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Vyzkoušejte si 
Sváťovy deskovky  
a cvrnkadla
Rádi bychom vás pozvali na zábavné od-
poledne k rybníku Rosnička. V sobotu 14. 
května od 14 hodin bychom si společně 
vyzkoušeli nové Sváťovy deskovky a cvrn-
kadla. Herní parčík najdete u pláže vedle 
Rákosníčkova hřiště. Těšit se můžete 
na osm herních laviček, které nabízí pro-
stor k vzájemnému soupeření. Jejich sou-
částí jsou totiž deskové hry, jako jsou 
piškvorky, dáma, mlýn, solitér nebo aba-
lone. Ti nejmenší jistě uvítají klasickou 
cvrnkanou. Čeká vás i malý velký skřítek 
Sváťa. Skleněné kuličky, které fungují jako 
hrací kameny, zakoupíte na místě ve stán-
ku, v občerstvení Plechárna nebo v infor-
mačním centru na náměstí. Skleněnky 
rovněž získáte v chatě Rosnička, kde 
bude další doprovodný program. Ochut-
náte ryby na grilu a od 16 hodin zahraje 
kapela Generace. Autorem laviček je řez-
bář Petr Steffan. Na jejich výrobu přispěl 
Pardubický kraj.  Petr Šmerda

Basketbaloví Tuři  
vybojovali 3. místo 283

Svitavský informační měsíčník
květen 2022

05Půl roku charitní  
domácí péče

Svitavští světáci:  
Ondřej Daněk25

K svátku maminkám
Na první pohled by se mohlo zdát, že Den matek je dnem oslavy žen, které alespoň jednou poro-
dily. Takto definované matky se obvykle posuzují na základě schopnosti péče o potomky. Tato 
schopnost je ovšem velmi obtížně objektivně hodnotitelná. O některých matkách například sou-
díme, že jsou matkami dobrými, protože se o své potomky starají, ale starají-li se příliš nebo do své 
péče vnášejí strachy či předsudky, můžeme takovou péči vnímat stejně negativně jako péči nedo-
statečnou. Každý to ale vnímá podle sebe.

Na samém počátku však stojí jiná matka, která 
je tvůrkyní vší této rozmanitosti, a tou je matka 
příroda. Nad její štědrostí, krásou, péčí a moud-
rostí se často tají dech. I přesto nejednou zmrz-
nou poupata a mladé květy. I většina živočichů 
má své predátory a vítězí zpravidla ti silnější.
Od soudů a selekcí na dobré a špatné moje 
úvaha vede na východ k jin a jang, k rovnováze. 
Každá lidská bytost obsahuje obojí, velmi zjed-
nodušeně řečeno: ženskou a mužskou energii, 
harmonickou a aktivní. Každá lidská bytost si 
nese v sobě otce i matku.
I švýcarský lékař a terapeut C. G. Jung popisu-
je, že každou lidskou bytost tvoří ženská část 
– anima a mužská část – animus. Biologická 
matka a otec mají předurčující charakter těch-
to dvou našich částí, my jsme ale schopni si je 
domodelovat tak, aby právě rovnováha, harmo-
nie, tvůrčí aktivita a zdraví měly v našich živo-
tech průchodnou cestu. 

A tak, přestože by se mohlo zdát, že Den matek 
je dnem oslavy žen, ve skutečnosti je oslavou 
nás všech, neboť matka je přítomná v každém 
z nás. Dovolme jí být matkou milující, laskavou, 
plnou podpory a povzbuzení. Právě tato matka 
nám často říká: "Uber, netlač, odpočni si, neboj 
se". A jedním dechem dodává: "Mír je důleži-
tější než výhra..."
A právě této vnitřní matce, jako matka čtyř dětí, 
vzdávám hold. Možná se mi při výchově dětí 
podařilo zmrazit nejedno poupě. Ale věřím 
v sílu člověka, který z dobrého čerpá a špatné 
napravuje. Vnitřní otec je důležitý úplně stejně. 
Vybízí totiž k síle, aktivitě, rozhodnosti. Ale 
o tom zase třeba v červnu, na Den otců (připa-
dá na třetí červnovou neděli). 
Milé maminky, vaše radost ze života, z ženství, 
z mateřství kéž vás provází každým dnem, stej-
ně jako naše hluboké a upřímné "DĚKUJI“. 

Pavla Boučková
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Vážení Svitavané,
tak jsme se konečně dočkali! Stavba ob-
chvatu Svitav začala. Nejspíš každý z nás se 
už někdy probojovával v autě či na kole pře-
plněným centrem našeho města, čekal 
u kruhových objezdů, u světelné křižovatky, 
u přechodů. Několik desítek let čekáme 
na to, až se dopravní situace v centru začne 
zklidňovat. Nyní vás všechny můžu ubezpe-
čit, že toto zklidnění je už opravdu na dohled, 
ve druhé polovině dubna se totiž začalo se 
stavebními pracemi.
Moc děkuji místostarostovi a mému dlouho-
letému kolegovi Pavlu Čížkovi za to, že něko-
lik let tuto náročnou akci koordinuje. Děkuji 
zároveň všem vlastníkům pozemků v bezpro-
střední blízkosti budoucího obchvatu za to, 
že bez větších problémů prodali své pozem-
ky, které budou využity právě pro stavbu. 
Obchvat má být dlouhý zhruba devět a půl 
kilometru, jeho cena se odhaduje na více 

než 780 milionů korun. Součástí stavby bu-
dou i investice města, které zahrnují přeložku 
vodovodu od vodojemu za 30 milionů – ty 
půjdou z městského rozpočtu – a napojení 
průmyslové zóny na obchvat, což vyřeší při-
vaděč za zhruba 35 milionů korun. Pro vý-
stavbu přivaděče vyřizujeme žádost o dota-
ci, která by mohla dosáhnout sedmdesáti 
procent vyčíslených nákladů. Výstavba ob-
chvatu nějakou dobu potrvá, na novou silni-
ci bychom mohli vyjet na přelomu let 2023 
a 2024. Ještě musíme být nějakou dobu tr-
pěliví, ale skutečnost, že se Svitavami nebu-
de prohánět tranzitní doprava, se už opravdu 
přiblížila. Podle posledních dat ze sčítání 
dopravy projede naším městem denně ko-
lem 14 tisíc aut, aktuálně to už bude nejspíš 
ještě více. A toho se brzy zbavíme. Děkuji 
vám všem za ohleduplnost a trpělivost. 

David Šimek, starosta města

Svitavské komoření a ZUŠ open
Základní umělecká škola Svitavy je pořadate-
lem celostátní soutěžní přehlídky komorních 
souborů pod názvem Svitavské komoření. 
První ročník se konal v roce 2019 a setkal se 
s velmi pozitivním ohlasem ze stran škol s hu-
debním zaměřením, protože vyplnil mezeru 
v tradičních soutěžích. Svitavské komoření je 
specifické tím, že jednotlivá tělesa nemají pře-
depsané ani složení ani repertoár, čímž odráží 
skutečný život v ZUŠ, kdy se v každém školním 
roce mohou sejít a muzicírovat různé skupiny 
žáků. V tomto roce se po dvouleté odmlce způ-
sobené koronavirem podařilo úspěšně navázat 
na první ročník a do soutěže se přihlásilo 54 
souborů z celé republiky. Ve Svitavách v Otten-
dorferově domě a Fabrice se představí 16. až 
18. května klavírní dua, kontrabasová kvarteta, 
klarinetové i flétnové trio i kvarteto, soubor pěti 
zobcových fléten s bicími, čtyři saxofony s kla-
vírem, kytarové a akordeonové soubory i pes-
tré kombinace různých seskupení. Vystoupí 
i deset pěveckých komorních souborů. Samo-
zřejmě máme i my svá želízka v ohni, a tak je 
jistě na co se těšit. Přehlídka je volně přístupná 
veřejnosti a odborné poroty složené z pedago-
gů konzervatoří, JAMU a AMU i účinkující jistě 
přivítají vstřícné obecenstvo. 
V květnu již několik let probíhá po celé republi-
ce akce základních uměleckých škol pod ná-
zvem ZUŠ OPEN. Ve Svitavách se představíme 
se všemi obory vzdělávání v týdnu od 23. do 27. 
května. Připomenu, že ZUŠ OPEN si klade za cíl 
představit ZUŠ ve veřejném prostoru a to 
i na méně tradičních místech. Pro tento týden 
jsme připravili několik zajímavých programů. 
Klavíristé zahrají svůj repertoár na svitavském 
náměstí, kytaristé v prostorách Nadace J. Plívy, 
žáci na keyboard před Kavárnou v Parku, výtvar-
níci připravují několik míst pro prezentaci svých 
prací. Rádi bychom připravili i tzv. Rodinný kon-
cert, tedy koncert, na kterém účinkují společně 
rodinní příslušníci, který jsme museli zrušit ze 
známých důvodů v březnu. Vrcholem týdne 
bude vystoupení na velkém pódiu ve spodní 

části náměstí. První část proběhne ve čtvrtek 26. 
května odpoledne, kdy se představí naši taneč-
níci, pěvecké sbory a kytarový, smyčcový i další 
soubory a sólisté. V pátek 27. května odpoledne 
pozveme zájemce na přehlídku bicích nástrojů 
a školních kapel. ZUŠ OPEN se nám přesune 
plynule do tradiční Taneční akademie, která se 
bude konat ve Fabrice 30. a 31. května, přičemž 
na dopoledne 31. května připravujeme i speci-
ální vystoupení pro děti z mateřských škol. Co 
dodat závěrem? Těší nás, že se život školy vrací 
do normálních kolejí a můžeme rozdávat radost 
z tvoření a doufáme, že se některé z akcí potká-
me i s vámi.  Renata Pechancová

Český den  
proti rakovině 
ve Svitavách
Druhá středa v květnu patří od roku 
1996 akci, kterou pořádá Liga pro-
ti rakovině a je známá jako „Kvě-
tinkový den“. Dva covidové roky 
změnily životy a zažité činnosti 
mnohých z nás. Také „Květinkový den“ se pře-
sunul na podzimní termíny. A i přes všechna 
omezení se v roce 2021 prodalo 875 kytiček 
a celkový výtěžek sbírky byl 30 960 korun. 
Z toho získal ONKO klub Svitavy pro svoji čin-
nost poměrnou část, a sice 9288 korun. Letos 
všichni věříme, že se život vrací do starých ko-
lejí, a tak se i 26. ročník „Květinkového dne“ 
vrací do květnových termínů. Ve dnech 11.–15. 
května je oficiální termín, kdy si za symbolic-
kých 20 korun můžete koupit kytičku měsíčku 
lékařského, který bude mít letos fialovou stuž-
ku a bude upozorňovat na prevence a léčbu 
nádorů děložního čípku a varlat.
Děkujeme všem, kteří si najdou stálá prodejní 
místa – tradiční stánek na náměstí před Nadač-
ním domem, Lékárna Na Hraniční, rehabilitace 
v nemocnici, rehabilitace Anička a rehabilitace 
Rehiz – a pomůžou přispět na činnost ONKO 
klubu Area Svitavy. Přejeme všem pevné zdra-
ví a splnění všech přání. Zdena Holasová

Výročí konce  
druhé světové války 
ve Svitavách
Druhá světová válka skončila v Evropě 8. květ-
na 1945. Ve Svitavách, městě s německými 
obyvateli, se květnové dny nesly ve znamení 
smutku a lidských tragédií. Situace zde byla 
velmi nepřehledná, přes město proudilo velké 
množství válečných zajatců, uprchlíků různých 
národností a kolon ustupujících německých 
vojáků. Revoluční národní výbor byl utvořen  
5. května a město se pomalu chystalo na pře-
dání do českých rukou. 

První sovětský tank měl dle tradice přijet  
9. května v dopoledních hodinách. Při osvobo-
zování padlo 17 sovětských vojáků. Teprve  
22. červen byl prvním poměrně klidným dnem, 
nebylo slyšet výbuchy munice a také rabování 
ustávalo. 
Na konec druhé světové války vzpomenou zá-
stupci města Svitavy položením věnců k soše 
Osvobození dne 8. května 2022 v 8 hodin. Vý-
ročí 77 let od skončení největšího válečného 
konfliktu v dějinách lidstva si bohužel připomí-
náme v době, kdy se na území Evropy opět 
odehrává válka.  Monika Němcová

…v ulici Milady Horákové 20 je otevřen 
nový Barbershop? Objednávky přijímají 
na čísle 733 522 228 a s novým lookem 
si poradí barber z Turecka. Ke každé ná-
vštěvě nabízejí zdarma kávu, nealko ná-
poj či whisky.
…od prvního května je otevřena posilov-
na Hellgym ve sportovní hale Na Střelni-
ci? K návštěvě vás zve Honza Jiruše.
…u ulici Pod Věží 122 je otevřena provo-
zovna Klíče pod věží? V uličce vedle in-
formačního centra mají otevřeno od pon-
dělí do pátku od 9 do 17 hodin, telefonní 
kontakt je 776 208 238.

VÍTE, ŽE...
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Půl roku charitní Domácí zdravotní péče 
Spokojení pacienti a zajištěné financování!
Domácí ošetřovatelská a paliativní péče svitav-
ské Charity má za sebou první půl rok činnosti. 
Stále přibývá spokojených pacientů a také lé-
kaři již vědí, že na naše sestry je spolehnutí. 
Kromě běžné sesterské péče jsme také něko-
lik pacientů již doprovodili až k úplnému konci 
a uskutečňuje se tak náš záměr umožnit ne-
mocným DoŽÍT mezi svými. Kvalitní péče je 
zajištěna jak profesionálním týmem, tak také 
technickým a materiálním vybavením, které 
jsme mohli pořídit výhradně díky dárcům. 
Podpora dárců byla ohromná a potvrdila, že péče 
o nemocné v jejich domovech je vnímána jako 
opravdu potřebná. Do sbírky přispívali občané 
Svitavska – ať už přes Tříkrálovou sbírku nebo 
jednotlivými dary, místní firmy i vzdálenější spo-
lečnosti, nadace. Největší podíl tvořily dary měst 
a obcí Svitavska, samotné Svitavy podpořily služ-
bu částkou 500 000 Kč. Rozvojový fond Charity 
poskytl 350 000 Kč. Pomyslnou tečku za dofinan-
cováním pak udělal svitavský rodák, pan Tomáš 
Čupr, který věnoval naší Charitě 500 000 Kč a stal 
se tak nejvýznamnějším dárcem. V neposlední 
řadě musím zmínit, že celou dobu jezdí 

sestry v zdarma zapůjčených vozidlech firmy Lou-
da auto a budou jimi jezdit, dokud nebudeme mít 
vozidla vlastní. Díky dotaci z Evropské unie je mů-
žeme očekávat na podzim. Všem dárcům a pod-
porovatelům bych tímto chtěla vyjádřit náš obrov-
ský a upřímný dík. Je to podpora, která nám doslo-
va vzala dech a zavazuje nás. Přeneseně tedy 
i všem dárcům patří tento úryvek z dopisu: „Moc 
si vážíme vaší podpory, a hlavně moc děkujeme 
za práci děvčat z vašeho skvělého týmu. Jsou 
to neuvěřitelně šikovná, srdečná a obětavá stvo-
ření. Maminka si je za krátkou dobu oblíbila, 
a i když už neměla díky nemoci mnoho sil, 
na vaše děvčata nešetřila úsměvem a vždy měla 
radost z jejich přítomnosti. Děkujeme Vám.“
Zdravotní péče je pro pacienty zdarma, hraze-
ná ze zdravotního pojištění. Na provoz si prací 
již služba vydělá a vysoké vstupní náklady jsou 
díky dárcům pokryty. Je jisté, že se společně 
podařilo něco naprosto úžasného! Na projektu 
„DoŽÍT mezi svými“ nás pracovalo mnoho a ka-
ždý přispěl právě tak, jak mohl, nebo umí. Cítím 
za to velikou vděčnost a každému jednotlivě ze 
srdce děkuji.  Vendula Kouřilová

Pivní slavnosti 2022: 
vyzýváme týmy  
pro vaření gulášů!
V sobotu 16. července se na svitavském ná-
městí Míru opět sejdou gulášoví gurmáni, mi-
lovníci piva i zábavy na dalším ročníku Pivních 
slavností. O všem, i detailním programu slav-
ností, vás samozřejmě budeme informovat. 
Avšak po dvou ročnících, kdy vládní pravidla 
nedovolovala uspořádat soutěž ve vaření gu-
lášů, se toto oblíbené klání opět vrací!
Vyzýváme všechny, kteří mají soutěžního ducha 
a umějí vzít vařečku do ruky, aby se přihlásili 
do soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Klání 
se pravděpodobně zúčastní i kuchařské týmy 
ze zahraničních partnerských měst Svitav, bude 
tedy možnost poměřit kuchařské umění na me-
zinárodní úrovni. O vyhodnocení uvařených po-
krmů se postará odborná porota, v jejímž čele 
by měl opět být mistr kuchař Václav Šmerda. 
Máte-li zájem aktivně se zúčastnit soutěže, při-
hlaste se emailem na adresu souteze@svitavy.cz 
do 30. června. Obdržíte závaznou přihlášku a pro-
pozice soutěže. Neváhejte dlouho, počet sou-
těžních týmů je totiž limitován.  (pá)

Festival Rosnička 
tentokrát už v červnu
V pátek 24. června startuje další ročník svitav-
ského hudebního festivalu Rosnička, který se 
zaměřuje na undergroundovou elektronickou 
hudbu. I letos bude Rosnička u stejnojmenné-
ho rybníka hostit více než tři desítky hudebních 
projektů, zejména v žánrech rap, techno, hou-
se, electro, také ale vystoupení experimentál-
ního a koncertního charakteru.

Svitavské dětské 
sbory mají výročí
Právě před 20 lety byl v Základní umělecké 
škole ve Svitavách založen nový pěvecký sbor. 
A protože Svitaváček už existoval v MŠ Na Vě-
trné, dostal jméno Svitavánek. Z tohoto příprav-
ného sboru po 5 letech vznikl koncertní Svitav-
ský dětský sbor. Oba sbory vyzpívaly za ta léta 
zlatá a stříbrná pásma v krajských sborových 
soutěžích, několikrát i s postupem celostátní 
přehlídky. Jsou nositeli zlatých medailí z mezi-
národní soutěže Svátky písní v Olomouci 
a krásných cen ze Zahrady písní v Praze i pres-
tižní celostátní soutěže Porta Musicae v Novém 
Jičíně. Svitavský dětský sbor reprezentoval 
svou „zušku“ a město v Žiari nad Hronom, part-
nerském městě Svitav, a přivezl dvě Ceny po-
roty ze sborového festivalu v Meissenu. 
V pátek 6. května budou zpívat vám! Slavnost-
ní koncert k výročí založení i s mnohými býva-
lými členy se koná ve Fabrice v 18 hodin včet-
ně křtu CD k výročí založení ZUŠ ve Svitavách. 

Dana Pražáková, sbormistryně

Dětský den  
s Krůčkem
V sobotu 28. května od 14 do 18 hodin proběh-
ne v parku Jana Palacha pod taktovkou Mateř-
ského a rodinného centra Krůček ve spoluprá-
ci s Městskou policií Svitavy Dětský den. Cena 
hrací karty za dítě je 120 Kč, cena pro členy 
Krůčku 100 Kč. Těšit se můžete na zábavné od-
poledne plné her, úkolů, aktivit a bohatého pro-
gramu. Vzhledem k tomu, že Městská policie 
Svitavy slaví letos 30 let fungování, otevře pro 
veřejnost „své dveře“ a podívat se můžete na je-
jich služebnu a prohlédnete si i další věci, které 
jsou součástí policejní práce (monitorovací ka-
mery, služební vozidlo apod.) a některé z nich 
vyzkoušet! V 16 hodin na pódiu vedle Kavárny 
v parku proběhne koncert spolku Ženy zpěvné 
ze Svitav a dětí nejen ze Svobodné demokra-
tické školy NaŽivo. Přejme tedy dětem, rodičům 
i realizačnímu týmu přívětivé počasí, ať si děti 
svůj den parádně užijí!  Kateřina Burešová

Pokud potřebujete Domácí zdravotní péči 
Charity Svitavy, kontaktujte vrchní sestru 
Stanislavu Bočkovou, tel: 732 846 644.

