalové) a Československý filmový pla-
kát 1931–1948. Druhá zmíněná výstava před-
staví ucelený výběr filmových plakátů z boha-
tých sbírek Muzea hlavního města Prahy a ná-
vštěvníka seznámí s unikátní plakátovou 
formou tzv. nudle, jež se masově rozšířila 
po vzniku zvukového filmu na počátku třicá-
tých let 20. století. Tyto plakáty, které byly vyle-
povány především na veřejných prostranstvích, 
jsou snadno rozpoznatelné. Charakteristická je 
pro ně skladba více obrazů či postav doplněná 
velkými plochami výrazných barev. Kvůli svému 
grafickému ztvárnění nebyly tyto dobové filmo-
vé plakáty nikdy plnohodnotně přijaty odbor-
nou veřejností, takže jejich kouzlo a naivitu 
v nich nalézáme teprve nyní. Časové vymezení 
výstavy tvoří léta 1931–1948, tj. počátek zvuko-
vého filmu a dokončení úplného zestátnění 
československé kinematografie v roce 1948. 
O hudební doprovod se během vernisáže po-
stará uskupení Šviháci. 
Program muzejní noci bude od 18 hodin po-
kračovat dílnami pro děti a výrobou dřevěných 
autíček, autobusů a dalšími aktivitami. Od  
20 hodin se můžete těšit na koncert svitavské 
kapely Do větru a od 22 hodin na vyprávění 
Mariána Poláka o plavbě na lodi La Grace, spo-
jené s promítáním fotografií a videí. Na 19. a 21. 
hodinu bude připraven cestovatelský kvíz, ur-
čený nejen vám, ale také vašim dětem. Po ce-
lou dobu akce zůstane muzeum otevřeno 
s možností prohlédnout si nové výstavy 
i všechny stálé expozice. Zpřístupněn bude 
rovněž Ottendorferův dům. Během muzejní 
noci se budeme řídit platnými protiepidemic-
kými nařízeními, podle kterých bude také na-
bídnuta možnost občerstvení. Detailní informa-
ce a program muzejní noci aktuálně zveřejníme 
na našich webových stránkách, facebookovém 
profilu a na plakátovacích plochách ve městě.
S počátkem června bude rovněž aktualizována 
Živá zeď, kde pro vás připravíme výstavu prací 

absolventů výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy Svitavy, které vznikly v rámci dis-
tanční výuky během pandemie. Těšíme se 
na vaši návštěvu. Hynek Stříteský

Cesty svitavskou přírodou  
– díl sedmý
V teplém červnovém dni vídáme u rybníků, řek 
či malých jezírek vážky, dokonalé létající stroje 
hmyzí říše. Svůj domov našly v okolí našeho 
města víc jak tři desítky druhů těchto úchvat-
ných predátorů. Pojďme se proto projít za nimi!
Začít se dá na poldrech v Moravském Lačnově. 
Ve správnou dobu tu potkáme subtilní šídlatku 
páskovanou a velké šídlo královské. Občas ko-
lem prolétne také lesklice zelenavá. Další zastáv-
kou by měl být Horní rybník neboli Rosnička. 
Nad jeho hladinou létá například šídlo tmavé 
s výraznou modrou skvrnou na zadečku. V ráko-
sinách pak hojně sedává šidélko brvonohé, váž-
ka ploská a trochu nevýrazná šídlatka hnědá. Ta 
je většinou první vážkou, kterou je možné na jaře 
vidět. Jako jediná totiž zimuje ve stadiu dospěl-
ce (ostatní přečkají zimu coby vajíčka nebo lar-
vy). Dál můžeme pokračovat kolem Svitavy, u níž 
létá žlutočerná klínatka obecná a půvabná mo-
týlice lesklá s kovově černými skvrnami v kříd-
lech. Vynechat bychom neměli ani Lánský rybník 
a jeho mokřinu. Zde se vyskytuje vzácnější šidél-
ko širokoskvrnné, sytě rudá vážka červená 
a blankytně zbarvená vážka hnědoskvrnná. Ce-
lou vycházku je potom možné zakončit v pískov-
covém lomu mezi Svitavami a Vendolím. V něm 
se zdržuje nádherná vážka čtyřskvrnná.
Je až s podivem, kolik barev a jejich kombina-
cí najdeme na takto malých stvořeních. K jejich 
pozorování přitom stačí jen malý dalekohled 
a trocha trpělivosti. Tak šťastnou cestu a hodně 
štěstí!  Jakub Vrána

KULTURA NAŠE JEDNIČKY (6)

Potřeba státu vědět, kolik nás je, je zde 
od nepaměti. Jen třeba namátkou: naro-
zení Krista v Betlémě se k tomuto státní-
mu aktu váže. Nejinak tomu bylo při vý-
měře daní a stanovení robotních povin-
ností v 17. století, ale novinkou byl až  
31. říjen 1857. Tehdy se poprvé uskuteč-
nilo sčítání obyvatelstva k jednomu dni. Je 
to první statistický údaj pro město. Bylo 
sečteno 5097 lidí ve městě (domácích 
a cizích), ale podle evidence zde mělo být 
5782. Žen bylo 2463 a 4732 římských ka-
tolíků. Protestantů bylo 9. Ve městě stálo 
169 domů a na předměstí 517. Další sčí-
tání bylo nařízeno k sv. Silvestru 1869 
s výsledkem 5800 duší (3092 žen). Jiného 
vyznání bylo 221 lidí. Za 20 let (1890) Svi-
tavy měly 7787 obyvatel, z toho 340 Če-
chů. Žen bylo 4242. Domů zde stálo 
na 824. Z hlediska víry: 200 Židů, 69 pro-
testantů a 3 bez vyznání. V roce 1900 
měly Svitavy již 9029 obyvatel, ale Čechů 
jen 75! Důvodem byly „předvyplněné“ 
sčítací archy v kolonce obcovací řeč, kte-
ré se objevily v továrnách. Tento fakt se 
stal politickou aférou řešenou na sně-
mech. Jedničkový letopočet pro sčítání 
se poprvé objevil na počátku republiky, 
a to 16. února 1921. Je za námi válka, 
a proto počet obyvatel města byl 9297 
(Čechů 878). Izraelitů bylo 177, evangelí-
ků 91, lidí bez vyznání 45. Lány a Lačnov 
jsou dosud samostatné obce. Poslední 
předválečné sčítání lidu se konalo 17. 
května 1939 (platilo pro říšskou župu Su-
dety), kdy se počet Svitavanů vyšplhal 
na 10 556 s tím, že počet Čechů, který 
po záboru ve městě zůstal, je odhadován 
na 50. V květnu 1945 se počet lidí ve měs-
tě odhadoval až ke stu tisíc, což byl pro-
pletenec všemožných utečenců, zajatců 
a vojsk. První poválečné sčítání přišlo 
koncem února 1950 a zachytilo skutečný 
počet obyvatel, a to 9637 v 1683 domech. 
V roce 1960 byly Svitavy sloučeny s Lač-
novem a Lány a počet obyvatel vzrostl 
na 13 878, kdy sčítání proběhlo v roce 
1961. V roce 1980 to bylo 16 297. Zatím 
maximálního počtu obyvatel město do-
sáhlo ve sčítacím roce 2001. Ve 2581 
domě zde žilo 17 809 lidí. Poslední ofici-
ální data z roku 2011. Celkový počet oby-
vatel města byl 16 670, z toho 52,2 % žen. 
Podle vyznání bylo 17,4 % věřících, 38,1 % 
bez náboženské víry a 44,6 % v dotazníku 
nic neuvedlo. Domů na území města bylo 
2779. Celkový počet domů s byty činil 
2571, z toho rodinných domů 81,2 %. Po-
čet bytů byl 7382.  Radoslav Fikejz

