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Tříkrálový průvod
po třiatřicáté
Jako už tradičně ve Svitavách po dvaatři-
cetkrát. V nedělní podvečer 9. ledna 2022. 
Bude vát mrazivý vítr, nebo nás obejme 
jen přívětivé vánoční přítmí? Budeme se 
brouzdat bílým popraškem, nebo opatrně 
našlapovat po špinavě mokrém dláždění? 
Co nám dovolí a nedovolí? Ale pevně vě-
říme, protože připravujeme.
V neděli 9. ledna v 16.30 hodin dorazí na 
svitavské náměstí Míru tolik očekávaná vý-
prava tří mudrců neboli králů z dalekého 
Východu.                      Pokračování na str. 2
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Ozdravné procesy  
na Rosničce fungují
Celý areál Rosničky je důležitou rekreační oblastí Svitav. Míříme sem, abychom si užili příjemné 
chvíle v přírodě, dozvěděli se něco nového na zážitkových stezkách nebo se v parných letních 
dnech ochladili ve vodě. Město Svitavy se proto snaží tuto lokalitu neustále „vylepšovat“. Občas 
se na nás obrací lidé ohledně stavu kvality vody v rybníce. Chtěli bychom proto touto cestou 
všechny ujistit, že se na ní přes tři roky intenzivně pracuje. 

V roce 2018 začalo město spolupracovat  
s profesorem Bohuslavem Maršálkem, který je 
uznávaným odborníkem na sinice. Při odbě-
rech v témže roce se ukázalo, že na horší kva-
litu vody má vliv zejména velké množství se-
dimentu uloženého na dně rybníka, který je 
plný různých živin, což napomáhá množení 
sinic. Pro bližší představu, tato vrstva dosaho-
vala v některých místech až 145 cm. Celkový 
objem sedimentů v rybníce byl v roce 2018 
70.300 m3. Přicházela v úvahu varianta od-
bahnění „klasickou“ metodou. Těžba, přeprava 
a uložení takového množství sedimentu by  
v té době stála zhruba 75 milionů korun  
a z ekologického hlediska by veškerá manipu-
lace výrazně ovlivnila nejen bezprostřední 
okolí rybníka, ale měla i významný dopad na 
tzv. uhlíkovou stopu.

Profesor Maršálek doporučil alternativu k této 
klasické metodě. Položení vhodného aeračního 
zařízení kvůli lepšímu okysličení zvláště u dna; 
aplikaci probiotických bakterií, které napomá-
hají mineralizaci organických látek v sedimen-
tu, a tudíž snížení jeho množství; cílené využití 
vodních rostlin, které na sebe váží živiny, ze-
jména fosfor, který pak nemohou využít sinice 
pro své množení; regulace rybí osádky. Tedy 
opatření, která jsou založena na přírodních pro-
cesech. V říjnu 2021 byla provedena kontrolní 
kvantifikace sedimentů kvůli představě  
o funkčnosti zavedených opatření. Celkový ob-
jem sedimentů v nádrži Rosnička se snížil  
o 40,33% (konkrétně na 41.055 m3), což je mož-
né považovat za velký úspěch, který by se měl 
projevit v následujících letech i na kvalitě vody. 

Kateřina Kotasová
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Vánoční sbírka u Langerovy vily
byla více než úspěšná
Přes 37 tisíc korun se podařilo vybrat při vá-
noční sbírce pořádané před Langerovou vi-
lou, která se konala o první adventní sobotě. 
Výtěžek byl určen na podporu Domácí zdra-
votní péče (ošetřovatelské a paliativní) Cha-
rity Svitavy.
Původní plán byl jiný, mělo jít o přátelské sou-
sedské setkání u vily spojené s popovídáním, 
prohloubením dobrých vztahů, menšími vánoč-
ními trhy a současně podpořením dobré věci, 
vládní opatření však akci v naplánovaném roz-
sahu nedovolila. Přesto se formou finančních 
darů vybralo 37 100 korun! Jako malou kom-
penzaci si dárci mohli odnést jmelí, které po-
skytla společnost Sportes, a čerstvě upečené 
linecké cukroví ve tvaru Langerovy vily či výrob-
ky z Charity. Účastníky snad potěšily i barevně 
nasvícená Langerova vila a vánoční melodie.

„Částka 37 100 korun je úžasná, Svitavané ji 
společně naházeli do kasiček určených na 
podporu naší paliativní péče. Všem patří ob-
rovský dík!“ řekla ředitelka Charity Svitavy Ven-
dula Kouřilová. 
Rovněž kavárna V parku, která měla na staros-
ti občerstvení, Charitě přispěla, věnovala jí  
30 procent sobotního odpoledního výtěžku. 
„Přesto, že akce nemohla proběhnout podle 
původního scénáře, svůj účel splnila, a do dal-
ších let bychom z ní rádi udělali tradici,“ řekl 
starosta David Šimek.
Charita Svitavy zahájila službu paliativní péče, 
jejímž hlavním cílem je poskytnout zdravotní 
péči nemocným a umírajícím lidem v pohodlí 
domova a podporu jejich rodinám, v říjnu 
2021. Právě tato služba dosud na Svitavsku 
chyběla.                                                          (red)

Vážení Svitavané,

rok 2022 otevřel doširoka svoji náruč a každý 
z nás se pomalu vydává na další celoroční 
pouť. Nebudu vás zatěžovat výčtem toho, co 

nás letos čeká a jaké máme plány, nebo tím, 
které resty z roku 2021 musíme ještě dohnat. 
Myslím, že daleko podstatnější, než pouhá slo-
va na papíře, jsou skutečné činy, zrealizované 
stavby, míra poskytnuté péče či podpora čin-
ností, které nám společně dělají radost. Za 
sebe i kolegy na radnici vám mohu slíbit, že 
jsme připraveni udělat maximum pro to, abys-
te veškeré tyto aktivity zaznamenali v co nej-
širší možné míře. 

Chci vám z celého srdce popřát, aby pro vás 
všechny byl nový rok ve znamení zdraví, hu-
moru a lásky. Ať prožijete spoustu krásných 
chvil s těmi, kteří vám jsou oporou, inspirací 
a dávají vám pocit radosti. Těším se, že se le-
tos společně setkáme na některé z akcí, které, 
jak pevně věřím, proběhnou v již klasickém 
režimu tak, jak jsme bývali zvyklí. 

David Šimek, starosta města

INFORMACE Z MĚSTA

víTE, žE...

Tříkrálový průvod
po třiatřicáté 
Pokračování ze str. 1
Protože oni uviděli hvězdu naděje a našli od-
vahu přemoci nejistotu a strach, vyhoupnout 
se do sedel a vydat se za svojí hvězdou. Přiví-
táme je a budeme - po třiatřicáté - putovat  
s nimi za hvězdou do Červeného kostela sv. 
Josefa na krátký program s názvem Napřimte 
se a zvedněte hlavy. Vždyť přece právě to po-
třebujeme v současné chvíli k životu. Těší se 
na vás jezdectvo ze stájí Markéty Bártové a man-
želů Šumových (i s oslíkem), věrní městští truba-
či Jaroslava Dvořáka a spousta dětí z Muzejního 
historického klubu Záviš a lánské ZŠ Felberova. 
Vždyť přece Červený kostel je ve Svitavách-Lá-
nech. Srdečně vás zvou MHK Záviš a Římskoka-
tolická farnost Svitavy.                 Miloslav Štrych

Tříkrálová sbírka 
Už 22. ročník Tříkrálové sbírky bude ve Svita-
vách probíhat od 1. do 16. ledna 2022. 
Z letošní sbírky chce Charita použít prostředky 
na přímou sociální pomoc lidem našeho regi-
onu. Naším záměrem je také pořídit nové in-
validní vozíky s přídavným pohonem pro Svět-
lanku a Charitní pečovatelskou službu, budou 
zakoupeny další pomůcky ulehčující péči  
o klienty na lůžku. Část prostředků využijeme 
pro novou službu Domácí zdravotní péče ošet-
řovatelské a paliativní. Letos jsou pro konání 
sbírky připraveny tři varianty. 
První varianta: sbírka bude probíhat podle 
standardních pravidel a navštíví vás skupinka 
králů doma. 
Druhá varianta: v online podobě do tzv. online 
kasičky, kterou najdete na www.trikralovasbir-
ka.cz nebo zasláním na bankovní účet TKS 
variabilní symbol 777970064 k účtu č. 
66008822/0800 a také formou DMS ve tvaru 
DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS KO-
LEDA 90 na číslo: 87 777. Po telefonické do-
mluvě na čísle 730 594 542 můžete přispět 
osobně v sídle Charity Svitavy. 
Třetí varianta: přispět můžete do statických 
kasiček, které budou na různých místech, ze-
jména v obchodech, ve Svitavách. O průběhu  
a výsledku sbírky vás budeme informovat na 
našich webových a facebookových stránkách 
a také v Našem městě. Více na www.trikralo-
vasbirka.cz a www.svitavy.charita.cz. Děkuje-
me všem, kdo se sbírky účastní, ať už jako 
koledníci, nebo přispějí finančně. Vaše štěd-
rost je pro nás závazkem ke kvalitní sociální 
práci. Charita Svitavy – pomáháme společně! 
Děkujeme.                             Miriam Holubcová

…na náměstí Míru 123/50 (v budově 
staré radnice) najdete provozovnu  
Syphone.cz? Zabývají se zde prodejem  
a servisem zařízení a příslušenství značky 
Apple, otevřeno mají ve všední dny od 16 
do 18 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin. 
Kontakty: info@syphone.cz, 721 520 530, 
www.syphone.cz. 
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INFORMACE Z úřAdu

Změny v parkování na náměstí 
Vedení města již delší dobu zvažuje různé možnosti, jak se vypořádat se stavem parkování na náměstí. To připomíná ve všední dny spíše jedno 
velké parkoviště nežli historické centrum, které by mělo být jednou z dominant či ozdob města. A pokud zde potřebujete jen na chvíli zaparkovat, 
něco si rychle vyřídit a odjet pryč, najít místo bývá oříšek. Městská policie navíc řeší spoustu přestupků, kdy nedochází k placení parkovného. 
Proto nás v letošním roce čekají, co se parkování na náměstí týče, změny. Ty budou provedeny postupně, v několika etapách.

V prvním čtvrtletí by mělo dojít k uzavření ná-
městí. Nově bude možné vyjet pouze jedním 
výjezdem směrem ke kruhovému objezdu. 
Změní se také dopravní značení, z náměstí 
Míru se stane obytná zóna. „Tímto bych chtěl 
upozornit všechny řidiče, že bude možné za-
parkovat pouze na místech označených jako 
parkoviště. Nebude například možné využívat 
stání podél některých refýží, jak bylo zvykem 
doposud,“ objasnil úpravu velitel Městské po-
licie Svitavy Rostislav Bednář. Tyto úpravy by 
měly napomoci zvýšení bezpečnosti pro chod-
ce i projíždějící vozidla. „Zezačátku se budou 
strážníci městské policie špatně parkující řidi-
če spíše snažit poučit a úpravy jim vysvětlovat,“ 
dodal Bednář. Do konce dubna by měly být na 
náměstí instalovány nové modernější parkova-
cí automaty, které umožní například platbu 
kartou nebo zadání RZ vozidla při platbě, takže 
nebude nutné dávat lístek za okno. Pro platbu 
parkovného ve Svitavách již nyní můžete vyu-

žívat systém MPLA, ať už přes internetový pro-
hlížeč, nebo přes aplikaci. Stačí zadat regist-
rační známku vozidla, délku předpokládaného 
parkování (tu si případně můžete prodloužit 
bez nutnosti běhání zpět k automatu a vozidlu) 
a vše zaplatit pohodlně třeba z telefonu.
Poslední etapou, která je nyní v režimu testová-
ní a ladění, bude zprovoznění kamerového sys-
tému, který bude automaticky hlídat vjezd  
a výjezd vozidel podle registrační značky. Pokud 
některé vozidlo přesáhne zaplacenou dobu par-
kování, bude řidič následně automaticky vyzván 
k zaplacení pokuty. „Hlavní výhody tohoto sys-
tému vidíme v tom, že bude ke všem řidičům 
stejně spravedlivý a navíc umožní krátkodobé 
bezplatné parkování, které jistě využije spousta 
Svitavanů,“ shrnul Rostislav Bednář to hlavní.
Na změny si budeme muset všichni zajisté 
zvyknout. Tyto kroky by ale měly eliminovat 
situaci, kdy na náměstí stojí vozidla celý den, 
často i bez placení, a řidiči, kteří si potřebují 

něco vyřídit, nemají kde zaparkovat. Také vy-
řeší poplatek za krátkodobé parkování, kdy si 
jedou lidé pouze nakoupit do pekárny, vyzved-
nout si léky apod. a na náměstí se zdrží třeba 
15 minut. V současné době je nutné i za tako-
vou chvíli parkovné zaplatit, i když cena 10 
korun je spíše symbolická. Poslední etapa, kdy 
dojde k plně automatické kontrole placení par-
kovného, umožní ponechat nějakou dobu (s 
nejvyšší pravděpodobností 40 – 60 minut) zce-
la zdarma. Předem vám všem děkujeme za 
dodržování nově zaváděných pravidel. 

Kateřina Kotasová

Výzva pro pořadatele kulturních akcí
Odbor školství a kultury vyzývá tímto pořada-
tele k nahlášení plánovaných akcí v roce 2022, 
u kterých pořadatel předpokládá potřebu udě-
lení výjimky z doby nočního klidu. 
Obecně je doba nočního klidu stanovena pří-
slušnými právními předpisy od 22:00 do 6:00 
následujícího dne a její porušení podléhá sank-
cím. Město Svitavy může obecně závaznou 
vyhláškou schválit výjimky (dobu nočního klidu 
kratší nebo žádnou) a v tomto ohledu je možné 
připravit novelu obecně závazné vyhlášky  
a zohlednit v ní požadavky pořadatelů veřej-
ných produkcí.  Připomínáme tedy všem pořa-

datelům veřejných produkcí, aby do 14. února 
2022 sdělili odboru školství a kultury v rámci 
svých možností informace o plánovaných ak-
cích v roce 2022. O aktivitách vznikajících dále 
během roku je též nezbytné informovat odbor 
školství a kultury tak, aby bylo možné opětovně 
novelizovat výše zmíněnou vyhlášku. Nadále je 
také v platnosti vyhláška k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, která uklá-
dá pořadatelům veřejných produkcí ohlašova-
cí povinnost. Informace k této problematice je 
možné získat na webu města, případně na 
odboru školství a kultury.     Světlana Češková 

Změny na pozicích ve vedení města

Na prosincovém zastupitelstvu se mimo jiné 
řešily důležité změny v orgánech města Svitavy. 
Ke dvěma bylo nutné přistoupit vinou smutné 
události z minulého měsíce. Na místo v zastu-
pitelstvu obce po Radku Fikejzovi nastoupila 
jako náhradník z téže volební strany paní Marie 
Grmelová (SPMS). Bylo také nutné obsadit mís-
to v Radě města Svitavy. Zastupitelstvo zvolilo, 
že novým radním se stane ředitel svitavského 
gymnázia Milan Báča.

S ohledem na zvolení starosty města Davida 
Šimka do funkce poslance Parlamentu České 
republiky vyvstala otázka, jak to bude s vede-
ním města dál. Ačkoliv pozice, kterou bude 
starosta zastávat v jedné z parlamentních ko-
mor, bude mít pro město bezesporu nemalý 
přínos, objektivně přinese i méně času na prá-
ci přímo ve městě. Ve Svitavách je ovšem 
spousta rozdělaných projektů a aktivit, které 
chce starosta dotáhnout do zdárného konce. 
Po dlouhých debatách starosty se současným 
místostarostou Pavlem Čížkem, vedoucími od-
borů úřadu a členy Sdružení pro město Svitavy 
se našlo ideální řešení ve vytvoření pozice ne-
uvolněného místostarosty. Na zastupitelstvu jím 
byla zvolena radní Ditta Kukaňová. Její plat 
bude kryt z úspor na odměně starosty (po zvo-
lení do funkce poslance náleží totiž starostovi 
pouze 40 % z původní výše odměny). O chod 
města ve vedení se tedy budou nově starat na-
místo dvou lidí lidé tři, a to za celkem méně 
peněz.                                      Kateřina Kotasová

Navýšení ceny 
poplatku za odpad 
V roce 2022 dojde po roce k navýšení poplat-
ku za komunální odpad o 48 korun, nově tedy 
bude poplatek činit 828 Kč na osobu za kalen-
dářní rok. Důvodem je navýšení skutečných 
nákladů za nakládání s odpady, které město 
Svitavy hradí společnosti LIKO SVITAVY, a.s. 
Navýšení oproti roku 2021 je způsobeno zvý-
šením vstupních nákladů (odstranění odpadu, 
mzdové náklady, třídění odpadů, zvýšení PHM, 
mýtné). Rozdíl mezi skutečnými náklady, které 
dosahují výše 852 korun na osobu a rok, a po-
platkem za komunální odpad, činí 24 korun na 
osobu a rok. Tento rozdíl bude kryt z příjmů 
města, které získává od kolektivního systému 
EKO-KOM, a. s., za vytříděné složky komunál-
ního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy), které 
občané v průběhu roku odložili do kontejnerů 
na separovaný sběr. Poplatek lze zaplatit pou-
ze jednorázově na celý rok v období od 3. led-
na do 30. června 2022. Informace k úhradě 
poplatku lze získat u pracovnic odboru život-
ního prostředí Jany Alexové a Lenky Štarma-
nové. Ostatní poplatky, tedy místní poplatek ze 
psů, místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství a místní poplatek z pobytu, zůstanou  
i pro příští rok ve stejné výši, jaké dosahovaly  
v roce 2021.     Vít Baránek, Kateřina Kotasová

101. narozeniny 

Paní Marie Dědičová oslavila 11. prosince 
úctyhodných 101 let. Přejeme jí hlavně pevné 
zdraví a spoustu elánu.          Kateřina Kotasová
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Kam s vánočními  
stromky?
Odstrojené vánoční stromky, prosím, ukládejte 
vedle kontejnerů na komunální odpad (nádoby 
o objemu 1100 litrů), nikoliv vedle popelnic tak, 
aby byl možný jejich samostatný odvoz společ-
ností SPORTES Svitavy s.r.o. Ve vybraných loka-
litách, zejména na sídlištích a více obydlených 
městských částech, budou přistaveny velkoob-
jemové zelené kontejnery na BIO odpad. Dů-
kladně odstrojené vánoční stromky v tomto 
případě ukládejte přímo do těchto velkoobje-
mových kontejnerů! Děkujeme všem občanům 
za udržení pořádku kolem kontejnerů.             