Zatím největší oznámenou hvězdou festivalu je 
legendární rapové duo Supercrooo z Prahy 
ve složení Hugo Toxxx a James Cole. Dále se 
představí například zpěvačka Aiko, experimen-
tální umělec Oliver Torr, slovenský producent 
ISAMA ZING nebo techno duo Ethno Service. 
V programu dále najdeme i vystupující z Pol-
ska, Rakouska, Španělska, Belgie a dokonce  
i z Argentiny.
Kompletní program a více informací o letošním 
ročníku festivalu Rosnička naleznete na webo-
vých stránkách www.festivalrosnicka.cz nebo 
festivalovém Facebooku a Instagramu. Vstu-
penky jsou k dostání v on-line předprodejní síti 
smsticket.cz. Jan Barnet 
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Přivítali jsme nové občánky

Blíží se zápis dětí do mateřských škol
Pro školní rok 2022/2023 se zápisy dětí k před-
školnímu vzdělávání uskuteční ve čtvrtek 12. 
května v kulturním centru Fabrika Svitavy 
od 13.00 do 17.00 hodin. Předškolní vzdělává-
ní se organizuje pro děti zpravidla od tří do šes-
ti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od 1. září 
bude předškolní vzdělávání povinné pro děti, 
které dovršily pěti let do 31. 8. 2022. Termín 
a místo zápisu, případně další podmínky včet-
ně kritérií pro přijímání dětí, jsou zveřejněny 
způsobem v místě obvyklým (webové stránky, 
úřední deska školy). Při zápisu je nutné doložit 
prostou kopii rodného listu dítěte a doklad 
o očkování od praktického dětského lékaře 
(ten se netýká dětí plnících povinné předškolní 
vzdělávání). Připomínáme, že pro zajištění mís-
ta ve školském zařízení, je nutné se k zápisu 
dostavit i v případě, že dítě bude do MŠ nastu-
povat až v průběhu školního roku (např. pokud 
ho budete chtít umístit až od tří let, kterých do-
sáhne v lednu).

Zvláštní zápisy do škol pro cizince
Vzhledem k současné situaci se pro školní rok 
2022/2023 uskuteční také zápisy pro děti 
uprchlíků z Ukrajiny. Oba zápisy (k předškolní-
mu vzdělávání a k přijetí do 1. ročníku základ-
ních škol) proběhnou ve stejný den, ve čtvrtek 
9. června v kulturním centru Fabrika Svitavy 
od 13.00 do 17.00 hodin. Termín a místo zápisu, 
případně další podmínky včetně kritérií pro při-
jímání dětí, zveřejňuje ředitel školy způsobem 
v místě obvyklým (webové stránky, úřední des-
ka školy). Při zápisu je rodič povinen doložit 
prostou kopii rodného listu dítěte (resp. doklad 
o totožnosti dítěte) a pro zápis do MŠ také do-
klad o očkování s potvrzením od českého pe-
diatra (netýká se dětí plnících povinné před-
školní vzdělávání). Zákonný zástupce dítěte 
žádá o přijetí dítěte podle místa pobytu v ČR. 
Případné změny pobytu jsou cizinci povinni 
hlásit Ministerstvu vnitra do databáze registru 
obyvatel.  Světlana Češková

Dlouho očekávaná výstavba obchvatu 
Svitav byla slavnostně zahájena
Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájilo 
výstavbu silnice I/43 Hradec nad Svitavou – 
Lačnov, známou jako obchvat Svitav. 
Stávající komunikace v tomto úseku již nevy-
hovuje současné dopravní zátěži, ať už šířko-
vým či výškovým uspořádáním. Na trase mj. 
trápí tranzitní nákladní dopravu dva nízké 
a úzké podjezdy pod železniční tratí, pod kte-
rými musí projíždět oběma jízdními pruhy. Vel-
ké množství vozidel také znepříjemňuje cesto-
vání městem, protože se v dopravních špičkách 
tvoří kolony. Všechny tyto nesnáze by měla 
vyřešit nová trasa silnice I/43 v délce 9 490 m, 
která by měla být zprovozněna v listopadu příš-
tího roku. Starosta David Šimek zavzpomínal 
na diskuze, které vedl s občany při nástupu 
do funkce: „Právě obchvat Svitav, o kterém se 

mluvilo již za dob našich rodičů, byl hojně zmi-
ňovaným požadavkem místních obyvatel. Jsem 
proto nesmírně rád, že se nám konečně jeho 
výstavbu podařilo zrealizovat.“ 
Kvůli výstavbě bude průběžně docházet k růz-
ným dopravním omezením, které vždy najde-
te na webu města v sekci „O městě – Aktuálně 
– Doprava aktuálně“. Nejbližší omezení se týká 
úseku silnice I/43 v místě před a za křižovat-
kou se silnicí II. třídy č. 366 a se silnicí III. třídy 
č. 366 25 (u Autobazaru Zavadilka), kde bude 
od 9. 5. 2022 do 18. 9. 2022 uzavřen jeden 
jízdní pruh. Silniční provoz zde bude řízen pro-
školenými pracovníky, nebo mobilním světel-
ným signalizačním zařízením a vozidla budou 
projíždět kyvadlově. Předem děkujeme všem 
řidičům za trpělivost.  (kk)

Kam se poděla  
socha sv. Jana  
Nepomuckého
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme 
na mnoha místech České republiky. Ta nejzná-
mější, vyhledávaná mnoha zahraničními turisty, 
s vyhlazenými místy na reliéfu podstavce (kam 
si lidé sahají pro štěstí), se nachází na Karlově 
mostě v Praze. 

I ve Svitavách máme svoji sochu sv. Jana Ne-
pomuckého. Vznikla na začátku 18. století a má 
tradiční vzhled – světec oděný do kanovnické-
ho roucha pravou rukou přidržuje krucifix opře-
ný o paži. Původně stávala na můstku vedeném 
přes řeku Svitavu, aby byla několikrát přemís-
těna. Na posledním stanovišti, nedaleko kruho-
vého objezdu u frekventované silnice vedoucí 
z Lačnova, byla zatížena zplodinami a solí, což 
se negativně projevilo na jejím vzhledu. Koro-
dující povrch, trhliny a v neposlední řadě chy-
bějící části (např. svatozář)… to vše jasně nazna-
čilo, že je sochu potřeba restaurovat. Od konce 
minulého roku jí tak navrací původní šarm re-
staurátor Daniel Bartoš. Po dokončení bude 
socha usazena dál od silnice a zároveň blíže 
ke svému původnímu umístění, k říčce Svitavě. 
Kromě toho, že z hlediska opotřebení bude 
nové umístění vhodnější, umožní také tomuto 
baroknímu sochařskému dílu pohledově vynik-
nout.  (kk)

V sobotu 2. dubna se sešlo v obřadní síni 
16 dětí, které místostarostka Ditta Kukaňo-
vá slavnostně přivítala mezi nové občánky 
našeho města. 

Ema Pojezná / Ondřej Jakub Chour / 
Valérie Truncová / Jan Chmelař /  
Sára Švermová / Diana Vochozková / 
Jonáš Franc / Patrik Šilhart /  
Agáta Tomášková / Vladimír Klusoň / 
Kryšpín Peterka / Radek Konečný /  
Rozálie Čížková / Sebastián Škáva /  
Nela Bulvová / Bea Lepold

Chcete své miminko také slavnostně 
přivítat? Kontaktuje, prosím, matriku 
Svitavy (tel: 461 550 412, 461 550 411). 
Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spoustu rodičovské lásky. 

Marcela Gorecká
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Salvia nabízí mnoho užitečných služeb
Středisko sociálních služeb Salvia je jedním 
z poskytovatelů sociálních služeb na území 
Svitav, který se snaží zlepšit kvalitu života 
svých klientů. A to díky pestré nabídce svých 
služeb.

Osobní asistence
Zhruba 70 osobních asistentek a asistentů se 
stará o osoby se zdravotním postižením, seni-
ory či osoby chronicky nemocné. Asistenti do-
chází ke klientům domů podle domluveného 
harmonogramu, zajišťují jim péči a pomáhají 
v běžných denních činnostech. „Vždy se snaží-
me o co největší zapojení klientů. Třeba při va-
ření oběda mohou chystat nebo míchat ingre-
dience, ti fyzicky zdatnější si mohou v doprovo-
du asistenta zajít nakoupit. Vše směřujeme k co 
největší samostatnosti, které je možné u kon-
krétního člověka dosáhnout,“ uvedla příklad 
vedoucí Salvie Ludmila Benešová. V loňském 
roce pomáhali asistenti 140 klientům, z toho 47 
dětem. „U klientů bývají asistenti převážně na 8 
hodin. Jsme ale schopni postarat se o ně v roz-
mezí od jedné do 24 hodin denně,“ doplnila 
Benešová. Osobní asistence je dlouhodobou 
službou, neposkytuje se tedy např. na týdenní 
hlídání. Klienti mívají zpravidla svého asistenta, 
který k nim ještě před uzavřením smlouvy do-
chází. Díky tomu obě strany zjistí, zda pro ně 
bude spolupráce příjemná. 

Přeprava po Svitavách
Už jste potkali na ulici Taxíka Maxíka nebo 
„Globus“ auto bez bariér? A víte, k čemu slou-
ží? Senioři, lidé se zdravotním postižením, oso-
by s chronickým onemocněním či lidé s do-

časně zhoršenou pohyblivostí (např. po úrazu) 
ho mohou využít k přepravě po Svitavách, 
případně i na delší cestu mimo město (k dok-
torovi apod.). O přepravu se starají dva řidiči, 
kterým stačí zavolat před plánovanou cestou, 
ideálně 1–2 dny předem. Za jednu jízdu po Svi-
tavách (tzn. od nástupu po výstup) se platí, 
v případě jízdy v čase od 6:00 od 15:00 hodin, 
30 korun. Pokud budete chtít svézt od 15:00 
do 18:00, cena jedné jízdy se zvyšuje na 40 
korun. Téměř v 80 procentech případů využí-
vají klienti tuto službu k dopravě k lékaři. Dále 
když potřebují na úřad nebo nákup. Ale objed-
návají si ji i pro cestu ke kadeřníkovi nebo 
na zahradu.

Nákupní kolečko
Někdy je potřeba nakoupit různé produkty 
v různých obchodech, a třeba pro seniory 
může být poté náročné donést takto těžký ná-
kup pěšky domů. Proto Salvia vymyslela služ-
bu „nákupní kolečko“. Do něj jsou zahrnuty obě 
prodejny Albert, Kaufland, Lidl, Penny a UNI 
HOBBY. „Klienta v předem dohodnutém čase 
vyzvedne řidič a odveze ho do vybraného ob-
chodu. Po nákupu mu klient zavolá a nechá se 
podle svého přání zavést do dalšího obchodu. 
Takto může klient objet klidně všechny uvede-
né obchodní domy,“ vysvětlila Benešová. Jízd-
né se platí pouze za cestu do prvního obchodu 
a cestu domů, vyjde tedy na 60 korun. Popo-
jíždění mezi obchody se nehradí. Nákupní ko-

lečko ale musí být realizováno ve všední den 
v čase od 7:00 do 14:00 hodin. 
Oba druhy dopravy je nutné objednat ve vše-
dní dny v čase od 8:00 od 14:00 hodin na tele-
fonním čísle 730 844 717 a slouží pouze pro 
osoby uvedené výše. Na reálných nákladech 
za dopravu se spolupodílí město.

Odborné sociální poradenství
Cílem je umožnit seniorům, osobám se zdra-
votním postižením či chronickým onemocně-
ním a jejich rodinným příslušníkům, kteří se 
dostali do nepříznivé sociální situace, tuto situ-
aci s odbornou pomocí vyřešit, a to pokud 
možno samostatně. Jedná se např. o pomoc 
s vyřízením žádosti o příspěvky (na péči, 
na mobilitu, na bydlení atd.), radu s výběrem 
vhodné sociální služby či školy pro dítě se 
zdravotním postižením.

Půjčovna kompenzačních  
pomůcek
Senioři a osoby se zdravotním postižením si 
mohou v Salvii zapůjčit řadu kompenzačních 
pomůcek, jako je chodítko, invalidní vozík, fran-
couzské hole či sedačka do vany.

Salvia také pořádá pro asistent(k)y akreditova-
ná školení nebo společně s městem vánoční 
setkání osamělých seniorů. Více informací se 
můžete dozvědět na Dni otevřených dveří, kte-
rý se koná v úterý 10. května od 9 do 14 hodin 
ve 4. patře Fabriky. Případně na webových 
stránkách www.salvia.cz. Telefonní kontakty: 
461 535 324, 461 542 587, 461 723 728.  (kk)

Jarní výsadba  
nových stromů  
ve městě
Každoročně provádí správce zeleně v průběhu 
roku několik kontrol stavu veřejné zeleně na-
cházející se v katastru města. Po vyhodnocení 
skutečností z loňského roku a konzultaci s od-
borem životního prostředí bylo z důvodu špat-
ného stavu přistoupeno u třiceti stromů k jejich 
pokácení.
Aby zeleně ve městě neubývalo, dochází sa-
mozřejmě také k její výsadbě, kterou zajišťuje 
společnost SPORTES Svitavy. Do konce měsíce 
května tak přibude na území města Svitav 96 
nových, a to převážně listnatých, stromů. 

Bronislav Olšán

Probíhají  
kurzy češtiny  
pro ukrajinské žáky
Svitavské gymnázium se zapojilo do projektu 
Jazykové kurzy pro děti cizince migrující 
z Ukrajiny, který v dubnu vyhlásilo ministerstvo 
školství. Program je určen pro žáky ve věku 14 
až 18 let, tedy především pro žáky, kteří směřu-
jí na svitavské střední školy (a účastnili se přijí-
macích zkoušek) nebo na nich již studují. Kurz, 
který má za cíl eliminovat předčasné odchody 
ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti 
češtiny, byl na gymnáziu zahájen ve spolupráci 
se svitavskými základními a středními školami, 
které ukrajinské žáky na školách již mají a které 
je do kurzu přihlašovaly.  Milan Báča

Květnový  
výdej nádob  
na plasty
Pokud ještě nemáte svoji nádobu na plast a chtě-
li byste třídit pohodlněji přímo u domu, můžete si 
ji zdarma vypůjčit. Květnový výdej proběhne 
ve čtvrtek 26. dubna od 14 do 17:30 hodin v areálu 
společnosti LIKO Svitavy v ulici Tolstého. Na www.
svitavy.cz, v sekci odpady, stačí vyplnit formulář 
„Žádost o bezplatnou výpůjčku nádoby“ a zaslat 
jej na vit.baranek@svitavy.cz. Vypůjčené nádoby 
jsou určené k adresnému třídění plastů pro oby-
vatele rodinných domů a menších bytových domů 
(do 8 bytových jednotek). Svoz probíhá jednou 
měsíčně, v květnu 9. 5., resp. 10. 5. podle lo- 
kality umístění. Děkujeme, že třídíte srdcem.  (kk)
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Městská policie působí  
ve městě již 30 let
Městská policie Svitavy byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou č. 3/1992 jako orgán měs-
ta, který zabezpečuje místní záležitosti veřejné-
ho pořádku v rámci katastrálního území města 
a plní další úkoly stanovené zákonem č. 
553/1991 Sb., o obecní policii nebo zvláštními 
zákony. V letošním roce si tedy připomeneme 
již 30 let od založení Městské policie Svitavy 
a takové výročí si zaslouží i malou oslavu. Roz-
hodli jsme se uspořádat „Den otevřených dveří 
na městské policii“ a své síly jsme spojili s Ma-
teřským a rodinným centrem Krůček ve Svita-
vách. V sobotu dne 28. 5. pořádá centrum Krů-
ček „Dětský den“, který začíná ve 14.00 v parku 
Jana Palacha. My jsme velmi rádi, že se může-
me k takové akci připojit. Děti s rodiči tak budou 
moci navštívit služebnu městské policie v Lan-
gerově vile. Velmi rádi vás seznámíme s naší 
prací a každý, kdo bude mít zájem, se může 
podívat na vybavení služebny, městský kame-
rový systém, vybavení a výstroj strážníka. Při-
chystáno bude i vozidlo městské policie a jiné 
pomůcky, které k práci využíváme. Tímto všech-
ny srdečně zveme k návštěvě služebny. Malé 
oslavy zmíněného výročí proběhnou ještě 
v rámci dalších akcí, a to např. „Dne IZS“, který 
je předběžně připravován na 22. 6. společně 
s HZS Svitavy a následně dne 3. 9. v rámci Pou-
tě ke sv. Jiljí, při sobotním dětském odpoledni, 
které bude uspořádáno SVČ Tramtáryje. 

Cyklohlídky strážníků znovu 
vyrážejí do terénu 
Počínaje měsícem květnem opět vyjedou 
do terénu cyklohlídky strážníků městské poli-
cie. Jedná se o nepravidelné hlídky, které se 
budou v terénu pohybovat od května do září. 
Strážníci budou dohlížet na dodržování veřej-
ného pořádku, monitorovat městský mobiliář 
v parcích či v přírodních lokalitách využívaných 
k rekreaci a odpočinku, pohybovat se v zahrád-
kářských koloniích, na cykloturistických trasách 
v okolí města, ale i ve městě samotném. V ne-
poslední řadě budou řešit i věci týkající se ply-
nulosti a bezpečnosti silničního provozu, ze-
jména na cyklostezkách. Výhodou cyklohlídek 
je fakt, že strážníci mohou operativněji vykoná-
vat hlídkovou činnost na rozlehlých prostran-
stvích městské aglomerace. Hlavním účelem 
však je být všem občanům blíže, umět poradit 
a působit také preventivně.

Rvačka bratrů v čekárně ČD
V podvečerních hodinách dne 8. 4. došlo 
v čekárně ČD v ul. Nádražní ke rvačce dvou 
bratrů. Po příjezdu strážníků bylo zjištěno, že 
došlo k fyzickému napadení mezi oběma 
sourozenci, kteří se ještě v době příjezdu hlíd-
ky aktivně fyzicky napadali a váleli se po zemi 
v čekárně. Strážníci oba muže od sebe oddě-
lili a po výzvě strážníků došlo k uklidnění si-
tuace. V průběhu konfliktu došlo ke zranění 
jednoho z bratrů, který byl následně převezen 
přivolanou RZS k vyšetření do nemocnice. 
Druhý z bratrů putoval na Protialkoholní zá-
chytnou stanici do Pardubic. Případ byl z naší 
strany předán Policii ČR k dalšímu šetření. 

Rostislav Bednář

MĚSTSKÁ POLICIE 156

Historičkou muzea bude 
Monika Němcová

Prvního května nastupuje do městského muzea nová historička Monika Němcová. Narodila se  
28. května 1995 ve Svitavách, po absolvování zdejší obchodní akademie pracovala v Brně v advo-
kátní kanceláři. Později zvolila jinou cestu a začala studovat na pedagogické a filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity. Specializuje se převážně na dějiny 20. století, obě její závěrečné práce po-
jednávají o druhé světové válce a odbojové činnosti v nedaleké České Třebové a okolních vesnicích.