Kultura se vrací do našich životů
Před čtrnácti měsíci se uzavřely brány všech kulturních zařízení v České republice, tedy i ve Svi-
tavách. S výjimkou letních měsíců loňského roku a dvou týdnů před Vánocemi jsme se s vámi 
neviděli. Snažili jsme se za vámi „přijít na návštěvu“ alespoň prostřednictvím sociálních sítí,  
streamovali jsme koncerty, besedy, vernisáže, zprovoznili alespoň na čas, kdy se situace trošičku 
rozvolnila, autokino, chystané výstavy instalovali v oknech a výkladních skříních, knížky půjčo-
vali z „okýnka“, připravovali pro vás různé soutěže či kvízy…  Ale upřímně – není to ono. Ve zvlášt-
ní době, kterou jsme prožili, jsme si uvědomili, jak moc potřebujeme osobní setkání s lidmi, jak 
moc potřebujeme právě v oblasti kultury sdílet vjemy, pocity, názory. Kultura se pomaloučku 
otevírá a my jsme na vás připraveni. Už se na vás moc těšíme.  Blanka Čuhelová
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Středisko  
kulturních služeb
České Vize 2021
Stejně jako v loňském roce proběhla i letos 
krajská filmová přehlídka České Vize (původně 
Český videosalon) v online prostoru. Do po-
slední chvíle jsme doufali, že se přehlídka usku-
teční v klasické podobě s diváky v kině Vesmír, 
ale vše se nakonec muselo uzpůsobit pande-
mické situaci.
Letos nám autoři zaslali krásných 8 filmů, které 
naši porotci (Marek Sklář, Dominik Kalivoda 
a Marián Polák), hodnotili na dálku. Jsem také 
rád, že jsme ve spolupráci s pražskou sekcí 
Českých Vizí uspořádali první online rozborový 
seminář autorů s porotci. Věřím, že pro mnohé 
z nich to byl obohacující zážitek a alespoň tou-
to formou, jsme se mohli všichni vidět. Pevně 
věřím, že příští rok bude rokem oslavným a že 
se všichni společně potkáme v kině Vesmír, 
kde uvidíme mnoho inspirativních snímků! 
Kompletní výsledky krajského kola naleznete 
na webových stránkách celostátní přehlídky 
filmové tvorby: www.ceskevize.cz.
Všem oceněným srdečně blahopřeji! 

Martin Mohr

České Vize 2021  
– Pardubický a Olomoucký kraj
Proticovidová opatření a podmínky, které ztě-
žují a v některých případech natáčení téměř 
vylučují, způsobily, že filmů přihlášených 
do krajské soutěže neprofesionálního filmu 
ve Svitavách bylo v 68. ročníku o poznání méně 
než v minulých letech. I tak se v nich ale našly 
pozoruhodné snímky, které dokládají, že filmo-
ví nadšenci dokážou stále objevovat nové ori-
ginální osobnosti a skutečnosti; stále také mají 
chuť objevovat své možnosti a hranice v rámci 
různých filmových žánrů.
Porota posuzovala osm filmů ve čtyřech, re-
spektive pěti kategoriích, kdy se rozhodla vy-
členit snímek Muddy/MP Tomáše Mohra z ka-
tegorie Videoklip a zahrnout jej do další kate-
gorie Experiment. Dvouminutový Muddy totiž 
více než střihem na hudební skladbu zaujal 
nekonformní, volnou, asociativní skladbou, 
vzbuzující v divákovi až psychedelické emoce, 
a to pomocí barev, deformacemi počítačové 
grafiky, vrstvením obrazů a jejich prolínání 
ve stylu... Pokračování na straně 16

KULTURA

Městská 
knihovna
Výpůjční doba  
knihovny v červnu
Pondělí 9.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 17.00
Středa 9.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 12.00 

—————————————
Upozornění – uzavření  
dětského oddělení  
o prázdninách
Od pondělí 28. června bude z důvodu re-
konstrukce uzavřeno dětské oddělení 
knihovny. Nabízíme možnost půjčit si 
na letní měsíce až 30 titulů dětských knih, 
které si můžete ponechat po celou dobu 
uzavření knihovny a vrátit je až v září. Po-
může nám to i se stěhováním knih. Novin-
ky z dětské literatury budou k dispozici 
v oddělení pro dospělé čtenáře.
Cílem rekonstrukce je zatraktivnění pro-
storu pro trávení volného času i vzděláva-
cích aktivit od nejmenších dětí až po ty 
nejstarší. Těšit se můžete na nové prosto-
rové uspořádání i herní prvky. Předpoklá-
daný termín otevření dětského oddělení je 
první týden v září. Marta Bauerová

Dopoledne  
s knihovnou pro děti
Při příležitosti Mezinárodního dne dětí po-
řádáme v úterý 1. června v parku Jana Pa-
lacha odpoledne s knihovnou. Na čtenářské 
lavičce u knihobudky budeme od 14 do 17 
hodin předčítat humorné příběhy Roalda 
Dahla nebo Davida Walliamse, o kom jiném, 
než o dětech. Po předčítání bude vždy pro-
stor pro malování obrázků. U dvou přidru-
žených stanovišť si děti budou moci zahrát 
stolní hru, kvízy a zasoutěžit si o malé ceny. 
Těšíme se na všechny děti! 

Zdena Ovadová

Kluby v knihovně
9. / St / 16:00 / park Jana Palacha, 
knihobudka
Čtenářský klub pro nejmenší
Předčítání, vyprávění a tvoření s „Pošťákem 
Myšákem“. Klub je určen pro děti od 3 do 6 
let. Zveme všechny malé i velké knihomo-
ly. V případě nepříznivého počasí klub pro-
běhne v dětském oddělení knihovny. Akce 
je realizována v rámci projektu MAP II a Im-
plementace II ORP Svitavy.

Výstava KOMenský v KOMiksu
V pasáži Fabriky je ke zhlédnutí výstava 
o J. A. Komenském. Prostřednictvím ko-
miksové podoby provází hlavními životní-
mi událostmi, dílem a odkazem Učitele 
národů. 

Cesta kolem světa za pár minut
Letos se zdá, že to s cestováním po světě ne-
bude opět jednoduché. Ovšem když navštívíte 
svitavské muzeum, uvidíte to nejlepší z Říma, 
Londýna i Paříže. Pokud toužíte navštívit vzdá-
lenější destinace, těšit se můžete na Irsko, Aus-
trálii nebo New York.
Výstava Cesta kolem světa je koncipována 
jako velká hravá výstava pro malé i velké ná-
vštěvníky. Expozici tvoří nejen úžasné ilustrace 
a malby Miroslava Šaška, ale i informační a hra-
cí prvky, které vtipnou a zábavnou formou při-
bližují daná města a země. Přijďte se podívat 
na průčelí antického chrámu, nahlédnout 
do nitra newyorského mrakodrapu nebo se 
projít po obrově chodníku.
Pro ty, kteří tvorbu Miroslava Šaška neznají, si 
dovolím připsat pár slov o jeho osobě. Jde 
o světově uznávaného ilustrátora, spisovatele, 

redaktora Svobodné Evropy a cestovatele. 
Od třicátých let se Šašek věnoval dětské ilu-
straci, od roku 1958 začal tvořit svoji slavnou 
řadu alb o městech a zemích nazvanou THIS 
IS (To je…). Cestovatelská řada byla nejprve plá-
nována pro města Paříž, Řím a Londýn, ale 
po velkém úspěchu a oblibě u čtenářů se roz-
rostla o dalších patnáct knih, které jsou v dneš-
ní době přeloženy do deseti jazyků a stále 
úspěšně vydávány po celém světě. Já jsem je 
například potkala v obchůdku Britského mu-
zea, což mě jako Češku velmi potěšilo.
Dobrou zprávou pro všechny, které zaujme oso-
bité zpracování cestovatelských knih Miroslava 
Šaška, je, že knihy budou k zakoupení ve svi-
tavském muzeu. Výstava vznikla ve spolupráci 
s Nadací Miroslava Šaška a s Městskou knihov-
nou ve Svitavách. Lea Sehnalová