Vít Baránek

Vodné a stočné pro rok 2022  
zůstane ve stejné výši
 V listopadu projednalo vedení města Svitavy  
s provozovatelem vodovodu a kanalizace, spo-
lečností Vodárenská Svitavy s.r.o., ceny vodné-
ho a stočného pro rok 2022. Ty následně v pro-
sinci schválila rada města a také členská schů-
ze dobrovolného svazku obcí Skupinový 
vodovod Svitavy. 
Bylo schváleno, že v roce 2022 nedojde k na-
výšení cen, ty tedy budou na stejné úrovni jako 
v roce 2021: vodné ve výši 37,96 Kč/m3 s DPH; 
u vody odvedené k čištění (stočné) ve výši 
45,21 Kč/m3  s DPH. Cena v našem městě tak 
zůstane podprůměrná ve srovnání s cenami  

v celé České republice.  Ceny pro vodné jsou 
platné i pro obce zásobované v rámci Skupino-
vého vodovodu Svitavy (Javorník, Kamenná 
Horka, Karle, Koclířov a Vendolí).

Jaromír Hurych
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Monitorujeme místa odpadů 
Informujeme vás, že i v roce 2022 budou z naší 
strany prováděny kontroly míst, kde je občany 
odkládán komunální a tříděný odpad. Kontroly 
jsou prováděny za pomocí fotopastí, mobilních 
kamer nebo fyzickou kontrolou strážníka v ur-
čeném místě. Cílem je zejména snaha o zame-
zení odkládání odpadů, které do sběrných 
nádob nepatří. Upozorňujeme všechny občany, 
že na běžný komunální odpad má každý svoji 
popelnici nebo využívá kontejnerové stání pro 
určený blok domů či bytů. Není tedy možné 
odkládat komunální odpad, kde se komu zlíbí. 
Naopak, separovaný odpad jako papír, plast 
atd., je možné odkládat na místech k tomu při-
způsobených. V rámci přestupkového řízení 
bylo v minulém roce pokutováno několik osob, 
které odpad neoprávněně odložily. 

Měření rychlosti v roce 2022   
V roce 2022 byla městské policii ze strany Po-
licie ČR schválena místa pro měření rychlosti  
v katastru obce Svitavy. V rámci informovanos-
ti všech občanů uvádíme ulice, kde je měření 
povoleno a v letošním roce bude z naší strany 
prováděno. Jedná se o ulice Poličská, Pražská, 
Olbrachtova, Brněnská, U Dolního rybníka,  
U Stadionu, M. Horákové, Riegrova, Hlavní, 
Lanškrounská a Jana Želivského. Dle platné 
legislativy může strážník městské policie měřit 
jen na místech schválených Policií ČR. Nelze 
tedy měřit rychlost na jiných místech ve městě, 
byť by to situace i mnohdy vyžadovala.

Placení parkovného ve městě
V měsíci lednu 2022 nabývá účinnosti a plat-
nosti nové Nařízení Rady města č. 6/2021, kte-
rým se vymezují oblasti města, v nichž lze ko-
munikace nebo jejich určené úseky užít ke 
stání silničního motorového vozidla pouze za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpi-
sy. Zároveň byl také schválen nový ceník úhra-
dy za parkovací lístek zakoupený prostřednic-
tvím parkovacích automatů nebo prostřednic-
tvím elektronické platby a za parkovací 
známku ve Svitavách. Celé znění nařízení  
a ceníku najdete na webových stránkách měs-
ta. Ve Svitavách se jedná se o tyto placené lo-
kality: náměstí Míru a okolní ulice Vojanova, 
Nerudova, Jiráskova a parkoviště v ul. U Ne-
mocnice a ul. Kollárova - u polikliniky. V sou-
časné době prověří strážník městské policie 
platnost vašeho parkování prostřednictvím 
načtení registrační značky vašeho vozidla  
nebo fyzickou kontrolou parkovacího lístku.  
V případě neuhrazení parkovného vytiskne 
strážník výzvu, kterou umístí na vozidlo, příp. 
věc oznámí správnímu orgánu nebo v případě, 
že se řidič dostaví na místo, může věc řešit  
v příkazním řízení.

Pomoc strážníků u zásahu RZS  
Dne 4. 12. v 01.30 h byli strážníci městské po-
licie požádáni o asistenci pro RZS v ul. Kijev-
ská, kde se posádka RZS potýkala se zraně-
ným a agresivním mužem. Hlídka na místě 
poskytla zdravotníkům pomoc při zklidnění 
muže, který pod vlivem alkoholu rozbil rukou 
skleněnou výplň dveří. Strážníci poskytli do-
provod záchranářům v sanitce při převozu 
muže do nemocnice.                 Rostislav Bednář

Školní jídelna má novou ředitelku
Ve vedení Internátní školní jídelny Svitavy kon-
čí začátkem nového roku Vlasta Sedláková. Od 
5. ledna 2022 ji v pozici vystřídá nová ředitelka 
Svatava Ouřetská.
Paní Sedláková měla chod jídelny na starosti 
přes dvacet let a nechala za sebou velký kus 
práce. Ať už co se interiéru jídelny či skladby 
jídelníčku týče. „Samozřejmě jsme chtěli jít  
s dobou a připravovat zdravější jídla tak, jak je 
dnes trendem. V přípravě jídel například ome-

zujeme sůl či zařazujeme ryby a lehká masa. 
Nejoblíbenější ale stále zůstávají u strávníků 
svíčková, špagety nebo kuřecí nugetky.“  
A co v jídelně chutná jí? „Mám od nás ráda 
všechno, ale pokud bych si měla vybrat jedno 
jídlo, bylo by to pečené kuře. To patří mezi fa-
vority i u dětí.“ 
Paní Sedlákové i touto cestou velice děkujeme 
za její přínosnou práci a přejeme mnoho poho-
dy v další životní etapě.         Kateřina Kotasová

Vítání občánků
V sobotu 4. prosince 2021 přivítal MUDr. Harald 
Čadílek mezi nové občany našeho města tyto 
děti:
Natálie Moravcová, Matyáš Kavalír, 
Mikuláš Daniš, Ema Ebringerová, 
Vanessa Šmídová, Viola Skácelíková, 
Adam Latislav, Karin Hynková
Pokud má vaše dítě trvalý pobyt v našem měs-
tě a chtěli byste své miminko nechat slavnostně 
přivítat do života v něm, kontaktujte, prosím, 
místní matriční úřad (tel. 461 550 411, 461 550 
412 nebo 731 677 735, popř. e-mail: matrika@
svitavy.cz). Narozené děti nejsou zvány automa-
ticky, ale na základě projevení zájmu ze strany 
jejich rodičů.                        Renata Johanidesová

 rok 2022 Kč/m3  
bez DPH

Kč/m3 
s 10% DPH

vodné 34,51 37,96

stočné 41,1 45,21

vodné + stočné 75,61 83,17
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Sezení na více  
židlích
Jsou to 4 roky, kdy voliči vyslali do Parlamentu 
ČR Ing. Kytýra, tehdejšího jednatele SPORTE-
Su. Radní, v čele se starostou, neváhali a téměř 
okamžitě jej odvolali z této funkce. Před dvěma 
měsíci se panu Šimkovi podařilo rovněž uspět 
a získat ve volbách post poslance Parlamentu 
ČR. Ouvej, situace na první pohled podobná, 
ovšem přístup zcela odlišný.
Kumulace funkcí není dobrá věc. Lze si jen ob-
tížně představit, že máte několik zaměstnání 
a vše stíháte vykonávat s potřebným a očekáva-
ným nasazením. A to pan Kytýr byl tehdy jen 
jednatelem a radním města. Dnes v intencích 
stejného postupu starosta Šimek, sedící na ně-
kolika židlích zároveň, namísto rezignace na jed-
nu z nich, přichází s originálním řešením. Nechá-
vá si zvolit druhou místostarostku a nadále chce 
zastávat všechny funkce kam byl zvolen. Prostě 
někdo je mimořádně výkonným. Někdo by si 
myslel, že existují mantinely. Opak je pravdou.
Pan Šimek by si měl vybrat, zda chce být po-
slancem nebo starostou města. Obojí zkrátka 
nelze dělat na 100%.

Vojtěch Fadrný, zastupitel města

Kumulace funkcí
Kumulace uvolněných veřejných funkcí je jed-
noznačně ŠPATNĚ. Na prosincovém zastupitel-
stvu se řešila otázka zvolení stávajícího staros-
ty města do funkce poslance Parlamentu Čes-
ké republiky, a s tím spojen návrh na vznik 
druhého místostarosty města Svitavy. Všichni 
víme, že nelze dělat dvě významné veřejné 
funkce zároveň a dobře. Na zastupitelstvu jsme 
návrh Sdružení pro město Svitavy podpořili 
a vnímáme, že je to řešení do komunálních vo-
leb v říjnu 2022. Žijeme v hezkém městě, žije 
se nám v něm dobře, a to je i o budoucí práci 
vedení města.

Za všechny zastupitele hnutí ANO vám přeji, ať 
následné vykročení do nadcházejícího roku 
2022 je optimistické a naplní vaše očekávání. 

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

Přispějte  
do Tříkrálové sbírky
Na prosincovém zastupitelstvu nám byly před-
loženy výroční zprávy organizací ze sociální 
oblasti působící na území našeho města. Při 
jejich čtení vždy s údivem hledím, kolik lidí vě-
nuje svoji energii potřebám druhých. Všichni 

ZE ZASTupITElSkýCh lAvIC

tito pracovníci a dobrovolníci zaslouží obdiv 
a velké poděkování. Teď o to víc, neboť v před-
chozích téměř dvou letech bylo toto úsilí znač-
ně zkomplikováno. Ve Svitavách je péče o ne-
mocné a potřebné komplexní, navíc se neustá-
le vyvíjí. Příkladem je nedávný vznik charitní 
domácí ošetřovatelské a paliativní péče. Kromě 
osobní podpory (např. pomoc staršímu nebo 
nemocnému sousedovi) může každý z nás po-
moci i finančně. Tak jako třeba teď v lednu pří-
spěvkem do Tříkrálové sbírky (více na https://
svitavy.charita.cz/). Každá pomoc nese své 
ovoce.
Za celé Sdružení pro město Svitavy děkuji těm, 
kteří svoji pomoc potřebným berou jako samo-
zřejmost. Je to jedna z hodnot, kterou zastává-
me nejen ve SPMS. 

Antonín Benc, zastupitel za SPMS

Děkujeme  
všem za spolupráci a podporu, do roku 2022 
pak přejeme  zdraví, pohodu a štěstí v kruhu 
blízkých. Libor Zelinka a Lidmila Kružíková, 

zastupitelé za KSČM

Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním 
novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodné-
mu vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých 
politických subjektů v aktuálním složení Zastu-
pitelstva města Svitavy. Texty příspěvků nepro-
cházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Z jednání rady
Rada na svém 37. zasedání 
dne 15. listopadu 2021 mj.:
•	 schválila uzavření smlouvy o dílo s Ředitel-

stvím silnic a dálnic ČR a Společností pro 
stavbu I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov 
na zahájení výstavby obchvatu města;

•	 schválila uzavření objednávek se společnos-
tí SPORTES na opravu dešťové kanalizace  
v Urnovém háji, opravu dešťové kanalizace  
v ulici Na Výsluní a objednávku na opravu 
lesní cesty ke Sluneční stráni.

Rada na svém 38. zasedání 
dne 22. listopadu 2021 mj.:
•	 se seznámila a vzala na vědomí zprávu  

o dopravní situaci ve městě za období říjen 
2020 – listopad 2021,

•	 schválila plán práce Rady města Svitavy na 
rok 2022 a doporučila Zastupitelstvu města 
Svitavy plán jednání zastupitelstva na rok 
2022,

•	 schválila uzavření nových ročních nájemních 
smluv na zrekonstruovaný byt na náměstí Míru 
a na dva byty ve Větrné ulici ve Svitavách,

•	 schválila uzavření smluv se společností 
Sportes souvisejících s provozem Multi-
funkční sportovní plochy – poskytnutí chla-
zení pro zimní sezónu 2021/2022, podnájem 
elektrické rolby pro úpravu ledu a nájem 
ořezávačky okraje ledové plochy;

•	 schválila a předala osvědčení paní Marii Gr-
melové (volební strana Sdružení pro město 
Svitavy) k nastoupení do zastupitelstva na 
uprázdněný mandát, který vznikl po úmrtí 
pana Radoslava Fikejze.

Rada na svém 39. zasedání 
dne 29. listopadu 2021 mj.:
•	 schválila vypsání výběrového řízení na získá-

ní nájmů bytů v domech v Alešově a Roky-
canově ulici,

•	 schválila mimořádné odměny ředitelkám  
a ředitelům příspěvkových organizací zřizo-
vaných městem a také schválila mimořádné 
odměny všem ředitelům a ředitelkám škol  
a školských příspěvkových zařízení za 2. po-
loletí roku 2021,

•	  schválila zahájení výběrového řízení veřejné 
zakázky na stavební práce související s de-
molicí objektu nevyužívaného skladu v těsné 
blízkosti zahrad Svatého Vincence z Pauly 
vedle Langerovy vily.                                 (red)

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 ho-
din, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————
1.–2. 1. MUDr. Petr Doležal 
Svitavy, U Stadionu 1207/42, 461 532 253
8.–9. 1. MUDr. Barbora Komárková 
M. Třebová, Svitavská 36, 734 113 860
15.–16. 1. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
22.–23. 1. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
29.–30. 1. MUDr. Anežka Librová 
M. Třebová, Kom. 1417/22, 461 312 484
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
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MŠ Sokolovská
Rozsvícení stromečku na Pražské

Dne 25. listopadu se u nás na Sokolce usku-
tečnilo historicky první rozsvícení vánočního 
stromu v režii školkáčků a prvňáčků. Děti si 
připravily pro své rodiče pásmo vánočních ko-
led a básniček. Slavnostní chvíli jim zpříjemnil 
teplý punč a cukroví, které si společně samy 
připravily. Každý mohl pošeptat své tajné přání 
Ježíškovi schovanému v labyrintu. Děti si kres-
lily svá přání na vánoční ozdoby, kterými ozdo-
bily strom splněných přání. Nakonec přišel na 
řadu ten okamžik – společně jsme rozsvítili 
vánoční strom. A to není vše! Celá akce byla 
obohacena o dobročinnou akci – sbírku pro psí 
útulek v Lačnově. Díky štědrosti všech účast-
níků se vybralo celkem 9096 korun. Na tuto 
sbírku navázali naši školáci…
Chtěla bych všem poděkovat za podporu, pří-
zeň a pomoc v roce 2021 a ze srdce za všech-
ny ze Sokolky popřát do nového roku hodně 
zdraví a spokojenosti.          Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Všimli jste si změn v družině na Felberce?