Od roku 2020 byla zaměstnána ve Vojenském 
historickém ústavu v Praze, nejprve jako pra-
covník pro styk s veřejností, později jako meto-
dik pro vzdělávání ve všech muzejních objek-
tech, které spadají pod Ministerstvo obrany. 
V průběhu dvou let spolupracovala na expozi-
ci nového Památníku Zámeček v Pardubicích, 
který se pro veřejnost otevřel vloni. Nachází se 
na místě, kde bylo zřízeno popraviště za dru-
hého stanného práva v červnu 1942 a hlavní 
náplní expozice jsou příběhy obětí nacistické 
perzekuce, lidská práva, válečné zločiny a zlo-
činy proti lidskosti.
Jednou z priorit Moniky Němcové v Městském 
muzeu a galerii ve Svitavách je mapování kon-
krétních osudů lidí, kteří zde žili, i když mnozí 
z nich byli nuceni město opustit. Důvody jejich 
odchodu byly v průběhu let různé, hospodář-
ská krize ve 30. letech 20. století, útěk v roce 
1938, vysídlení na konci druhé světové války, 
nebo emigrace po roce 1948 a 1968. „Historie 
by se měla učit především na příbězích kon-
krétních lidí, s čímž také souvisí pokračování 
projektu Hledání hvězdy Davidovy, který už má 

ve Svitavách několikaletou tradici a kterému 
bych se ráda věnovala,“ říká nová historička.
V roce 1938 ve Svitavách žilo více než 70 ži-
dovských rodin, o některých z nich se neví 
vůbec nic. 
„Věřím, že se nám podaří muzejní archiv rozší-
řit o nové dokumenty a fotografie našeho měs-
ta a jeho obyvatel. Ve spolupráci s dalšími 
paměťovými institucemi v České republice 
i zahraničí bych chtěla zaplnit některá bílá mís-
ta a prohloubit znalosti historie našeho regio-
nu,“ dodává Němcová. (red)

Ovocná alej  
zpříjemní procházky 
kolem Svitav
Pokud se rádi vydáváte na procházky za město, 
máme pro vás příjemnou zprávu. U suchého 
poldru směrem na Javorník vyroste, kolem nové 
asfaltové cesty lemující západní stranu poldru, 
ovocná alej. Celkem bude vysazeno 89 ovoc-
ných stromů – 31 jabloní, 18 třešní, 30 slivoní 
a 10 hrušní. Střídat se budou jak letní, tak pod-
zimní a zimní odrůdy, nebo časné a pozdější 
odrůdy. Tím bude zajištěna dlouhotrvající skli-
zeň a lidé si budou moci v budoucnu při vy-
cházkách pochutnat na čerstvém ovoci utrže-
ném přímo ze stromu až do podzimu. V aleji 
budou také kvůli možnému odpočinku umístě-
ny dvě dřevěné lavičky, v jejichž blízkosti se 
budete moci dočíst zajímavé informace o kon-
krétním druhu stromu, a také možném zpraco-
vání daného ovoce, na na naučných tabulích. 
Výsadba je naplánována na květen a šikovné 
ruce dobrovolníků jsou vítány. Pokud nám chce-
te pomoci při výsadbě, sledujte naše webové 
stránky (www.svitavy.cz), na kterých vás bude-
me o podrobnostech informovat.  (kk)

Výsledky ankety 
Sportovec roku 
vyhlásí v červnu
Město Svitavy ocení sportovní výsledky 
a práci v oblasti sportu za rok 2021. Tradič-
ní společenská událost se uskuteční v úte-
rý 21. června v sále kulturního centra Fab-
rika, kde sportovci, sportovní družstva, 
trenéři a osobnosti nadšené pro sport 
převezmou ocenění udělená Radou měs-
ta Svitavy.   Světlana Češková
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Vždy druhou  
květnovou neděli,
která letos připadá na osmého, slavíme Den 
matek – svátek, kdy projevujeme vděčnost 
a lásku matkám a mateřství vůbec. Tento svá-
tek není porevolučním výmyslem, má dlouhou 
tradici, o jeho propagaci se v době před dru-
hou světovou válkou zasloužila dcera našeho 
prvního prezidenta Alice Masaryková.
Stalo se tradicí, že svitavská místní organizace 
KDU-ČSL si tento svátek připomíná vždy dru-
hou květnovou neděli odpoledním setkáním 
v Červené knihovně. Po dva poslední roky toto 
setkání z důvodu pandemie nemohlo proběh-
nout. Letos už je ale situace jiná. Dovolte nám, 
abychom vás všechny, nejen naše maminky, 
pozvali v neděli 8. května ve 14:30 hod. 
na oslavu Dne matek ve velkém sále Červené 
knihovny. Mimo jiné nám zazpívají děti z pě-
veckého sboru Svitaváček při MŠ Větrná pod 
vedením sbormistryně paní Ludmily Juzové.

Jiří Žilka, KDU-ČSL

Poděkování
Chtěli bychom jen krátce poděkovat všem in-
stitucím i jednotlivcům, kteří jste se zapojili 
do zvládnutí současné uprchlické vlny. Nezá-
leží, jestli jsme do procesu aktivně zapojeni 
nebo jestli jsme například přispěli drobnou 
částkou na humanitární pomoc. Každý, kdo 
chce, totiž pomáhá, jak umí a jak může. Stejně, 
jako vždy, je totiž nejdůležitější pomáhat tam, 
kde je nejvíce potřeba. A tomu, kdo utíká před 
zločiny proti lidskosti, je naše pomoc potřebná 
více než jindy. 
Takže ještě jednou – díky vám všem. Zkusme 
si společně užívat jarního času a věřit, že nás 
čeká příznivé léto .
Za Piráty a nezávislé O. Hapala a L. Vévodová

ZE ZASTUPITELSKÝCH LAVIC

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služ-
by jsou od 8:00 do 11:00 hodin. Mimo tyto 
hodiny přijímá akutní pacienty stomatolo-
gická pohotovost pardubické nemocnice 
v ordinačních hodinách: so, ne a svátky 
8:00–18:00 hodin, po–pá 17:00–21:00 hodin.
——————————————————————

1.5. MUDr. Milena Kincová 
Hradec nad Svitavou 549, 461 548 230
7.–8.5. MDDr. Tomáš Kohout 
Městečko Trnávka 5, 722 925 567
14.–15.5. MUDr. Barbora Komárková 
Moravská Třebová, Svitavská 36, 734 113 860
21.–22.5. MUDr. Michal Koukola 
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 461 532 970
28.–29.5. MUDr. Anežka Librová 
Moravská Třebová, Komenského 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, pří-
zemí, 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.

Lékárenská pohotovostní služba 8. 5. 2022
Slouží ji lékárna na poliklinice ve Svitavách 
(Kollárova 22) od 9 do 17 hodin.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

nezaopatřené dítě žijící ve společné domác-
nosti,

 • schválila zahájení výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
pod názvem „Modernizace multifunkčního 
hřiště pro hokejkové sporty – Úprava šaten 
a sociálního zařízení“,

 • schválila zahájení otevřeného řízení podli-
mitní veřejné zakázky na služby pod ná-
zvem: „Zajištění péče o kvalitu vody rybníka 
Rosnička v období 2022–2023“.

Rada na svém 11. zasedání dne 4. dubna 2022 
mj.:
 • schválila uzavření smlouvy o dílo se společ-

ností SPORTES Svitavy s.r.o., ve věci zajiště-
ní údržby zeleně založené v rámci akce „Re-
vitalizace významné sídelní zeleně města 
Svitavy“ pro rok 2022;

 • rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Oprava a výměna oken Základní školy Svi-
tavy, náměstí Míru 73 – III. etapa“ dodavateli 
pod obchodním názvem Jiří Doskočil, Radi-
měř 20, 569 07 Radiměř,

 • schválila uzavření objednávky se společností 
Atelier Štěpán s.r.o., ve věci zhotovení územní 
studie veřejného prostranství MUZEUM BET-
LÉMŮ.

Rada na svém 12. zasedání dne 11. dubna 
2022 mj.:
 • vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní si-

tuaci ve městě, zprávu o činnosti městské 
policie, zprávu o činnosti v oblasti prevence 
kriminality a rozbor přestupků zpracova-
ných na Městském úřadu Svitavy v období 
roku 2021,

 • vzala na vědomí předložené zprávy o čin-
nosti ve městě a také příspěvkových orga-
nizací zřízených pro oblast kultury a Měst-
ského informačního centra města Svitavy 
za rok 2021,

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč 
Spolku KLUS, Svitavy za účelem podpory 
projektů s názvem „Doléčovací program pro 
osoby závislé na alkoholu a jiných drogách“ 
a „Doléčovací a resocializační program pro 
klienty s duševním onemocněním“ v roce 
2022,

 • schválila poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč 
Bonanze Vendolí, z.ú. za účelem financová-
ní investičních nákladů souvisejících s re-
konstrukcí statku ve Vendolí pro činnosti 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
„Prevence s Bonanzou“ a sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi – „Drž se 
na uzdě“ v roce 2022,

 • schválila bezplatné vydání parkovacích zná-
mek na rok 2022 pro občanské sdružení Děti 
patří domů, z.s.,

 • schválila uzavření darovací smlouvy na při-
jetí věcného daru v částce 17.387,63 Kč se 
společností Kaufland Česká republika; měs-
to uvedené zboží použije na humanitární 
pomoc obětem Ukrajiny,

 • schválila uzavření darovací smlouvy na při-
jetí věcného daru v částce 7.760 Kč se spo-
lečností Westrock; město uvedené zboží 
použije na humanitární pomoc obětem 
Ukrajiny.  (red)

Výzva nejen  
pro živnostníky
Dejte vědět svým zákazníkům zcela zdar-
ma. V rámci poskytování informací široké 
veřejnosti a zkvalitnění svých služeb žádá 
Městské informační centrum Svitavy živ-
nostníky, řemeslníky, podnikatele, provo-
zovatele a poskytovatele služeb ve městě 
Svitavy k zaslání aktuálních kontaktních 
údajů (služba – produkt, telefonní číslo, e-
-mail, adresa provozovny…) na e-mail: 
info@svitavy.cz nebo osobně v městském 
informačním centru. Využijte této možnos-
ti a prezentujte vaši nabídku v naší data-
bázi, abychom nemuseli vaše zákazníky 
posílat do jiných měst ke konkurenci :)
Děkujeme za spolupráci. Petr Šmerda

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 9. zasedání dne 14. března 2022 
mj.:
 • z důvodu odchodu Mgr. J. Petra jmenovala 

Bc. Světlanu Češkovou členkou redakční 
rady zpravodaje Naše město.

Rada na svém 10. zasedání dne 28. března 
2022 mj.:
 • schválila přijetí věcného daru v celkové 

částce 24 355 Kč od společnosti Kozák Svi-
tavy; město toto zboží použije na humanitár-
ní pomoc obětem Ukrajiny,

 • schválila poskytnutí peněžitého daru rodi-
nám s třemi a více dětmi a to na úhradu míst-
ního poplatku za obecní systém odpadové-
ho hospodářství na rok 2022 v částce rovna-
jící se výši poplatku za třetí a každé další 

VÝZVA
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Josef Gestinger
LIKO Svitavy, a. s.
Společnost LIKO zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na území Svitavska: 
zajištuje svoz komunálního odpadu, separaci využitelných složek komunálního odpadu, sběr ne-
bezpečných odpadů, pronájmy velkoobjemových kontejnerů, prodej sběrných nádob na ukládá-
ní odpadu a poradenskou činnost. O všech činnostech společnosti hovoří její ředitel Josef Ges-
tinger, který stojí v čele společnosti 5 let, přičemž v LIKU pracuje už celé čtvrtstoletí.

VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

Poskytujete komplexní služby v oblasti odpa-
dového hospodářství, co vše tedy má společ-
nost LIKO na starosti? 
„Nejvíce času nám zabírá svoz směsného ko-
munálního odpadu. Stále více práce a starostí 
však máme se svozem tříděného sběru. Přes-
něji se svozem tříděného papíru, plastů, skla 
a kovů. Na plast máme vlastní nedávno zrekon-
struovanou třídící linku, kde se svezený plasto-
vý odpad třídí podle druhu a způsobu využití. 
Bez výjimky všechny komodity svezené v rám-
ci tříděného sběru předáme konečným zpra-
covatelům k materiálovému využití. Kromě toho 
provozujeme tři překladiště odpadu a 13 sběr-
ných dvorů. V těchto zařízeních odebíráme 
v podstatě všechny druhy odpadu, které v naší 
svozové oblasti vznikají, a to včetně odpadů 
nebezpečných. Na požádání rovněž přistavu-
jeme svým zákazníkům kontejnery, obcím po-
skytujeme evidenční a poradenské služby.“
 
Kolik má společnost zaměstnanců, kolik bri-
gádníků či sezónních pracovníků?
„Pojem „sezónní pracovník“ u nás neznáme, 
pro nás je sezóna celý kalendářní rok. Máme 
celkem 55 zaměstnanců.“
 
Poskytujete služby pro šedesát tisíc občanů, 
máte střediska v několika městech, také pře-
kladiště a sběrné dvory. Lze ještě kapacitu 
„nafouknout“?
„Máte-li na mysli navýšení kapacity zařízení 
na sběr odpadu, pak ano, lze. V letošním roce 
byl například zahájen provoz zrekonstruované-
ho a rozšířeného sběrného dvoru v Litomyšli, 
v polovině letošního roku bude zahájen provoz 
nového sběrného dvoru v obci Pomezí, chtěli 
bychom i sběrný dvůr ve Svitavách trochu 
upravit a zmodernizovat. Nejde však ani tak 

Papír, který odhodíte do modrého kontejneru, 
po dotřídění a slisování končí a znovu začíná 
svou pouť v papírně. Plast, který uložíte ve žlu-
tém kontejneru, putuje nejprve do třídírny a zde 
dotříděná surovina, tedy PET lahve, fólie, duté 
obaly, tvrdé plasty či nápojové kartony, je pře-
dána k dalšímu zpracování. Sklo ukládané v bí-
lých nebo zelených zvonech se skladuje na pře-
kladišti ve Svitavách ve shromažďovacích bo-
xech a následně je expedováno do skláren…
Podobně bych mohl pokračovat dál a zmínit se 
například o vyřazených elektrozařízeních a tex-
tilu, které je také možné uložit do kontejnerů 
rozmístěných po městě. O nebezpečných či 
o stavebních odpadech, které je možné ode-
vzdat ve sběrných dvorech. Zjednodušeně se 
však dá říci, že odpady, které je možné něja-
kým způsobem zpracovat, nacházejí své ma-
teriálové, či alespoň energetické využití. Jen 
v těch případech, kdy z technologických nebo 
ekonomických důvodů není využití možné, při-
chází na řadu odstranění na skládce.“

Budeme-li mluvit o Svitavách, třídí Svitaváci 
dobře a zodpovědně?
„Jsou dvě otázky, na které si musí každý, kdo 
produkuje odpad, odpovědět. Jsou to tedy 
otázky pro nás pro všechny, protože odpad 
produkujeme všichni: za prvé jestli vůbec třídit, 
za druhé jak třídit. První otázka se promítne 
do kvantity tříděného sběru a zde mohu říci, že 
Svitaváci jsou na tom dobře. Druhá otázka má 
souvislost s jeho kvalitou. Zde mají Svitaváci, 
ale nejen oni!, ještě malé rezervy. Ve Svitavách 
se třídí už více než 25 let. Byla vybudována roz-
sáhlá síť shromažďovacích míst na tříděný sběr. 
Hledají se i další cesty, jak tuto síť zahustit, v po-
slední době se zavedl „individuální“ sběr plas-
tů z rodinných domů. To vše vede k dobrým 
číslům vypovídajícím o celkovém množství 
tříděného sběru. Když se však například plas-
tový odpad dostane na přebírací pás třídící 
linky, budí jeho skladba určité pochybnosti 
o zodpovědnosti některých z nás…“
 
Lze říci, že v třídění odpadů pomohly popelni-
ce na plasty, které se půjčily domácnostem 
v rodinných domech?

letadlo, doprava, restaurace, orientace, nakupování, ubytování 
soboty   14. 5., 4. 6., 18. 6.

ZAČÁTEČNÍCI  -  dopoledne
MÍRNĚ POKROČILÍ  -  odpoledne

MARTIN VYSTAVĚL

ne   1. 5. , 8. 5., 22. 5., 5. 6.
opakovací lekce 60 min. 10 -11 hod.

so   28. 5.   9-18 hod.
touhy, potěšení, intimita

PETRA VYSTAVĚLOVÁ

so   11.  6.   9-18 hod.
hněv, autorita, právo rozhodovat 

o nafukování kapacity, ostatně snahou nás 
všech by mělo být spíše produkci odpadu sni-
žovat, jde o vytváření lepších podmínek pro 
nakládání s odpady. Jeho příjem, třídění, evi-
denci a zpracování.“
 
Co se vlastně děje s odpadem, jakmile ho od-
nesu do kontejneru?
„Otázka se vejde do jedné věty, odpověď však 
nikoliv… Záleží samozřejmě na tom, o jaký kon-
krétní druh odpadu se jedná. Pokud jde o směs-
ný komunální odpad, tedy obsah popelnic a čer-
ných kontejnerů, ten je překládán na překladiš-
tích odpadu a odvážen na skládku odpadu nebo 
prostřednictvím železniční přepravy odesílán 
do spalovny komunálního odpadu v Brně.
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VEDOUCÍ MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ

„Popelnice na plast v domácnostech je ve Svi-
tavách nová věc. Stále ještě nejsou rozdány 
všechny nádoby a projekt se pořád vyvíjí. Sou-
časné poznatky jsou takové, že se tento způ-
sob sběru zatím neprojevuje v nějakém výraz-
ném nárůstu množství sběru. Co se ale zlepši-
lo, je právě kvalita sběru. Uvidíme, jak se tento 
sběr projeví v celkové bilanci třeba na konci 
roku, věřím, že nás příjemně překvapí.“

Co vše lze znovu použít z vyhozených plastů, 
co z papíru? A jak?
„Plasty představují celou řadu různých druhů 
materiálu. Obecně platí, že smysl má třídit jen 
ty plasty, které lze zpracovávat. Těmi jsou na-
příklad PET lahve, obaly od drogistického zbo-
ží a fólie. Nemá smysl do žlutých kontejnerů 
házet obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny nebo novo-
durové trubky. Využitelné odpady se zjednodu-
šeně řečeno zpracovávají tak, že se pomelou 
a znovu přetaví v nové výrobky.
Z vyhozeného papíru lze využít časopisy, noviny, 
sešity, krabice, papírové obaly, výrobky z lepen-
ky a např. knihy bez pevné vazby. Sběrový papír 
se zpracovává v papírnách. Rozvlákní se, zbaví 
příměsí a nečistot a znovu se vrací do výroby 
nového papíru. Nejčastěji se z něj vyrábí lepen-
kové krabice nebo toaletní papír. Vlákna, která 
již nelze recyklovat na nový papír, se používají 
k výrobě izolačních výplní, plat na vejce, návino-
vých ruliček a podobných výrobků, kde kvalita 
samotného papíru nehraje tak důležitou roli.“

Existuje „nejhorší odpad“?
(smích)“Vím, co je nejlepší odpad. To je ten, 
který vůbec nevznikne. Co je nejhorší odpad, 
neumím říci. Vaše otázka ale, chápu-li ji správ-
ně, míří hlavně na obaly. Možná by mohla vznik-
nout soutěž „O nejlepší a nejhorší obal“. Velká 
televizní událost s odbornou porotou. Nejvý-
znamnějším hodnotícím kritériem soutěže by 
byla vhodnost obalu k recyklaci a znovuvyuži-
tí. Všichni bychom se dozvěděli, který obal je 
„nejhorší“ a zboží balené v nerecyklovatelných 
obalech bychom třeba postupně přestali na-
kupovat. Procento odpadů, které zbytečně 
končí na skládkách odpadu, by se jistě snížilo. 
Nyní ale vážně. Ostatně více než televizní po-
řad pomůže účinná legislativa…
Nejhorší situace je v plastech. Pro recyklaci 
představují problém například etikety, lepidla 
pro jejich uchycení, potisky a doplňkové části 
z jiných druhů plastů. Výrobci situaci v oblasti 
odpadních plastů komplikují i tím, že používa-
jí stále nové, vícevrstvé, povrchově upravené 
a barvené plasty, jejichž využitelnost pro recy-
klaci je minimální. No a kdybyste se zeptala 
na třídící lince, co je nejhorší odpad, asi by vám 
odpověděli, že injekční stříkačka s jehlou, v let-
ním období možná zdechlina. Pardon… biolo-
gicky rozložitelný odpad živočišného původu.“ 