M
iroslav Šašek, To je Austrálie, m

alba na plátně
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Pokračování ze strany 15 
...raného amerického videoartu. Nejlepším 
snímkem přehlídky je sedmnáctiminutový film 
Petra Barana Milan Kašuba, muzikant a učitel. 
Zkušený režisér se pro filmaře v nelehkém 
čase dokázal při natáčení vypořádat s mnoha 
omezeními a dokonce je v díle dramaticky 
využít a učinit z nich přednost. Hned v první 
scéně totiž vidíme hlavního hrdinu řítícího se 
v respirátoru autem kamsi na konspirační 
schůzku. „Já vlastně přestupuju zákon, to je 
to nejhorší... protože já s nima pravidelně cvi-
čím“, líčí Kašuba svou cestu na zkoušku ka-
pely a divák je hned od začátku spiklenecky 
zatažen do děje, napnut, do jaké míry se pro-
tagonistovi podaří jeho záměr naplnit. Jedná 
se portrét hudebníka, skladatele a pedagoga. 
Je však pojat, a ve filmu také rámován, jako 
zkouška kapely, při které Kašuba radí a učí 
teenagery hrát jazz v předsíni rodinné vilky 
jednoho ze studentů. Kašuba se tak začínají-
cím mladým jazzmanům představuje jako tr-
pělivý učitel a divákovi dává přirozeně nahléd-
nout i do svého bohatého života, což Baran 
řeší někdy dramaturgicky méně připravenými 
střihovými inzerty z Kašubových vystoupení 
s různými kapelami a jeho pedagogickou pů-
sobností. Ve druhém dokumentárním snímku 
Dva roky poté se režisér Jaroslav Kolčava vě-
noval návratu velkých býložravých kopytníků 
do bývalého vojenského prostoru u Milovic. 
Téma i samotní aktéři – zubři, pratuři a koně 
jsou velmi atraktivní, ale trochu jsme postrá-
dali ucelenější zpracování příběhu. Nebylo 
jasné, proč se to všechno děje a co se tedy 
za ty dva roky (ve skutečnosti to je déle) 
po návratu kopytníků v krajině změnilo. Poro-
ta také ocenila filmovou grotesku Autem 
do kina, jehož režisér Daniel Zezula obratně 
využil postupů autorů němého filmu ke komic-
kému vykreslení útrap dvou dvou lidí, kteří 
chtějí dovést do konce jednu svou utkvělou 
představu. Režisér s kameramanem stejně 
jako před sto lety vhodně používají spíše velké 
celky, statickou kameru a zrychlené záběry. 
Druhý hraný snímek Poslední propadne peklu, 
ve kterém se režisér Jaroslav Kolčava pokusil 
o historický příběh ze 17. století, již v přesvěd-
čivosti nedosáhl svých ambicí. Tvůrcům se 
sice podařilo vystihnout atmosféru doby 
vhodnou volbou prostředí, ať už středověké 
krčmy či vesnického exteriéru, historicky věr-
né byly jistě i kostýmy a zbraně či choreogra-
fie šarvátek, úskalím však zůstal příliš doslov-
ný scénář, knižní dialogy a vedení místy topor-
ných herců, kterým nepomohla ani nepříliš 
vynalézavá kamera.
Vzhledem k menšímu počtu letos zaslaných 
filmů nelze vyvozovat nějaký širší závěr, který 
by pojmenoval trend, jímž se v současnosti 
autoři rozhodli ubírat. Jen režiséři nejlépe 
hodnocených filmů v kategorii Dokument 
a Hrané snímky prokázali, že si osvojili základ-
ní pravidla filmového řemesla a jejich díla sne-
sou i přísnější měřítka kritiky a zasluhují uzná-
ní. Je jistě škoda, že kategorie Reportáž a pu-
blicistika oslovila jen jednoho tvůrce (Petra 
Bézu), který se svými spíše propagačně ladě-
nými snímky Dva v jednom a Olomoucké 
sady neměl s kým poměřovat. Tento fakt mohl 
být ale možná způsoben i covidovou dobou, 

kdy v minulém roce byla kulturní veřejná pro-
dukce omezena, ne-li zakázána, a tak filmaři 
měli jen omezené možnosti v natáčení toho, 
co je kolem nich oslovuje. 

Marek Sklář, Marián Polák

Národní  
fotografická soutěž
Je dobojováno! Už 41. Národní fotografická 
soutěž a výstava amatérské fotografie zná své 
vítěze i poražené. Do soutěže se nám přihlásilo 
celkem 664 snímků od 157 autorů a tří fotoklu-
bů. Letošní ročník byl stejně jako v loňském 
roce zasažen pandemií covidu, tudíž jsme ne-
mohli oceněným předat ceny a diplomy.
Proto jsme vytvořili alternativní variantu “virtuál-
ní prohlídky”, kterou natočil Daniel Zezula (stu-
dio Vraník), společně s Petrem Horákem (CMS 
TV Svitavy). Chceme alespoň touto formou při-
blížit divákovi zážitek z výstavy komentované 
samotnými porotci. Výsledek jejich práce mů-
žete vidět na youtubovém kanále Střediska 
kulturních služeb města Svitavy.
Oficiální ceremoniál se uskuteční v náhradním 
termínu 28. srpna 2021 od 10 hodin ve Fabrice 
Svitavy. Diváci budou moci výstavu všech oce-
něným fotografí zhlédnout začátkem srpna v pro-
storách celé Fabriky Svitavy.  Martin Mohr

Virtuální zahájení 
výstavy doprovodil 
seminář
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci fotografie,
Národní soutěž amatérské fotografie (její 41. 
ročník) je vyhodnocena a 8. května 2021 se 
v Muzeu a galerii ve Svitavách otevřela výstava 
oceněných a porotou vybraných fotografií.
Současná pandemická situace nám však zne-
možňuje uspořádat obvyklé setkání, na kterém 
bychom ocenili vítězné fotografie a společně 
si prohlédli výstavu. Proto jsme se rozhodli, že 

SKS připravuje na červen

4. / pá / 21:00 / Areál Cihelny, 
Hálkova 2138/10
Svitavské autokino – Cihelna Cinema 
Ženská pomsta ČR 2019
Filmová komedie o podvedených ženách, 
které spojila pomsta nevěrným manželům.

5. / so / 21:00 / Areál Cihelny, 
Hálkova 2138/10
Svitavské autokino – Cihelna Cinema 
Asterix a Kouzelný lektvar Francie 2018
Animovaný film pro celou rodinu. 

11. / pá / 21:00 / Areál Cihelny, 
Hálkova 2138/10
Svitavské autokino – Cihelna Cinema 
Pomáda USA 1978
Slavný americký muzikál.

12. / so / 21:00 / Areál Cihelny, 
Hálkova 2138/10
Svitavské autokino – Cihelna Cinema 
Hodinářův učeň ČR 2019
Filmová pohádka.

26. / so / 15:00 / Park Jana Palacha
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
Jan Hrubec zahraje pohádky Kouzelný 
zvon, Rozum a Štěstí.

26. / so / 21:00 / Park Jana Palacha
Letní kino
Ženy v běhu ČR (2019)

27. / ne / 16.00 / Park Jana Palacha 
Dechová hudba Astra Svitavy
První promenádní koncert letošního léta.

zahájení výstavy  se uskuteční virtuálně. Přenos 
zahájení a doprovodný seminář jste mohli sle-
dovat 8. 5. od 10.30 hodin na internetovém ser- 
veru YouTube. Odkaz na tento přenos najdete 
na stránkách https://www.fotonarodni.cz/.
Stále platí, že setkání, na kterém se předají oce-
nění, se uskuteční 28. 8. 2021 ve Svitavách. Tak 
držme palce, ať je to možné, a připravujte foto-
grafie pro další ročník. 

Milan Sedláček, NIPOS-ARTAMA Praha
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Křížovka  
o ceny

Znění tajenky nám pošlete do 13. června na e-mail: souteze@svitavy.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, 
kteří od nás dostanou pohádkový pytlík, hrací dřevěnou kuličku, pracovní sešit, magnet a pastelky.
V sobotu 5. června se otevírá Sváťova zážitková cesta u rybníku Rosnička, na které děti plní různé úkoly pomocí hrací kuličky.

O festivalu Rosnička
Hudební Festival Rosnička byl přesunut na konec srpna
Ve dnech 27. až 28. srpna 2021 proběhne jubi-
lejní 10. ročník nezávislého hudebního festivalu 
Rosnička. Uslyšíme přes 30 hudebních vystou-
peních na 2 samostatných scénách u rybníku 
Rosnička. Nejtučnějším písmem v programu fi-
guruje tuzemská rapová legenda Hugo toxxx, 
stále populárnější koncertní projekt Bert & Fri-
ends, svitavští Hello Marcel, skupina Mutanti 
Hledaj Východisko, dívčí projekt Viah nebo praž-
ská klubová crew Whiskas. Pamětníci se mohou 
těšit například na návrat kapely Bullerbyne.
Pokud se v rámci protiepidemických opatření 
nic výrazného nezmění, do Svitav zavítá i něko-

lik zahraničních producentů. Industrial techno 
producent Oléka z Bosny a Hercegoviny, ně-
mečtí hudební umělci Benedikt Frey a Kuprion 
nebo dvoučlenný techno projekt INIT, také 
z Německa. A samozřejmě nebude chybět více 
než desítka zástupců tuzemské klubové scény.
Více o Rosničce se dozvíte na Facebooku nebo 
na oficiálním webu www.festivalrosnicka.cz. 
Nově ohlášené umělce a aktuality je možné 
sledovat na facebookové události tohoto festi-
valu nebo rosničkovském Instagramu. Předpro-
dej vstupenek pak naleznete v síti smsticket.cz. 