Letos jsme začali s velkou změnou aktivit.  
Mám dobrý pocit, že se nám vše daří podle 
plánu a že se k nám už dostaly první kladné 
ohlasy ze strany rodičů. Přesto jsme si vědomi, 
že je před námi ještě dlouhá cesta k tomu, aby-
chom družinu zcela přetvořili podle součas-
ných trendů v zájmovém vzdělávání. V první 
řadě si uvědomujeme, že nejen školu, ale  
i družinu dělají lidé, a pokud vychovatelé děla-
jí svou práci s láskou, je to znát. Důležitou roli 
však hraje i prostředí. V případě, že se nám 
podaří uspět při výběru projektů v rámci inte-

grovaného operačního programu, plánujeme 
vytvořit nové funkční prostory. Když k tomu 
navíc přidáme podnětné aktivity, splníme tak 
přání našich dětí, které jsme si vybrali jako  
motto: Do družiny chodit nemusím, ale chci.                                       

Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Roboti nejsou jen hračky

Další kalendářní rok zahajujeme se zbrusu no-
vým vybavením. V naší škole se již dlouho  
a systematicky věnujeme rozšířené výuce in-
formatiky. Také robotika je nám vlastní již mno-
ho let. Například u nás pracuje klub mechatro-
niky  s názvem Školní robotika, který je zaštítě-
ný Asociací pro mládež, vědu a techniku. Klub 
má na kontě i několik úspěchů v celostátních 
robotických soutěžích.
Naše aktivita je kladně hodnocena i svitavský-
mi firmami, které nám pravidelně vypomáhají 
sponzorskými dary na rozvoj této činnosti. 
Navzdory současné invazi různých robotických 
hraček a dětských stavebnic na české školy si 
držíme vysoký standard výuky. Pro různé roč-
níky jsme pořídili rozdílné, kvalitní pomůcky. 
Výuka je pro žáky celkem náročná, ale výho-
dou je, že se děti seznamují s mechanickými 
možnostmi strojů a zařízení. Současně se je učí 
postupně programovat. Různorodost našich 
pomůcek jim pak dává univerzální dovednosti 
využitelné v praxi.                          Jakub Velecký

ZŠ Sokolovská
Štědrý prosinec…

Konec kalendářního roku byl u nás opravdu 
štědrý. Uspěli jsme v grantové výzvě O2 Chyt-
rá škola. Díky nadačnímu příspěvku ve výši 99 
725 Kč bude mít naše škola k dispozici inter-
aktivní učebnice přírodních věd s virtuální rea-
litou Vividbooks. Pro tři třídy bude zajištěn pre-
ventivní program určený rizikům online prosto-
ru a pořídíme 10 robotických pomůcek. Druhou 
věcí, která se nám povedla, bylo zapojení naší 
školky i školy do charitativní sbírky pro psí útu-
lek v Lačnově. Tuto sbírku jsme zahájili 25. lis-
topadu při „Rozsvícení stromečku na Pražské“ 
a zdárně jsme pokračovali během mikulášské 

nadílky ve škole. Vybrali jsme částku 16 905 Kč, 
za kterou získá útulek vyhřívanou podložku, 
vyhřívané misky, granule a pamlsky. Jsem moc 
ráda, že se nám podařila správná věc. Společ-
ně jsme se v duchu adventu s vůní punče  
a perníčků spojili a zapojili se do pomoci opuš-
těným pejskům.                          Alena Vašáková  

ZŠ T. G. Masaryka

Základní umělecká škola
Naše poděkování
Při organizování a realizaci posledních vystou-
pení školy jsme si ověřili, že pokud máte dobré 
spolupracovníky, lze zvládnout vše. Zpřísňující 
opatření a karantény přelévající se přes školní 
třídy nás vedly ke hledání nových způsobů, jak 
prezentovat výsledky naší práce. Díky šikov-
nosti a vstřícnosti zaměstnanců SKS se poda-
řilo všechna vystoupení odvysílat formou stre-
amu a nahrané koncerty můžou zájemci zhléd-
nout ještě za záznamu. Odkazy na vystoupení 
bicích nástrojů se zpěvem z 19. 11. pod ná-
zvem Kontrasty, na Adventní koncert ze 28. 11. 
i Vánoční koncert z 5. 12. naleznete na webo-
vých stránkách školy v části Aktuality. 
Poděkování patří také všem rodičům, kteří  
s námi společně děti připravili a pomohli nám 
organizačně vše zvládnout. V neposlední řadě 
patří dík také našim učitelům, kteří dle aktuální 
situace v počtech žáků upravovali repertoár  
a pokud již nešlo jinak, svoji hrou podpořili na-
studované skladby. Nevíme, co přinese nový 
rok ve znamení dvojek, ale v zušce jsme si vy-
zkoušeli, že jsme schopni společně najít nové 
cesty ve výuce i při prezentaci naší školy. 

Renata Pechancová

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Svitavské gymnázium uspořádalo v listopadu  
v pořadí již 52. ročník basketbalového turnaje 
„O pohár 17. listopadu“. Jde pravděpodobně  

ZE SvITAvSkýCh škOl
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Svitavy mají  
novou autorku 
Studentka svitavského gymnázia Eliška Trobo-
ková se zařadila mezi desítky autorů ze Svitav, 
kteří napsali a vydali svou knihu. Během loc-
kdownů, které v minulých měsících postihly 
naši zemi, napsala knihu s názvem Zaprodaný 
cit. Gymnazistka, která aktuálně míří k maturitě, 
je podepsána uměleckým pseudonymem Ella 
Trobok. „Příběh se odehrává v zemi zvané Myo-
soté, která zamrzla na přelomu mezi 18. a 19. 
stoletím. Pojednává o mladé dívce, které rodiče 
předurčili, kudy její život povede. Ona si však 
jejich volbou není zcela jistá, jelikož její nastá-
vající nerespektuje její feministické názory,“ 
naznačuje mladá autorka zápletku příběhu. 
Další události se dostanou do pohybu, když do 
Myosoté přijede dávný přítel, který má na vyja-
dřování hlavní hrdinky zcela odlišný pohled.
Kniha se aktuálně nachází v nakladatelství Po-
inta a čeká na spuštění předprodeje, který vy-
pukne 18. ledna 2022. „Předprodej trvá 30 dní, 
během tohoto období se musí vybrat určitá 
částka, z níž se uhradí veškeré náklady na kni-
hu,“ vysvětluje mladá autorka. A jak ji můžete 
podpořit? Nejlépe na stránkách nakladatelství 
Pointy a za podporu si vyberete jednu z od-
měn… Více informací najdete na https://bit.ly/
KupZaprodanyCit.                                           (red)

ZE SvITAvSkýCh škOl

o jeden z nejstarších basketbalových turnajů  
v naší zemi. Jen vloni turnaj neproběhl, letos 
měl namále, přesto se ho za účasti čtyř týmů 
podařilo uspořádat. Vždy šlo o klání mezi ško-
lami, letos jen mezi třídami svitavského gym-
názia. V turnaji zvítězil tým 4. B.
Studenti školy se opět zapojili do soutěže 
„pIšQworky“. Po školním kole a online mezi 
školní soutěži postoupily do regionálního finá-
le týmy oktávy a kvinty.
Na svitavském gymnáziu proběhlo v listopadu 
za přímé účasti místopředsedy společnosti 
MENSA P. Mazala tradiční testování IQ – stu-
dentů školy i zájemců z řad veřejnosti. Ti, kteří 
dosáhnou IQ 130 a více, obdrží automaticky 
členství ve společnosti MENSA a v případě ma-
turantů také bonusy při přijímacím řízení na 
vysoké školy.                                       Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii

Pro studenty obchodní akademie byla uspořá-
dána tradiční soutěž “Staré řecké báje a pověs-
ti”, letos netradičně soupeřily dvě třídy – 1. A  
a 2. A, která kvůli distanční výuce nemohla sou-
těžit vloni. Vítězem se stalo družstvo s příznač-
ným názvem “Bohyně” z 1. A. Ani letos nechy-
běla ochutnávka božského nektaru a many. 
V rámci vzdělávacího programu „MŮŽEŠ POD-
NIKAT“ absolvovali v listopadu studenti ob-
chodky  letos již třetí besedu s úspěšným pod-
nikatelem. V projektu mají možnost setkat se 
zejména s regionálními podnikateli, kteří ob-
vykle předávají recept na úspěch, zkušenosti 
z podnikání a rady, jak začít, jakých chyb se 
vyvarovat a na co nezapomínat. Posledním 
hostem „třeťáků“ byl Jiří Volenec, jednatel  
z královéhradecké firmy QTS.           Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Zdravka informuje

Po více než deseti letech připravuje SZŠ nový 
web. Důležitou součástí prezentace jsou foto-
grafie ze života školy. Současná pandemická 
situace nám fotografování zkomplikovala, ale 
doufáme, že se nový web bude líbit uchaze-
čům, studentům, absolventům i veřejnosti. 

Jako malou ukázku publikujeme jednu z foto-
grafií paní Terezy Jirouškové, která v úterý  
30. listopadu vše dokumentovala.
V sobotu 22. ledna se uskuteční poslední den 
otevřených dveří pro uchazeče o studium ve 
školním roce 2021/22. Srdečně zveme všech-
ny zájemce na prohlídku školy.    Radim Dřímal

SOU Svitavy
Zkoušky svářečů, máme instagram

Ve středu 1. prosince proběhly v SOU Svitavy 
závěrečné odborné zkoušky svařování  
v ochranné atmosféře metodou MAG, kde žáci 
3. ročníku, obor Strojní mechanik, zúročili vě-
domosti a zkušenosti v této disciplíně za celou 
dobu studia. 
Škola má nový instagramový účet, kde můžete 
sledovat a sdílet naše aktivity.  Podpořte naši 
školu na instagramovém účtu - www.instagram.
com/sou.svitavy.           Alice Štrajtová Štefková

Jak to vidí mladí
Co je pro nás důležité?

Pro každého člověka 
je životě důležitého 
něco jiného. Já a moji 
spolužáci jsme pře-
mýšleli, co je pro nás  
v našem životě pod-
statné. Na některých 
věcech záleží všem 
věkovým kategoriím  
a některých záleží jen 
nám náctiletým. 

Pro mě jsou v tuto dobu velmi důležité známky, 
protože se blíží pololetní vysvědčení a pro nás 
osmáky je důležité. Ovlivní to přijímací zkoušky 
na střední školy. 
Kromě známek mi hodně záleží na poslouchá-
ní hudby a mých koníčcích, u kterých se umím 
odreagovat. Např. hrou na klávesy, u kterých si 
skládám své melodie. 
Důležitá je taky psychická pohoda a zdraví. To 
nejpodstatnější, a na tom se shodují i moji spo-
lužáci, jsou přátelé a rodina, protože nám na 
nich hodně záleží.
Mezi další důležité věci patří: sebevědomí, pro-
tože nám to umožní uspět v náročných situa-
cích. 
Další příklady jsou: sociální sítě (Instagram  
a Tik Tok), oblíbené sporty (například basket-
ball nebo fotbal), filmy a seriály. Někdo si každý 
den dopřává pravidelnou dávku Netflixu, jiný 
zase spánek. Další jsou rádi za zábavu, jiní jsou 
milovníci dobrodružství. Mazlíčci, se kterými 
trávíme volné chvíle, nám do života přináší ra-
dost a neumíme si bez nich svůj život předsta-
vit. A možná vás to překvapí, ale pro nás jsou 

důležitá třeba i česká jídla, na která jsme od-
malička zvyklí, například krupičná kaše, kuřecí 
řízek nebo knedlo-vepřo-zelo. Ale často nás 
uvidíte i s brambůrky a energeťáky. 
Nakonec bych ráda řekla, že teď v této corona-
virové době je pro nás nejhlavnější zdraví.
Tak takhle to vidím já a moji spolužáci. 

Tereza Dvořáková, 8.A,  
Základní škola Svitavy, náměstí Míru 73

Líbí se vám nová rubrika Jak to vidí  
mladí? Napište nám svůj názor. Mailová 
adresa je souteze@svitavy.cz. Děkuje-
me! Jednomu vylosovanému pisateli 
pošleme malý dárek.
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SVČ Tramtáryje
————————

Středisko volného času
Purkyňova 284/1
732 418 174
svc@svitavy.cz
www.svc.svitavy.cz

Vážení přátelé, kolegové, kamarádi,
nový rok se nezadržitelně blíží na svou pozici, 
kde bude dlouhých 365 dní. Máme za sebou 
opět těžké období, kdy jsme se v létě nadech-
li, načerpali síly, jako bychom tušili, že nás čeká 
velice náročný podzim. I nás, Středisko volného 
času, složitá epidemická situace ovlivňuje snad 
na každém kroku. Několik plánovaných akcí 
jsme museli během podzimu zrušit. Už potřetí 
odkládáme přenášku o závislosti na internetu. 
Doufejme, že se nám tato zajímavá přednáška 
podaří uskutečnit v nejbližším možném termí-
nu. V nadcházejícím roce nás čeká spoustu 
výzev a nových příležitostí. Střádáme plány na 
rekonstrukci budovy SVČ, těšíme se na nový 
povrch zpevněných komunikací na dopravním 
hřišti a táborový srub na Svratouchu dostává 
uvnitř krásný nový dřevěný obklad. Plánů máme 
skutečně hodně, nezbývá nám všem doufat, že 
se všechny plánované akce podaří uskutečnit. 
Přejeme vám hodně pohody a pevné zdraví  
v roce plném dvojek.               Ondřej Komůrka

MC Krůček
Vážení a milí,

s blížícím se koncem roku 2021 chceme vám 
všem – našim členským rodinám, návštěvní-
kům našich akcí, našim dobrovolníkům, příz-
nivcům i podporovatelům (nejen finančním) 
poděkovat za vaši přízeň, podporu a důvěru, 
kterou jste do nás v tomto dalším nelehkém 
roce vložili. Jsme vděčni za každý den, který 
jsme pro vás mohli mít otevřeno a nabízet vám 
naše aktivity. Věříme, že v příštím roce se situ-
ace zlepší a že rok 2022 bude konečně zase 
bez omezení a budeme ho moci prožít ve zdra-
ví a pohodě. Po novém roce pro vás otevřeme 
v pondělí 3. ledna, těšit se můžeme mimo jiné 
na nové kluby! Sledujte, prosím, náš facebook 
https://www.facebook.com/mckrucek. i webo-
vé stránky www.kruceksvitavy.cz, kde najdete 
vždy aktuální informace. 
Celý tým Krůčku vám přeje šťastný nový rok 
2022 a v něm hlavně mnoho prostoru pro růst! 
Třeba právě s Krůčkem...     Kateřina Burešová

Klub seniorů
11. / út / 13:00 / před MMG Svitavy
Komentovaná prohlídka městského muzea
Návštěva výstavních prostor. S ohledem na epi-
demiologická opatření, týkající se omezení 
počtu osob  na akcích, je nutné svou účast pře-
dem nahlásit na tel. 724 360 060 nebo 605 072 
475. Pouze pro členy klubu! Sledujte, prosím, 
vývěsky a internetové stránky klubu. 

Vánoční tvoření ve Světlance

Současná situace aktivní spolupráci příliš ne-
přála, ale přesto se uskutečnila další společná 
akce členek klubu seniorů a Světlanky – centra 
denních služeb pro dospělé. Tentokrát se kli-
enti centra s nadšením pustili do vyrábění vá-
nočních stromečků. Seniorky pomohly radou 
a svými bohatými zkušenostmi. Pro všechny to 
byl příjemně strávený předvánoční čas a těší 
se na další setkání.
Milé seniorky a senioři, přejeme vám hodně 
zdraví, štěstí a pohody v roce 2022! 

Milena Brzoňová 

Svaz postižených  
civilizačními chorobami
Vážení přátelé,
nový rok 2022 právě začíná. Věříme, že jste vá-
noční svátky prožili v klidu a v kruhu svých nej-
bližších. Do nového roku vám přejeme štěstí, 
lásku, porozumění a hlavně pevné zdraví. Pře-
jeme si, aby nám tento rok ukázal vlídnější tvář 
a umožnil nám osobní setkávání. O všech ak-
cích vás budeme včas informovat prostřednic-
tvím úsekových důvěrníků, webových stránek 
a informačních nástěnek.  

Za výbor ZO SPCCH Marie Grmelová

Pionýrská skupina Vysočina
Pionýrský bowling
Jsme velmi rádi, že i za současné situace se po 
dvou letech opět povedlo připravit podzimní 
bowling, který již tradičně organizuje Pionýrská 
skupina Vysočina Svitavy. Soutěžilo se v tříčlen-
ných týmech a v každém muselo být alespoň 
jedno dítě mladší 15 let. Turnaj tak byl ideální 
pro rodiny s dětmi, kamarády z oddílu nebo 
kohokoliv, kdo má rád bowling. Ti, kterým se 
hra zrovna nepovedla, měli šanci uspět kromě 
bowlingu i v hrách šikovnosti a zručnosti nebo 
v paměťové hře. Každý ze všech 15 týmů vyhrál 
sladkou odměnu, diplom a pro vítěze byly při-
praveny poháry. Všichni, ať už soutěžící, jejich 
fanoušci nebo organizátoři, jsme si užili skvělý 
den plný zážitků.                        Vojtěch Velecký

SpOlkOvá čINNOST vE MĚSTĚ 

Zúčastníte se kurzu
Vystav se chladu?
Koupel v ledové vodě s sebou přináší spoustu 
benefitů, mj. posiluje imunitu, zbavuje stresu, 
zlepšuje kvalitu spánku či dodává energii.  
V sobotu 8. ledna se můžete ve Svitavách zú-
častnit jednodenního kurzu „Vystav se chladu“. 
Důležitou součástí kurzu je práce s nastavením 
mysli, která vám pomůže zvládat chlad, nároč-
né situace či jiný diskomfort. V našem kurzu 
tedy nejde o klasické postupné otužování, ale 
vstup do ledové vody bez tréninku díky kon-
centraci na dech. Potřebná dechová cvičení, 
včetně techniky váženého Wima Hofa, vás na-
učíme v teoretické přípravě, která proběhne 
ještě v teple. Pak se společně vydáváme k Ros-
ničce, kde budete mít možnost vyzkoušet si vše 
rovnou v praxi. Pokud chcete změnit způsob 
vašeho vnímání zimy a nemít ji jako nepřítele, 
přihlaste se na www.efri.cz (cena kurzu je 1500 
Kč). Naučíme vás nořit se do ledové vody s ra-
dostí a uvidíte, že jste silnější, než si myslíte. 
Aktivita je realizována v rámci projektu „MAP II 
a Implementace MAP ORP Svitavy, reg.č.: CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008519“.      Ondřej Raus

Skladník - sklad Svitavy
Pracovní náplň:   
•	 skladování	a	prodej	hutního	materiálu	
•	 dělení	materiálu	určenými	prostředky	
•	 obsluha	VZV	 	

Nabízíme:
•	 zaměstnání	na	hlavní	pracovní	poměr
•	 práci	v	jednosměnném	provozu
•	 mzda	po	zapracování	od	140	Kč/h
•	 sleva	na	firemní	služby,	zboží	a	výrobky
•	 příspěvek	na	stravování
•	 nástup	možný	ihned	nebo	dle	dohody

Požadujeme:  	 	 	
•	 zodpovědnost,	pracovitost,	samostatnost
•	 praxe	v	obsluze	VZV	výhodou

Kontakt:
Ing. Jandl Bedřich,	Hálkova	1577/1,	Svitavy	
tel.:	461	531	367,	e-mail:	jandl@atomsteel.cz

ROHLÍK NOVĚ VE SVITAVÁCH!ROHLÍK NOVĚ VE SVITAVÁCH!
VYZVEDNĚTE SI NÁKUP V ROHLIK POINTU.