V čem je nutné se zlepšit? A v čem docela 
dobří třeba jsme?
„Naučili jsme se třídit odpady. Víme, že to má 
smysl a umíme z komunálního odpadu vytěžit 
poměrně velkou část odpadu, která díky tomu 
nekončí na skládce, ale znovu se zpracovává 
a vrací do výroby. V tom dobří jsme. Neumíme 
zatím přemýšlet o tom, co udělat pro to, aby 

nám některé odpady vůbec nevznikaly. Vím, že 
to někdy není možné a někdy to zase není po-
hodlné. Žijeme v době, kdy se už nic neopra-
vuje a zboží se zbytečně moc přebaluje. No 
a množství odpadu jen narůstá. Dřív nebo poz-
ději se předcházet vzniku odpadu budeme 
muset naučit všichni. Můžeme začít tak, že bu-
deme pít méně balené vody. Někdo zvolí ještě 
odvážnější krok a například přestane kupovat 
bonboniéry, protože je v nich víc plastu než 
bonbónů. Budeme si nakupovat do vlastních 
obalů… Ale to jsem možná odbočil.“

V čem dobří nejsme?
„To je například přístup k využívání nádob 
na tříděný sběr. Někteří z nás tvrdošíjně odmí-
tají vzít na vědomí, že tyto nádoby jsou určeny 
pro konkrétní druh odpadu. V kontejnerech je 
spousta příměsí, které se stejně musí „vyhodit“ 
a jen práci komplikují a zdražují. Rovněž neu-
míme šetřit objem nádob. Stále je mezi námi 
spousta těch, kteří jsou líní velkou kartonovou 
krabici pomačkat nebo PET lahev sešlápnout... 
Tak nezbývá než doufat, že nám nic nezabrání 
v úsilí se stále zlepšovat…“

Ptala se: Petra Soukupová

Dělník ve výrobě
na laminace a opracování výrobků 
z kompozitních materiálů. Vhodné pro 
manuálně zručné zájemce, kteří budou 
odborně zaškoleni. 

tel. 724 228 531 
info@mabid.cz

Hledáme šikovné lidi 
do týmu ve Svitavách

CNC obráběč
na obsluhu 3-axis CNC frézy a CNC 
soustruhu. Výhodou je SOU nebo SŠ 
technického směru, podmínkou znalost 
výkresové dokumentace, práce s měřidly.
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MŠ Čs. armády
Jak se vaří v naší školní jídelně

V naší mateřské škole máme vlastní školní jí-
delnu, kde připravujeme dětem chutná a zdra-
vá jídla. Jídlo je nutričně vyvážené a maximálně 
přizpůsobené věku dítěte. Velkým novým po-
mocníkem je konvektomat, který je v naší ku-
chyni v provozu od února letošního roku. 
Umožní přípravu většiny jídel v páře a zachová 
tak vyšší nutriční hodnotu a vyšší množství vi-
tamínů a minerálů. Také smažení s použitím 
minimálního množství oleje je velkým bonu-
sem. A co našim dětem chutná nejvíce? Výbor-
né šťavnaté maso, pečené ryby a drůbež, chut-
né jsou také brambory, rýže a těstoviny, kned-
líky bramborové i houskové. Dokonce buchty 
a ostatní tzv. „sladká“ jídla chutnají výborně 
i z konvektomatu. Snažíme se, aby si každý 
u nás pochutnal, aby si děti chodily přidávat, 
a věříme, že dětem budou jídla i z nového kon-
vektomatu chutnat!  Michaela Dvořáčková

MŠ Marie Majerové
Den otevřených dveří je 4. května

Vážená maminko, vážený tatínku, dovolte, 
abych vás jménem všech zaměstnanců naší 
mateřské školy pozvala na den otevřených 
dveří, který se koná ve středu 4. května v době 
9 – 11 hod. a 14 – 16 hod. V těchto časech jsou 
vám k nahlédnutí nejen běžné třídy a celkové 
zázemí mateřské školy, jež prošlo výraznou 
modernizací, ale také nově zřízená třída určená 
speciálně pro ukrajinské děti. Během vaší ná-
vštěvy vám bude kromě dalších benefitů před-
staven vzdělávací program „Začít spolu“, jehož 
cílem je zcela individuální přístup ke každému 
dítěti a díky kterému se děti učí nejen spolu, ale 
také od sebe navzájem. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu!  Michaela Juklová

Svitavy pomáhají ukrajinským dětem
Svitavané mají velká srdce, což se opět potvrdi-
lo, když se během několika málo dní podařilo 
zřídit třídu pro ukrajinské děti předškolního věku 
při MŠ Majerové. Z celého srdce děkujeme panu 
Jiřímu Holubcovi z papírnictví SAX Svitavy, kte-
ré dětem věnovalo spoustu výtvarného materi-

álu, a panu Milanu Kozákovi ze společnosti Ko-
zák Svitavy s.r.o. za vybavení sloužícího pro 
uložení výtvarného materiálu a mnoho dalšího. 
Děkujeme panu Petru Zedníkovi z Autoškoly 
Z+K s.r.o. za dar v podobě mobilního telefonu, 
který umožnil okamžité předávání informací 
mezi ukrajinskými rodiči a paní učitelkami v je-
jich rodném jazyce. Poděkování patří také paní 
ředitelce Janě Hrubé z MŠ Větrná, paní ředitelce 
Aleně Vašákové z MŠ a ZŠ Sokolovská, paní ře-
ditelce Petře Novákové z MŠ Horákové a paní 
ředitelce Kateřině Novotné z MC Krůček za za-
půjčení rozmanitého vybavení, bez kterých by 
třídu nebylo možné otevřít. Děkujeme i všem 
rodičům, kteří dětem darovali hračky a knížky. 

Michaela Juklová

MŠ Sokolovská
Velikonoční dílničky s rodiči

Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá, 
proto každoročně pořádáme řadu akcí. Jednou 
z nich je i velikonoční dílnička. Jako tradičně 
jsme se sešli v týdnu před Velikonoci a už z dál-
ky nás lákaly svou vůní nejrůznější dobroty: 
beránci, mazanec, perníčky a další, které nám 
nanosili rodiče, za což mnohokrát děkujeme.
Po krátkém uvítání se všichni pustili do práce. 
Někdo tvořil věneček z proutí, jiný se dal 
do zdobení perníčků. Velikonoční osení bylo 
možné zkrášlit si zápichem slepičky z barev-
ného papíru. Na sváteční stůl si děti mohly spo-
lečně s rodiči vyrobit pana „Travňáka“.
Na velikonoční dílničky se vždycky moc těší-
me. Pokaždé se tu totiž najde čas nejen 
na krásné tvoření, ale i na společné slovo a mi-
lou atmosféru. Děkujeme všem příchozím 
za pěkně strávený čas.  Kateřina Šimková

ZŠ Felberova
Felberácké sportovní úspěchy
Po dvouletém období, kdy se nemohly konat 
žádné sportovní soutěže, se žákům zase ote-
vřely tělocvičny, hřiště a stadiony. A Felberka 
začala opět sbírat body.
Největšího úspěchu zatím dosáhlo basketba-
lové družstvo chlapců 8. a 9. ročníku, které se 
probojovalo do krajského kola, kde obsadilo 

druhou příčku. Naši žáci se tak stali vicemistry 
Pardubického kraje.
Další sportovní akce, kde máme svá želízka 
v ohni, jsou před námi – do okresního kola po-
stoupil florbalový tým žáků 4. a 5. tříd a také 
„minifotbalové“ týmy chlapců i dívek 8. a 9. roč-
níku. Čeká nás vybíjená žáků 4.–5. ročníku (Po-
daří se nám opět postoupit do republikového 
finále?), atletický Pohár rozhlasu a McDonald´s 
cup.
Držíme palce a doufáme, že do konce školního 
roku „nasbíráme“ další vítězné trofeje. 

Jana Pazderová

ZŠ náměstí Míru
Náměstí jede!

Začátkem jara jsme zaznamenali několik fantas-
tických úspěchů na krajské úrovni. Snažení na-
šich žáků pod vedením aktivních pedagogů 
bylo přetaveno ve výborné výsledky v krajských 
kolech soutěží nejrůznějších oborů. Jen posuď-
te. Vojtěch Musil obsadil druhé místo v krajském 
kole Matematické olympiády se stejným bodo-
vým ziskem jako vítěz. Tereza Běťáková, jako 
jediná reprezentantka Svitav, obsadila v těžké 
konkurenci uměleckých škol krásné třetí místo 
v krajském kole recitační soutěže. Chlapci Ta-
deáš Zeman a Ondřej Musil zvítězili se svým 
projektem Rýsovací robot v prestižní soutěži 
Festival vědy a techniky pro mládež Pardubic-
kého kraje. Za odměnu je čeká týdenní studijní 
stáž ve Francii. Velkou radost nám udělali také 
osmáci Elen Němcová, Klára Klusáková a Dimi-
trios Agos, kteří se svým robotem obsadili třetí 
místo v celostátním kole mezinárodní soutěže 
RoboRave. Na naše žáky jsme pyšní a děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy.  Jakub Velecký

ZŠ Riegrova
Spolupracujeme s univerzitou v Brně
Vracíme se postupně k aktivitám, které částeč-
ně narušil covid. Patří k nim i spolupráce s Ma-
sarykovou univerzitou v Brně, která nás přizva-
la do zajímavého projektu. Před uzavřením škol 
jsme s našimi žáky ověřovali program INVENIO, 
který dokáže odhalit, v čem každé dítě vyniká. 
Zjišťování neprobíhá přes nudné testy, ale 

ZE SVITAVSKÝCH ŠKOL
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v prostředí sady počítačových her, které děti 
baví. Teď pomůžeme s ověřením dalších dvou 
nových her určených pro žáky 1. až 7. ročníku. 
A k čemu je to dobré? Můžeme zaměřit pozor-
nost na ty děti, které vykazují nadstandardní 
schopnosti v různých oblastech, a individuali-
zovat jejich rozvoj. O tom, že se to daří, svědčí 
úspěšnost žáků už z nižších ročníků v soutě-
žích, např. krajské kolo zeměpisné olympiády, 
okresní kolo matematické olympiády, Pangea 
(matematika).  Lenka Pražanová
 
21. / so / 10:00–12:00 / ZŠ Svitavy, Riegrova 4
Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

ZŠ Sokolovská
Sokolka a „Ukliďme Česko“

I když to v pondělí ráno 11. dubna vypadalo 
spíše na zimní radovánky než na jarní úklid, 
nenechali jsme se odradit! Naše škola se zapo-
jila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. 
Cílem bylo vyčistit čtyři vybrané oblasti od od-
padu. Po domluvě s městem se to týkalo okolí 
Langerova lesa a studánky Pod Strání. V duchu 
hesla „Zameťme si před vlastním prahem“ ukli-
dili žáci 1. stupně a sedmáci areály a blízké 
okolí obou budov na Pražské i Sokolovské. Naši 
nejstarší žáci se vydali směrem k lačnovskému 
hřišti a uklízeli vše, co jim přišlo pod ruku (plas-
tové lahve, sklo, papírové kapesníky a ubrous-
ky, občas i neidentifikovatelné věci). Touto akcí 
jsme pomohli našemu městu, ve kterém žije-
me, a odcházeli jsme s dobrým pocitem. Věří-
me, že si mnozí uvědomí důsledky nevhodné-
ho chování a odhazování odpadků kdekoli bez 
rozmyslu. Velký dík patří všem, kteří se do této 
akce zapojili pod taktovkou pana učitele Mi-
chala Luňáčka, hlavního koordinátora této 
akce.  Alena Vašáková

ZŠ T. G. Masaryka
Nový projekt Polytechnických dílen
Mohlo by se zdát, že pro všechny neočekávané 
události (uzavírání škol, distanční výuku, pomoc 
ukrajinským dětem) nemáme čas nahlížet 

do budoucna. Ale nenechte se mýlit. Kromě 
toho, že aktivně pomáháme řešit budoucí vel-
kou revizi školství, tak plánujeme i nové projek-
ty. A to je radost, se kterou se vám dnes chceme 
pochlubit. V posledních měsících proběhlo 
několik schůzek a návštěv (díky moc pedago-
gům ze ZŠ Felberova), které řešily náš projekt 
Polytechnických dílen. Půjde o prostor třech 
na sebe navazujících místností, jejichž cílem je 
rozvoj polytechnických dovedností žáků školy. 
Konkrétně to budou úžasné, prostorné a světlé 
Dílny, variabilní a divoká Výtvarna a „masterche-
fovské“ Kuchyňky. Moc rád bych se rozepsal 
více, ale pro tuto chvíli bude muset stačit obrá-
zek, abyste mi věřili, že je na co se těšit. Očeká-
vá se, že ke schválení projektu dojde na podzim 
2022, tak nám držte palce.  Jiří Sehnal

Speciální základní škola  
a střední škola Svitavy
Speciální olympijské hry

Do naší školy přijeli ti nejlepší sportovci z celé-
ho světa, aby reprezentovali své země na Spe-
ciálních olympijských hrách. Navštívili nás zá-
stupci evropských zemí, ale dorazily i státy 
z mnohem větších dálek, třeba čínský výběr či 
bobisté z Jamajky. Po slavnostním zahájení her 
se týmy rozešly na sportovní stanoviště, kde se 
utkaly například v biatlonu, curlingu nebo rych-
lobruslení. Davy fanoušků jásaly, nové světové 
rekordy padaly a zlaté medaile byly rozdány. 
Než se sportovci rozletěli do svých rodných 
zemí, rozloučili se s Olympiádou velkou disko-
tékou na dvoře školy. Gratulujeme vítězům, 
vzdáváme čest poraženým a těšíme se opět 
za čtyři roky!  Kateřina Švecová

Základní umělecká škola
Svitavská ZUŠka se v soutěžích neztratila 
Proč to můžeme tvrdit? Posuďte sami. Okres-
ního kola soutěže Základních uměleckých škol 
ve zpěvu se zúčastnilo 13 žáků a do krajského 
kola postoupilo z 1. místa 7 z nich, ve hře 
na dechové nástroje 16 žáků, z toho 4 s postu-
pem z 1. místa. Úspěšní byli i naši bubeníci. 
V krajském kole získali 4 žáci v sólové hře i sou-
bor Bubny Svit 2. místa. Do ústředního kola 

postupují Jan Palatka (žák Petra Jeníčka) 
ve hře na saxofon, František Steklý (žák Micha-
ely Tóthové) a duo MIKI-Kristýna Lipenská a Mi-
chaela Márová (žákyně Dany Pražákové) 
ve zpěvu. Za skvělou reprezentaci školy i měs-
ta děkujeme účastníkům všech kol, jejich vyu-
čujícím i korepetitorům a postupujícím přejeme 
hodně štěstí v celostátním klání.
Stejně úspěšně reprezentovaly naše město 
i pěvecké sbory. Na celostátní přehlídce dět-
ských pěveckých sborů v Chrudimi si vyzpíva-
ly Svitavánek a komorní sbor Proměny stříbrná 
pásma a Svitavský dětský sbor pásmo zlaté. 
Na 15. ročníku celostátní soutěžní přehlídky 
dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022 
v Praze získaly v silné konkurenci 28 sborů 
z celé republiky komorní sbor Proměny i Svi-
tavský dětský sbor stříbrná pásma. K úspě-
chům blahopřejeme sbormistryni Daně Pražá-
kové a děkujeme korepetitorům Ludmile Mer-
kudové a Petrovi Kašparovi.  Martin Pražák

Gymnázium Svitavy
Aktuálně z gymnázia

Pardubický kraj letos začal oceňovat Cenou 
Gustava Habrmana pedagogy všech stupňů 
vzdělávání. Jedním z pěti pedagogů, kteří byli 
oceněni uvedením do Síně slávy školství Par-
dubického kraje je čerstvě také Mgr. Vladimír 
Velešík, dlouholetý pedagog svitavského gym-
názia, autor mnoha knih (mj. také spoluautor 
Kroniky města Svitavy), realizátor desítek škol-
ních projektů, významný regionální historik. 
Uvedení do Síně slávy školství Pardubického 
kraje je ocenění za příkladnou a dlouhodobou 
pedagogickou činnost. Vladimír Velešík převzal 
cenu z rukou radního Pardubického kraje zod-
povědného za oblast školství Josefa Kozla.
Cena je pojmenována po Gustavu Habrmano-
vi, který byl rodákem z České Třebové a který 
byl od roku 1918 prvním československým mi-
nistrem školství. Proto byla ocenění předána 
v dubnu v České Třebové.  Milan Báča

Obchodní akademie
Stalo se na obchodní akademii
Studenti svitavské obchodní akademie, kteří 
jsou zapojeni do studentské firmy Vamos, se 
v dubnu zúčastnili pražského veletrhu student-
ských firem JA EXPO, jehož součástí je již 27. 
ročník soutěže JA Studentská firma roku 
2021/2022 (viz foto). Studentská aktivita reál-
né firmy na obchodní akademii funguje již 
třetím rokem, účast na setkání všech student-
ských firem ČR však byla premiérová.
Studenti obchodní akademie uspěli v soutěži 
o hospodaření domácnosti – FinGRPlay. Ta pro-
běhla v rámci celosvětové osvětové kampa-
ně Global Money Week zaměřená na podporu 
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finančního vzdělávání děti a mládeže. Studen-
ti 3. A se zaměřením na finanční poradenství se 
zapojili v Turnaji tříd do soutěžní hry FinGRPlay 
a v rámci středních škol umístila na 3. místě 
v republice. Nejlepší student Svatopluk Růžič-
ka se umístil na 11. místě z 966 účastníků. 

Milan Báča

Střední zdravotnická škola
Diabetický den

SZŠ Svitavy uspořádala 7. dubna 2022 "Diabe-
tický den". Diabetes mellitus je jednou z nej-
častějších civilizačních nemocí, která vyžaduje 
úpravu jídelníčku i celého životního stylu. Zá-
jemci, kterých bylo více než 70, se rozhodli 
prožít jeden den v roli diabetika.
Maséři ze 3. ročníku sestavili jídelníček. K sní-
dani byl obložený talíř (bílý jogurt, rozkrájené 
jablíčko a müsli), na svačinu celozrnný chléb 
s lučinou a ředkvičkami, na oběd přírodní rybí 
filé s bramborem a dušenou zeleninou. 
Ranní program začal měřením krevního tlaku, 
pulzu, saturace krevního hemoglobinu kyslí-
kem, odběrem glykemie a určováním krevních 
skupin. To zajistili studenti oboru praktická se-
stra ze 2. ročníku. Potom se účastníci nasnída-
li a odešli do tříd.
Protože součástí zdravého životního stylu je 
také pohyb, patřila velká přestávka tanci, opět 
v režii masérů.
Odpoledním úkolem byla rychlá procházka 
s měřením kroků. Následující den byl úkol vy-
hodnocen a spočítán průměrný počet. Včetně 
dopoledního tance činil skvělých 10 479 kroků 
na osobu.
Jak jsme se společně přesvědčili, i s diabetem 
se dá žít aktivně, radostně a chutně. 

Radim Dřímal

SOU Svitavy
Přednáška o recyklaci šedé vody
Dne 30. 3. 2022 se v SOU Svitavy uskutečnila 
praktická přednáška o využití šedé vody, kterou 
připravila Ing. Alexandra Vondráková s projek-
tem Bytová studna – Hydraloop. Přednášky se 
zúčastnili studenti prvních až třetích ročníků 
oboru Instalatér. Cílem přednášky bylo před-

stavení technologie Bytová studna – Hydraloop 
a využívání odpadní vody. Odpadní voda ze 
sprch, van a umyvadel domu nebo bytu je za-

řízením vyčištěna a poté je možné její opětov-
né použití na splachování toalety a praní. Stu-
denti se též seznámili s nutností instalovat 
v domech dvojí rozvody, které umožní právě 
využití šedých vod. Očekává se, že v příštích 10 
letech bude veškerá voda v rámci rodinného 
bydlení a komerčních prostor vhodná k recyk-
laci opětovně využívána. Závěrem přednášky 
studenti vedli živou diskusi na téma: voda, cena 
vody, úprava vody a její čištění. Věříme, že 
osvěta mezi studenty, týkající se recyklace 
vody, přispěje k rozšíření obzorů v profesním 
životě. Bližší informace o projektu si můžete 
přečíst na www.bytovastudna.cz. 