Jan Barnet

KULTURA

POMŮCKA:
AKAR, BAIT,
DAINA, INK,
MAAR, RYAN,
TOMBAK

ROŠŤÁK
Z KOMEDIE
LUCIE,

POSTRACH
ULICE

PĚKNÁ
DÍVKA

OBYVATEL
TURECKÉ
ŘÍŠE

UKVAPENÝ
(expresivně)

PŘACÍ
ČÁSTICE

POTŘÍSNIT
ÚSTNÍMI
VÝMĚŠKY

ZRUČNOST

NAŠE ŘEKA

ANGLICKY
„INKOUST�

ZNAČKA
KILOGRAMU

3. DÍL
TAJENKY

FILOZOF
ZKOUMAJÍCÍ
MRAVNÍ
ZÁSADY

CITOSLOVCE
OHRAZENÍ

BOUŘLIVÝ
STAV

VÁNOČNÍ
RYBA

NA
ŽÁDNÉM
MÍSTĚ

1. DÍL
TAJENKY

JMÉNO DE-
STINNOVÉ

ODLITEK

PRUDKÝ
VZESTUP
(knižně)

SLADKO-
VODNÍ
RYBA

SMUTEK

ČIPERNĚ

KRÁTKÉ
PÍPNUTÍ

MAJETEK
ZÁDRUHY

OPRAVNA
LODÍ

PODNEBÍ

ZÁŘE

ČESKÝ
ZPĚVÁK
(Vilém)

ROZLEHLÉ
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LITEVSKÁ
PÍSEŇ
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SEVERU
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FILMU

INICIÁLY
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HAJSKÉ

SOPEČNÝ
KRÁTER

STUDENÁ
MÍSTNOST

ČESKÝ SPI-
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ODĚV
SOUDCE

TÁMHLE

OSAHAT
(obecně)

MAĎARSKÝ
SKLADATEL

MYSLIVECKÉ
KAZATELNY

SILNÉ
PŮSOBENÍ

SNAD
(knižně)

UZENINY

VZPĚRAČKA
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KILO-
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AKVARIJNÍ
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DRUH
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KRUHOVÝ
PÁS

POTOMEK
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PEŘÍČKA

HLAVNÍ
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VIETNAMU

SDRUŽENÍ

DOTAVAD

DRAHÝ
KÁMEN

ANGLICKY
„NÁVNADA�

NESMYSL

KLID
ZBRANÍ

ŠPATNÉ
SKUTKY

DVEŘNÍ
ZAVÍRAČ

INICIÁLY
HERCE
RÖSNERA

ZKRATKA
UNIVERZITY
PALACKÉHO

ZAŠKOLIT

2. DÍL
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STÉKAT
V KRŮPĚ-
JÍCH

ANGLICKÁ
SPOJKA
(a)

O

H

O

K

A

P

R

N

I

K

D

E

S

E

S

V

Á

Ť

O

U

I

N

G

O

T

V

Z

M

A

CH

S

T

E

S

K

P

I

A

K

A

R

K

L

I

M

A

Č

O

K

L

Á

N

D

A

I

N

A

J

I

H

D

H

M

O

R

N

A

T

A

L

Á

R

O

M

A

K

A

T

P

O

S

E

D

Y

T

L

A

K

S

A

L

Á

M

Y

K

A

A

K

A

R

A

T

E

R

A

S

Y

N

M

A

R

A

S

T

H

A

N

O

I

O

P

Á

L

B

L

U

D

M

Í

R

B

R

A

N

O

B

R

Z

A

U

Č

I

T

A

K

U

L

I

Č

K

O

U

K

A

P

A

T

A

N

D



18 

SVITAVŠTÍ SVĚTÁCI (33. DÍL)  

Petr Patočka

Lékař Petr Patočka se vlastně chtěl stát biologem, to osud ho postrčil ke studiu medicíny. Jako 
vojenský lékař absolvoval mise v zahraničí: v Bosně, v Kuvajtu a v Iráku. Jak na svou práci v za-
hraničí vzpomíná? Která mise byla nejvíce náročná? A jak si užívá své současné působení coby 
obvodní lékař? 

Váš zájem se po maturitě na svitavském gym-
náziu upnul hned ke studiu medicíny?
„Na zdejším gymnáziu jsem maturoval v roce 
1986, o studiu medicíny jsem vlastně neuvažo-
val. Bavila mě biologie a chtěl jsem původně 
pokračovat na vysoké škole s biologickým za-
měřením. Uvažoval jsem o molekulární biologii 
a genetice. Vojenská medicína v Hradci Králo-
vé byla vlastně taková úniková alternativa. Na-
konec ale dopadlo vše jinak, protože termíny 
přijímacích zkoušek byly vypsány na obou 
školách ve stejný den a náhradní nebyly, takže 
jsem jel do školy, u níž byla větší  šance dostat 
se opravdu ke studiu. No a tak se ze mě neplá-
novaně stal vojenský lékař. Tím pádem jsem ani 
nemusel řešit své medicínské zaměření, proto-
že naprostá většina absolventů Vojenské lékař-
ské akademie musela tehdy dělat po promoci 
atestaci ze všeobecného lékařství.“

Takže Hippokratova přísaha a bezprostředně 
po ní následoval odchod do zahraničí?
„Ne, po atestaci jsem nastoupil jako lékař 
na Vojenské gymnázium v Moravské Třebové. 
Moje první mise byla v letech 2000–2001, a to 
Bosna. Prakticky jsem ani nevěděl, co přesně 
od mise očekávat, bral jsem to jako novou 
životní zkušenost. Naše základna byla umís-
těna ve vesnici Donja Ljubija, blízko města 
Prijedor. Byla to vlastně jediná z mých misí, 
kde jsme pravidelně ošetřovali i místní oby-
vatele. Setkal jsem se s obrazem země roz-
bité několikaletým konfliktem, s rozstřílenými 
vesnicemi.
Odnesl jsem si odtud podvědomý návyk, že 
nesmím chodit mimo zpevněnou komunikaci. 
V Bosně bylo v té době spoustu nevybuchlých 
nástražných min a umřelo tam i několik vojáků, 
kteří na ně šlápli, naštěstí však ne českých. Tak-

že jsem po návratu domů třeba na procházce 
v parku zjistil, že přesně kopíruji cestičku, i když 
ostatní jdou přes trávu...“

Říkáte, že jste v Bosně ošetřovali i místní oby-
vatele. Vzpomenete si po těch letech na něja-
ký konkrétní případ?
„Většinou celkem běžné věci, nachlazení, úrazy. 
Ošetřovali jsme ale i střepinové poranění, právě 
po výbuchu miny – výbuch způsobila koza 
nebo ovce a pán dostal střepinou do nohy – 
a měl veliké štěstí, bylo to jen povrchové pora-
nění. Obrovské potíže měli místní obyvatelé se 
svými zuby, neboť po celou dobu válečného 
konfliktu si je nemohli nechat ošetřit, navíc k zu-
baři se většinou nedostali, k tomu jejich špatná 
strava… Po našem vojenském zubaři obvykle 
chtěli zuby hned vytrhnout, protože nevěděli, 
kdy se znovu dostanou k nějakému rozumné-
mu ošetření. A nebyli to pouze starší, ale i mladí 
lidé a také ženy.“

To byla Bosna, ale po několika měsících jste 
opět zamířil za hranice.
„Moje druhá mise byla v letech 2002–2003 
v Kuvajtu, kde jsem byl s kontingentem naší 
chemické jednotky. Byla to mise náročná jak 
fyzicky, tak i psychicky. Několikrát se totiž mě-
nil cíl a účel našeho působení. Vzhledem 
k tomu, že jsme měli zdravotně zabezpečovat 
naše i koaliční vojáky v případě napadení che-
mickými zbraněmi, museli jsme trénovat na os-
tré nasazení v poušti v protichemických oble-
cích, mnohdy při teplotách nad 45 stupňů 
Celsia. A to samozřejmě postupně s prodlužo-
váním doby, kterou jsme v obleku museli strávit. 
V průběhu Iraqi freedom jsme pak čekali, kdy 
a kam budeme nasazeni – to bylo zase velmi 
náročné psychicky – nevěděli jsme dne ani ho-
diny, kdy se bude celý kontingent  muset pře-
sunout  na místo eventuálního zásahu. Na hlav-
ní město Kuvajtu v té době dopadlo několik 
raket, na místa dopadu naši chemici vyjížděli 
například kvůli detekci chemických zbraní. Na-
štěstí k opravdovému „použití“ našich chemiků 
nikdy nedošlo. 
V závěru mise jsme pravidelně zajížděli do Irá-
ku, konkrétně do Basry, kde jsme hledali místo 
pro umístění budoucí české polní nemocnice 
a také jsme místnímu obyvatelstvu naváželi 
pitnou vodu. V Iráku byla rozbitá infrastruktura, 
místní peníze neměly žádnou hodnotu, lidé se 
nedostali k lékařskému ošetření. Nakonec jsem 
na této misi strávil  dlouhých 9 měsíců.“
 