DOPRAVA JE ZDARMA

ROHLÍK NOVĚ VE SVITAVÁCH!

PROČ NAKOUPIT S ROHLIK POINTEM?
Doprava zdarma
Vhodné pro chlazené i mražené potraviny
Bezkontaktní vyzvednutí a žádné fronty
Vyzvedněte během 3 hodin od přijetí SMS

Nákup od 100 Kč

KDE ROHLIK POINT NAJDETE?
Větrná 662/2, Lány, 568 02 Svitavy

KDE ROHLIK POINT NAJDETE?
Větrná 662/2, Lány, 568 02 Svitavy

Více na www.rohlik.cz/tema/rohlikpoint
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kulTuRA

Kalendář akcí 2022 
3.  / po / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a hosté: 
Novoroční koncert
Koncert KPH. Moravské klavírní trio vzniklo  
v roce 1997 a za dobu své existence absolvo-
valo stovky koncertů v ČR i v zahraničí. Kromě 
klasického triového repertoáru je stěžejní čin-
ností souboru spolupráce tria s operními sólis-
ty všech hlasových kategorií (Štefan Margita, 
Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Andrea Tögel 
Kalivodová aj.), pro něž vznikla z pera violon-
cellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního 
koncertně prováděného světového operního a 
operetního repertoáru. Vstupné: 250 Kč / KPH 
150 Kč.

8.  / so / 20:00 / klub Tyjátr 
Sunflower Picnic I
Nová metalová akce ve Svitavách. 
Uvidíte skupiny: 
PROLAPSED (Hlinsko)
SCELETONS (Hradec Králové)
TRIGONUM MORTIS (Vysoké Mýto)
H47E U5 (Vysoké Mýto)
Vstupné: 150 Kč.

9. / ne / 16:30 / náměstí Míru
Tříkrálový průvod
V 16.30 hodin vypukne vítání králů na náměstí 
Míru u stromečku. Putování za hvězdou do Čer-
veného kostela sv. Josefa. Program pod hes-
lem "Napřimte se a zdvihněte hlavy". Srdečně 
zvou: Muzejní historický klub Záviš a Římsko-
katolická farnost Svitavy.

10. / po / 18:00 / městská knihovna
Filmový klub: Já, Simon  
(knižní předloha Becky Albertalli)
Šestnáctiletý Simon už nějakou dobu ví, že je 
gay, ale ještě není připravený sdělit to okolnímu 
světu. Filmová adaptace bestselleru Becky Al-
bertalli „Probuzení Simona Spiera“ se citlivě 
věnuje tématům jako je coming out a hledání 
vlastní identity dospívající mládeže. Režie: Greg 
Berlanti. Hrají: Nick Robinson, Katherine Lang-
ford, Josh Duhamel, Jennifer Garner. Večerem 
provází Michal Kadlec.

12. / st / 13:00-16:00 / městská knihovna
Kroužek na podporu digitální gramotnosti
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá  
v prostorách knihovny každou sudou středu 
kroužek na podporu digitální gramotnosti. Ur-
čen je pro děti od 10 let, náplní je práce s virtu-
ální realitou a jiné aktivity. Vstup je volný od 13 
do 15 hodin. 

12. / st / 17:00 / městská knihovna
Fantasy klub
Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy 
a komiksových novinek se budeme věnovat 
především populární karetní hře Pokémon: Tra-
ding Card Game. Ukážeme vám úplné základy, 
vysvětlíme princip hry a vše si vyzkoušíme na 
ukázkových hrách. Vítáni jsou pochopitelně jak 
děti, tak jejich rodiče. Pokémon: TCG je hra pro 

všechny a především menší děti budou pomoc 
rodičů v začátcích potřebovat. Klub vede Mi-
chal Římal z knihkupectví Minotaur.

14.  / pá / 19:00 / klub Tyjátr
Punk ve Svitavách 
Již tradičně vystoupí: Vision days, Volant, Ban-
da. Vstupné: 150 Kč.

15. / so / 10:00–12:00 / městské muzeum
Poradenský den pro výtvarníky
Setkání výtvarníků svitavského regionu a dis-
kuze s odborným lektorem nad přinesenými 
díly. Součástí poradenského dne je také výběr 
prací na výstavu Přehlídka 2022, která bude 
zahájena v sobotu 29. ledna. Pokud se ve svém 
volném čase aktivně zabýváte jakýmkoliv vý-
tvarným oborem, jste srdečně zváni. Konzulto-
vat práce na výstavu přijede malíř a pedagog 
Filip Dvorský.

16. / ne / 6:00–12:00 / plochodrážní stadion
Auto-moto-burza
Přijďte prodat nebo nakoupit to, co se najde na 
půdě, ve sklepě, garáži, ve stodole či dílně. Bur-
za se koná za každého počasí. Vstupné: pro-
dejci 200 Kč, kupující+děti nad 15 let+lidé se 
ZTP+důchodci 30 Kč, parkování zdarma. Infor-
mace na www.burzasvitavy.cz nebo na telefonu 
607 778 500.

18. / út / 19:00 / Fabrika
Lucie Bílá – Recitál
“Mé povolání není něco, pro co se člověk roz-
hoduje, ale pro co se narodí.” Recitál několika-
násobné zlaté slavice Lucie Bílé za klavírního 
doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na 
jedinečný hudební zážitek v podání toho nej-
lepšího hlasu české hudební scény.
Vstupné: 990 Kč (sál) a 950 Kč (balkon). Před-
prodej vstupenek v recepci Fabriky a prostřed-
nictvím sítě SMSTicket (www.smsticket.cz).

19. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme všechny malé i velké kni-
homoly! 

20. / čt / 19:00/  Fabrika
Koncert pěveckého sdružení Dalibor
+ křest knihy
Přijďte na koncert Daliboru, sbormistryně Miro-
slava Ducháčková, součástí bude křest knihy 
Dalibor 50.

22.  / So / 20:00 / klub Tyjátr
Neřež
Skupina Neřež Trio. V současné době vystupu-
je Neřež ve složení Robert Fischmann - flétny, 
bicí, klávesy, zpěv, Vít Sázavský - kytara, basa, 
viola a zpěv, Zdeněk Vřešťál - kytara a zpěv.
Repertoár Neřež je velice pestrý - těšit se mů-
žete na klasické hity od Nerez (Do posledního 
dechu, Já s tebou žít nebudu, Javor), pecky od 

01Svitavský informační 
měsíčník

Neřež (V pořádku, Vlakem na Kolín, Na koni)  
i na několik novinek z repertoáru obnovené 
skupiny Nerez a Lucia, a to v původní interpre-
taci autora Zdeňka Vřešťála. Vstupné: 250 Kč 
předprodej (recepce Fabriky, klub Tyjátr - od 
října 2021), 300 Kč na místě.

23. / ne / 15:00 / divadlo Trám
Studio dell Arte České Budějovice:
Dlouhý, široký a bystrozraký
Nedělní pohádka pro děti. Představení klasic-
kých lidových pohádek vychází z tradice rodin-
ného divadla a z naší dávné potřeby a snahy  
o autentický divadelní zážitek. Naše pohádky 
jsou založeny na prvcích improvizace a přede-
vším na přímé spolupráci s dětmi. Dětem  
a nejenom jim tedy nepřináší naše improvizo-
vané hraní jen známou pohádku, ale i možnost 
aktivně se do děje zapojit.
Scénář a režie: S. Kočvarová, S. Malinková. Hra-
jí: S. Malinková a S. Kočvarová. Vstupné: 80 Kč 
/ 50 Kč rodinné pasy.

24. / po / 10:00 / městská knihovna
S knížkou do života – klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání do 
knihovny. Součástí dopoledního programu 
bude čtení a hraní, představení nových knih. Na 
akci je nutné se přihlásit na email so@booksy.
cz a uvést jméno a věk dítěte. Akce probíhá  
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství od 
raného věku dítěte.

26. / st / 13:00-16:00 / městská knihovna
Kroužek na podporu digitální gramotnosti
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá  
v prostorách knihovny každou sudou středu 
kroužek na podporu digitální gramotnosti. Ur-
čen je pro děti od 10 let, náplní je práce s virtu-
ální realitou a jiné aktivity. Vstup je volný od 13 
do 15 hodin. 

26. /st / 20:00 / Fabrika 
Partička
Pořádá Martin Kapek. Vstupné: 550 Kč. 
Prodej vstupenek: Ticketstream.

28.  / pá / 20:00 / klub Tyjátr
René z Moštárny
“René z Moštárny” hraje řadu let v Letovicích,  
v posledních čtyřech letech je obsazení kape-
ly: klávesové nástroje, kytara ,basová kytara, 
bicí. Kapela hraje jak k poslechu, tak i k tanci 
převzatý repertoár ve vlastní úpravě vycházejí-
cí ostatně jako velká část kapel ze stylu blues. 
(Spálený, Krausberry, Pink Floyd, Buddy Guy, 
Clapton, Kalandra, Eagles a další). 
Vstupné: 120 Kč.

29. / so / 15:00 / městské muzeum 
Přehlídka 2022 a Epidemie a pandemie
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavské-
ho regionu a výstavy o těžkých časech, kdy se 
lidstvo muselo vypořádávat s vlnami epidemií 
a pandemií.
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29.  / so / 20:00 / klub Tyjátr
System of a down revival + Gibbet
Vstupné: 220 Kč předprodej (Fabrika a klub 
Tyjátr), 270 Kč na místě.

31. / po / 19:00 / Ottendorferův dům
Taťjana Medvecká a Kaprálová Quartet 
- čtení dopisů, koncert KPH
Vzpomínka a pocta jedné z nejslibnějších 
osobností skladatelské generace vyrůstající  
v období první republiky, která mnoha jiným 
ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Tuto 
zajímavou osobnost si připomeneme kompo-
novaným programem Kaprálová Quartet ve 
spolupráci s renomovanou herečkou Taťjanou 
Medveckou, v rámci nějž zazní Osmý smyčco-
vý kvartet Kaprálové i ukázky z její bohaté ko-
respondence – Dopisů domů, láskám a přáte-
lům, ze souborné edice korespondence, kterou 
vydala The Kapralova Society. 
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

Workshopy
29. / so / 8:00–16:00 / muzejní dílny
Workshop pletení z pedigu
Workshop je určen zájemcům od 15 let. Do 
světa pletení z pedigu, přírodního materiálu 
původem z jihovýchodní Asie, vás zavede lek-
torka Věra Grossmannová.
Cena 600 Kč za osobu, v ceně výrobní materi-
ál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor, oběd 
a pitný režim. Kontakt: Jitka Olšánová, tel. 734 
809 565, e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.

Výstavy v muzeu
28. 11. 2021–16. 1. 2022
Nad betlémem vyšla hvězda
Výstava betlémů ze Svitavska, Poličska a ze-
jména ze sbírky rodiny Sochorových, která na-
bídne návštěvníkům historické betlémy i nej-
novější práce Martina a Jakuba Sochorových. 
Část výstavy je také věnována dřevěným me-
chanismům, které si zájemci mohou sami roz-
pohybovat kličkou. 

28. 11. 2021–16. 1. 2022
Velký svitavský mechanický betlém
Prezentace zrekonstruované části Velkého svi-
tavského mechanického betlému, který je již 
hotov a rozpohybován v délce deseti metrů.

29. 1.–3. 4. 2022
Přehlídka 2022
Tradiční výstava výtvarníků z celého svitavské-
ho regionu.

29. 1.–27. 3. 2022
Epidemie a pandemie
Mor, cholera, neštovice, covid-19. Výstava  
o epidemiích a pandemiích minulých let i sou-
časné doby.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho 
města. Máte možnost vidět ukázku předmětů, 
které byly majetkem domácností svitavských 

obyvatel v průběhu minulých století. Historické 
hodiny, cínové cechovní poháry, modrotiskové  
a perníkářské formy, sklo, porcelán.  

Z historie praní
Unikátní expozice praček a historie praní ve 
svitavském muzeu. Součástí expozice je prá-
delna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo na 
valše, vymandlovat si prádlo na historickém 
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení na-
šich babiček. 
 
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara  
Schindlera. Výstava je doplněna projekcí doku-
mentů o osobnosti O. Schindlera a průvodcem 
expozicí v německé a anglické verzi.
 
Svitavské vily
Výstava vznikla jako součást projektu Slavné 
vily Pardubického kraje a najdete zde fotogra-
fie a texty o vilách, které si postavili naši před-
kové na přelomu 19. a 20. století, ale i součas-
nou moderní architekturu bydlení ve městě.  

Živá zeď   
Venkovní galerie u Alberta
1. 11. 2021–31. 1. 2022 
Cesty za štěstím II.
Soubor fotografií z nově vydané knihy svitavské 
autorky Kristýny Tronečkové. 

Muzeum esperanta    
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. In-
formuje o zajímavostech z historie i o možnos-
tech současného využití znalosti jazyka, vysta-
vuje knižní,  fotografické, sběratelské  
a umělecké artefakty. 
Komentované prohlídky po objednání: 
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské 
muzeum 461 532 704.

Fabrika
Foyer 
Vladislav Steinbauer: „Lidé kulturní i všední“ 
Výstava je realizována za podpory firmy Grafiko.

2. pasáž
Výstava fotografií z Norska, Arménie a Číny
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitav-
ské rodačky Kristýny Tronečkové Cesty za štěs-
tím 2.

3. patro
Věra Kosová: Příběhy
Obrazy mladé výtvarnice na kterých jsou za-
chyceny příběhy lidí se závislostí, portréty, zá-
tiší… (kresby uhlem, malba).

4. patro
Výstava fotografií z Bhútánu, Izraele a Islandu
Fotografie z nové knihy cestovatelky a svitav-
ské rodačky Kristýny Tronečkové nazvané Ces-
ty za štěstím 1.

kino Vesmír + divadlo Trám
Henni Pollo: Tajemství mandal
Malé i velkometrážní olejomalby na plátně. Pro-
dejní výstava. 

Kino Vesmír
1.–2. / so, ne / 17:00 
Tři přání pro Popelku Norsko 2021
Podle filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku 
Františka Pavlíčka a Václava Vorlíčka. Každá 
legenda má své následovníky. Severská pocta 
české filmové klasice přináší její moderní vel-
kolepou verzi. Příběh odvahy, lásky, dobrého 
srdce a magie. Režie: Cecilie A. Mosli. 
Vstupné: 120 Kč, dabováno, 87 minut.

4. / út / 19:30
Klan Gucci USA 2021  
Klan Gucci je inspirován skutečným příběhem 
impéria italského módního domu. Tři desetile-
tí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, 
dekadence, pomsta, ani vražda – to vše je 
značka Gucci… Kriminální thriller, drama. Hrají 
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, 
Salma Hayek, Jeremy Irons. Režie: Ridley Scott. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 164 minut.

5. / st / 19:30
Paříž, 13. obvod Francie  2021
Tři mladé ženy a jeden muž. Jejich životy se na 
chvíli protnou v pařížském 13. obvodě. Černo-
bílé drama sleduje krátké období v životě sou-
časných třicátníků, kteří se vyhýbají závazkům 
a samotu zahánějí večírky a náhodným sexem. 
Nebo i oni touží po lásce a vzájemném poro-
zumění? Režie: Jacques Audinard. Vstupné:  
100 Kč, od 15 let, titulky, 105 minut.