Alice Štrajtová Štefková

Jak to vidí mladí
Žijeme v době, kdy většina z nás je již zvyklá na pohodlí a blahobyt. Ještě donedávna jsme 
byli dlouhodobě ovlivněni přísnými covidovými opatřeními, které téměř ze dne na den 
vystřídala válka na Ukrajině. A právě ta ukazuje, že pro přežití nepotřebujeme vlastně nic 
víc než uspokojit základní lidské potřeby. Svůj domov a některé členy rodiny opustíte 
s ideou zachránit sebe, své děti a své nejbližší. 

I my studenti pociťujeme nejistotu na Ukra-
jině, hovoříme o ní doma, ve škole i s přá-
teli a tato skutečnost se nás dotýká přede-
vším představou, jakou budeme mít bu-
doucnost, co nás ještě čeká a nemine. 
S mrazením v zádech se učíme v dějepise 
a literatuře o válkách, které proběhly v mi-
nulosti, a lehce shledáváme shodu s tím, co 
se děje dnes. Je opravdu těžké uvěřit, že 
v dnešní době, kdy žijeme v rovnosti a míru, 
se s něčím takovým musíme potýkat. 
Ukrajina se stala státem, kde lidé nemohou 
beze strachu žít, pracovat, učit se a volně se 
pohybovat. Kvůli raketám, bombám, dělo-
střeleckým útokům a probíhajícím bojům se 
musí ukrývat. Mnozí přišli o život, nebo jim 
byla způsobena těžká zranění. Řada z nich 
musí za mimořádně těžkých podmínek při-
jmout pro nás nepředstavitelný úděl uprch-
líků, z nichž se v řádu statisíců ocitli i v naší 
republice. Solidaritu lze projevit nejen fi-

nanční podporou, ale i např. umožněním 
získání zaměstnání, navštěvování škol a po-
skytnutím ubytování a zajištěním potravin.   
Z pohledu studentů pociťujeme tzv. ukrajin-
skou krizi prozatím zejména v souvislosti se 
zdražováním jízdného ve veřejné dopravě. 
Studenti obchodní akademie si to v prak-
tických příkladech dokážou i spočítat… 
Monika Simonová, Lucie Malásková, 3. A, 

Obchodní akademie Svitavy

Ve školách na Svitavsku probíhají  
díky projektu MAP II zajímavé aktivity
Od 1. dubna 2018 se začal na území Svitav-
ska realizovat projekt MAP II a Implementace 
MAP ORP Svitavy, který měl za cíl především 
zlepšit vzdělávání na školách, a to podpoře-
ním spolupráce jednotlivých aktérů – škol, 
jejich zřizovatelů a dalších subjektů působí-
cích v oblasti vzdělávání. Oproti jiným regio-
nům, kde byla pozornost zaměřena přede-
vším na méně zdatné děti, se na Svitavsku 
kladl důraz na podporu těch talentovaných. 
Za dobu projektu vzniklo spoustu zajímavých 
aktivit, např. Bořkova stavitelská dílna, díky 
které se děti MŠ mohly seznámit se základní-
mi geometrickými tvary v doprovodu oblíbe-
né postavičky Bořka Stavitele; Programování 
hrou, kde si během roku vytvořili žáci vlastní 
počítačovou hru; Tvorba trojrozměrných mo-

delů, kde se žáci učili modelovat trojrozměrné 
modely na počítači a následně si své práce 
také na 3D tiskárně vytiskli; Fantasy či Filmo-
vý klub, kterých se ujala knihovna v rámci 
rozvoje čtenářské gramotnosti; a mnoho dal-
ších. „Důležité je, že se nám podařilo v rámci 
MAP II zapojit všechny školy z ORP Svitavy 
a také vymyslet spoustu udržitelných aktivit, 
ve kterých se bude moci pokračovat 
i po ukončení projektu,“ vidí největší přínos 
hlavní manažerka projektu Stanislava Vaněč-
ková. Poděkování patří všem zúčastněným 
stranám, organizačnímu týmu, školám i žá-
kům. Projekt MAP II a Implementace MAP 
ORP Svitavy byl financován z Operačního 
programu Vývoj, výzkum a vzdělávání z Ev-
ropského sociálního fondu.  (kk)
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Kalendář akcí 2022 
30.4. / so / 16:00 / různá místa ve městě
Čarodějnické řádění 
Zveme vás na čarodějnické odpoledne s úko-
ly. V zahradě SVČ si můžete zakoupit hrací kar-
tu. Po městě budou rozmístěny jednotlivé úko-
ly. Po jejich splnění se můžete vrátit k nám 
na zahradu, zde obdržíte odměnu. Můžete si 
opéct párky a posedět. Občerstvení včetně 
možnosti zakoupení párku bude zajištěno. 
Cena hrací karty na osobu je 60 Kč.

1. 5. / 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. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 200 Kč, kupující+děti nad 15 let+lidé 
se ZTP+důchodci 30 Kč, parkování zdarma. In-
formace na www.burzasvitavy.cz nebo na te-
lefonu 607 778 500.

2. / po / 18:00 / bar u knihovny
Filmový klub: Přednosta
Uvolněný, komorní a především lidský film, roz-
kročený mezi úsměvnou komedií a citlivým 
dramatem, o lidech tak trochu na okraji, vlacích 
a hlavně o tom, že „samota je snesitelnější, 
když jsou na ni tři“. V hlavní roli snímku, jenž 
posbíral v roce 2003 na festivalu v Sundance 
hned tři ceny, exceluje Petr Dinklage (Hra o trů-
ny). Režie: Tom McCarthy. Scénář: Tom 
McCarthy. Večerem provází Michal Kadlec.

3. / út / 16:00 / Ottendorferův dům
Komorní kytara 
Představí se žáci kytarových tříd Veroniky Plí-
vové a Karla Tótha.

3. / út / 18:00 / klub Tyjátr
Taťána Míková: Proč se klima mění aneb co 
dokáže příroda a co člověk?
Přednáška přední české meteoroložky a klima-
toložky. Co je vlastně klima Země a čím vším je 
ovlivněné? Klima zaznamenává v průběhu 
času celou řadu proměn a v historii naší plane-
ty jsou období, ve kterých by dnešní člověk 
pravděpodobně vůbec nepřežil – nebo jen 
s velkými obtížemi. Naše schopnost vysvětlit 
vývoj klimatu má ale svoje limity. Jedná se 
o složitý a multidisciplinární problém, který se 
nedá ověřit v laboratoři. Pořádá Městská 
knihovna ve Svitavách. Vstupné 50 Kč.

6. / pá / 18:00 / Fabrika
Výroční koncert pěveckých sborů
Oslava založení pěveckých sborů ZUŠ Svitavy 
s hosty z řad bývalých absolventů školy.

6. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Fupo + Happy Hour
Vstupné: 150 Kč. 

7. / so / 20:00 / klub Tyjátr
Rockotéka 
Rockové hity minulosti i současnosti + hrajeme 
na vaše přání.

10. / út / 9:00–14:00 / Středisko 
sociálních služeb Salvia
Den otevřených dveří v Salvii
Přijďte nahlédnout do prostor Salvie, získáte 
užitečné informace. Možnost prohlédnutí kom-
penzačních pomůcek k zapůjčení.

11. / st / 14:00–16:00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14 do 16 hodin.

11. / 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! 

11. / st / 18:00 / městské muzeum
Komentovaná prohlídka výstavy 
Adam Kašpar – Dvě cesty
Pokud vás zajímá, jak Adam Kašpar tvoří a uva-
žuje, přijměte pozvání na prohlídku výstavy, 
kterou vás provede sám autor.

11. / st / 19:00 / Fabrika
Večer filmových melodií
Litomyšlští symfonikové jsou zpět na koncert-
ních pódiích. Po téměř třech letech „hudební 
abstinence“ LSO připravil pro své posluchače 
koncert sestavený tak, aby dobil vaše duševní 
baterie na maximum.

13. / pá / 15:30–18:00 / MC Krůček
Kojení – aneb správný začátek je důležitý
Praktický vzdělávací seminář pro páry i jednot-
livce se zkušenou laktační poradkyní o tom, jak 
vytvořit nejlepší možné podmínky pro hladký 
začátek kojení. Cena 200 Kč/pro členy MC Krů-
ček 150 Kč. Je nutná rezervace místa na e-mai-
lu materskecentrum@kruceksvitavy.cz.

13. / pá / 16:00 / Ottendorferova knihovna
Vzpomínka na Mauruse Haberhauera
Představení knihy „Ne oči, ale mysl k bohu: 
Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební 
kultura benediktinského kláštera v Rajhradě 
v 18. století“ za podpory a účasti Oswalda J. 
Haberhauera. Pořádá městská knihovna 
a městské muzeum. 

13. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Progres 2
Legendární brněnská rocková kapela PROGRES 
2 v Tyjátru! Vstupné: 300 Kč předprodej (recepce 
Fabrika a klub Tyjátr od 1. dubna 2022), online 
na www.smsticket.cz, 350 Kč na místě.

14. / so / 20:00 / park Jana Palacha
Venkovní XVII. večer MAC
Už XVII. večer Malého abonentního cyklu. 

05Svitavský informační 
měsíčník

Na programu je divadlo Líšeň: PUTIN LYŽUJE 
(hra o zrození vraha), trio Osamělé palačinky, 
Silent Disco a něco navíc! Vstupné: pro studen-
ty 80 Kč, pro ostatní za 110 Kč.

15. / 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. 
Burza se koná za každého počasí. Vstupné: 
prodejci 200 Kč, kupující+děti nad 15 let+lidé 
se ZTP+důchodci 30 Kč, parkování zdarma. In-
formace na www.burzasvitavy.cz nebo na te-
lefonu 607 778 500.

16. / po / 18:00 / Fabrika, aula
Bylinky s Michaelou Maťhovou

Tématem přednášky budou divoké bylinky 
v květnu a červnu (tipy na sběr bylin v přírodě, 
popis a rady, jak je využít, ukázky živých byli-
nek) a bylinky na zahradě (jednoleté a víceleté, 
jak založit bylinkový záhonek, recepty pro zdra-
ví a krásu z nejběžněji pěstovaných bylin). 
Vstupné dobrovolné. Pořádá Městská knihovna 
ve Svitavách.

16.–18. / po–st / Ottendorferův dům, Fabrika
Svitavské komoření
Celostátní soutěžní přehlídka komorních sou-
borů ZUŠ a konzervatoří.

18. / st / 17:00 / městské muzeum
Komentovaná prohlídka výstavy 
Epidemie a pandemie
Výstavou o chorobách, které decimovaly lid-
stvo, vás provede Šimon Krýsl ze Zdravotnic-
kého muzea Národní lékařské knihovny, přední 
český odborník na historii lékařství.

19. / čt / 18:00 / Muzeum esperanta
Cestovatelský večer Asociace Brontosaura:
Toulky na jihu Svitavska
V pořadí 204. cestovatelský večer vás zavede 
na jih Svitavska, toulkami po tomto regionu vás 
provede Jan Richtr. Vstupné: 40 Kč.

20. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
BassEffect w/ APOKAIN, DRUMCITY
Vstupné: do 22:00 hodin 100 Kč, pak 150 Kč.

21. / so / 9:00–9:30 / Muzeum esperanta
Výměnné setkání pro sběratele
V prostorách Muzea esperanta se uskuteční 
setkání sběratelů. Je určeno těm, kteří mají 



14 

KULTURA

chuť vyměňovat čajové obaly, čajové visačky 
(v prodeji je nově vydaný katalog čajových vi-
saček), turistické předměty, pohlednice, 
ubrousky, kapesní kalendáříky a další sběratel-
ské předměty. Vstupné: 10 Kč.

21. / so / 10:00–12:00 / ZŠ Svitavy, Riegrova 4
Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste pře-
dem na e-mail prazanova@riegrovka.cz.

23.–27. / po–pá / různá místa
ZUŠ OPEN
Představení žáků všech oborů ZUŠ Svitavy 
na různých místech ve Svitavách aneb „Roze-
zníme Svitavy“.

25. / st / 14:00–16:00 / bar u knihovny
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá 
v prostorách knihovny každou lichou středu 
odpoledne s aktivitami na podporu digitální 
gramotnosti (práce s virtuální realitou, roboty 
apod.). Určen je pro děti od 10 let, vstup je vol-
ný od 14 do 16 hodin.

25. / st / 17:00 / divadlo Trám 
Školičkové Trámtadyjá – premiéra 
Modrého tučňáka

Premiéry a ukázky práce souborů Dramatické 
školičky ve Svitavách. Soubor Jahůdky – Mod-
rý tučňák, soubor Po másle – Duhové pohádky, 
Přípravná třída Andělky – Vrzavá pohádka.

26. / čt / 15:30–17:30 / MC Krůček
Vstup do školky v pohodě
Praktický vzdělávací seminář pro rodiče/praro-
diče dětí nebo učitele mateřských škol pod 
vedením lektorky a pedagožky Mgr. Soni Ná-
dvorníkové. Přijďte načerpat inspiraci pro po-
hodový začátek „školkové“ docházky. Cena 
200 Kč/pro členy MC Krůček 150 Kč. Je nutná 
rezervace místa na e-mailu materskecentrum@
kruceksvitavy.cz.

27. / pá / 15:30–18:00 / MC Krůček
Nošení dětí – vše, 
co potřebujete vědět
Praktický vzdělávací seminář o tom, proč je 
nošení miminka tak důležité, jak na ergonomic-
ké nošení, nosící pomůcky, úvazy a praktické 
rady a tipy. Cena 200 Kč/pro členy MC Krůček 
150 Kč. Je nutná rezervace místa na e-mailu 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz.

27. / pá / 20:00 / klub Tyjátr
Oldies Párty
Nejlepší párty s hity 60. až 80. let, zahrajeme 
na vaše přání české i zahraniční fláky.

28. / so / 14:00 / kpt. Jaroše 42/21
MYX Umělecký minifestival

Už 5. ročník uměleckého minifestivalu skupiny 
umělců MYX. Opět na adrese Kapitána Jaroše 
42/21 ve Svitavách bude v tento den k vidění 
již tradičně výstava odlitků, prstomaleb a foto-
grafií. Můžete se těšit i na dřevěné sochy, pop-
-artové obrazy, autorské čtení a jiné. Toto vše 
zasazené v industriálním prostředí umělecké 
slévárny vytvoří neobyčejnou uměleckou atmo-
sféru, jste srdečně zváni. Občerstvení a dopro-
vodný program zajištěn.

Více v článku na straně 24.

28. / so / 14:00–18:00 / park Jana Palacha
Dětský den
Zábavné odpoledne pro děti pod taktovkou 
Mateřského a rodinného centra Krůček ve spo-
lupráci s Městskou policií Svitavy. Více informa-
cí v článku MC Krůček na str. 3. 

30.–31. / po–út / 18:00 / Fabrika
Taneční akademie
Vystoupí žáci tanečního oboru Základní umě-
lecké školy Svitavy v choreografiích Květoslavy 
Hrubešové a Petra Palase.

Workshopy
7. / so / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Sklářský workshop
Naučíte se vytvořit z kousků skla mozaiku. Oz-
dobné zrcadlo zavěsíte jako pěknou a zároveň 
užitečnou dekoraci nebo se stane hezkým dár-
kem. Workshop je určen osobám od 15 let, 
případně je možné rodinné tvoření.
Cena 500 Kč za osobu, v případě rodinného 
tvoření dítě do 15 let v doprovodu dospělé oso-
by 400 Kč, v ceně je výrobní materiál, pracovní 
a ochranné pomůcky, lektor, pitný režim. Kon-
takt: Jitka Olšánová, 734 809 565, lektor@mu-
zeum.svitavy.cz.

14. / so / 8:00–13:00 / muzejní dílny
Workshop uměleckého odlévání kovů pro děti
Děti se nejprve naučí vytvářet formu na odlé-
vání. Z různých kovů budeme poté vyrábět 
drobné předměty, například šperky. Důležité je 
také závěrečné broušení a vyleštění výrobku, 
aby bylo dílo dokonalé. To vše vaše děti naučí 
Martin Horký, součástí kurzu je i exkurze v mi-
strově dílně. Workshop je určen pro děti od 8 
do 15 let.
Cena 500 Kč za osobu, v ceně je výrobní ma-
teriál, pracovní a ochranné pomůcky, lektor, 
pitný režim.
Kontakt: Jitka Olšánová, 734 809 565, 
lektor@muzeum.svitavy.cz. 

Výstavy
13. 4.–22. 5. 2022
Dvě cesty
Dvě cesty je název výstavy malíře Adama 
Kašpara, jednoho z nejvýraznějších mladých 
talentů současné malířské scény. Niterním té-
matem prací Adama Kašpara je příroda. Tu 
zobrazuje klasickou malířskou cestou se sna-
hou o pravdivost ke svému vnímání. V jeho 
podání nejde jen o co nejpřesnější zachycení 
skutečnosti, nýbrž o zachycení charakteru 
a samotné podstaty konkrétního místa nebo 
objektu.

13.4.–22.5. 2022
Epidemie a pandemie
Mor, cholera, neštovice,... covid-19. Výstava 
o epidemiích a pandemiích minulosti i součas-
nosti.

Stálé expozice
Labyrint svitavských příběhů
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být 
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu naše-
ho města. Máte možnost vidět ukázku předmě-
tů, 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 
prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pra-
lo na valše, vymandlovat si prádlo na historic-
kém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení 
našich babiček. 

Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy 
Expozice o holocaustu na pozadí života světo-
vě známého svitavského rodáka Oskara Schin-
dlera. Výstava je doplněna projekcí dokumen-
tů 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
7. 3.–31. 5. 2022
Jarní vlnění / Irena Švecová
Jaro je nadějí na lepší časy. Akvarelové malby 
jarních ilustrací k básním v podání Ireny Švecové. 

Muzeum esperanta 
Muzeum esperanta / Ottendorferův dům 
(za čajovnou)
Jako jediné svého druhu v ČR muzeum před-
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7.–8. / so 19:30, ne 17:10 a 19:30
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 
USA 2022 PREMIÉRA!
Filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako 
nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doc-
torem Strangem, který za pomoci starých zná-
mých a nových spojenců vstupuje do šílených 
a nebezpečných paralelních světů mnohoves-
míru, aby se utkal se záhadným soupeřem. 
V hlavní roli: Benedict Cumberbatch. Režie: 
Sam Raimi. Vstupné: sobota 3D, titulky, 150 Kč, 
neděle 17 hod 3D, dabing, 150 Kč, neděle 19:30 
hod 2D, titulky, 130 Kč, 127 minut.

10. / út / 19:30
Poslední představení Indie, Francie 2021
Když nic nemáš, nemůže tě nic zastavit! Musíte 
film opravdu milovat, abyste se stali filmaři? Po-
kud ano, pak Pan Nalin – režisér filmu POSLED-
NÍ PŘEDSTAVENÍ – musí být naprostý filmový 
maniak. Pojďte do kina na indickém venkově! 
Drama. Vstupné: 120 Kč, titulky, 100 minut.

11. / st / 19:30
Zázrak Rumunsko, Lotyšsko, Česko 2022 
Mladá jeptiška Cristina si musí vyřídit jistou na-
léhavou záležitost a tajně opustí svůj klášter. 
Zpátky se však již nevrátí. Policejní komisař při 
vyšetřování jejího osudu odhaluje stopy a ta-
jemství, která jej přivedou nejen k pravdě, ale 
také k zázraku. Drama. Režie: Bogdan George 
Apetri. Vstupné: 120 Kč, titulky, 118 minut.

12. / čt / 19:30
Pražský výběr: Symphony Bizarre 
ČR 2022 PREMIÉRA!
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbr-
ném plátně s názvem Symphony Bizarre ukáže 
vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roku 
2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům 
více, než jen rockový koncert… Hudební doku-
ment. Režie: Michael Kocáb. Vstupné: 120 Kč, 
95 minut.