Co bylo nejhorší? Nevědomí, kde budete zítra? 
Náročný výcvik v horku? Čekání? Nebo ta 
dlouhá doba pobytu mimo Čechy?
„Asi všechny tyto možnosti a ještě jejich kom-
binace.“
 
A pak, Vaší třetí a poslední misí byl Irák.
„Ano, v Iráku jsem byl v roce 2007. Naše vojen-
ská jednotka, v níž jsem působil jako lékař, byla 
umístěna na rozlehlé základně kolem letiště 
blízko města Basra. V té době již místní přítom-
nost spojeneckých vojsk netolerovali. Do Bas-
ry se dalo dostat pouze v ozbrojené koloně. 
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Základna byla prakticky každý den ostřelována 
raketami – naštěstí pro nás naše česká základ-
na byla postižena pouze jednou, když jedna 
z raket spadla do našeho autoparku. I když se 
za mého působení nikomu z našich vojáků nic 
nestalo, považuji tuto misi za nejvíce nebez-
pečnou z těch, kterých jsem se účastnil.“

Proč?
„Právě proto, že jsme byli ve stálém napětí, kdy 
přijde další útok. Začaly vždy houkat sirény vý-
stražného systému, což znamenalo, že střela je 
už ve vzduchu a pak jsme měli jen několik mi-
nut na převlečení do neprůstřelné vesty a hel-
my a přesun do krytu. A toto vše opakovaně 
třeba i několikrát za den, v noci...“

Trošku klišé, ale co Vám působení v zahranič-
ních misích dalo? Mně to fakt zajímá…
„Kromě nabytých zkušeností i přesvědčení, že 
se tu máme strašně dobře, a že máme nádher-
nou zemi, kam se vždy s radostí budu vracet.“

Uvažujete snad o dalším výjezdu za hranice?
„Ne. Protože vše má svůj konec, měla ho 
i moje vojenská kariéra, před téměř devíti lety 
jsem z armády odešel. Od roku 2013 pracuji 
jako obvodní lékař v Hradci nad Svitavou a Ra-
diměři.“

Tedy náhle úplně jiný život.
„ Změna to byla veliká, naprosto se mi změnilo 
spektrum pacientů i jejich nemocí. Práce ob-
vodního lékaře je medicínsky docela pestrá 

a někdy dost náročná. Ne snad ani kvůli paci-
entům, ale hlavně z mého hlediska k přebujelé 
a  někdy naprosto nesmyslné administrativě. 
Práce mě ale baví i naplňuje.“

Jste svitavský rodák a zároveň poměrně zces-
tovalý. Máte Svitavy rád?
„Žiju vlastně celý život ve Svitavách, které mám 
rád, mám tu rodinu, spoustu známých, kama-
rádů, spolužáků. Vždy jsem se sem rád vracel. 
Možná jsem někdy uvažoval o změně působi-
ště, zejména při službě v armádě jsem měl více 
nabídek, ale nakonec Svitavy vždy zvítězily.“
 
A Vaše oblíbené místo?
„Líbí se mi okolní příroda, kam se pravidelně 
vydávám ať už na kole, pěšky, nebo když to jde, 
tak třeba na běžkách. Rád chodím k rybníku 
Rosnička a do okolních lesů, ale i na svitavské 
náměstí, opravený svitavský stadion. Je skvělé 
vidět, jak se město mění a podle mého názoru 
vzkvétá.“  Petra Soukupová
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Plasty
Co patří do nádoby na plast?
 • fólie, sáčky, plastové tašky,  

sešlápnuté PET láhve 
 • kelímky od jogurtů, plastové obaly,  

nápojové kartony TETRAPAK 
 • obaly od kosmetických a pracích  

prostředků

Co nepatří do nádoby na plast?
 • mastné obaly, obaly se zbytky 

potravin nebo čisticích prostředků
 • obaly od žíravin, barev či jiných  

nebezpečných látek
 • novodurové trubky a podlahové 

krytiny 

Svitavy a životní prostředí.
Co přináší nový zákon o odpadech? 
Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Tento zákon prostřednictvím obce nutí 
občany, aby se chovali zodpovědně při nakládání s  jejich odpady a postupně došlo k minimali-
zaci ukládaného směsného komunálního odpadu (SKO) na skládkách odpadů. K tomuto slouží 
jako finanční nástroj zdražování skládkovacího poplatku. Vít Baránek

Pokud občan Svitav vyprodukuje v roce 2021 
do 200 kg součtu směsného komunálního od-
padu, velkoobjemného odpadu, uličních smet-
ků a odpadů z tržišť, bude cena za uložení to-
hoto odpadu na skládku 500 Kč/t. Vše, co bude 
nad 200 kg/obyvatele, bude zpoplatněno ce-
nou 800 Kč/t. V roce 2030 do 120 kg/občana 
SKO bude základní poplatek za uložení odpadu 
na skládce 800 Kč. Co bude nad 120 kg/obča-
na SKO, již bude zpoplatněno cenou 1850 Kč! 
V praxi to znamená, že za necelých deset let by 
se měla snížit produkce SKO na občana o 80 kg. 
Těchto 80 kg by se mělo navíc vytřídit nebo nej-
lépe vůbec nevyprodukovat. 

Co pro to udělalo město Svitavy a jeho obyva-
telé a jaké kroky město chystá do budoucna? 
Svitavy se dlouhodobě snaží rozšiřovat sběrnou 
síť na tříděné složky komunálního odpadu, kaž- 
dý rok dochází k rekonstrukci stávajících sběr-
ných míst nebo vybudování zcela nových (např. 
Malé náměstí, Dimitrovova, U Kapličky). Ve spo-
lupráci s firmou EKOKOM a.s. dochází k obmě-
ně kontejnerů na tříděný odpad. Nad rámec 
zákona ve spolupráci se společností TextilEco 
třídíme odpadní textil, separátně probíhá rovněž 
sběr kovového odpadu prostřednictvím šedých 
kontejnerů na kov. Vybudováním komunitní 
kompostárny a sběrné sítě velkokapacitních 
kontejnerů na biologicky rozložitelný rostlinný 
odpad se město snaží předcházet vzniku od-
padů ze zahrad a zeleně. Město bude rovněž 
modernizovat sběrný dvůr, aby občanům vytvo-
řilo lepší podmínky k třídění a recyklaci dalších 
složek SKO. Nejnovějším krokem v odpadovém 
hospodářství je zavedení adresného sběru 
plastového odpadu a nápojového kartonu pro-
střednictvím distribuce nádob do domácností. 
V červnu se začne s distribucí nádob do do-
mácností. Občané budou postupně po jednot-
livých lokalitách města osloveni prostřednictvím 
obálky s informací o adresném sběru s přilože-
nou žádostí o bezplatnou výpůjčku nádoby. 

Jak dále snižovat množství SKO a navýšit po-
díl tříděných složek, což po nás vyžaduje nový 
zákon o odpadech?
Bohužel tato práce musí být odvedena hlavně 
každým jednotlivým občanem. Žádná radnice 
za  občany jejich odpad nevytřídí. V posledních 
letech se podařilo realizovat důležité kroky, 
jako jsou vybudování komunitní kompostárny 
a sběrné sítě kontejnerů na bioodpad, dovyba-
vení sběrných hnízd kontejnery na kovy 
a v současnosti se zavádí adresný sběr plasto-
vého odpadu pro domácnosti z rodinných 
domů. Město ve spolupráci se svozovou spo-
lečností LIKO Svitavy a.s. posiluje mimořádné 
svozy tříděného odpadu ze sběrných hnízd. 
Všem občanům, co vytrvale a poctivě třídí od-
pady, je namístě poděkovat, podíl vytříděných 
složek ve městě pozvolna vytrvale stoupá, ale 

nová legislativa po nás vyžaduje výraznější 
zlepšení recyklace. 