6.–8. / čt 19:30, pá, so 17:00  a 19:30
Krotitelé duchů: Odkaz USA 2021 PREMIÉRA!
Další kapitola z původního příběhu Krotitelé 
duchů. Svobodná matka se přestěhuje se svý-
mi dětmi na malé město, kde společně objeví 
svoje spojení s původními krotiteli duchů a ta-
jemný odkaz, který po sobě zanechal jejich 
dědeček… Akční fantasy komedie. Režie: Jason 
Reitman. Vstupné: 130 Kč, v 17:00 dabing, 
19:30, titulky, 123 minut.

11.–12. / út, st / 19:30
Kingsman: První mise USA 2020
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geni-
álních zločinců připravuje rozpoutat válku, je-
den muž musí vyhrát závod s časem a zastavit 
je! Akční dobrodružná komedie. V hlavní roli: 
Ralph Fiennes.
Produkce, scénář a režie: Matthew Vaughn. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 131 minut.

13. / čt / 19:30
Je suis Karl Německo, ČR  2021  PREMIÉRA!
Berlínem otřese teroristický útok. Pravicová te-
roristická buňka okolo studenta Karla ho pro-
vedla ve stylu islamistických útoků. Chtějí ob-
rátit náladu obyvatel ve prospěch nacionalis-
tického převratu. Až do chvíle, než se objeví 
osoba, která útok přežila… Drama. Režie: Chris-
tian Schwochow. 
Vstupné: 120 Kč, titulky, 126 minut.
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o aférách a rozvodu, během vánočních slav-
ností je přikázán mír… Diana tuto hru zná. Letos 
však budou věci úplně jiné… Drama. Kristen 
Stewart v hlavní roli. Režie: Pablo Larraín. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 111 minut.

27. / čt / 19:30 
Ulička přízraků USA 2022 PREMIÉRA!
Kriminální drama. Bradley Cooper jako mladý 
ambiciózní umělec, s nadáním zmanipulovat 
lidi díky vhodně zvolenými slovy, a psychiatrič-
ka Cate Blanchett, která je mnohem nebezpeč-
nější, než on sám… Režie: Guillermo del Toro. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky.

28.- 29. / pá, so / 17:00
Moje krásná příšerka Rusko 2021 PREMIÉRA!
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvo-
ření a nenechá si od tatínka krále nic přikazo-
vat. Jako správná rebelka uteče z královského 
paláce. V lese narazí na strašidelnou příšeru… 
Rodinná animovaná pohádka. 
Vstupné: 120 Kč, dabováno, 100 minut.

28.–29. / pá, so / 19:30
Morbius USA 2022 PREMIÉRA!
Na plátna přichází jeden z nejpodmanivějších 
a nejrozporuplnějších hrdinů filmového světa 
značky Marvel Jared Leto jako doktor Michael 
Morbius, který trpí vzácnou krevní chorobou, se 
promění z léčitele v lovce.  Proměna v charis-
matického antihrdinu!  Akční thriller. Režie: Da-
niel Espinosa. 
Vstupné: 130 Kč, pátek titulky, sobota dabováno.

Sport
Basketbal
9. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
Basketbal TJ Svitavy – ADFORS Basket Litomyšl
Východočeská liga muži.

15. / so / 9:00 / gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy – Sokol BK Chrudim
Nadregionální liga U 19.

29. / so / 10:00 / gymnázium Svitavy
Basketbal TJ Svitavy 
– BK NAPOS Vysoká nad Labem
Nadregionální liga U 19.

Florbal
15. / so / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy – Fat Pipe Aligators Klobouky
Muži – Národní liga východ.

16. / ne / 9:00 / Šapitó
Florbal: mladší žáci

29. / so / 9:00 / hala Na Střelnici
Florbal: 2. liga žen

29. / so / 20:00 / hala Na Střelnici
FbK TJ Svitavy –  S.K. P.E.M.A. Opava
Muži – Národní liga východ. 

Volejbal
8. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – SK Hlinsko

Muži – KP I. tř.
8. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Pardubice
Kadetky – KP.

8. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy C – Orel Letohrad
Kadetky – KP.

8. / so / 9:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Krajský přebor – turnaj 
Mladší žákyně.

15. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy  – SKV Ústí n/L. 
TJ Svitavy  – Orion Praha 
Junioři – extraliga.

15. / so / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy B – VK Lanškroun
Ženy – KP I. třídy

15. / so / 10:00 / tělocvična OA
TJ Svitavy A – Energ. Chvaletice
Muži – KP I. třídy.

15. / so / 10:00 / tělocvična ZŠ Riegrova
TJ Svitavy B – Sok. Česká Třebová
Kadetky – KP.

16. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy  – ČEZ Karlovarsko 
TJ Svitavy  – Benátky n/J.
Junioři – extraliga.
 
16. / ne / 10:00 / tělocvična ZŠ Felberova
TJ Svitavy A – VK Lanškroun
Kadetky – 1. liga.

16. / ne / 10:00 / tělocvična OA
TJ Svitavy C – Sok. Česká Třebová
Kadetky – KP.

22. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – VC Kroměříž
Ženy – 2. liga.

22. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy A – Sokol Rybník
Ženy – 2. liga. 

23. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj – krajský přebor trojek
Volejbal: mladší žáci

23. / ne / 9:00 / hala Na Střelnici
Turnaj – krajský přebor v přehazované
Přípravka dívky.

29. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – Sokol Dolní Újezd
Ženy – KP I. tř.

29. / so / 10:00 / hala Na Střelnici
TJ Svitavy B – TJ Svitavy C
Kadetky – KP.

29. / so / 10:00 / tělocvičny ZŠ Felberova
Krajský přebor mladších žákyň - turnaj
Mladší žákyně.

14.–15. / pá, so / 17: 00
Veliký červený pes Clifford USA 2021 PREMIÉRA!
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roz-
tomilé a červené štěně. Přes noc se z něj  
ovšem stal obrovský hafan. Komedie podle 
populární knížky Normana Birdewalla. Rodinná 
komedie. Režie: Walt Becker. 
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 96 minut.

14.–15. / pá, so / 19:30
Vřískot USA 2022 PREMIÉRA!
Přesně 25 let po brutálních vraždách v městeč-
ku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, 
který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. 
Oživí dávno pohřbenou noční můru a opět od-
kryje strašidelnou minulost města. Horor. Režie: 
Matt Bettinelli-Olpin. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 115 minut.

18. / út / 19:30
Salvator Dalí: Raná léta Španělsko 2018
Další pohled na fenomenálního umělce. Doku-
ment představí dosud neviděné klíčové aspek-
ty Dalího mládí v letech 1904–1929. Režie: Da-
vid Pujol. Vstupné: 120 Kč, titulky, 60 minut.

19. / st / 19:30
Matrix: Resurrections USA 2021
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) 
zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Ander-
son v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, 
který mu předepisuje modré pilulky. Potkává 
každý den Trinity (Carrie-Anne Moss), ale na-
vzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na 
Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, 
aby znovu otevřel svou mysl Matrixu. Akční  
sci-fi. Režie: Lana Wachowski. 
Vstupné: 130 Kč, titulky, 148 minut.

20.–22. / čt, pá, so / 19:30
Srdce na dlani ČR 2022 PREMIÉRA!
Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu! Láska se 
na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, 
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve 
školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv  
a kdekoliv. Třeba v kině… Hrají: Vladimír Polívka, 
Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrma-
nová, Boleslav Polívka, Kristýna Svarinská  
a další. Scénář a režie: Martin Horský. 
Vstupné: 140 Kč,  91 minut.
 
21. / pá / 17:00
Můj soused Totoro Japonsko 1998
Stěhování na venkov může být začátkem ces-
ty do fantazie. Obzvláště, když v lese sídlí roz-
tomilý lesní duch… Okouzlující animovaný film 
pro všechny. Režie: Hajao Mijazaki. 
Vstupné: 100 Kč, dabováno, 86 minut.

22. / so / 17:00
Zpívej 2 USA 2021
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět 
Bustera Moona, odvážného koale, která se roz-
hodne uspořádat největší talentovou show. 
Animovaná komedie. 
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 110 minut.

25.–26. / út, st / 19:30
Spencer Německo, USA, UK, Chile 2021
Manželství princezny Diany a prince Charlese 
už dávno vychladlo. Přestože se množí drby  
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Svitavy a tradice. Kompletní online galerie 
městských akcí:

www.zonerama.com/Svitavyavy

Svitaváci si užívají vánoční atmosféru v našem městě. 
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Tenis
Název klubu: TO TJ Svitavy
Předseda: Martin Lipenský
Vedení oddílu: Jiří Crha, Radim Drápela, 
Petr Gerišer, Jan Krejčí, Martin Lipenský, 
Tomáš Vrtěna
Jednatel: Martin Lipenský

Založení a historie
Do poloviny sedmdesátých let dvacátého stole-
tí nebyl ve Svitavách tenis organizovaným spor-
tem. Hlavním důvodem byla neexistence teniso-
vých kurtů, která by umožňovala vznik členské 
základny, včetně zapojení do soutěží. Průkopní-
ci tenisu začínali na ulici s dřevěnými pálkami. 
Následně skupinka kolem Kolaříka, Pavlíka, Kva-
pila a dalších nadšenců pokračovala v hraní na 
tenisovém kurtu za katastrálním úřadem v parku. 
Na tomto kurtu se také odehrávaly velké turnaje 
jednotlivců zaměstnanců TOS Svitavy. Zlom na-
stal v roce 1976, kdy byly dobudovány dva teni-
sové kurty a zázemí  v areálu stadionu. Veškeré 
práce byly prováděny svépomocí. Tenistů pak 
postupně přibývalo. Tenisový klub v té době vedl 
Ing. Bohumil Sauer a členové byli Pefl, Nováček, 
Kyncl, Felkl, Kilián, Talavášek, Kvapil, Vlasáková, 
Pavlišová a další. V témže roce byl v rámci TJ 
Svitavy ustanoven oddíl tenisu, který se zapojil 
do okresního tenisového dění. Hned zpočátku 
byla pozornost upřena na podchycení mládeže, 
členská základna se pak začala navyšovat. Žá-
kovská družstva startovala v okresním přeboru, 
posléze postoupila do krajské soutěže a nako-
nec do krajského přeboru. Byly pořádány turna-
je žáků a žákyň, které přitahovaly zájem z celé 
východočeské oblasti i odjinud. V té době měl 
oddíl v různých soutěžích 2 žákovská družstva, 
1 dorostenecké a 2 družstva dospělých.

Další rozvoj omezoval malý počet kurtů, proto 
bylo rozhodnuto o výstavbě dalších tří kurtů, kte-
ré byly otevřeny v roce 1985, a následně posta-
vena tenisová zeď u asfaltové plochy. Dále se 
rozšiřoval počet turnajů. Velmi dobrou tradici měl 
i turnaj mužů "Svitavský pohár". O výchovu dětí 
v tenisovém oddíle se starali především jejich 
rodiče. Na kurtech byli vidět  bratři Crhovi, Brix, 
Kalous, Dvořáček, Sauer, Mrvík, Vašák a později 
bratři Tobiášovi, Ďulíková a další.

Devadesátá léta
Díky nadšení svitavských tenistů se podařilo po-
stavit v roce 1990 textilní halu (dnešní Šapitó) na 
svitavském stadionu, kterou kromě tenistů poz-
ději využívali i atleti a fotbalisté. 
Nejúspěšnějším svitavským tenistou této doby 
byl Jiří Crha, čtvrtfinalista mistrovství Českoslo-

ková skončili na 9. místě na MČR družstev. David 
Gerišer obsadil 9. místo na MČR jednotlivců (U9)
V roce 2021 obsadilo družstvo dorostu (U18) Jan 
Krejčí, Dominik Rouchal, Martin Bahenský, Jakub 
Vrtěna a Simona Válková na MČR 9. místo. Do-
minik Rouchal a Jan Krejčí si zahráli Pardubickou 
juniorku. Družstvo dospělých A obsadilo 5. mís-
to ve 2. lize.
V současnosti má tenisový oddíl přes 100 členů, 
z toho 85 dětí. Vedení oddílu má velký zájem  
o další rozšiřování členské základny především 
dětí ve věku do 7 let. Příprava probíhá na pěti 
venkovních kurtech v areálu Na Kurtech, přes 
zimu ve dvoukurtové přetlakové hale. Tento are-
ál má tenisový oddíl v dlouhodobém pronájmu. 
Další příprava probíhá na kurtu v hale JK tenis 
(Svitap). O přípravu mladých tenistů se starají 
trenéři: Jiří Crha, Martin Lipenský, Petr Gerišer, 
Pavel Vopálka a pomáhají i dorostenci Jan Krej-
čí a Jakub Vrtěna.

Áčko hraje 2.ligu,  
béčko Pardubický přebor
Od roku 2016 hraje družstvo dospělých výcho-
dočeskou divizi. V roce 2020 se povedlo postou-
pit z divize do 2. ligy, tým tvořili pouze svitavští 
tenisté – dorostenci Jan Krejčí, Dominik Rouchal, 
Simona Válková a trenéři Martin Lipenský, Marek 
Chlup, Jiří Crha a Nikola Ondráčková. V letošním 
roce obsadil TO TJ Svitavy ve 2. lize vynikající  
5. místo, které zaručuje účast v této soutěži  
i v roce 2022. V roce 2019 se povedlo B týmu 
postoupit do Pardubického přeboru a své místo 
v této soutěži bude držet i v příštím roce.

Úspěšní tenisté 
Dominik Rouchal  
narozen 1. 10. 2005
•	 ODM - 3. místo (U12), 4. místo (U14)
•	 MČR: 2 x 3. místo dvouhra (U12), mistr ČR 

čtyřhra (U12)
•	 Mistr ČR družstev (U9)
•	 Člen reprezentace ČR (U12)
•	 2. místo žebříčku ČR (U10)
•	 4. místo žebříčku (U12)
•	 2x účast na evropských turnajích TE  

(3. místo čtyřhra)
•	 2. liga dospělých
•	 Účast na pardubické juniorce

Jakub Vrtěna  
(narozen 17. 7. 2006)
•	 3x účastník MČR jednotlivců (U12, U14)
•	 6x vítěz východočeských oblastních přeborů
•	 Vítěz MČR družstev v minitenisu (U7)
•	 4. místo na MČR družstev babytenis (U9)
•	 2x účast na ODM                  
   Zpracoval: Martin Lipenský

SvITAvY A SpORT

venska v kategorii staršího žactva, účastník Par-
dubické juniorky, později hráč druhé ligy v kate-
gorii dospělých za Ústí nad Orlicí a Letovice. 
Výrazné výsledky, postupy na mistrovství repub-
liky jednotlivců, zaznamenali také Ladislav Tobi-
áš a Kateřina Ďulíková, která se prosadila  
i v kategorii dospělých, kde si zahrála 2. ligu  
v Ústí nad Orlicí a Liberci. Z mladší generace si 
druhou ligu v České Třebové a později v Letovi-
cích zahrál i Martin Lipenský. 

Koncem dvacátého století členská základna, 
především dětí, neustále klesala. Důvodem byla 
i ztráta kurtů, které provozovaly v té době různé 
soukromé osoby. Činnost tenisového oddílu byla 
takto utlumena a v roce 2004 tenisový oddíl pře-
rušil svou činnost. Na kurtech byl provozován 
především rekreační tenis. Nový nábor dětí ve 
Svitavách inicializoval pan Vlastimil Crha, který 
zde provozoval od roku 2008 tenisovou školu.

Nový rozvoj
Pro další rozvoj tenisu ve Svitavách byla důležitá 
i celková rekonstrukce tenisových kurtů a vybu-
dování nového zázemí areálu Na Kurtech maji-
tele Pavla Ducháčka, která proběhla v roce 
2010. Děti v té době trénovaly v areálu u ZŠ 
Felberova. Rodiče dětí z tenisové školy se do-
mluvili na znovuzaložení tenisového oddílu. 
Vznikl výbor tenisového oddílu a předsedou 
oddílu se stal Martin Lipenský. S majitelem kur-
tů, také díky podpoře vedení města Svitavy, byly 
vyjednány podmínky pro trénink mládeže, díky 
němuž mohly děti trénovat za relativně přijatel-
ných podmínek ve srovnání s jinými městy.   
V prosinci 2010 se tenisový oddíl stal opět čle-
nem Českého tenisového svazu a v březnu 2011  
i členem Tělovýchovné jednoty Svitavy. Dalším 
důležitým milníkem byl nákup a stavba přetla-
kové haly v roce 2013. Od té doby měli svitavští 
tenisté ideální podmínky pro kvalitní přípravu na 
tenisové turnaje a soutěže družstev.

Úspěchy
Oddíl měl zpočátku dobré výsledky především 
v mládežnických kategoriích jak v soutěžích 
družstev, tak mezi jednotlivci.
V roce 2014 obsadili minitenisté Svitav (katego-
rie do 7 let) 3. místo na MČR družstev za praž-
skou Spartou a Agrofertem Prostějov. Družstvo 
tvořili Jan Růžička, Erik Růžička, Daniel Drápela 
a Nikola Snášilová. V roce 2016 obsadilo stejné 
družstvo 4. místo na MČR v babytenisu (do 9 let).
V roce 2018 si svitavští starší žáci (U14) zahráli 
MČR družstev a obsadili 9. místo.
V roce 2020 obsadili minitenisté (U7) TO TJ Svi-
tavy Tomáš Drápela, Claudia Crhová a Kryštof 
Crha 4. místo na MČR družstev. Babytenisté (U9) 
Charlotte Crhová, Tomáš Jirák a Natálie Škorpí-

Družstvo starších žáků Svitavy
v roce 1985.