13.–14. / pá, so / 17:00
Ušák Chicky a Zlokřeček Belgie, Francie 
2022 PREMIÉRA
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu 
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl 
zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adop-
toval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky 
i přes své odlišnosti chce to, co každý: zapad-
nout mezi ostatní a mít kamarády. Animovaný 
film. Vstupné: 120 Kč, dabováno, 95 minut.

13.–14. / pá, so / 19:30
Ženy a život ČR 2022 PREMIÉRA!
Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. 
V práci jí chybí ostré lokty, ve vztahu jí přebývá 
slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomy-
šlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě 
mladé dámy se společně vrhnou do budování 
rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode 
zdi ke zdi”… Komedie.
Režie: Petr Zahrádka. Vstupné: 130 Kč, 87 mi-
nut.

17.–18. / út, st / 19:30
Žhářka USA 2022
Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového 

klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dív-
ka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná 
pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne. 
Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. 
Jí i lidem v jejím okolí. Režie: Keith Thomas. 
Vstupné: 130 Kč, od 15 let, titulky, 95 minut.

19. / čt / 19:30
Rande na oko Irsko 2019
Eddie je gay a Amber zase lesba. Oba chodí 
do nábožensky založené školy, a i když svou 
orientaci tají, ostatní spolužáci si je dobírají. Aby 
měli od nich klid, rozhodnou se, že budou spo-
lu předstírat heterosexuální vztah. Vše se však 
začne komplikovat, když v Dublinu jedné noci 
navštíví gay bar.
Režie: David Freyne. Vstupné: 100 Kč, od 15 let, 
titulky, 92 minut.

21. / so / 17:00
Proměna USA 2022
Dospívání je pěkná bestie! Animovaný rodinný 
film o třináctileté dívce Mei Leeové, která se 
samovolně proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel 
prakticky neustále. Režie: Domee Shi. Vstupné: 
100 Kč, dabováno, 100 minut.

21. / so / 19:30
La traviata UK 2022
Paříž 19. století je místem kontrastů – půvab 
a povrchnost, láska a chtíč, život a smrt. Tato 
tradiční inscenace Sira Richarda Eyrea pro Krá-
lovskou operu nedávno oslavila 25 let a nyní se 
ve velkém očekávání na pódium Royal Opera 
House vrací s operní hvězdou Pretty Yende 
v roli kurtizány Violetty. Ta zazpívá některé 
z Verdiho vůbec nejslavnějších árií, včetně ra-
dostné „Sempre libera“. Vstupné: 250 Kč, titulky, 
220 minut.

24. / út / 19:30
Co jsme komu všichni udělali 
Francie, Belgie 2022
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pocho-
pitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají 
zcela nové problémy. Opravdu velké a početné 
problémy. Konečně poznáte celou rodinu! Ko-
medie. Philipe de Chauveon. Vstupné: 140 Kč, 
titulky, 98 minut.

25. / st / 19:30
Film roku Španělsko 2021
Penélope Cruz a Antonio Banderas spolu na-
točili hravou a poťouchlou komedii Film roku. 
Pokud si někdo myslel, že filmaři a filmové 
hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie 
Film roku jim dá za pravdu. Penélope Cruz, An-
tonio Banderas a Oscar Martínez si v ní dělají 
legraci sami ze sebe, ze svých kolegů i celého 
filmového světa. Vstupné: 120 Kč, od 15 let, ti-
tulky, 114 minut.

26. / čt / 19:30
Tři tygři a jackpot ČR 2022 PREMIÉRA!
Populární komediální skupina Tři tygři se se 
svým nevázaným humorem vydává dobýt vel-
ká plátna kin. Konečně! V celovečerním příbě-
hu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy vý-
herní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním 
do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých 

stavuje slovem i obrazem jazyk esperanto. Infor-
muje o zajímavostech z historie i o možnostech 
současného využití znalosti jazyka, vystavuje 
knižní, fotografické, sběratelské a umělecké ar-
tefakty. Komentované prohlídky po objednání: 
Líba Dvořáková 604 377 616 nebo městské mu-
zeum 461 532 704.

Fabrika: foyer, 2.pasáž, 3.patro, 4.patro
kino Vesmír, divadlo Trám
Národní Soutěž a výstava amatérské fotografie 
ve Svitavách po dvacáté šesté a naposled…

Kino Vesmír
1. / ne / 17:00
Labyrint světa a ráj srdce ČR 2022
Alegorický příběh poutníka (Oldřich Kaiser) nás 
spolu s jeho průvodci Všudybudem a Máme-
ním (Jiří Lábus) doprovodí do podivuhodného 
světa lidí v Labyrintu o 350 let nazpátek. Právě 
tolik let uplynulo od úmrtí autora knižní předlo-
hy filmu a jedné z největších osobností českých 
i evropských dějin Jana Amose Komenského. 
Celovečerní animovaný film. Scénář a režie: 
Adam Parma. Vstupné: 100 Kč, 107 minut.

3. / út / 19:30
Notre-Dame v plamenech Francie 2022
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy 
při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Ner-
vy drásající snímek režíroval držitel Oscara 
a matador světové kinematografie Jean-Ja-
cques Annaud. Film v neúnavném tempu re-
konstruuje události 15. dubna 2019, kdy kated-
rálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý 
svět toho byl v přímém přenosu svědkem. 
Vstupné: 120 Kč, titulky, 110 minut.

4. / st / 19:30
Známí neznámí ČR 2022
Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie 
o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás mů-
žou být naprostými cizinci. Stačí, když se bě-
hem jednoho večera jen tak pro zábavu roz-
hodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze 
svých mobilů. Režie: Zuzana Marianková. 
Vstupné: 130 Kč, 95 minut.

5.–6. / čt, pá / 19:30
Láska hory přenáší ČR 2022 PREMIÉRA!
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný 
den, protože po pánské jízdě předešlé noci je 
nezvěstný ženich. V patách má neurotickou 
matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémské-
ho otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní 
neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdo-
vé rande. Komedie. Režie: Jakub Machala. 
Vstupné: 120 Kč, 90 minut.

6.–7. / pá, so / 17:00
Ježek Sonic 2 USA 2022
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největ-
ším videoherním legendám. A protože před 
dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací 
se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách 
má znovu svého neúnavného pronásledovate-
le, Doktora Robotnika, ale také věčně naštva-
ného ježuru Knucklese.
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 110 minut.
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hrdlořezů… Režie: Emil Křížka. Vstupné: 120 Kč, 
110 minut.

27.–28. / pá, so / 17:00
Fantastická zvířata:  
Brumbálova tajemství USA 2022 
Profesor Brumbál ví, že mocný temný kouzelník 
Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc 
nad kouzelnickým světem. Protože není scho-
pen ho zastavit sám, pověří Mloka Scamande-
ra, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čaro-
dějek a jednoho chrabrého mudlovského pe-
kaře na nebezpečné misi. Režie: David Yates. 
Vstupné: 130 Kč, dabováno, 143 minut.

27.–28. / pá, so / 19:30
Top Gun – Maverick USA 2022 PREMIÉRA!
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Mave-
rick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním 
přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších 
filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu 
Cruiseovi v akčním dramatu Top Gun: Maverick? 
Režie: Joseph Kosinski. Vstupné: 140 Kč, pátek 
titulky, sobota dabováno, 131 minut.

31. / út / 19:30
Chinaski: Každej ví kulový ČR 2021
Nebývale otevřený dokument ukazuje, že 
na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných 
koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádi-
ových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady 
přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí 
kapelníka Pavla Grohmana. Režie časosběrné-
ho dokumentu, který vznikal pět let, se ujal re-
žisér Pavel Bohoněk. Vstupné: 130 Kč, 97 minut.

Promítání pro ukrajinské přátele
 Králíček Petr bere do zaječích
1. 5. / ne / 15:00 / kino Vesmír (Purkyňova 17)
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vra-
cí roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. 
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. 
Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci 
nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr 
vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lum-
párny nikdo nevyčítá. Vstupné zdarma! Dabing: 
ukrajinština, 93 minut. 

Krotitelé duchů: Odkaz
8. 5. / ne / 15:00
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reit-
man uvádějí další kapitolu z původního příběhu 
Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz 
se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma 
dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje 
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný 
odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček. 
Vstupné zdarma! Dabing: ukrajinština, 123 minut.

Кіно для українських друзів 

Показ для українських друзів
Кролик Петр
1. 5. о 15:00 / Кінотеатр « Vesmír» 
(Пуркіньова 17) / Світави
У фільмі кролик Петро повертається милий і 
популярний бешкетник кролик Петро. Беа, 
Томаш і кролики тепер як сім‘я. Але як би Петро 
не старався, він все одно має репутацію 
невиправного розбишаки. І ось маленький 
кролик переносить кролики у світ, де ніхто не 

звинувачує його витівки. Безкоштовний вхід. 
Дубляж: українською.

Мисливці за привидами: з того світу
8. 5. о 15:00 / Кінотеатр « Vesmír» 
(Пуркіньова 17) / Світави
Режисер Джейсон Рейтман і продюсер Іван 
Райтман представляють ще один розділ 
оригінальної історії «Мисливців за привидами». У 
«Мисливцях за привидами: Спадщина» мати-
-одиначка переїжджає разом із двома дітьми у 
маленьке містечко, де вони разом виявляють 
зв’язок із оригінальними мисливцями за привидами 
та загадковою спадщиною, яку залишив їхній дід. 
Безкоштовний вхід. Дубляж: українською.

Sport
ATLETIKA
30. 4. / so / 10:00 / Svitavský stadion
Svitavské víceboje
IX. ročník atletických vícebojů pro veřejnost 
od nejmenších dětí až po sedmiboj a devítiboj 
žactva. Zároveň s vícebojem probíhá kvalifikač-
ní závod na Olympiádu mládeže 2022. Více 
na FB AtletikaSvitavy.

1. 5. / ne / 10:00 / Svitavský stadion
Svitavské stýpl
Závod v netradiční atletické disciplíně s pevný-
mi překážkami a vodním příkopem. Více na FB 
AtletikaSvitavy.

FOTBAL
30.4. / so / 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Přelouč
I. A třída muži.

1.5./ ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – RMSK Cidlina
ČLŽ U13 a U12.

1.5./ ne / 16:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Lanškroun
KP muži.

7. / so / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Střešovice
ČDD U19 a U17.

14. / so / 10:30 a 12:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Vlašim
ČDD U19 a U17.

15. / ne / 10:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Chrudim
ČLŽ U13 a U12.

15. / ne / 16:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy B – Zámrsk
I. A třída muži.

21. / so / 10:00 a 12:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – Admira Praha B
ČDD U19 a U17.

22. / ne / 17:00 / Svitavský stadion
TJ Svitavy A – Chrudim B
KP muži.

29. / ne / 10:30 / Svitavský stadion
TJ Svitavy – FK Mladá Boleslav
ČLŽ U13 a U12.

VOLEJBAL
30.4. / so / 11:00 / hala Na Střelnici
MČR starších žákyň 
Družstva: České Budějovice, Karlovy Vary, Mělník, 
Nový Bor, Opava, Plzeň, Olymp Praha, Svitavy.

1.5. / ne / 10:00 / hala Na Střelnici 
MČR starších žákyň 
Družstva: České Budějovice, Karlovy Vary, Mělník, 
Nový Bor, Opava, Plzeň, Olymp Praha, Svitavy. 

4. / st / 17:30 / hřiště za Národním domem 
Městská volejbalová liga
1. kolo.
 
7. / so / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy „B“ – VK Vysoké Mýto 
Muži – KP II. tř.

11. / st / 17:30 / hřiště za Národním domem 
Městská volejbalová liga
2. kolo.
 
14. / so / 9:00 / hřiště za Národním domem
Krajský festival barevného minivolejbalu
Žlutý a oranžový BMV.

18. / st / 17:30 / hřiště za Národním domem 
Městská volejbalová liga
3. kolo.
 
21. / so / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy „B“ – Sokol Slatiňany
Muži – KP II. tř.

25. / st / 17:30 / hřiště za Národním domem 
Městská volejbalová liga
4. kolo.
 
28. / so / 10:00 / hřiště za Národním domem
TJ Svitavy „B“ – VO TJ Lanškroun
Muži – KP II. tř.
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SERIÁL 1. DÍL

Pro bezpečný domov 
Komunikační styl města „Svitavy a vy.“ mimo jiné říká, že o tom, jak se zde máme, rozhoduje 
každý z nás. To platí i v případě třídění odpadů. Jakým způsobem se do třídění zapojuje veřejnost, 
přímo ovlivňuje budoucí vývoj cen poplatků za svoz komunálního odpadu a stav našeho životní-
ho prostředí. 

Jaké máme povinnosti?
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. udá-
vá, že města jsou povinna postupně snižovat 
produkci směsného komunálního odpadu 
(dále SKO) a zvyšovat míru recyklace. 
Konkrétně zvýšit do roku 2030 úroveň recykla-
ce komunálních odpadů nejméně na 60 % cel-
kové hmotnosti komunálních odpadů. 
Pokud město překročí dané limity, bude muset 
uhradit vysoké částky na likvidaci tohoto od-
padu (skládkovné) nebo dokonce zaplatit po-
kutu. Tyto náklady se jistě promítnou do odpa-
dového hospodářství města včetně výše míst-
ního poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství (poplatek za komunální odpad) 
pro každého z nás.

Jak jsme na tom?
Průměrná produkce směsného komunálního 
odpadu na 1 obyvatele je ve Svitavách 208 kg. 
To však nebude do budoucna stačit ke splnění 
legislativních, respektive recyklačních cílů. V le-
tošním roce by měla být 190 kg a v roce 2030 
dokonce 120 kg na osobu.

Jaká je produkce odpadů a míra jeho třídění 
ve městě, nám ukazuje následující tabulka. Je 
zde patrný nárůst celkového množství produ-
kovaných odpadů, tak i pozvolný nárůst podílu 
vytříděných složek. Jak ale vidíme, k dosažení 
recyklačních cílů daných zákonem (55 % v roce 
2025, 60 % v roce 2030 a 65 % v roce 2035) nás 
čeká pořádný kus práce. Celkový výpočet re-
cyklačního podílu je samozřejmě o mnoho 
složitější a zahrnuje více položek. 

Strategie města Svitavy 
Jedinou cestou, jak snižovat objem zbytkové-
ho směsného komunálního odpadu, je jeho 
dokonalé třídění. V opačném případě se ná-
klady na jeho likvidaci budou dramaticky zvy-
šovat. Poplatek na osobu za kalendářní rok 
2022 ve Svitavách činí 828 Kč.

S ohledem na postcovidovou a válečnou infla-
ci dnes není nikdo schopen reálně odhadnout 
vývoj ceny poplatku za komunální odpad 
v roce 2030 a dál. Jisté je, že bude vyšší a může 
se jednat i o násobky.

Město Svitavy si volí cestu předcházení tvorby 
odpadu a jeho třídění. Vybudovalo komunitní 
kompostárnu, kde je ročně zpracováno kolem 
2000 tun rostlinných zbytků ze zahrad a měst-
ské zeleně, které by z velké části končily v ná-
dobách na směsný komunální odpad a zvýšily 
produkci SKO. 
Dalším krokem města Svitavy k podpoře vyšší 
míry recyklace je zavedení adresného odběru 
plastového odpadu od domácností. Bylo poří-
zeno 1400 ks 240 l nádob na plastový odpad 
pro domácnosti. Velice děkujeme všem do-
mácnostem, které se do projektu již aktivně 
zapojily, a pomáhají tak ve společné snaze 
o vyšší míru recyklace ve městě. Nádob je stá-
le dostatek, neváhejte se, prosím, přidat do pro-
jektu adresného třídění plastů i vy. Další výdej 
nádob na plasty plánujeme 26. května od 14:00 
do 17:30 v sídle LIKO SVITAVY a.s. v ulici Tolsté-
ho 13. Stačí pouze vyplnit dotazník dostupný 
na www.svitavy.cz/odpady a zaslat ho na emai-

lovou adresu: vit.baranek@svitavy.cz. Nově mo-
hou žádat i obyvatelé bytových domů do osmi 
bytových jednotek. Další aktivity budou násle-
dovat. 
V souvislosti se změnami legislativy jsme 
ve městě rovněž zprovoznili systém evidence 
nádob na směsný a tříděný odpad ve městě 
pomocí RFID čipů. Nelekejte se proto, když 
vaši plastovou popelnici na SKO při vývozu 
někdo opatří nenápadnou RFID nálepkou. 
Jedná se pouze o systém sběru dat k dalším 
analýzám.

Rok Množství SKO 
na obyvatele v kg

2021 200
2022 190
2023 180
2024 170
2025 160
2026 150
2027 140
2028 130
2029 120
2030 120

Druh odpadu v tunách 2017 2018 2019 2020

komunální odpad 2.880,9 2.867,6 2.938,9 2.984,4

papír a lepenka 278,9 289,2 346,7 470,9

plasty 281,4 258,6 273,1 286,6

sklo 170,9 222,3 282,9 262,6

vytříděné složky celkem: papír, plasty, sklo 731,2 770,1 902,7 1020,1

celkové množství odpadu 3.612,1 3.637,7 3.841,6 4004,5

podíl vytříděných složek (%) 20,2 21,2 23,5 25,5

„Vše, co hodíte do kontejneru 
na směsný komunální odpad, 

se zahrabe, nebo spálí. 
Jak to na vás působí?“

„Svitaváci třídí odpad dobře. 
Je však potřeba do procesu 

zapojit všechny občany 
města. Pomůžete nám?“

Děkujeme, že třídíte srdcem 
Systém třídění jistě není zcela spravedlivý. Ak-
tuálně není v našich silách odměnit – rozlišit 
ty, kteří aktivně a poctivě třídí, a ty ostatní. 
Jsme velmi rádi, že odpad třídíte. Oceňujeme 
vaši ochotu se podílet na úspoře finančních 
prostředků a ochraně našeho životního pro-
středí. Je to náš odkaz dalším generacím, spo-
lečně vytváříme bezpečný a čistý domov pro 
naše děti. Často přispíváme na různé sbírky 
a rozhodujeme se srdcem (lidé, zvířata, histo-
rické budovy…). Třídění odpadů vnímáme jako 
další formy podpory a odměny nás všech. 
Máme z toho dobrý pocit a věříme, že karma 
funguje. Je to srdeční záležitost a je vidět, že 
Svitavané odpad třídí. Více informací zde: 
www.svitavy.cz/odpady. 

Vít Baránek, Petr Šmerda
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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

Unikátní pozvánka na unikátní 
komentovanou prohlídku
“Ono se to hezky píše…”, vytýká producent v po-
době Petra Čepka ve filmu Trhák scénáristovi 
Zdeňku Svěrákovi jeden z jeho nápadů. Stejně 
by mohli zaměstnanci svitavského muzea ho-
vořit ke svitavskému malíři Adamu Kašparovi: 
“Ono se to hezky plánuje, přestěhovat obraz, 
ale…” V pondělí 11. dubna večer probíhala 
ve Svitavách zajímavá stěhovací akce. 