Co by dále měli občané dělat pro řešení pro-
blematiky odpadů? 
Při nákupech eliminovat jednorázové obaly – 
tašky, pytlíky apod. Vybírat zboží, které je zaba-
leno v  dobře zpracovatelném obalu. Obvykle 
je to obal z  jednoho druhu materiálu. Vícevrst-
vé obaly jsou problém. Klasickým příkladem je 
raději nakupovat mléko v PET láhvi nežli trvan-
livé mléko v nápojovém kartonu (ideálně chodit 
se skleněnou lahví opakovaně za svým země-
dělcem nebo do mlékomatu). Snížit spotřebu 
nebo se vyhnout používání jednorázových 
plen. Dnešní nové pratelné pleny umožňují 
komfortní používání pro maminky, dokáží uše-
třit během dvou let používání na novou sušičku 
a jsou zdravější než jednorázové. Hodně ma-
minek používá jednorázové pleny pouze pro 
delší cestování. Správný výběr a správné nasta-
vení kotlů na  tuhá paliva. Dřevní popel využít 
do kompostu, parametry kotlů na uhlí před zi-
mou nastavit na efektivní spalování (méně po-
pela, úspora při nákupu uhlí). Nákup (případně 
samovýroba z použitých palet) a  používání 
kompostéru na zahradu pro domácí kompos-
tování zbytků z kuchyně (pro rybáře tajný tip – 
Vermikompostér*). Tyto kompostéry vám do-
káží ušetřit náklady za  nákup zahradních sub-
strátů a  vyrobený kompost má i vyšší výživové 
hodnoty pro vaše rostliny. Nakupovat výrobky 
vyrobené z recyklátů, od toaletních papírů  
po  plotovky a prkna z recyklovaného plastu (je 
zde sice vyšší pořizovací cena, ale nižší náklady 
na údržbu). * Vermikompostér  – je to speciální 
nádoba přizpůsobená pro chov žížal a zpraco-
vávání organického materiálu v domácnostech. 

Jaké jsou nejčastější problémy odpadového 
hospodářství ve Svitavách?
Trvalým problémem je odkládání odpadu, kte-
rý má být odevzdán na sběrném dvoře, na kon-
tejnerová stání na tříděný odpad. Tento odpad 
musí být následně uklizen a likvidován firmou 
SPORTES Svitavy s.r.o. a tento úklid je časově 
i finančně velice náročný. Nový zákon o odpa-
dech tuto činnost vyhodnocuje jako přestupek 
a lze za něj udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. 
Občané, kteří tento odpad takto nezákonně 
odkládají, by si to měli uvědomit. Zajistit 
od známého či v krajním případě firmy odvoz 
na sběrný dvůr vyjde určitě levněji. Kontejne-
rová stání, kde k tomuto nezákonnému odklá-
dání odpadu dochází nejčastěji, jsou monito-
rována kamerovým systémem a přestupce 
může být potrestán ve správním řízení. 

Jaké další plány má město Svitavy v odpado-
vém hospodářství?
V  tomto roce začne postupná evidence nádob 
na směsný komunální odpad (SKO) ve městě, 
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která povede k tomu, že se podaří ze systému 
odpadového hospodářství vytěsnit, případně 
zpoplatnit subjekty, které řádně neplatí poplat-
ky za občanský svoz komunálního odpadu, 
případně nemají uzavřenu smlouvu se svozo-
vou společností.

Šetřete naši přírodu  
i svoje peníze
Svitavy zavádějí adresné třídění plastového od-
padu pro celkem 1400 domácností z rodinné 
zástavby. Z operačního programu Životní pro-
středí město pořídilo nádoby o objemu 240 litrů 
na svoz plastu. S distribucí nádob začínáme už 
v červnu. Pro jeden rodinný dům bude poskyt-
nuta jedna nádoba, nezbytnou podmínkou je 
řádné hrazení poplatku za komunální odpad. 

Cílem změny je nejen finanční stabilizace od-
padového hospodářství našeho města, ale 
i zvýšení pohodlí pro vás, občany našeho měs-
ta. Už nebudete muset s plastovým odpadem 
docházet do sběrných hnízd, protože s novým 
systémem se nádoby budou svážet měsíčně 
přímo od vašeho domu.

Proč mám třídit?
V letošním roce vstoupil v platnost nový zákon 
o odpadech. Tato novela navazuje na celoev-
ropskou legislativu, jejímž cílem je konec sklád-
kování v roce 2030. Pokud bude naše město 
produkovat vysoké množství směsného komu-
nálního odpadu, radikálně se navýší náklady 
na odpadové hospodářství, což by mohlo mít 
vliv i na poplatky občanů. Třídění odpadu je 
proto v zájmu každého z nás. Město jako první 
krok pořídilo nádoby na plast, teď už je to 
na vás, občanech. Zapojte se do adresného 
sběru a šetřete nejen přírodu, ale i svoji peně-
ženku.

Kdy začíná distribuce?
Distribuce nádob bude probíhat v průběhu to-
hoto roku po jednotlivých lokalitách. Aktuálně 
bude probíhat pouze pro lokalitu Malá Evropa. 
Domácnosti, které odevzdají do konce května 
vyplněnou žádost, jež je přílohou dopisu, si ná-
dobu budou moci vyzvednout na parkovišti 
před tiskárnou DTP Centrum v ulici Ruská 
ve čtvrtek 17. června od 13:00 do 16:30 hodin. 
Občané tak mohou hned začít třídit a podílet 
se na změnách. 
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Svitavy a parkování.
Nová metoda placení parkovného ve městě 
Parkujte chytře, rychle a snadno. Uvedená slova nás inspirovala k zamyšlení nad tím, jak pro 
všechny občany a návštěvníky města zpříjemnit placení parkovného ve vybraných lokalitách měs-
ta, které podléhají poplatku z parkovného. Ve věci bylo zváženo hned několik nabídek firem, 
které se zabývají placením parkovného prostřednictvím internetového platebního terminálu. 
Z předložených nabídek byla vybrána společnost MPLA. Dne 1. 6. 2021 tak bude všem řidičům 
vozidel, kteří vjíždějí do placených zón ve městě, umožněna chytrá a rychlá platba parkovného 
přímo v mobilu. Rostislav Bednář

Ve Svitavách se jedná o tyto lokality: náměstí 
Míru a okolní ulice Vojanova, Nerudova, Jirás-
kova, ul. U Nemocnice, ul. Kollárova - u poli-
kliniky.
Nyní vám již postačí několik kliknutí a parkova-
cí automat budete mít ve svém mobilu, tabletu 
nebo počítači. Zároveň si budete schopni kdy-
koliv snadno parkovací dobu prodloužit, ať se 
zdržíte třeba v bance, restauraci, v čekárně 
u doktora nebo kanceláři.
Ke stažení můžete využít následující QR kódy 
podle vámi preferované platformy. 

 

Jako další možnost úhrady parkovného je vy-
užití mapového portálu Mapy.cz. Placené par-
koviště najdete označené v mapových podkla-
dech a jen několika dotyky přejdete rovnou 
na online platbu. U každého z uvedených pla-
tebních způsobů vyplňujete údaje jednorázově. 
Při první platbě si aplikace zapamatuje vaše 
data, která jsou bezpečně chráněna. Systém 
parkoviště nebo města, kde platíte, obdrží in-
formaci o úhradě. Platný parkovací status va-
šeho vozidla je tak uložen v centrálním infor-
mačním systému. Potvrzení o platbě vám přijde 
elektronicky na e-mail a má formu účetního 
dokladu se všemi potřebnými náležitostmi. 
Platba přes systém MPLA je rozšířena v mnoha 
městech naší republiky, což vám usnadní plat-

bu parkovného, pokud se vydáte s rodinou 
na výlet či služební cestu. Jako příklad uveďme 
Prahu, Brno, Olomouc, ale i města nám bližší, 
jako je Česká Třebová, Litomyšl, Pardubice, 
Rychnov nad Kněžnou. 
V rámci placení parkovného přes mobilní plat-
formu probíhá současně i kontrolní činnost. 
Strážník městské policie si platnost vašeho 
parkování ověří prostřednictvím načtení regis-
trační značky vašeho vozidla a žádný parkova-
cí lístek za okno vozidla již nepotřebujete. 
Strážník kontrolu parkovného provádí plně 
automaticky v kontrolní mobilní aplikaci měst-
ské policie. V případě neuhrazení parkovného 
vytiskne výzvu, kterou umístí na vozidlo, příp. 
věc oznámí ke správnímu orgánu nebo v pří-
padě, že se řidič dostaví na místo, může věc 
řešit v příkazním řízení. 
Řidiči přijíždějící do Svitav tak nemusejí do cen-
tra nebo na jiná placená místa vyrážet s nachys-
tanou hotovostí a stále mohou operativně dobu 
parkování prodloužit bez nutnosti dojít na mís-
to stání a k parkovacímu automatu. Možnost 
platby v hotovosti u parkovacího automatu 
však zůstane stále zachována. 
Zavedením možnosti platby mobilní aplikací 
nekončí změny v systému parkovného v na-
šem městě. V další části roku chystáme výmě-
nu parkovacích automatů, ve kterých budete 
moci zaplatit platební kartou, jelikož současné 
to neumožňují. Zvažována je i změna, která po-
vede k úplné automatické kontrole parkovného 
na vjezdu do náměstí. O těchto záležitostech 
vás budeme včas informovat. Věříme, že nový 
způsob platby bude pro všechny občany a ná-
vštěvníky Svitav příjemný a uživatelsky jedno-
duchý.