Finále turnaje ve Svitavách cca v roce 1991.

Družstvo dospělých Svitav, postup do 2. ligy, rok 2020.
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Městské  
muzeum a galerie

—————————————
Máchova alej 293/1, 461 532 704, 777 247 437
muzeum@muzeum.svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz

S novým rokem nové výstavy
Poslední lednovou sobotu, tedy 29. 1. 2022, se 
v městském muzeu uskuteční vernisáž dvou 
nových výstav. Více se o nich sice dočtete  
v následujícím čísle Našeho města, přesto už 
nyní přijměte malou pozvánku. První z nich 
bude tradiční výstava umělců svitavského re-
gionu Přehlídka 22, kterou ve svém článku při-
bližuje také Lea Sehnalová. Téma druhé výsta-
vy bude velmi aktuální, i když nijak veselé. 
Přiblížíme vám epidemie, které sužovaly lid-
stvo, počínaje morovými ranami a konče sou-
časnou koronavirovou pandemií. Součástí vý-
stavy budou unikátní exponáty zapůjčené  
z Národního technického muzea a Národního 
muzea v Praze. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Hynek Stříteský

Poradenský den pro výtvarníky

Poradenský den ve svitavském muzeu je dlou-
holetou, milou a navštěvovanou tradicí i zajíma-
vou obohacující zkušeností. Naposledy byl 
vzhledem k uzavření muzeí a galerií zrušen. 
Věříme, že tentokráte to dopadne a 15. ledna 
2022 od 10 hodin se výtvarníci opět setkají  
v prostorách svitavského muzea.
V tomto roce do muzea zavítá a debatovat  
o vaší výtvarné tvorbě bude malíř a pedagog 
Filip Dvorský. Studoval u akademického malí-
ře Daniela Balabána a akademického sochaře 
Františka Korejse. Jeho obrazy jsou zastoupe-
ny v soukromých sbírkách v Německu, Švéd-
sku, Itálii a Skotsku. Poradenský den předchá-
zí samotné výstavě Přehlídka 22, na které se 
minulý rok podílelo kolem 50 umělců z celého 
svitavského regionu. Tuto výstavu zahájíme  
v sobotu 29. 1. 2022 a zajisté bude pestrou 
ukázkou umu a talentu lidí, kteří malují pro 
svou potěchu či vnitřní potřebu a nebojí se „jít 
s kůží na trh“.

Pokud i vy rádi malujete, kreslíte, tvoříte grafiku 
či prostorová díla, vezměte to nejlepší, co máte, 
a přijďte na poradenský den popovídat si 
o umění a tvorbě. Načerpáte inspiraci a záro-
veň pobudete mezi lidmi, kteří jsou naladěni 
podobně jako vy.                       Lea G. Sehnalová

Dozvuky muzejních Vánoc
Vánoce jsou sice za námi, ale pokud jste ne-
stihli v adventním čase navštívit muzejní vý-
stavy s vánoční tematikou, můžete tak učinit 
až do 16. ledna 2022. Tradiční výstava Nad 
betlémem vyšla hvězda nabízí především 
sbírku rodiny Sochorových s betlémy historic-
kými i současnými. Její součástí jsou rovněž 
drobné dřevěné mechanismy, které si ná-
vštěvníci všech věkových kategorií mohou 
sami rozpohybovat, aby se seznámili s princi-
py fungování pohyblivých betlémů. Sbírku 
rodiny Sochorových jsme doplnili dalšími sou-
bory z městského muzea i ze soukromých 
sbírek, například betlémem Petra Steffana, 
Jarmily Marvanové, Jiřího Brunclíka, Jaroslava 
Škrance či Marie Polákové.
Rovněž do 16. ledna 2022 zůstane zpřístup-
něna muzejní vánoční herna a především zre-
konstruovaná část Velkého svitavského me-
chanického betlému, která již nyní dosahuje 
deseti metrů. Věříme, že v závěru letošního 
roku vám budeme moci ukázat svitavský kle-
not v celé zrekonstruované kráse patnácti 
metrů. 
Touto cestou bych také velmi rád poděkoval 
všem příznivcům svitavského muzea za jejich 
zájem a podporu, kterou nám v roce 2021 po-
skytovali. Se stejnou radostí děkuji pracovní-
kům i dobrovolníkům ve svitavské kultuře, 
speciálně muzejníkům, za jejich nasazení  
a aktivitu. A všem přeji do nového roku hodně 
štěstí a zdraví.                             Hynek Stříteský

kulTuRA MuZEuM A jEhO pOklAdY (1)

Historie svitavského muzea

V loňském roce uplynulo 30 let od zřízení měst-
ské vlastivědné organizace pod názvem Měst-
ské muzeum a galerie ve Svitavách. Dnes je 
muzeum součástí života města, mnozí navště-
vují výstavy, přednášky, jiní pořádané workscho-
py či jiné akce. K mnoha dalším se povědomí 
o muzeu dostalo prostřednictvím textů či foto-
grafií historika Radoslava Fikejze, který čerpal 
především z muzejní knihovny. Ale nebylo tomu 
tak vždy. Dlouhá cesta ke vzniku této organiza-
ce byla složitá, ostatně stejně, jako historie na-
šeho města v bývalých Sudetech. O zřízení 
městského muzea se začalo uvažovat už v roce 
1842, po úspěšné výstavě řemeslných výrobků 
Hřebečka. Dokonce byl jmenován Výbor pro 
zřízení muzea, který v depozitu školy skladoval 
mnoho darů, především národopisného cha-
rakteru, od obyvatel města. Velkým problémem 
se však ukázalo nalezení vhodných prostor.  
V úvahu nejdříve přicházelo několik místností 
městského sirotčince (dnes základní škola Rie-
grova), před první světovou válkou však byly 
pro muzeum upraveny prostory ve Strakeleho 
domě na ulici Milady Horákové (dnes zadní 
trakt školní jídelny). O jeho činnosti se žádná 
zpráva nedochovala. Zato však víme, že v roce 
1935 byl ve městě založen Německý muzejní 
spolek a jednalo se o využití prostor staré rad-
nice na náměstí. Ani tato snaha nebyla vzhle-
dem k předválečné politické situaci naplněna. 
A tak se Svitavy dočkaly svého městského mu-
zea s výstavními prostory až po druhé světové 
válce. I následující léta nebyla však pro tuto 
organizaci jednoduchá. O tom však až příště.                                        

Blanka Čuhelová    

Středisko  
kulturních služeb

————————————————
Wolkerova alej 92/18, 731 677 692, 461 535 220, 
recepce@kultura-svitavy.cz, 
www.kultura-svitavy.cz

Pořádání akcí podléhá aktuálním nařízením 
vlády a ministerstva zdravotnictví. Změna pro-
gramu vyhrazena! 

Vracení vstupného řešíme vydáním poukazu 
ve stejné hodnotě. Tento poukaz lze použít na 
jakoukoliv kulturní akci pořádanou Střediskem 
kulturních služeb. Platnost poukazu je do kon-
ce roku 2022.

3.  / po / 19:00 / Ottendorferův dům
Moravské klavírní trio a hosté: 
Novoroční koncert
Koncert KPH. Moravské klavírní trio vzniklo  
v roce 1997 a za dobu své existence absolvo-
valo stovky koncertů v ČR i v zahraničí. Kromě 
klasického triového repertoáru je stěžejní čin-
ností souboru spolupráce tria s operními sólis-
ty všech hlasových kategorií (Štefan Margita, 

Prostory firmy Strakele, nacházela se zde  
i Odborná škola pro ženské povolání.
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Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Andrea Tögel 
Kalivodová aj.), pro něž vznikla z pera violon-
cellisty nápaditá aranžmá téměř kompletního 
koncertně prováděného světového operního  
a operetního repertoáru. 
Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

18. / út / 19:00 / Fabrika
Lucie Bílá – Recitál
“Mé povolání není něco, pro co se člověk roz-
hoduje, ale pro co se narodí.”
Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie 
Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. 
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek 
v podání toho nejlepšího hlasu české hudební 
scény.
Vstupné: 990 Kč (sál) a 950 Kč (balkon). Před-
prodej vstupenek v recepci Fabriky a prostřed-
nictvím sítě SMSTicket (www.smsticket.cz).

31. / po / 19:00 / Ottendorferův dům
Taťjana Medvecká a Kaprálová Quartet  
- čtení dopisů koncert KPH

Vzpomínka a pocta jedné z nejslibnějších 
osobností skladatelské generace vyrůstající  
v období první republiky, která mnoha jiným 
ženám otevřela dveře na koncertní pódia. Osud 
Kaprálové bohužel vyměřil velmi krátký život 
– dožila se pouhých pětadvaceti let. Přestože  
o kvalitě její tvorby nebylo nikdy pochyb, pro-
slavila se po Evropě a už nedlouho po její smr-
ti vyšlo několik zásadních publikací o jejím ži-
votě a díle, a přestože se její otec Václav Kaprál 
(1889–1947) až do konce svého života obětavě 
staral o to, aby její skladby neupadly v zapo-
mnění, její hudba se z koncertních pódií ozývá 
stále méně. Tuto zajímavou osobnost si připo-
meneme komponovaným programem Kaprá-
lová Quartet ve spolupráci s renomovanou 
herečkou Taťjanou Medveckou, v rámci nějž 
zazní Osmý smyčcový kvartet Kaprálové  
i ukázky z její bohaté korespondence – Dopisů 
domů, láskám a přátelům, ze souborné edice 
korespondence, kterou vydala The Kapralova 
Society. Vstupné: 250 Kč / KPH 150 Kč.

Koncert Pěveckého sdružení DALIBOR 
a křest knihy „DALIBOR 50“ 
Jak došlo ke vzniku této publikace?
Zpívám v Daliboru už nějaký ten pátek! A také 
dělám kronikářku. A když vidíte to množství 
zážitků, koncertů, vystoupení, festivalů, zájezdů, 
vzpomínek! Škoda je uložit pouze do kroniky. 
A tak jsem se rozhodla, že si sestavím knížku  
z fotografií. Představa několika listů vznikajícího 
dílka vzala brzy za své. Kniha nabývala stále 
většího rozsahu, a tu mi přišlo líto, že bych se  
z ní těšila jen já a nenabídla ji ostatním. To už 
nebylo daleko od nápadu, že bych vlastně 

mohla zachytit padesátiletou historii sboru, kte-
rou Dalibor nedávno oslavil. Oslovila jsem naši 
sbormistryni a společně jsme dílo dokončily. 
Věříme, že publikace zaujme nejen zpěváky, 
kteří Daliborem prošli, a jejich rodinné přísluš-
níky, ale i vás ostatní, naše posluchače a příz-
nivce. Na zpracování publikace se tedy podí-
lela Miroslava Ducháčková.
Zveme vás 20. ledna 2022 v 19 hodin do svi-
tavské Fabriky. Těšíme se.       Marie Grmelová

kulTuRA

nými o nádherné obrázky. Každý účastník 
obdržel knižní odměnu a pamětní list.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme na 
další ročník.                          Gabriela Ivánková

Kluby v knihovně
Aktivity realizované v knihovně v rámci pro-
jektu MAP II a Implementace MAP ORP Svita-
vy financovaného z OP VVV:

10. / po / 18:00
Filmový klub: Já, Simon  
(knižní předloha Becky Albertalli)
Šestnáctiletý Simon už nějakou dobu ví, že je 
gay, ale ještě není připravený sdělit to okolní-
mu světu. Jedinou výjimkou je tajemný Blue, 
se kterým si Simon už několik měsíců vymě-
ňuje e-maily a jejich vzájemné pouto sílí. Jen-
že pak citlivá korespondence padne do ne-
správných rukou… Filmová adaptace bestsel-
leru Becky Albertalli „Probuzení Simona 
Spiera“ se citlivě věnuje tématům jako je co-
ming out a hledání vlastní identity dospívající 
mládeže. Režie: Greg Berlanti. Hrají: Nick Ro-
binson, Katherine Langford, Josh Duhamel, 
Jennifer Garner. 
Večerem provází Michal Kadlec.

12., 26. / st / 13:00-16:00
Kroužek na podporu 
digitální gramotnosti
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá  
v prostorách knihovny každou sudou středu 
kroužek na podporu digitální gramotnosti. Ur-
čen je pro děti od 10 let, náplní je práce s virtu-
ální realitou a jiné aktivity. Vstup je volný od  
13 do 15 hodin. 

12. / st / 17:00 
Fantasy klub
Vedle pravidelného představení sci-fi, fantasy 
a komiksových novinek budeme věnovat pře-
devším populární karetní hře Pokémon: Trading 
Card Game. Ukážeme vám úplné základy, vy-
světlíme princip hry a vše si vyzkoušíme na 
ukázkových hrách. Vítáni jsou pochopitelně jak 
děti, tak jejich rodiče. Pokémon: TCG je hra pro 
všechny a především menší děti budou pomoc 
rodičů v začátcích potřebovat. Klub vede Mi-
chal Římal z knihkupectví Minotaur.

19. / st / 16:00 / dětské oddělení knihovny
Čtenářský klub 
pro nejmenší
Hlavní náplní klubu je práce s knihou – předčí-
tání, vyprávění, tvoření. Klub je určen pro děti 
od 3 do 7 let. Zveme opravdu všechny malé  
i velké knihomoly! 

Bookstart
24. / po / 10:00
S knížkou do života 
– klub pro děti do tří let
Zveme rodiče s dětmi do 3 let na setkání do 
knihovny. Součástí dopoledního programu 
bude čtení a hraní, představení nových knih. Na 
akci je nutné se přihlásit na email so@booksy.
cz a uvést jméno a věk dítěte. Akce probíhá  
v rámci projektu Bookstart – s knížkou do živo-
ta, který je zaměřen na podporu čtenářství od 
raného věku dítěte. 

Městská 
knihovna
————————————————
Wolkerova alej 92/18, 461 533 295
knihovna@booksy.cz, mvs@booksy.cz, 
www.booksy.cz

Čtenářská soutěž Lovci perel

Na konci letošního listopadu jsme ukončili 
další ročník soutěže Lovci perel. Jedná se  
o osvědčený celoroční projekt, který vede  
a motivuje děti ke čtenářství, učí je pracovat  
s textem a informacemi. Především předsta-
vuje, jak atraktivně trávit volný čas a ze čtení 
udělat zábavu. 
Během posledního roku se do soutěže zapo-
jilo celkem 13 dětí ve věku od 5 do 13 let, kte-
ré si za každou přečtenou knihu ulovily až tři 
perličky. Na základě přečtené knihy odpově-
děly na povinné i nepovinné otázky a nakres-
lily obrázek. Nejvíce knih z kategorie starších 
školáků přečetla Štěpánka Šimonová, bylo 
jich celkem 106, v mladší kategorii si Justýna 
Čejková ulovila perly za 82 přečtených kniž-
ních titulů a v kategorii předškoláků jsou nej-
lepšími lovci Kryštof a Teodor Šteflovi s 38 
přečtenými a zpracovanými knihami doplně-
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Ondřej Komůrka
Ředitel Střediska volného času Tramtáryje
Zájmové kroužky a neformální vzdělávání, to jsou dva z pilířů činnosti Střediska volného času 
Tramtáryje. Že to opravdu není všechno, co pro děti i dospělé v Tramtáryji připravují, přibližuje 
ředitel Ondřej Komůrka. Svitavskému volnému času šéfuje více než tři roky.