Záměrem bylo dostat čtyřmetrový obraz Adama 
Kašpara z velkého sálu Langrovy vily do budovy 
Městského muzea a galerie na Máchově aleji. 
Vzdušnou čarou to je cca kilometr. Jedna z uva-
žovaných, ale nakonec nerealizovaných, variant 
byla přenést obraz ručně. Velikost obrazu nako-
nec způsobovala komplikace hlavně v budo-
vách obou vil, jejichž architekti očividně nepo-
čítali s manipulací obrazu o rozměrech 4 krát 2 
metry. Důležitá informace vyplývající z tohoto 
článku zní, že přání autora, aby se obraz na vý-
stavu dostal, se podařilo splnit. Co všechno bylo 
nakonec potřeba k tomu, aby mohl být obraz 
vystaven, bude součástí komentované prohlídky 
k výstavě. A nejen to. Pokud vás zajímá, jak autor 
tvoří a uvažuje, pak doporučujeme dočíst článek 
do konce. Výstava Adam Kašpar – Dvě cesty 
byla zahájena 13. dubna a potrvá do 29. května 
2022. Autorská komentovaná prohlídka je nový 
model propagace výstavy. Přestože nepředpo-
kládáme, že byste potřebovali rezervaci, tak 
budeme rádi, když si 11. květen 2022 zapíšete 
do svých diářů. Věříme totiž, že půjde o velmi 
příjemný umělecký zážitek.  Lea Sehnalová

Epidemie a pandemie
Výstava s názvem Epidemie a pandemie po-
jednává o chorobách, z nichž některé decimo-
valy lidstvo již od pravěku a starověku. Její 
první část se zabývá morem, cholerou a nešto-
vicemi, přičemž speciální pozornost je věnová-
na také očkování. Návštěvníci mimo jiné zjistí, 
že diskuze o smysluplnosti, účinnosti či škod-
livosti očkování se vedly nejpozději od 19. sto-
letí či že jediným infekčním onemocněním, 
které se podařilo i díky očkování vymýtit, jsou 
pravé neštovice (variola). Druhá část výstavy 
mapuje španělskou chřipku a tuberkulózu, jež 
před první světovou válkou patřila k největším 

„zabijákům“. V Evropě ji tehdy podléhalo prů-
měrně 150 osob každou hodinu. Závěr výstavy 
patří onemocnění COVID-19. Přestože 
na mnoho otázek o jeho charakteru odborníci 
stále hledají uspokojivé odpovědi, výstava po-
dává základní přehled o dosavadním vývoji 
onemocnění, průběhu infekce, příznacích, 
možné prevenci, ale také o společenských 
souvislostech zatím poslední pandemie, se 
kterou se svět potýkal. Pokud byste se chtěli 
dozvědět více, přijměte pozvání na komento-
vanou prohlídku výstavy se Šimonem Krýslem 
ze Zdravotnického muzea Národní lékařské 
knihovny, který patří k předním českým odbor-
níkům na historii lékařství. Uskuteční se 
18. května 2022 od 17 hodin. Hynek Stříteský

Umění pro Ukrajinu
Umění má mnoho podob, poslání či výzev. Má 
možnost reagovat na aktuální dění svými téma-
ty, formou nebo činy… Proto jsme oslovili uměl-
ce a umělkyně, vystavující ve svitavském muzeu 
na Přehlídce 22, aby svá díla nabídli do dobro-
činné akce, jejíž výtěžek z prodeje byl určen 
na podporu ukrajinským uprchlíkům. Všem vý-
tvarníkům, kteří se do akce zapojili, i kupcům 
jejich děl, velmi děkujeme.  Lea Sehnalová

Hledáme nové autory na Živou zeď
Pokud rádi tvoříte, kreslíte, malujete, fotíte, pí-
šete básně či prózu, nabízíme vám možnost 
vystavovat svá díla na Živé zdi u supermarketu 
Albert na náměstí Míru. Netvořte do šuplíku. 
Nebojte se ukázat, čemu se ve svém volném 
čase věnujete. Galerie Živá zeď je skromným 
výstavním prostorem v centru města Svitavy. 
Jejími návštěvníky jsou všichni, kteří rádi zbrz-
dí svoje kroky a nechají se vtáhnout do příběhů 
fotografií, kreseb či básní, které právě v onom 
čase zdobí uličku u Alberta.
V minulých měsících jste mohli díky Živé zdi 
potkat básně a kresby od Ireny Švecové, foto-
grafie přírody od Matěje Nováka, ukázky z kni-
hy od Kristýny Tronečkové nebo výstavu absol-
ventů výtvarného oboru svitavské ZUŠky. 
Pojďte rozšířit řady těch, kterým Živá zeď splni-
la přání vlastní výstavy. Kontaktujte Leu G.  
Sehnalovou (leazmuzea@seznam.cz) a domluv-
te se s ní na vaší nové výstavě.  Lea Sehnalová

KULTURA MUZEUM A JEHO POKLADY (5)

Historie svitavského muzea 
2001–2010
Prvních deset let třetího tisíciletí bylo ob-
dobím významného rozvoje činnosti mu-
zea. Ve spolupráci s Pražskou židovskou 
obcí se podařilo pietně upravit pozůstatky 
židovského hřbitova, intenzivně jsme po-
kračovali v inventarizaci a ochraně histo-
rických hrobů na svitavském hřbitově. 
Vydali jsme či se podíleli na řadě publika-
cí – Vlastivěda moravská, Svitavy včera 
a dnes 1. a 2. díl, V. O. Ottendorfer a pře-
devším obsáhlá a reprezentativní Kronika 
města Svitavy. Výstavní síně hostily řadu 
významných umělců, výstavy o historii 
a současnosti obcí, jejichž obyvatelé byli 
odsunuti, a výstavu o životě V. O. Ottendor-
fera jsme instalovali ve Wiesbadenu, Mni-
chově či Göppingenu. V roce 2004 jsme 
začali pořádat dnes již tradiční Masopust, 
významně jsme se podíleli na velkolepých 
oslavách 750. výročí našeho města, uspo-
řádali jsme také první ročník Řezbářského 
memoriálu Aloise Petruse. Začali jsme or-
ganizovat pravidelné Muzejní čtvrtky, před-
náškové cykly z oblasti historie či výtvar-
ného umění.

Zlomovým se pro nás však stal rok 2008, 
kdy se knihovna vystěhovala do nových 
prostor a muzeum mohlo po čtyřiceti le-
tech opět využívat celou budovu. To byla 
příležitost k vybudování chybějící expozi-
ce „Hledání hvězdy Davidovy“ o životě 
významného svitavského rodáka Oskara 
Schindlera, rozšíření výstavních prostor, 
zřízení nových depozitářů a recepce v pří-
zemí budovy. Začali jsme pořádat pravi-
delné programy s tématikou holocaustu, 
besedy s pamětníky, přednášky, koncerty 
židovské hudby a také exkurze do míst 
s holocaustem spojených (Osvětim, Tere-
zín…). V rámci bezbariérovosti města se 
nám podařilo vybudovat výtahovou ploši-
nu a umožnit tak imobilním občanům pří-
stup do všech veřejných prostor muzea. 
V témže roce jsme dostali do správy také 
Ottendorferovu knihovnu. Ihned jsme se 
ve spolupráci s památkáři pustili do re-
staurování oken, dveří, původního dřevě-
ného obložení, ale také do rekonstrukce 
topení a podlah v koncertním sále. Prosto-
ry v přízemí se díky iniciativě Klubu přátel 
esperanta ve Svitavách staly prvním 
a vlastně dodnes jediným Muzeem espe-
ranta v České republice, vznikla zde také 
příjemná čajovna.  Blanka Čuhelová
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Středisko  
kulturních služeb

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

Národní soutěž a výstava  
amatérské fotografie  
po dvacáté šesté a naposled…
Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 
slavila na začátku září loňského roku ve svitav-
ské Fabrice padesáté narozeniny!

Od roku 1996 – dlouhých šestadvacet let poka-
ždé kolem 8. května přijíždějí amatérští fotogra-
fové z celé republiky, aby se setkali v Ottendor-
ferově knihovně (nebo ve Fabrice) na slavnost-
ním vyhlášení výsledků soutěže, aby poté prošli 
výstavu v muzeu, kině, Fabrice, ale i v Kavárně 
v Parku, Langerově vile, Rošambu či Nadaci Jo-
sefa Plívy… neboť všude tam můžete potkat celý 
měsíc vystavené fotografie. Fotografie posvě-
cené porotou, která o měsíc dříve přijede 
do Fabriky, aby celý den prohlížela a posuzova-
la a vybírala z toho velkého množství fotografií, 
které chodí poštou na naši adresu už od Vánoc. 
Porotou, která není ledajaká. Za těch dlouhých 
dvacet šest roků jezdili do porot ve Svitavách 
věhlasní profesionální fotografové – Ján Šmok, 
Miroslav Hucek, Miroslav Vojtěchovský, Josef 
Ptáček, Jindřich Štreit a další. Po komentované 
prohlídce výstavami odjíždějí fotografové s ka-
talogem plným oceněných fotografií toho roku, 
aby znovu uprostřed následující zimy poslali 
na známou adresu do Svitav svoje nové fotogra-
fie, které v dubnu porota prohlédne a vybere 
nebo vyřadí a počátkem května jedou směr Svi-
tavy, a tak už dvacet šest let. A tak pořád a stále 
a dokola… až do letošního roku. Neboť letos 7. 
května se naposledy sejdou fotografové ze 
všech koutů republiky v Ottendorferově knihov-
ně, aby o půl jedenácté dopoledne zahrál na sa-
xofon Honza Palatka – talentovaný žák z naší 
hudebky – a poté se rozdaly ceny ve všech vy-
hlášených kategoriích. Letos se sešlo 661 sním-
ků od 141 soutěžících a třech fotoklubů. A po-
tom hurá na velkou výstavu. Fabrika bude plná 
fotografií. A taky obě patra proskleného foyeru 
kina. A s katalogy v taškách domů. Sbohem Svi-
tavy! I když třeba na shledanou, co třeba někdy 
příště, a to už asi s někým jiným…

Věřím, že se jednou Národní soutěž a výstava 
do Svitav vrátí a vím moc dobře, že amatérská 
fotografie je ve Svitavách pořád. Kolik výstav 
svitavských i jiných amatérských fotografů je 
ve Fabrice, kině, a to po celý rok. Kolik amatér-
ských fotografů bydlí v našem městě. A máme 
i svůj fotoklub! 
Nebojím se, těším se. Dobré světlo! Petr Mohr

8. / ne / 19:00 / Fabrika
Divadlo Bolka Polívky: Letem sokolím
(Divadelní abonentní cyklus Jaro 2022)
Komedie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, 
že máte pravdu.
Groteska Letem sokolím vypráví o podivuhod-
ném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy 
Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka. 
Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží 
připravit na Všesokolský slet. Břéťův sokolský 
postoj přechází od bohulibého cvičení těla až 
k dogmatickému prosazování myšlenek za-
kladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož ná-
stupcem se cítí být. Získat uznání pro svou 
Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha 
dovede oba cvičence do mezních situací. Nad 
samotným příběhem však stojí klaunské exi-
stence Čeňka a Břéti a jejich permanentně 
problémového vztahu. 
Představení vzniklo pod supervizí Bolka Polív-
ky. Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč. Délka 
představení: 90 minut (bez přestávky). Vstupné: 
400 Kč. 

11. / st / 19:00 / Fabrika
Večer filmových melodií
Litomyšlští symfonikové jsou zpět na koncert-
ních pódiích. Po téměř třech letech „hudební 
abstinence“ LSO připravil pro své posluchače 
koncert sestavený tak, aby dobil vaše duševní 
baterie na maximum. Chystáme pro vás příval 
energie, do které vás svými tóny ponoří plně 
obsazený orchestr.Uslyšíte vybraná, většinou 
známá díla, která se objevila v mnoha filmech. 
Pro některé byla přímo zkomponována. Proto 
koncert nese název: „Litomyšlský symfonický 
orchestr na stříbrném plátně“. L. v. Beethoven, A. 
Dvořák, E. Morricone, J. Williams a další slavní 
skladatelé jsou zárukou, že nikdo neodejde 
hudbou nedotčený. Zveme vás na náš jarní kon-
cert do tajů vesmíru, mytologie, pohádek i vel-
kých dramat. Vstupné: 250 Kč (KPH: 150 Kč).
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Litomyšlský symfonický orchestr je amatérské 
hudební těleso, které má za dlouholetou exis-
tenci mnohá vystoupení, a to i s významnými 
profesionálními sólisty. Od roku 1995 je veške-
rá činnost souboru organizačně i finančně pod-
porována a řízena Nadačním fondem Litomy-
šlského symfonického orchestru. Koncertní 
činnost orchestru se zpravidla skládá z velkých 
jarních symfonických koncertů v Litomyšli, 
ve Svitavách a Vysokém Mýtě, dále z komor-
ních koncertů konaných při různých příležitos-
tech v městech a obcích našeho regionu, a vá-
nočních koncertů se sbory v chrámech a kul-
turních zařízeních regionu. Orchestr má ve své 
historii i mnohá vystoupení mimo Pardubický 
kraj a také několik zahraničních zájezdů. V sou-
časné době je uměleckým vedoucím a dirigen-
tem David Lukáš z Vysokého Mýta.

26. / čt / 19:00 / Fabrika
Divadlo Verze (Praha)
Romain Garry, David Prachař: 
Život s krajtou
(Divadelní abonentní cyklus Jaro 2022)
Klaunská one-man show v podání Davida Pra-
chaře se nevyhýbá humoru a nadsázce, když 
popisuje všední dny v Paříži.
Soužití bezvýznamného pařížského úředníčka 
s krajtou je, ač zarámováno do humorných si-
tuací, hořké vyprávění o hluboké osamocenos-
ti člověka uprostřed velkoměsta.Novela fran-
couzského spisovatele Romaina Garryho Život 
s krajtou inspirovala Davida Prachaře k vytvo-
ření svébytné kreace o vyšinutém světě a osa-
mělých existencích, které skrývají své strasti 
v anonymitě velkoměsta.
Scénář a režie: David Prachař. Hrají: David Pra-
chař a Pavel Fajt. Délka představení: 90 minut 
(bez přestávky). Vstupné: 400 Kč.

Venkovní XVII. večer MAC
Jaro je tu a s ním i další večer Malého abonent-
ního cyklu, který se uskuteční v sobotu  
14. května. Tento večer ovšem bude speciální! 
Dlouho jsme byli zavření doma, venku začíná 
být tepleji, tak si pojďme užít další MAC ven! 
XVII. večer se bude konat v Parku Jana Pala-
cha. Začneme ve vojenském stanu na předsta-
vení Putin lyžuje s podtitulem hra o zrození 
vraha od brněnského Divadla Líšeň. Poté si 
užijeme energický koncert violoncellového tria 
Osamělé palačinky a na závěr… silent disco! 
Aneb tichá párty – každý dostane bezdrátová 
sluchátka a může to rozjet! Dva kanály, dva 
DJové na výběr. Každý si může poslouchat, co 
se mu zrovna zlíbí! A to vše v prostředí mezi 
stromy v Parku Jana Palacha! 
Celý večer startuje ve 20:00 hodin s pořád stej-
ným vstupným, za 80 Kč pro studenty a pro 
ostatní za 110 Kč. Denisa Marková, Marcela 
Plíhalová, Barbora Samuelová, Sarah Sleamo-
nová, Anna Stenzlová a Matěj Narožný.
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Městská  
knihovna

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

Výdejní box
Ve čtvrtek 14. dubna jsme slavnostně uvedli 
do provozu knihobox na výdej knih. Jedná se 
o novou bezkontaktní výpůjční službu, která 
umožní vyzvedávat si objednané dokumenty 
nezávisle na provozní době knihovny, tzn. sedm 
dní v týdnu, 24 hodin denně. Naše knihovna je 
druhou v republice, která má box napojený zá-
roveň na knihovní systém. Věříme, že službu 
ocení především čtenáři, kterým provozní doba 
knihovny neumožňuje navštěvovat knihovnu, 
a zároveň jsme připraveni poskytovat výpůjční 
služby i během nestandardních situací jako 
bylo dlouhodobější uzavření knihovny. Služba 
je určena všem čtenářům knihovny, dospělým 
i dětským. knihovny. 
Objednávky se zadávají přes online katalog 
knihovny. Po uložení do výpůjčního boxu čtenář 
obdrží výzvu k vyzvednutí objednaných doku-
mentů. 
Podrobnější informace k provozu výdejního 
boxu najdete na webu knihovny. 

Zábavné aktivity  
pro děti i dospělé
Šifrovací hra Poztrácené postavičky
Pro děti od 7 do 10 let máme připravenou šif-
rovací hru Poztrácené postavičky, jejímž cílem 
je najít hrdiny knih a vrátit je zpět do příběhů. 
Zájemci se mohou přihlásit na emailu so@
booksy.cz. 

Únikovka pro mládež a dospělé
V týdnu od 23. května do 27. května bude 
v knihovně připravena úniková hra pro mládež 
a dospělé. Neváhejte a přijďte vyzkoušet, zda 
zvládnete uniknout z knihovny ve stanoveném 
čase. Pokud máte rádi hádanky a myslíte, že se 
hravě zvládnete orientovat u nás v knihovně, 
pak je tato únikovka přesně pro Vás. Hra je ur-
čena pro 2–6 hráčů. Vezměte své kolegy, přá-
tele či spolužáky, a rezervujte si svůj čas 
na tomto čísle: 731 327 601.

Den česko-německého  
přátelství a vzpomínka  
na Mauruse Haberhauera
V pátek 13. května se uskuteční v prostorách 
Ottendorferovy knihovny Den česko-němec-
kého přátelství. Dopoledne bude promítnut 
studentům gymnázia dokument Dva bratři – 
dvě národnosti od režisérky Petry Dombrowské 
pojednávající o životě a osudu dvou českých 
bratří žijících ve velmi problematické době mi-
nulého století. Film zobrazuje téma, které je 
aktuální i v současné době.
V 16 hodin proběhne představení knihy „Ne oči, 
ale mysl k bohu: Maurus Haberhauer (1746–
1799) a hudební kultura benediktinského kláš-
tera v Rajhradě v 18. století“. Kořeny rodiny 
Haberhauerovy lze nalézt v obci Radiměř, kde 
obyvatelé s příjmením Haberhauer žili až 
do konce druhé světové války. Maurus Haber-
hauer, vlastním jménem Josef František, se 
narodil 13. března 1746 ve Svitavách. Vystudo-
val jezuitské gymnázium v Brně, po dokončení 
studií v roce 1763 vstoupil do řádu benediktínů 
a stal se mnichem a varhaníkem v klášteře 
v Rajhradě, kde byl ředitelem kůru. Skládal 
chrámovou hudbu, symfonie, je autorem kon-
certu pro anglický roh. Působil také jako učitel 
hudby. Zemřel 18. února 1799 v Rajhradě. 

Knihu představí autorka knihy prof. Irena Veselá 
a prof. Jiří Sehnal, který krátce popovídá o vaz-
bách Mauruse Haberhauera na Svitavsko. Sklad-
by Mauruse Haberhauera zahraje soubor Muzica 
Figuralis. Akce se uskuteční za účasti a laskavé 
podpory pana Oswalda J. Haberhauera. Pořádá 
Městská knihovna ve Svitavách společně s Měst-
ským muzeem a galerií ve Svitavách.

Pohádkové půlxeso
Nabízíme ke koupi netradiční pohádkové 
"půlxeso". Jedná se o variaci na tradiční pexeso. 
Tato verze se liší v tom, že se nehledají stejné 
obrázky, ale horní a spodní část postavičky. Jed-
ná se o výběr z knih pro děti, které sloužily jako 
předloha pro televizní večerníčky. V některých 
případech tomu bylo naopak. Nejedná se o ori-
ginální obrázky, ale o jejich reprodukce, které 
byly nakresleny dle předloh z knih a večerníčků. 
Věříme, že pohádkové postavičky z českých 
pohádek osloví i dnešní děti. Půlxeso si můžete 
koupit v oddělení pro dospělé čtenáře! 