Návod 1 
Při placení mobilní či webovou aplikací 
nabízí MPLA v sekci „Nastavení“ mož-
nost uložit si nejčastěji používané RZ 
vozů, abyste je poté nemuseli při kaž-
dém parkování znovu vyplňovat. Záro-
veň můžete předvyplnit email pro zasí-
lání dokladů i způsob platby (typ karty). 
Podporovány jsou jak karty platební, 
tak palivové karty CCS.
Pro zaplacení parkovného poté v apli-
kaci stačí na mapě najít lokalitu, ve kte-
ré se chystáte parkovat nebo jste právě 
zaparkovali, zaznačit, na jak dlouho 
parkování potřebujete uhradit, zkontro-
lovat údaje o vozidle i o způsobu pla-
cení a částku uhradit.

1. Stáhněte si aplikaci 
naskenováním QR kódu nebo 
zadejte mpla.io do internetového 
prohlížeče

2. Zadejte kód úseku, který najdete 
na dopravní značce nebo použijte 
GPS vyhledávač

3. Zadejte RZ vozidla, délku 
parkování a platební metodu 
(platební karta nebo CCS), 
následně potvrďte platbu

4. Hotovo, zaplaceno.

Návod 2
Výhodou systému od MPLA je napří-
klad i to, že místa, kde se tímto způso-
bem dá platit za parkování, jsou přímo 
integrována do portálu Mapy.cz od Se-
znamu. Pokud tedy budete cestovat 
i do jiných měst po Česku, můžete si 
předem na tomto portále zjistit, zdali je 
možné využít našeho nového systému 
i jinde v republice. Seznam takových 
měst najdete přímo ve webové aplika-
ci v sekci „Kde nás najdete“.

webová 
aplikace

aplikace
pro Android

aplikace
pro Apple

webová 
aplikace

aplikace
pro Android

aplikace
pro Apple

webová 
aplikace

aplikace
pro Android

aplikace
pro AppleWebová  

apliakace
Aplikace  

pro android
Aplikace  
pro Apple
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Svitavy a kolo.
Cyklistická sezóna právě začala. Rádi bychom vám představili novinky a zajímavosti, které byste 
mohli využít během zdolávání ujetých kilometrů. Petr Šmerda

Svitavy Bikers
Společně se svitavskou firmou OmniaSport 
jsme vytvořili unikátní sadu svitavských dresů 
v novém vizuálním stylu města, které si můžete 
zakoupit přímo u výrobce. Zástupce firmy Mar-
tin Holas uvedl, že firma provede změnu grafi-
ky podle přání každého zákazníka. Na dresu, 
který si sami vyberete a upravíte, se tak můžou 
objevit vaše iniciály, krevní skupina nebo jiná 
oblíbená grafika. Za tuto spolupráci jsme velmi 
rádi a vítáme tak možnost vytvořit partu spor-
tovně nadšených Svitaváků, kteří budou poznat 
na první pohled. Těšíme se na společné výlety 
nebo fotografie z vašich cest mimo město - 
Svitavy Bikers. Přidáte se?

Cyklopůjčovny ve městě
Pokud nemáte vlastní vybavení a chtěli byste 
vyrazit na cestu, můžete využít služeb infor-
mačního centra a půjčit si kolo, elektrokolo, 
koloběžku nebo dětský vozík za kolo, takzvaný 
cruiser. Ceník a kompletní nabídku naleznete 
na stránkách www.ic.svitavy.cz. Půjčovnu ko-
loběžek nově nabízí i SVČ Tramtáryje, kontak-
tujte Ondřeje Komůrku, tel. 732 418 174, www.
svc.svitavy.cz. Pokud chcete zažít více dobro-
družství, nechte kolo doma. Přímo na nádraží 
si můžete díky ČD Bike vypůjčit kvalitní kolo 
a vydat se kamkoliv na cestu. www.cd.cz.

Bikeři i koloběžkáři 
Pokud nechcete jezdit sami nebo uvítáte par-
ťáky na cesty, můžete oslovit různé spolky 
a skupiny ve městě.

Kostka Active Svitavy
Individuální i skupinová výuka techniky ko-
loběhu a výlety na koloběžkách. Pavel Kolo-
běžka Gregor, tel. 737 057 874. 

Bike club Svitavy
Prostě jezdíme na kole. Někdo závodí, někdo 
se jen baví při společných akcích. Jsme ote-
vření každému zájemci, dospělým i dětem. 
www.bikesvitavy.cz, info@bikesvitavy.cz. 
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www.omniasport.cz

Kontakt na výrobce:
OmniaSport
Martin Holas 
Tel.: 727 856 211
Dimitrovova 602/37 
568 02 Svitavy
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Kam vyrazit
Pokud nevíte, kam vyrazit, zkuste projet dálko-
vou cyklotrasu Svitava 24, která vede z České 
Třebové do Stvolové. I letos pro vás chystáme 
soutěž se sbíráním razítek po cestě. Sledujte 
novinky na webových stránkách a facebooku. 
www.svitava24.cz. Více informací a další tipy 
na výlety včetně map vám poskytnou zaměst-
nanci informačního centra na náměstí.

Servisní místa
Vždy se po cestě může přihodit nějaká nepří-
jemnost, prázdné kolo nebo odřený loket. 
Ve městě Svitavy jsou rozmístěny sety technic-
ké a zdravotnické pomoci, které vám pomohou 
překonat závady na vašem stroji nebo ošetřit 
menší zranění. Hledejte samolepku první po-
moci.

Servisní místa:
1. chata Rosnička
2. občerstvení Plechárna
3. informační centrum
4. tribuna na stadionu
5. občerstvení Na Kurtech na stadionu
6. kavárna V Parku
7. městské muzeum

Cyklobusy vyjíždějí už 29. května!
Tak jako každý rok vám cyklobusy i v letošní 
letní sezóně usnadní poznávání turistické ob-
lasti Českomoravské pomezí. Provoz autobusů 
uzpůsobených pro převoz kol bude zahájen 
v sobotu 29. května. Jejich služeb můžete vy-
užít, ať už dáváte přednost pěším túrám, nebo 
patříte k fanouškům cyklistiky. Pět linek bude 
propojovat turisticky atraktivní místa vždy o ví-
kendech a státních svátcích až do konce září. 
Vydejte se na výlet a nechte se cyklobusem 
přiblížit k oblíbeným cílům Českomoravské-
ho pomezí i okolních regionů. I letos budete 
moci využít linek zajíždějících třeba do Or-
lických hor, na Dolní Moravu nebo k prvním 
kopcům Žďárských vrchů.

Růžová linka 680017 
(29. května – 30. září)
Cyklobus vyjíždí ze Svitav v 9.07 a výlet si 
můžete udělat například na tato místa:
 • Polička, Borová
 • rozhledna Terezka u Proseče
 • Proseč, Toulovcovy maštale
 • zámek Nové Hrady
 • Vysokomýtsko a Litomyšlsko
 • rozhledna na Kozlovském vrchu
 • cyklostezky na Orlickoústecku

Večer se cyklobus vrací z Vysokého Mýta 
zpět s příjezdem do Svitav v 19.07.