Co vše tedy Tramtáryje zajišťuje a pořádá?
„Středisko volného času Tramtáryje je školské 
zařízení a příspěvková organizace města Svi-
tavy. Naším primárním úkolem je poskytovat 
neformální zájmové vzdělávání, které se řídí 
jednak zákonem č. 561/2004 Sb. o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, a také vyhláškou číslo 74 o 
zájmovém vzdělávání. Jinými slovy, zajišťuje-
me nabídku zájmových kroužků, příměstských 
a pobytových táborů a v neposlední řadě také 
koordinujeme vědomostní a sportovní soutěže 
v rámci programu práce s nadanou mládeží. 
To jsou hlavní činnosti, kterými se zabýváme, 
ale snažíme se naše portfolio rozšiřovat o do-
plňkové aktivity. Pořádáme různé akce pro 
veřejnost, víkendové pobyty, zájezdy, adaptač-
ní kurzy, výukové programy, charitativní akce, 
koncerty, přednášky, a dokonce pomáháme 
organizovat i dny otevřených dveří v různých 
firmách. Chceme ve Svitavách vystupovat jako 
subjekt, který nemalou měrou přispívá do vol-
nočasového dění.
A aby toho nebylo málo, máme v majetku 
krásnou táborovou základnu na Svratouchu,  
o kterou se rádi staráme a v loňském roce 
jsme tam investovali půl milionu korun.“

Kterou akci považuješ za vaši nejúspěšnější?
„To je poměrně těžká otázka. Je třeba si nejpr-
ve stanovit kritéria úspěšné akce. Pokud se 
budeme bavit o počtu návštěvníků, můžeme 
říct, že mezi ty nejúspěšnější akce v minulosti 
patřil Den dětí v parku, kdy se návštěvnost po-
hybovala okolo tří tisíc účastníků. Pro pořádek 
podotýkám, že na této akci s námi spolupra-
covalo několik dalších organizací, takže by 
bylo nefér si tuto akci přivlastnit. Další hojně 
navštěvovanou akcí je podzimní Svatomartin-
ský lampionový průvod. Podle návštěvnosti 
můžeme říct, že „lamprďák“, jak ho nazývá 

moje kolegyně Lenka „Krťa“ Waltová, je úspěš-
nou akcí. My ale vedeme nekonečné debaty  
o tom, jak by se dala organizace lampionové-
ho průvodu uchopit jinak. Každý rok se snaží-
me tuto akci nějakým způsobem inovovat. Při 
tom objemu dětí a jejich rodičů se primárně 
soustředíme na zážitek, tak, aby si všichni od-
nesli vzpomínku na večerní osvětlený park.
Na druhou stranu pak máme akci, kterou na-
vštíví třeba jen 100 dětí a my ji považujeme za 
úspěšnou. Příkladem za všechny je „Pekelný 
Mikuláš“. To je podle mého názoru jedna z nej-
lepších akcí, kterou spolu s několika kamarády 
pořádáme. Jedná se o zážitkovou trasu z pek-
la do nebe, kdy se snažíme navodit jedinečnou 
atmosféru v pekelném podzemí, ale také an-
dělskou krásu v nebi. Letos jsme bohužel tuto 
akci byli nuceni zrušit.“

Nabízíte celou řadu zájmových kroužků, který 
je třeba nejvíce úspěšný, obsazený? Který bys-
te rádi otevřeli, ale nenašli jste dosud lektora?
„Hojně obsazovaným kroužkem byl velice po-
pulární parkour. Bohužel lektoři se nám rozu-
tekli za pracovními a studijními povinnostmi  
a my jsme nebyli schopni za ně najít adekvát-
ní náhradu. Všeobecně se dá říci, že všechny 
pohybové kroužky se těší velké popularitě: 
karate, tancování, železňáček, cvičení rodičů 
s dětmi, horolezectví. Pozadu nezůstávají ani 
estetické a umělecké obory jako jsou výtvarný 
ateliér, keramika, tvoření z různých materiálů, 
ale také hra na kytaru a ukulele. Těší nás také 
zájem o technické obory letečtí a automobilo-
ví modeláři, kutílek. Nápadů na nové kroužky 
máme hned několik, ale často narážíme na 
nedostatek lektorů. Mně osobně by se líbil tře-
ba cirkusový kroužek, kde by se děti učili 
žonglovat, cvičit na různém nářadí, dostali by 
základy gymnastiky a dalších podobných do-
vedností.“

Kolik má Tramtáryje zaměstnanců, kolik dal-
ších spolupracovníků?
„Doslova a do písmene pět a půl :) Máme pět 
interních zaměstnanců a na půl úvazku u nás 
také pracuje paní účetní. Externích zaměst-
nanců máme přes šedesát. To jsou všechno 
lidé, srdcaři, kteří jsou ochotni za minimální 
výplatu trávit s dětmi svůj volný čas, a ještě je 
něco naučit. Patří jim za to velký dík, protože 
bez nich by středisko vůbec fungovat nemoh-
lo. Další skupinu, na kterou bych nerad zapo-
mněl, tvoří naši přátelé, podporovatelé a dob-
rovolníci, kteří nám velice často pomáhají na 
různých akcích a táborech. I jejich pomoc je 
pro nás stěžejní a nedocenitelná.“

Festival volnočasových aktivit byl novinkou 
roku 2021, vydařil se? A stane se každoroční 
součástí nabídky akcí ve městě?
„Myšlenka této akce byla na stole již poměrně 
dlouho. Vznikla před několika lety ve školské 
komisi a společně s Tondou Bencem jsme ji 
posunovali i na sportovní komisi tak dlouho, až 
nám vše překazil covid. V květnu loňského 
roku jsme si řekli, že by bylo potřeba, abychom 
děti po dlouhé covidové pauze nastartovali 
opět do normálního režimu a ukázali jim ma-
ximální možné množství volnočasových aktivit, 
které se dají ve Svitavách realizovat. Pro koná-
ní akce jsme zvolili první zářijovou sobotu  
a vybrali vhodné místo – Svitavský stadion. 
Akce se zúčastnilo na dvacet sportovních od-
dílů a organizací, které se zabývají volným ča-
sem dětí. Ohlasy, jak ze stran pořadatelů, tak  
i ze stran návštěvníků, byly velice pozitivní. 
Rádi bychom tuto akci pevně ukotvili v kalen-
dáři městských akcí i pro příští roky. Po ukon-
čení akce jsme posbírali všechny náměty  
a nápady, které zapracujeme do konceptu dal-
šího ročníku tohoto festivalu. Ještě bych chtěl 
podotknout, že celá akce měla jednoho spo-
lečného jmenovatele – dobrovolnictví, a to mě 
na tom bavilo ze všeho nejvíc.“

Spolupracujete s některými školami, v čem je 
tato spolupráce přínosná?

„Propojování formálního a neformálního vzdě-
lávání je rozsáhlé téma, kterým se zabývá  
i nová strategie vzdělávací politiky v České 
republice do roku 2030+. Se základními ško-
lami nejen ve Svitavách, ale i v rámci Svitavska 
spolupracujeme v několika oblastech. Primár-
ně to je práce s nadanou mládeží, kdy Tram-
táryje je v rámci okresu garantem a pořadate-
lem vědomostních soutěží a olympiád. Další 

vEdOuCí MĚSTSkýCh ORgANIZACí

Ředitel SVČ Tramtáryje
Ondřej Komůrka
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oblastí spolupráce je zajištění a poskytování 
zájmového vzdělávání přímo ve školách. Tady 
se nám velmi daří spolupracovat se základní 
školou Felberova, kde přímo ve škole zajišťu-
jeme několik zájmových kroužků. Dále v tom-
to ohledu spolupracujeme se základní školou 
T. G. Masaryka, Náměstí a MŠ Sokolovská. Na 
těchto školách využíváme prostor tělocvičen 
a na ZŠ Sokolovská využíváme odbornou 
učebnu  pro kroužek Mladý přírodovědec. Byl 
bych rád, aby se nám na základních školách 
povedlo těch zájmových útvarů zabezpečovat 
mnohem více.

V oblasti zážitkové pedagogiky nabízíme ško-
lám zajištění výletů a takzvaných adaptačních 
kurzů. Máme tým kvalifikovaných a zkušených 
lektorů, kteří se v této problematice velice 
dobře orientují. Adaptační kurz je postaven na 
určitých aktivitách, které se zaměřují na ko-
munikaci, spolupráci, skupinové řešení pro-
blémů a pomáhá formovat nový kolektiv. Tříd-
ní učitel by měl být na tomto kurzu v roli po-
zorovatele a na základě námi připravených 
aktivit si může o své budoucí třídě udělat ur-
čitou představu. A tady je právě výhoda naší 
služby. Naším cílem je, abychom pedagogy 
nezahlcovali samotnou přípravou kurzu, chce-
me být pro školy v roli servisní organizace, 
která je schopna škole tuto službu nabídnout. 
V minulosti jsme adaptační kurzy zajišťovali 
pro více škol ve Svitavách. V současné době 
tuto službu poskytujeme pouze pro ZŠ T. G. 
Masaryka, což nás trochu mrzí, protože ohlasy 
byly vždy pozitivní. Na vině jsou zřejmě finan-
ce, protože vedení škol se snaží jít co možná 
nejlevnější cestou, a tak organizace kurzů vět-
šinou spadne na bedra již tak vytížených pe-
dagogů. Zajímavé na tom je, že v okolních 
městech a vesnicích je o tuto službu nemalý 
zájem...

Poslední oblastí spolupráce se základními 
školami je nabídka výukových programů. Jed-
ná se o dvou až čtyřhodinové programy, které 
jsou zaměřeny na různé oblasti v RVP. Nabízí-
me dopravní výchovu, ve spolupráci se svitav-
ským klubem Kostka active organizujeme 
pohybovou aktivitu na koloběžkách pod ná-
zvem „Tělák nás baví“. V přípravě máme také 
program na finanční gramotnost.“

Spravujete dětské dopravní hřiště, jak nároč-
ná je třeba údržba? Půjčují si ho školy, můžou 
i jednotlivci či skupiny zájemců?
„Dopravní hřiště máme ve správě již druhým 
rokem. Jelikož se zaměřujeme na dopravní 
výchovu, přišlo nám logické, abychom ulevili 
městu a hřiště si vzali na starost. Vzhledem  
k tomu, že hřiště prošlo nedávnou rekonstruk-
cí, údržba není až tak náročná. Samozřejmě je 
třeba udržovat mobiliář a dopravní prostředky, 
které jsou v inventáři: kola, koloběžky, odráže-
dla, šlapací káry. Zde máme výbornou spolu-
práci s panem Milanem Duchkem, který je 
správcem hřiště. Zájem ze stran škol je obrov-
ský. Zavedli jsme online rezervační systém, 

takže školy a školní družiny si mohou pohodl-
ně rezervovat celé hřiště. Z projektu Obec 
přátelská rodině jsme zakoupili čtyři nové 
šlapací káry Berg a tím rozšířili „vozový park“ 
na hřišti. Snažíme se také dopravní hřiště ote-
vřít veřejnosti. Na podzim jsme pořádali něko-
lik dní přímo pro širokou veřejnost. Zájem však 
nebyl úplně veliký, ale věříme, že v budoucnu 
si i širší veřejnost najde na dopravní hřiště ces-
tu, takže to rozhodně nevzdáváme.“

Jak do činnosti střediska Tramtáryje zasáhla 
pandemie koronaviru?
„Odpovím stručně: velmi. Vzhledem k tomu, 
že jsme školské zařízení, tak v loňském škol-
ním roce byla prezenční forma zájmového 
vzdělávání úplně pozastavena. S kolegy za-
stáváme názor, že online výuka kroužků nedá-
vá žádný smysl. Proto jsme k situaci přistou-
pili jiným způsobem. Naším záměrem bylo 
uspořádat venkovní akce, tak abychom lidi 
dostali ven na zdravý vzduch. 
Myslím, že díky celé pandemii se nám poda-
řilo vymyslet několik originálních akcí, které 
bychom za normálních okolností pravděpo-
dobně vůbec nezrealizovali. Mezi velice 
úspěšné korona akce řadíme „lov svitavských 
šátků“, zpívání na kruháči, krabice plná pře-
kvapení a velkého úspěchu také dosáhli naši 
slamáci.“

Ondro, čeká vás rekonstrukce…
„Ano, doposud jsme tu informaci příliš nepre-
zentovali. Už téměř rok spolupracujeme s ar-
chitektem Radimem Obloukem a připravuje-
me projekt na rekonstrukci a přístavbu budovy 
střediska. Jedná se o rozsáhlou modernizaci 
stávajícího objektu. V budově by měly vznik-
nout dvě velké dílny – výtvarná a řemeslně-
-modelářská, dále dojde ke zbudování příro-
dovědné učebny, nahrávacího a grafického 
studia, jazykové učebny a místnosti, kde by-
chom chtěli vybudovat únikovou hru. Součás-
tí projektu bude i přístavba a půdní vestavba, 
kde by měla vzniknout robotická aréna. Pod-
statných změn dozná i zahrada, kde vznikne 
multifunkční prostor, parkourové hřiště, pódi-
um, venkovní učebna a také horolezecká stě-
na. Rozpočet stavby by se měl pohybovat 
okolo 60 milionů. Veškeré úpravy bychom 
chtěli financovat z projektu IROP, kde krytí  
z případné dotace by bylo 85 procent a zbytek 
nákladů by šlo z rozpočtu města. Výzva by 
měla být vyhlášena na jaře roku 2022 a my 
pracujeme na tom, abychom měli všechnu 

potřebnou dokumentaci k podání žádosti. Po-
kud se vše povede, ve Svitavách vznikne ve-
lice zajímavá stavba a nádherný prostor pro 
volnočasové využití nejen dětí, mládeže, ale 
pevně věřím, že i dospělá generace si zde na-
jde své místo.“

Co bude novinkou roku 2022?
„Rozhodně to bude nový povrch na doprav-
ním hřišti včetně obrubníků a chodníků.  
A chtěl bych také říci, že doufám, že budeme 
mít v kapse rozhodnutí o dotaci z IROP, tak 
aby se nám splnil sen o rekonstrukci naší bu-
dovy. Další novinku také pocítí všichni nájem-
ci táborové základny Svratouch, protože právě 
dokončujeme nové dřevěné vnitřní obložení 
celého srubu. Takže je na co se těšit.

„Závěrem bych chtěl poděkovat svým kole-
gům, za odvedenou práci a také vyjádřit vděk 
za to, že mohu spolupracovat s tak báječnými 
lidmi“.                        Ptala se: Petra Soukupová
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Hana Hikelová
Rozhlasová redaktorka, PR manažerka
Narodila se v Moravské Třebové před osmačtyřiceti lety, od narození žila ve Svitavách. Studovala 
v Brně i Olomouci. Řadu let přinášela ekonomické, politické a dokonce sportovní zpravodajství 
pro rozhlasovou stanici Radiožurnál, působila i jako ředitelka zpravodajství Českého rozhlasu.  
Je uznávanou odbornicí v oboru PR a marketingu, byla ředitelkou PR Exportní garanční a pojiš-
ťovací společnosti a nyní má vlastní agenturu HATcom, která se specializuje na kompletní komu-
nikační služby. Pracovně byla na zimních olympiádách i mítinku na Kubě, soukromě třeba v Do-
minikánské republice nebo Japonsku. 

Řeknu-li Svitavy, co se Vám vybaví nejdříve? 
A co jen trošku později? :-)
„Jednoznačně rodina. Mám ve Svitavách rodi-
če, bráchu, sestru, neteře, synovce…. Takže  
i když už více než 20 let žiji v Praze, jet domů 
pro mě znamená jet do Svitav. Během covidu 
to bylo složitější, ale snažím se sem jezdit co 
nejčastěji. Také tady mám pořád trvalé bydliště 
a sleduji, co se ve městě děje.
A pak se mi určitě vždycky vybaví roky strávené 
na gymnáziu ve Svitavách. Skvělí spolužáci  
a výborní profesoři.“

Coby svitavská rodačka máte určitě ve městě 
oblíbené místo, zákoutí, hospůdku…
„Mám asi nejraději park u Městského úřadu, teď 
park Jana Palacha. Je tam nádherně v každou 
roční dobu. Myslím, že jeho původní majitel, 
podnikatel Langer, by měl z dnešní podoby 
velkou radost. Jen teda na rovinu přiznávám, 
že když jsem byla na gymnáziu, tak to fakt ne-
bylo oblíbené místo. Hodiny tělocviku s Jirkou 
Brýdlem a běh na 3000 metrů v tomto parku 
byl utrpení…
A pak asi nebudu moc originální, ale mám ráda 
svitavské náměstí. Jen si myslím, že by mohlo 
být o něco „živější“. Mimochodem, chodím se 
tam dívat na domy a fasády, které rekonstruo-
val nebo opravoval můj táta, a vždycky si říkám, 
že stavařina je krásná profese.“

Hani, vzpomeňme ještě Vašeho spolužáka  
z gymnázia, historika Radka Fikejze. Podělíte 
se s námi o nějakou speciální vzpomínku?
„Je pro mě strašně těžké o Radkovi v tuto chví-
li mluvit. Možná si spousta lidí ve Svitavách ani 
neuvědomuje, o jak důležitého člověka město 

přišlo. Radek byl skvělý člověk a vynikající his-
torik...“

Tedy z jiného soudku. Proč jste se nevydala ve 
šlépějích svého otce, který založil úspěšnou 
stavební firmu, či staršího bratra, který ji vede 
nyní?
„Obdivuji stavařinu a obecně architekturu, tak 
nějak to k naší rodině patřilo a patří. Táta založil 
stavební firmu hned po revoluci a do dneška si 
pamatuju, jak obrovská změna to pro něj a pro 
celou naši rodinu byla. Jenže mě na gymnáziu 
víc bavily jazyky a i když jsme nikam do zahra-
ničí před revolucí nemohli, aspoň jsem si četla 
knížky. Bavila mě němčina i ruština – a na oba 
jazyky jsem měla skvělé učitelky – paní profe-
sorku Cvrkalovou a paní Klusákovou. Dlouho 
jsem nevěděla, na kterou vysokou školu se 
přihlásit. Nakonec asi rozhodlo to, že se otevře-
ly hranice a dalo se cestovat. A tak ty jazyky 
jasně vyhrály – šla jsem studovat němčinu  
a italštinu na Masarykovu univerzitu do Brna. 
Umět dobře cizí jazyky byla pak obrovská vý-
hoda a přinášelo vám to neskutečné možnos-
ti i po pracovní stránce. Jsem ale tak trochu 
černá ovce rodiny, protože bratr i sestra vystu-
dovali stavební fakultu.“

Po studiích jste řadu let působila jako redak-
torka Radiožurnálu. Co bylo na práci rozhla-
sačky nejzajímavější?
„Začínala jsem v Brně v Rádiu Krokodýl, na po-
zici zprávařky. A to už při studiu. Až po několika 
letech jsem nastoupila nejprve do Českého 
rozhlasu v Brně a zhruba po dvou letech jsem 
zamířila do Prahy na Radiožurnál. Rádio má 
neskutečné kouzlo, to by vám potvrdil každý, 

kdo tam pracoval. A redaktorská práce je hod-
ně náročná – hlavně živé vysílání, kde musíte 
extrémně rychle vyhodnotit, co vlastně chcete 
posluchačům říct. Máte na to vždycky strašně 
málo času. Musíte se naučit dostat třeba do 30 
sekund výsledek akce, která trvala celý den. Je 
to náročné, na druhou stranu se ale opravdu 
nenudíte, a pokud vás to baví, získáte neuvěři-
telný přehled. Protože se v podstatě každý den 
věnujete jinému tématu a musíte si ho dopředu 
nastudovat.
Začínala jsem v domácím zpravodajství – takže 
hlavně česká politika, ekonomika, rozhovory.  
A dodnes si pamatuju, že třeba na hodinový 
rozhovor s Václavem Klausem jsem se připra-
vovala desítky hodin a musela jsem přečíst 
stovky stránek textů…
Díky cizím jazykům jsem měla možnost jezdit 
jako redaktorka i do zahraničí. A asi největším 
zážitkem pro mě bylo vysílání ze Zimních olym-
pijských her v Turíně v roce 2006. Měla jsem na 
starost každý den vysílání o zákulisí her, třeba 
včetně rozhovoru s famózním italským lyžařem 
Albertem Tombou. Byla jsem tenkrát v Turíně 
skoro měsíc a byla to asi jedna z nejhezčích 
pracovních příležitostí, kde jsem navíc skvěle 
využila italštinu.“

Měla jste tedy v Českém rozhlase na starost  
i sportovní vysílání?
„Ze začátku ne, ale když jsem se stala ředitel-
kou zpravodajských stanic, tak to bylo včetně 
sportovní redakce. A sportovním redaktorům 
jsem vždycky trošku záviděla. Pořád říkám, že 
to je v Českém rozhlase jedna z nejzajímavěj-
ších pracovních možností. O sport jsem se za-
jímala vždycky a zažít na vlastní oči třeba právě 
zimní olympiádu je skvělé. Byla jsem pak ještě 
ve Vancouveru a v Soči. Tam pro mě bylo asi 
největším zážitkem vidět české biatlonisty, je-
jich úspěchy v Soči byly neuvěřitelné, a jsem 
moc ráda, že jsem mohla podpořit svou skvě-
lou kamarádku Gábinu Soukalovou, která tam 
získala stříbro v závodu s hromadným startem.“

S neteřemi Luckou a Klárkou 
na Světovém poháru v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě.

Hana Hikelová.
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Co nejvíce nepříjemného nebo složitého jste 
řešila jako ředitelka zpravodajství Českého 
rozhlasu?
„Snažím se na nepříjemné věci nemyslet, zpět-
ně si vlastně na každé věci najdu něco, co na 
dané situaci bylo pozitivní, nebo mi to pak po-
mohlo úplně v jiném momentu. Docela složité 
bylo připravit a rozjet novou zpravodajskou 
stanici Českého rozhlasu – bylo to Rádio Čes-
ko, nyní Český rozhlas Plus. Rádio, kde je jen 
zpravodajství a publicistika, žádná hudba. Na 
přípravu bylo málo času, ale stavět něco od 
začátku, včetně týmu lidí, kompletního progra-
mu, znělek, názvů pořadů, bylo nejen fascinu-
jící, ale byla to taky pořádná výzva!“

Vaším oborem jsou i nyní informace, komuni-
kace, média, propagace. Přibližte, prosím, 
svou práci čtenářům.
„Od roku 2012 jsem působila jako ředitelka ko-
munikace v EGAP, to je Exportní garanční  
a pojišťovací společnost. Jednoduše řečeno – 
pojišťovna, která podporuje český export do 
zemí mimo Evropskou unii. Díky tomu jsem 
měla možnost poznat řadu skvělých českých 
firem. Je neuvěřitelné, co jsme schopni v Čes-
ku vyrobit. No a v oblasti komunikace, propa-
gace a marketingu působím pořád, v posled-
ních pěti letech mám svoji malou agenturu 
HAtcom a pomáhám s propagací, komunikací 
a s médii hlavně českým firmám, které se za-
měřují na export. Spolupracuji s Ministerstvem 
zahraničních věcí, s Asociací exportérů, s fir-
mami, které vyrábějí zdravotnické technologie.
Asi nejvíc si cením spolupráce se společností 
ENERGO-PRO Jaromíra Tesaře. Jaromír je můj 
spolužák právě ze svitavského gymnázia a do-
kázal vybudovat skvělou firmu v oblasti vodní 
energetiky. Je teď největším českým investo-
rem, třeba v letošním roce se mu podařilo do-
končit stavby dvou obrovských vodních elekt-
ráren s přehradami v Turecku Alpaslan 2  
a Karakurt. Jen pro představu – Alpaslan 2 má 
výkon 280 MW a přehrada zabírá plochu  
55 kilometrů čtverečních. Je to největší česká 
investice do vodní energetiky od roku 1989.“

Specializujete se, kromě jiného, na krizovou 
komunikaci. Co přesně to znamená? A dá se 
připravit na všechny situace? 
„No zjednodušeně řečeno: když má někdo pro-
blém a je riziko, že se to dostane do médií, po-
třebuje někoho, kdo mu pomůže s krizovou 
komunikací 😊. Pomůže mu třeba s tím, co má 
odpovědět na otázky novinářů. Nebo za něj 
přímo z pozice tiskového mluvčího odpovídá. 
Asi nejsložitější věcí, kterou jsem řešila, byl po-
licejní zásah v EGAP, v exportní pojišťovně. Bylo 
to po nástupu nového vedení a policie vyšet-
řovala staré obchodní případy, se kterými nové 
vedení nemělo nic společného. Na to se určitě 
moc připravit nedá. Obecně je to teď v době 
internetu a sociálních médií mnohem složitější, 
je strašně snadné na někoho přes sociální sítě 
zaútočit. A těžké se tomu bránit.“

Práce Vás zavála do řady zemí světa, na kte-
rou z prací v zahraničí vzpomínáte nejradši?
„Už jsem zmiňovala zimní olympiády, to byl 
opravdu zážitek. Zajímavé ale byly třeba i pra-
covní cesty na Kubu, do Kolumbie, Indonésie, 
Turecka, Gruzie… Procestovala jsem toho už 
celkem hodně. Jen se těžko vysvětluje, že při 
těch cestách toho zase až tak moc nevidíte. 
Dost často jedete z letiště rovnou na jednání. 
Někdy se ale podaří zkombinovat to i s dovo-
lenou – to byl třeba případ Kuby, kde jsem 
měla možnost být několik dnů v oblasti Maria 
la Gorda. Téměř neobydlená část ostrova  
s nedotčenou přírodou.“

Cestování patří i mezi Vaše záliby, kam nejdál 
jste se podívala? A co je na seznamu přání?
„Na seznamu přání je Austrálie, tam bych se 
podívala moc ráda. A znovu bych se chtěla 
podívat do Japonska, to byl jeden z mých nej-
větších cestovatelských zážitků, Japonsko je 
úplně jiný svět.“

Ale Vaší vášní je prý Itálie…
„Jednoznačně. Pro mě je Itálie skoro druhým 
domovem, vždycky říkám, že kdybych si měla 
vybrat život mimo Českou republiku, zvolila 
bych Itálii. Je to i tím, že se skvěle domluvím 
italsky, miluji italskou kulturu, historii, literaturu, 
design…a samozřejmě taky italskou kuchyni.“ :)

Nakolik zasáhla do Vaší práce pandemie?
„Celkem hodně, a pořád bohužel zasahuje. 
Jednou věcí je dlouhodobé omezení cestování. 
Nějakou dobu ty věci fungují přes internet, ale 
obchodní jednání se zahraničním partnery je 
na dálku složité. Dalším problémem je třeba to, 
že jsme museli rušit řadu odborných konferen-
cí, účast na veletrzích a podobně. Pro meziná-
rodní obchod a export je to extrémně složitá 
doba a obdivuji každého podnikatele, který se 
s tím zvládá poprat.“

A co zajímavého Vás ve Vaší profesi čeká?
„Pracuji teď na několika zajímavých projektech, 
ale stále je to v té oblasti podpory exportu. 
Zrovna teď dělám na projektu pro české výrob-
ce zdravotnické techniky. A nevěřila byste, co 
všechno jsou české firmy v této oblasti vyrobit. 
V podstatě umíme postavit a vybavit kompletní 
nemocnici. Třeba výrobce nemocničních po-
stelí LINET znají opravdu v celém světě. Připra-
vuji pro zdravotnickou asociaci veškeré marke-
tingové materiály, včetně 3D modelu nemocni-
ce, videa, prezentace. Dalším projektem je pak 
třeba podpora českých rodinných firem. Mimo-
chodem, ve východních Čechách jich máme 
několik. Spolupracuji třeba největším českým 
výrobcem vířivek a termálních bazénů, s firmou 
USSPA v Dolní Dobrouči u Letohradu, nebo se 
Zuzkou Petrofovou z Hradce Králové.“ 
Milá Hani, ať se daří!                  Petra Soukupová

Společnost KC trans, s.r.o. 
příjme zaměstnance na pracovní pozici: 
řidič kamionové dopravy sk. C, E
Na terminál společnosti Metrans, a.s. v České Třebové 
- práce pouze v ČR
Kontakt: Stanislav Sajdl 602 294 350, 
Škvorecká 33, 250 82 Úvaly
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SvITAvY A SpORT

Třetí a pátý mladší žák republikových tabulek na 
stupních vítězů MT vícebojů. Vítězem je Jindřich 
Vyroubal a na druhém místě Vojtěch Šmíd.

Sedmnáct 
svitavských 
atletů v TOP 30!
Sezóna 2021 byla pro svitavskou atletiku nej-
úspěšnější za poslední desetiletí. Dorostenka 
Eliška Červená se stala mistryní ČR v sedmi-
boji a na 100 m př., žákyně Luisa Klementová 
byla na MČR bronzová v dálce. Na mistrovství 
ve vícebojích startovali celkem tři naši zástup-
ci a mistrovského klání jednotlivců se zúčast-
nilo celkem 10 našich závodníků. O rostoucí 
kvalitě nejlepších svitavských závodníků svěd-
čí i to, že bylo překonáno 19 oddílových rekor-
dů. Do republikových TOP 30 se dostalo cel-
kem 49 výkonů se značkou atletika Svitavy  
a postaralo se o to celkem 17 našich borců. 
Není překvapením, že se Eliška Červená do 
TOP 30 vešla celkem v osmi disciplínách. Pro 
rok 2021 je i vedoucí závodnicí v sedmiboji 
dorostenek (5194 bodů) a na 100 m př. doros-
tenek (13,88 s). Perličkou je její 10. místo  
v „dospělém“ sedmiboji (4834 bodů). V histo-
rických tabulkách je tedy Eliška 18 nejlepší 
dorostenkou ve víceboji.
Na pomyslných stupních vítězů se umístili  
i další naši závodníci. Na prvním místě v re-
publikových tabulkách figuruje i Barbora Stek-
lá na 600 m (1:40,52 min) a Jindřich Vyroubal 
na 60 m př. (9,25 s). Skvělou sezónu našich 
vícebojařů podtrhl Jindra Vyroubal 3. místem 
v pětiboji ml. žáků (2413 bodů) a v té samé 
disciplíně Vojta Šmíd 5. místem (2375 bodů). 
V nejmladší kategorii přípravek je 2. nejlepším 
koulařem v ČR Lukáš Marek (koule 3 kg 7,65 
m) a nejen pro víceboj je velkou nadějí 3. mís-
to Lucie Jílkové na 800 m za 2:37,12 min. Se-
znam dalších umístění najdete na našich FB 
stránkách a na nástěnkách.            Josef Marek

Plavci a jejich podzim

Po dlouhé pauze se na podzim rozběhla plavec-
ká sezóna přerušená téměř na 1,5 roku. Prvním 
a jediným závodem před prázdninami byl DROP 
CUP neboli srovnání plavců jednotlivých věko-
vých kategorii ve všestrannosti. Výborně si ved-
ly Pavlína Dvořáková (celkově druhá) a Charlene 
Crhová (pátá). V podzimní části plaveckých sou-
těží přivezli plavci 36 prvních, 30 druhých a 16 
třetích míst. 

Zde jsou ve zkratce největší úspěchy:
Krajský přebor dlouhé tratě: Sabina Bártová  
6. místo, Pavlína Dvořáková 1. místo a Charlene 
Crhová 2. místo.
Krajský přebor staršího žactva, dorostu a dospě-
lých: 19 titulů přeborníka Pardubického a Králo-
véhradeckého kraje a k tomu deset druhých 
míst. Pavlína Dvořáková 8 titulů a jednou druhá 
za Charlene Crhovou, která přidala 5 titulů  
a 4 druhá místa, dalších 5 titulů a 4  druhá místa 
si vyplaval Daniel Letý a Sabina Bártová přidala 
titul na 200 metrů znak. Velmi úspěšně si vedli 
svitavští plavci i na mezinárodních závodech  
v Jihlavě, kde se dokázali probojovat do finálo-
vých rozplaveb a zaujmout místa v první desítce, 
přestože věkově byli nejmladší. O vysoké výkon-
nosti svitavských plavců svědčí fakt, že i při tak 
dlouhém výpadku ohrožují krajské a přemazá-
vají oddílové rekordy. Snad se podaří zúročit 
tréninkovou píli i na blížícím se Mistrovství ČR. 

Bedřich Frýza

Městská hokejová liga už podruhé
Začátkem prosince začal na zimním stadionu  
2. ročník Městské hokejové ligy - Svitavy. Po loň-
ské covidové pauze navazuje oddíl hokejbalu  
TJ Sršni Svitavy na pořádání této svitavské sou-
těže pro amatérské hráče. Po úspěšném 1. roč-
níku 2019/2020 byl o následující ročník zvýšený 
zájem a do soutěže se přihlásilo šest týmů, 
avšak epidemická situace změnila pravidla hry, 
které někteří hráči nesplňují. Chceme poděko-
vat za aktivní přístup týmů a zodpovědnosti 
hráčů k aktuální situaci, a proto může 2. ročník 

odstartovat alespoň s pěti týmy. Každý tým ode-
hraje dle herního systému 12 utkání, celkové 
konečné pořadí určí výsledná tabulka. Pokud 
opět nezasáhnou vládní nařízení, budeme v po-
lovině února znát vítěze 2. ročníku MHL.  Rozpis 
zápasů pro rok 2021 naleznete na mhlsvitavy.cz 
včetně historie týmů a statistik hráčů. Dále by-
chom chtěli upozornit na možnost sledovat zá-
pasy online. Za pořadatele děkujeme vedení 
města Svitav a společnosti Sportes za součin-
nost a podporu.                                 Zdeněk Beneš

Za Oldřichem Bolckem

Na sklonku loňského roku přišla smutná zpráva. 
Zemřel pan Oldřich Bolcek. Většina Svitavanů  
z kategorie 40+ si ho pamatuje jako saxofonistu 
hudebního orchestru Studio 3, ale také jako par-
ťáka, který nezkazil žádnou legraci. Ostatně lásku 
k hudbě rozdávají obě děti Hanka i Pavel dál. 
Ovšem jeho velká láska byl motorismus. Členem 
svitavského automotoklubu (AMK) byl od roku 
1957 a za tu dobu nebyla činnost nebo aktivita, 
které by se neúčastnil. AMK pořádal nebo pomá-

hal organizovat závody silničních motocyklů, 
automobilů, sprint motocyklů, ledové ploché 
dráhy, závody motokár, jízdy zručnosti, školení 
řidičů apod. Samostatná kapitola je plochá dráha 
v našem městě. V období, kdy byl Oldřich Bolcek 
předsedou AMK, došlo k největšímu rozvoji klubu 
a rozšíření aktivit i o odtahovou službu nebo vý-
stavbu a provozování dětského dopravního hřiš-
tě a nového plochodrážního stadionu. Ten se 
přestěhoval od tabákové továrny do areálu  
v Cihelně. Díky jeho upřímné a srdečné povaze 
nebyla snad překážka, kterou by nepřekonal  
a přitom mnohá jednání, zvlášť v době minulé, 
nebyla jednoduchá. Mimo přípravu akcí a rozvoj 
klubu vždy přiložil ruku k dílu jako hlasatel, pro-
pagace, tajemník nebo ředitel závodu, zkrátka co 
bylo třeba. Současná doba sice omezila činnost 
AMK, ale Olda se zajímal o motoristické dění ve 
městě stále. Kdyby nastal nějaký problém k ře-
šení, budeme vzpomínat a řekneme si „Olda by 
nám určitě poradil“. Oldřichu, děkujeme za vše.  

Za Automotoklub Svitavy Jaromír Škývara