Modrá linka 680018 
(29. května – 30. září)
V blízkosti trasy cyklobusu, který vyráží 
ze Svitav v 8.02, můžete navštívit:
 • Hřebečské důlní stezky, Moravská 
 • Třebová a okolí
 • Průmyslové muzeum a úzkokolejka 
 • v Mladějově
 • Červená Voda – rozhledna na Křížové  

hoře, lanová dráha Buková hora
 • Suchý vrch – rozhledna, tvrz Bouda

 • Králíky – vojenské muzeum, tvrz Hůrka, 
klášter Hora Matky Boží

 • Dolní Morava – Stezka v oblacích, 
bobová dráha, zážitkové parky

Zpět jede cyklobus odpoledne s příjezdem 
do Svitav v 16.06. Pokud chcete vyrazit 
na odpolední výlet na Poličsko, odjíždí váš 
cyklobus ze Svitav v 16.08.

Zelená linka 650555 
(29. května – 30. září)
Pokud se vydáte na Poličsko ranní linkou 
680017, můžete po poledni pokračovat 
do Borové, k rozhledně Terezka u Proseče 
nebo na nově otevřený hrad Rychmburk, 
kam odjíždí zelená linka 650555 z Poličky 
ve 12.40. Zpět vás večer přiveze opět růžová 
linka 680017, která vyráží z Poličky do Svitav 
v 18.45.

Na linkách bude platit jednotný tarif IREDO, 
který nabízí výrazné slevy dětem, seniorům 
a osobám ZTP. Pro cestu cyklobusem je 
možné využít také zvýhodněné skupinové, 
síťové a časové jízdenky IREDO. Podrobné 
informace o provozu cyklobusů včetně ak-
tuálních jízdních řádů najdete na portálu 
www.ceskomoravskepomezi.cz. 
Letáky s informacemi o cyklobusech a tipy 
na výlety budou v průběhu června distribu-
ovány do všech domácností ve Svitavách 
a k dispozici budou také v informačních cen-
trech a na řadě dalších míst regionu.
Provoz cyklobusů je realizován díky spolu-
práci měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Tře-
bová, Polička a Vysoké Mýto, destinační spo-
lečnosti Českomoravské pomezí a Pardubic-
kého kraje.

Jiří Zámečník,
destinační společnost  

Českomoravské pomezí
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Svitavské žákyně vítězí v celorepublikové dovednostní soutěži
Žákyně volejbalového oddílu TJ Svitavy se 
v dubnu zapojily do dovednostní soutěže vo-
lejbalového svazu, která byla organizována 
ve spolupráci s extraligovým klubem Karlovar-
sko distanční formou. Tříčlenné týmy měly sa-
mostatně splnit 12 úkolů (6 volejbalových do-
vedností a 6 fyzických schopností). Bojovalo se 
zvlášť v kategoriích dívek a chlapců s rozliše-
ním na mladší a starší žactvo.
Organizátoři poskytli názorná videa ke všem 
úkolům, v prezentaci vysvětlili, jak se bude sou-
těž hodnotit. Trojice pak dle svých možností 
pracovala. Hráčky si výkony nahrávaly, aby byla 
možnost doložit výsledky, které se do 28. dub-
na musely nahlásit organizátorům. V jednotli-
vých kategoriích bylo následně dle disciplín 
sestaveno pořadí, za které získali účastníci 
body. Celkové pořadí družstva pak tvořilo sou-
čet těchto bodových ohodnocení v jednotli-
vých disciplínách (každá účastnice plnila 2 si-
lové a 2 míčové disciplíny). Naše žákyně si 
samy utvořily hned čtyři týmy, všechny v kate-
gorii starších žákyň. Účast byla dobrovolná, ale 
trenéři si velmi cení aktivního přístupu. Skvělé-
ho úspěchu se podařilo dosáhnout družstvu 
TerNaKa ve složení Terezka Trejbalová, Natálka 
Makovská a Kačka Hnátová, které v kategorii 
starších žákyň soutěž jasně ovládlo. Svými vý-
bornými a vyrovnanými individuálními výkony 
v jednotlivých disciplínách posbíraly čtyři 2. 
místa a dvě 3. místa, v dalších pak byly těsně 
za bednou. V celkovém součtu získaly o 52 
bodů více než druhý tým z Kladna, 3. se umís-
til Mělník, 4. Orion Praha. 
Na pátém místě pak bodovalo super výkony 
s umístěním v první desítce další svitavské 
družstvo ve složení Áďa Burešová, Kája Pecha-
nová (1. místo ve skoku do dálky z místa) a Zuz-

ka Švihelová (1. místo ve smečování na cíl). 
Pochvalu za pěkné výkony zaslouží také Barča 
Bulvová, Kačka Kloudová, Terezka Kolouchová, 
Barča Němcová (2. místo skok do dálky) a Eri-
ka Reitschmiedová.
Soutěž probíhala za chladného počasí v dubnu. 
Trénovat a zkoušet výdrž ve shybu, plank na prs-
tech, sed o stěnu, člunkový běh, skok daleký, 
skákání přes švihadlo, pinkání na basketbalový 
koš, vleže na zádech udržet míč pinkáním nad 
sebe + střídavě mezi nohama, smečovat do břev-
na, pinkat si vleže na břichu o zeď, nadrážet jeden 
míč druhým (panenky) nebo při odbíjení bagrem 

si obléknout triko, byla nejen makačka, ale i zá-
bava. Organizátoři mají náš dík i pochvalu, všech-
ny účastnice pak kromě pochvaly i dobrý pocit 
z toho, že i v době, kdy to nebylo pro kolektivní 
sporty jednoduché, na sobě pracovaly a bavily 
se volejbalem.  Pavlína Švihelová

Florbal restartoval
Díky uvolnění vládních nařízení mohl i oddíl flor-
balu po dlouhé vynucené pauze restartovat 
tréninky všech kategorií. Již po prvních několi-
ka tréninkových jednotkách můžeme s potěše-
ním konstatovat, že naprostá většina členů od-
dílu se po téměř půl roce vrátila a s naším spor-
tem pokračuje. Černý scénář, že se velká část 
dětí ke sportu nevrátí, se tedy naštěstí nenaplnil. 
Naopak, první společné tréninky ukázaly, že se 
všichni na společné sportování hodně těšili. Až 
do konce června budou tréninky pokračovat 
v aktuálním nastavení (přesný rozpis tréninků 
najdete na aktualizovaných stránkách www.
florbal-svitavy.cz). Dovolí-li to epidemiologická 
opatření, pak bude formální tečkou za nedo-
končenou sezónou tradiční oddílové opékání 
špekáčků v pátek 25. 6. od 16.00 hodin u chaty 
Rosnička. Poté oddíl najede na prázdninový 
režim tréninků, který pro každou kategorii vyvr-
cholí srpnovým soustředěním. Věříme, že v září 
pak odstartují soutěže v normálním režimu tak, 
jako jsme bývali zvyklí. Lukáš Brýdl

Fotbalisté  
už měřili síly
Svitavští fotbalisté se v polovině května dočkali 
díky rozvolnění alespoň přátelských měření sil 
se soupeři z okolí i z Moravy. Snad se povede 
dostat zpět na travnatá hřiště všechny hráče tak, 
aby se mohli připravit na novou sezónu ve svých 
ligových a divizních soutěžích.  Jiří Petr

Za Miroslavem  
Kelnarem
Čtyřicet let s volejbalem strávil Miroslav Kelnar, 
mezi svitavskými volejbalisty přezdívaný „Mire-
ček“. Pomáhal trénovat – vždy některé dívčí druž-
stvo, byl rozhodčím. Hrál volejbal závodně, poz-
ději přešel mezi amatéry do Městské volejbalové 
ligy. I víkendy trávil v tělocvičnách a na hřištích, 
buď „jen“ povzbuzoval domácí týmy, nebo radil 
přímo za lajnami některému dívčímu mládežnic-
kému týmu. A letní soustředění, ta jsme si bez 
jeho kytary, vtipů a stále dobré nálady vůbec 
neuměli představit. Najednou je ale všechno ji-
nak. Covid se ukázal jako soupeř, se kterým „Mi-
reček“ vyhrát nedokázal. A tak všichni věříme, že 
z volejbalového nebe na nás bude i nadále do-
hlížet a povzbuzovat nás.  Jiří Johanides

Vyhlášení ankety 
Sportovec roku 2020
Dalo by se použít české přísloví: kdo si počká, 
ten se dočká. Tradičně probíhalo vyhlášení an-
kety Sportovec roku v kulturním centru Fabrika 
koncem února, ale okolnosti nás donutily vy-
čkávat. A také změnit formu i prostředí. Proto 
letošní slavnostní vyhlášení proběhne v úterý 
1. června 2021 pod střechou zimního stadionu 
ve sportovním parku od 16 hodin. Jiří Petr