Projekt byl velkým přínosem
Ukončení aktivit realizovaných v rámci projek-
tu MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy 
financovaného z OP VVV.
V březnu byl oficiálně ukončen čtyřletý projekt 
Proměna Městské knihovny ve Svitavách 
na kreativní a vzdělávací centrum pro děti 
a dospívající mládež, jehož cílem bylo pod-
pořit vzdělávání na základních a mateřských 
školách v regionu ORP Svitavy prostřednic-
tvím aktivit z oblasti předčtenářské a čtenář-
ské gramotnosti. Přestože některé aktivity byly 
přerušeny či nebyly realizovány  z důvodu 
epidemie koronaviru, podařilo se uskutečnit 
řadu akcí, které měly smysl. Součástí projektu 
bylo pořádání klubů pro děti a mládež (čtenář-
ský, fantasy a filmový), dále projekt Kufr plný 
knih, díky kterému získalo téměř 300 dětí de-
set knih do svojí domácí knihovničky na zá-
kladě vlastního výběru. Děti měly možnost 
seznámit se s novými, někdy netradičními 
a nekomerčními tituly, které vybíral pedagog 
společně s knihovnicí. Projektu se zúčastnily 
celkem čtyři školky, všechny svitavské školy 
buď z prvního či druhého stupně a čtyři mi-
mosvitavské školy. Zapojili jsme také žáky 
speciální školy, kterým byl program dle potře-
by upravován. Pro děti se speciálními vzdělá-
vacími potřebami jsme nakoupili montessori 
a didaktické pomůcky. V rámci  aktivity “vyu-
žití interaktivní technologie” jsme do knihovny 
pořídili virtuální realitu a dotykový displej 
s úkoly vytvořenými na základě knih svitavské-
ho autora Martina Sodomky.

Přestože řada věcí z projektu je běžnou činností 
knihovny (vzdělávací programy pro školy i veřej-
nost, spolupráce se speciální školou, podpora 
čtenářské gramotnosti prostřednictvím setkání 
s autory i výtvarníky knih), projekt pro nás byl vel-
kým přínosem – prohloubili jsme spolupráci se 
školami, a potvrdili tak nepostradatelnou funkci 
knihovny na poli neformálního vzdělávání. 

Nocování s knihou  
Hraničářův učeň
Prvního dubna se konečně po dvou letech mohla 
uskutečnit tradiční Noc s Andersenem. Byl to již 22. 
ročník, při kterém děti spí v knihovnách, školách 
a různých kulturních zařízeních doslova po celém 
světě. V naší knihovně se jí zúčastnilo 17 dětí, 4 
knihovnice a 3 dobrovolníci. V průběhu noci jsme 
se změnili na obyvatele hradu Redmont. Děti, jako 
schovanci pána Aralda, byly podrobeny řadě růz-
ných zkoušek, za jejichž splnění obdržely v závěru 
výuční list. A nebyly to zkoušky jen tak ledajaké. 
Při řezbářské si dlátem vydlabávaly dřevěnou lžíci, 
v krejčovské dílně ušily odznáček ve tvaru dubo-
vého listu, při gastronomické si připravily pozdní 
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večeři, v kaligrafické nadepsaly své výuční listy 
pomocí husího brka. Součástí se stal i výcvik v lu-
kostřelbě spojený se zajímavým odborným výkla-
dem. Typickou hraničářskou vlastnost, umět se 
objevovat nečekaně na různých místech, si prově-
řily formou hry. Závěrem pak byl vystopován a zne-
škodněn nebezpečný Wargal. Motivační příběhy 
k programu zahrály knihovnice formou scénického 
čtení. Děti si připravený program velmi užívaly. Ješ-
tě kolem půl druhé hodiny v noci jsme museli od-
mítnout žádost na už několikeré opakování jedné 
z her. Do připravených pelíšků mezi regály s kniha-
mi se tedy spáči ukládali až kolem druhé hodiny 
ranní. Závěrem bychom chtěli poděkovat Jitce 
Olšánové z městského muzea a panu řediteli 
Zdenku Petrželovi, kteří byli ochotni věnovat nám 
kus svého pátečního večera a zapojit se do naše-
ho programu. Jindřiška Soudková

Kluby v knihovně
2. / po / 18:00
Filmový klub: Přednosta

Uvolněný, komorní a především lidský film, roz-
kročený mezi úsměvnou komedií a citlivým 
dramatem, o lidech tak trochu na okraji, vlacích 
a hlavně o tom, že „samota je snesitelnější, 
když jsou na ni tři“. V hlavní roli snímku, jenž 
posbíral v roce 2003 na festivalu v Sundance 
hned tři ceny, exceluje Petr Dinklage (Hra o trů-
ny). Režie: Tom McCarthy. Scénář: Tom 
McCarthy. Hrají: Peter Dinklage, Patricia Clark-
son, Josh Pais. Večerem provází Michal Kadlec.

11. / st / 16:00
Čtenářský klub pro nejmenší

Hlavní náplní je práce s knihou – předčítání, vy-
právění, tvoření. Klub je určen pro děti od 3 do 7 
let. Zveme všechny malé i velké knihomoly! 

11. a 25. / st / 14:00–16:00
Digi odpoledne
Ve spolupráci se ZŠ náměstí Míru probíhá v pro-
storách knihovny každou lichou středu odpole-
dne s aktivitami na podporu digitální gramot-
nosti (práce s virtuální realitou, roboty apod.). 
Určen je pro děti od 10 let, vstup je volný od 14 
do 16 hodin.
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Další akce
3. / út / 18:00 / klub Tyjátr
Taťána Míková: Proč se klima mění 
aneb co dokáže příroda a co člověk?
Taťána Míková je vedoucí redakce počasí 
v České televizi. Vystudovala Fakultu jaderného 
a fyzikálního inženýrství na ČVUT v Praze a obor 
meteorologie a klimatologie na Matematicko-
-fyzikální fakultě UK. Pracovala v českém hyd-
rometeorologickém ústavu. Je autorkou či spo-
luautorkou řady vědeckých publikací a článků 
z oblasti klimatologie a meteorologie. 

Přednáška se pokusí odpovědět na otázku, co 
je vlastně klima Země a čím vším je ovlivněné. 
Klima zaznamenává v průběhu času celou řadu 
proměn a v historii naší planety jsou období, 
ve kterých by dnešní člověk pravděpodobně 
vůbec nepřežil – nebo jen s velkými obtížemi. 
Naše schopnost vysvětlit vývoj klimatu má ale 
svoje limity a kvalita  projekce klimatu do bu-
doucnosti je určena nejen současnou úrovní 
poznání klimatologů, astronomů, oceánologů 
a dalších přírodovědců, ale i sociologů, ekono-
mů nebo třeba lékařů. Oddělení faktů, které 
víme jistě, pravděpodobně, a také třeba málo 
nebo vůbec, je tedy složitý a multidisciplinární 
problém, který se nedá ověřit v laboratoři. 
Vstupné 50 Kč.

125x80 KB Havelkova_Jana 22039 (křivky).indd   1 24.03.2022   16:57

16. / po / 18:00 / Fabrika, aula
Bylinky s Michaelou Maťhovou
Michaela Maťhová se specializuje na pěstování, 
sběr a využití bylinek a radí, jak je pěstovat 
na zahradě, balkóně nebo v bytě. Dělí se o zku-
šenosti, jak využít i jejich léčivou sílu. Je autor-
kou eBooku Divoké bylinky a Zbavte se zánětů 
dutin jednou provždy. Tématem přednášky bu-
dou divoké bylinky v květnu a červnu (tipy 
na sběr bylin v přírodě, popis a rady, jak je využít, 
ukázky bylinek) a bylinky na zahradě (jednoleté 
a víceleté, jak založit bylinkový záhonek, recep-
ty pro zdraví a krásu z nejběžněji pěstovaných 
bylin). Vstupné dobrovolné.
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SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

SVČ Tramtáryje
————————

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

Tvořivostí k podpoře nadání
Středisko volného času získalo od MŠMT dota-
ci na projekt podpory talentovaných žáků. Pro-
jekt bude zaměřen na podporu talentovaných 
žáků, vč. cizinců, v oblastech digitální gramot-
nosti, robotizace, rukodělných a technických 
oborů. Do konce roku 2022 se vybraní žáci 
budou moci zúčastnit různých aktivit ve formě 
workshopů, příměstských táborů a kurzů. 
V rámci projektu jsou připraveny následující 
aktivity: Tvorba trojrozměrných modelů, progra-
mování hrou, robotický kemp, řemeslo a mo-
delářství, počítačová vizualizace, technické 
modelářství a základy animace.
Na jednotlivé akce budou žáci vybíráni na zá-
kladě nominace ředitelů. Celkové náklady 
na projekt činí 739 000 korun, dotace z MŠMT 
je 80 %. Zbývající částka bude financována 
z rozpočtu města.
Tímto bychom chtěli poděkovat Stanislavě Va-
něčkové z MAS Svitava za spolupráci při tvorbě 
projektu a také městu Svitavy za finanční pod-
poru. Věříme, že tímto projektem dojde k pod-
poře neformálního vzdělávání kognitivně na-
daných žáků základních a středních škol v rám-
ci ORP Svitavy.  Ondřej Komůrka

30. 4. / so / 16:00 / různá místa ve městě
Čarodějnické řádění 
Zveme vás na čarodějnické odpoledne s úko-
ly. V zahradě SVČ si můžete zakoupit hrací kar-
tu. Po městě budou rozmístěny jednotlivé úko-
ly. Po jejich splnění se můžete vrátit k nám 
na zahradu, zde obdržíte odměnu. Můžete si 
opéct párky a posedět. Občerstvení včetně 
možnosti zakoupení párku bude zajištěno. 
Cena hrací karty na osobu je 60 Kč.

Odemykání vody
Zveme vás na tradiční akci u příležitosti zahájení 
vodácké sezóny. Akce je určena pro pokročilé 
i začátečníky od 3 let. Naše trasa je z Týniště nad 
Orlicí do Štěnkova – blízko Třebechovic pod Ore-
bem, tedy 12 km po vodě. 
Sraz: 14. 5. 2022, 6:30 hodin parkoviště PENNY, 
návrat: cca 17:00 tamtéž, kapacita 40 míst. 
PŘIHLÁŠKY online https://svcsvitavy.iddm.cz/ 
do 11. 5. 2022, jednotná cena: 550 Kč/osoba. 
V ceně: doprava, raft, pádlo, vesta, 1 x barel na loď, 
1x záchranný házecí pytlík na loď. S sebou: jídlo, 
pití na celý den, suché převlečení, obuv do vody, 

do 15 let přilbu – musí být! Kontakt: 734 287 285, 
ppadyasek@svitavy.cz.  Pavel Padyásek

Plastikoví modeláři na soutěži
V březnu se v nedalekém Brněnci uskutečnil 42. 
ročník veřejné soutěže plastikových modelů 
a krajského přeboru mládeže. Zástupci našeho 
kroužku Daniel Lím a Michal Mlčoch si nevedli 
vůbec špatně. Ve veřejné soutěži starších žáků 
v kategorii I. B a I. C se Daniel Lím umístil dvakrát 
na druhém místě. Michal Mlčoch ve stejné sou-
těži mladších žáků skončil na 4. místě a v kraj-
ském přeboru žáků dokonce zvítězil . 
Oběma chlapcům děkujeme za vzornou repre-
zentaci SVČ a města Svitavy. Pokud by vás láka-
la práce na plastikových modelech, můžete na-
vštívit náš kroužek pod vedením Radomíra Ska-
lického. Více informací na www.svc.svitavy.cz.

Ondřej Komůrka

Uskuteční se v květnu:

7. 5. / so
ZOO, palmový a pouštní dům Vídeň
 HYPERLINK "https://www.zoovienna.at/"Zoo-
logická zahrada ve Vídni je jedna z nejstarších 
a nejkrásnějších zahrad v Evropě. Nachází se 
v překrásném prostředí rozsáhlého parku ba-
rokního zámku Schönbrunn. Patří k nejmoder-
nějším a nejkrásnějším zařízením tohoto typu 
v Evropě i na světě. Zvířata mají dostatek pro-
storu, žijí v naprostém souladu s přírodou, jejich 
výběhy jsou koncipovány velmi velkoryse. Bliž-
ší informace na http://www.svc.svitavy.cz/" 
www.svc.svitavy.cz.

Připravujeme na červen: 

13. / ne / 14:00 / Vodárenský les
Ve světě skřítků a víl
Jednou za čas, když už slunce svítí a zem je
dostatečně prohřátá vylézají ze svých skrýší
skřítci a víly, které vodárenský les chrání. Nebu-
de lehké se do Vodárenského lesa dostat, ale 
pokud trošičku znáte tento svět, bude stačit 
odpovědět na jednu otázku, vypít zmenšovací 
lektvar a už máte bránu tohoto světa otevře-
nou. Vstupné 50 Kč. Více informací na FB 
a www.svc.svitavy.cz. Lenka Waltová

MC Krůček
Dětský den
V sobotu 28. května od 14 do 18 hodin proběh-
ne v Parka Jana Palacha pod taktovkou Mateř-
ského a rodinného centra Krůček Svitavy 
ve spolupráci s Městskou policií Svitavy Dětský 
den. Cena hrací karty za dítě je 120 Kč, cena 
pro členy Krůčku 100 Kč.
 
Příměstské tábory
Pokud hledáte pro své děti vyžití na letní 
prázdniny, máme pro vás dobrou zprávu! V tuto 
chvíli nám zbývá posledních pár volných míst 
na letní příměstské tábory s Krůčkem: v termí-
nu od 11. do 15. 7. proběhne tábor Pat a Mat 
a v termínu od 18. do 22. 7. tábor Cestování 
časem. Jednotná cena za tábor je 2250 Kč/
dítě. V ceně je zahrnutý program od 7 do 16 
hodin, oběd a 2x svačina i pitný režim. Tak po-
kud máte zájem, neváhejte a napište si o při-
hlášku na e-mail materskecentrum@kruceksvi-
tavy.cz. Více informací o aktuálním dění a na-
bídce aktivit naleznete na webu Krůčku www.

kruceksvitavy.cz a facebooku facebook.com/
mckrucek. Nově můžete sledovat také krůč-
kovský Instagram https://www.instagram.com/
kruceksvitavy/. Osobně nás najdete ve 4. pat-
ře multifunkčního centra Fabrika Svitavy. Další 
informace vám také rádi sdělíme e-mailem 
materskecentrum@kruceksvitavy.cz nebo 
na tel. 737 236 152. 

Za tým Krůčku Kateřina Burešová

Klub seniorů
5. / čt / 13:00 / Fabrika, přízemí – hlavní sál
Den matek
Oslava dne matek s krátkým kulturním progra-
mem harmonikářů. Pouze pro členy klubu!

9. / po / 14:00 / Fabrika, 3. podlaží – aula
Škola finanční gramotnosti pro seniory
aneb jak na finanční produkty. Druhá lekce fi-
nanční gramotnosti s Tomášem Kreslem. Urče-
no všem seniorům!

10. / út / 13:00 / Bowling – restaurace 
Maják, Mýtní 6
Bowlingový turnaj
Pozor, změna místa bowlingu!!! Akce pro členy 
klubu seniorů.

17. / út / 10:00–11:30 / Střední zdravotní škola
Kurz první pomoci – 1. část
Základní teoretické zásady, dodržování vlastní 
bezpečnosti, diagnostika zranění… Počet účast-
níků je omezen, proto je nutné, aby se zájemci 
přihlásili v kanceláři klubu seniorů ve Fabrice 
vždy ve čtvrtek od 10:00 do 11:30 hod., případ-
ně na tel. č. 607 790 981 (p. Míková), nejpozdě-
ji však do 13. května 2022. Kurz se bude konat 
v budově zdravotnické školy v Purkynově ulici 
256. Určeno pouze členům klubu!

30. / po / 10:00 / dětské dopravní hřiště, 
ul. Sokolovská
Bezpečnost seniorů v silničním provozu
Přednáška o bezpečné účasti seniorů v silnič-
ním provozu a aktuálních změnách v doprav-
ních předpisech s ukázkami častých přestupků 
účastníků a zajímavostí z práce městské poli-
cie. Určeno členům klubu!

31. / út / 10:00–11:30 / Střední zdravotní škola
Kurz první pomoci – 2. část
Praktické ukázky správného ošetření a nácvik 
poskytování akutní 1. pomoci. Určeno pouze 
členům klubu, absolventům první části!

Poznáváme zajímavá místa ČR
Výlet do Teplic a Lipníku nad Bečvou 
s návštěvou hradu Helfštýn
Zájezd na Moravu plánujeme na úterý 14. červ-
na 2022. Zájemci se mohou osobně přihlásit 
ve čtvrtek 26. 5., 2. 6. a 9. 6. 2022 v době od 10:00 
do 11:30 hod. v Klubu seniorů ve Fabrice  
(3. podlaží – č. 301). Podrobnější informace ob-
drží při podání přihlášky a zaplacení účastnic-
kého poplatku ve výši 550 Kč. Akce pouze pro 
členy klubu seniorů!
Všechny aktivity klubu seniorů jsou prezento-
vány na nástěnkách ve Fabrice (přízemí a 3. 
podlaží před místností č. 301) a v elektronické 
podobě na webových stránkách www.ks.svita-
vy nebo na facebooku.  Milena Brzoňová
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ZO Kardio Svitavy
Společné vycházky v březnu, dubnu a květnu
Vážení přátelé,
jarní měsíce jsou pro mnohé z nás obdobím, 
kdy „uklízíme“ po zimě, ne jen v našich domo-
vech, ale mnozí jsou již natěšeni na opětovná 
setkávání, byť třeba ne organizovaná.
V březnu jsme se sešli v Poličce. Zastavili jsme 
se na místě, kde je vloženo do chodníku před 
domem č.p. 25 v Riegrově ulici prvních devět 
kamenů zmizelých. Polička během holokaustu 
přišla o třiatřicet svých obyvatel. 
Dík patří pořadatelům, studentům poličského 
gymnázia, každoročního happeningu Pamatuj! 
Po příjemné procházce jsme se seznámili se 
zajímavostí, ne až tak obvyklou. Navštívili jsme 
chov pštrosů, který je na usedlosti nedaleko 
Kamence. Majitel, pan Pražan, chová pštrosy 
jak pro komerční využití, tak jako svoji již osm-
náct let trvající, zálibu. Jeho komentář a přiblí-
žení zajímavostí s chovem exotického ptáka 
bylo překvapivé. Další společná vycházka byla 
do Sněženkového údolí, nedaleko Lezníku 
a Chmelíka.
V dubnu se několik našich členů účastnilo sou-
kromé akce poličských kamarádů do okolí Brd. 
Využili nabídky, kterou jim poskytl majitel uby-
tování, a navštívili zámky a přírodní krásy Pod-
brdska.
Společné rozloučení se zimou se bude konat 
30. dubna na hřišti za hasičskou zbrojnicí v Po-
ličce.
Ve středu 17. května od 14:30 se uskuteční 
členská schůze v sále kulturního domu Fabrika 
ve Svitavách. Srdečně zveme členy ZO Kardio 
a těšíme se na setkání. 
Na měsíc květen či červen plánujeme vycház-
ku k pramenům Loučné a Svitavy. Termín ozná-
míme obvyklým způsobem. Josef Zavřel  

Klub Napísek
Klubíky pro nejmenší a jejich rodiče

Vyražte s dětmi do lesa! V Lesním klubu pro 
děti Napísek pořádáme od dubna každý pátek 
Klubíky pro nejmenší děti (0–4 let) a jejich ro-
diče. Připravený je pro děti tvořivý program, 
ale také hraní si a užívání si přírody všemi 
smysly je součástí klubíků. Scházíme se v 10 
hodin v klubu Napísek (u obce Kukle) a kon-
číme v 11:30 hodin. Není potřeba se nikomu 
předem hlásit. Klubíky probíhají za každého 
počasí. Program můžete sledovat na FB Lesní 
klub pro děti Napísek. Těšíme se na vás! 

Světlana Kluková

Onko klub AREA Svitavy
Jak zlepšit lymfatický systém
Onko klub společně s klubem respiriků 
uspořádal v sobotu 2. dubna ve spolupráci 

s projektem „Protajči se ke zdraví“ Aliance 
žen s rakovinou prsu o.p.s. setkání s panem 
Ivanem Trebichavským. Seznámil nás s cvi-
čením lymfa flow. Je to zdravotní cvičení 
zaměřené na zlepšení činnosti lymfatického 
systému. Je založené na čínských cvičeních 
Tai Chi a Qigong. Na setkání jsme se dozvě-
děli základní informace o lymfatickém sys-
tému, o tom, jak můžeme podpořit jeho čin-
nost a současně snížit riziko zdravotních 
komplikací. Osvojili jsme si jednoduchá 
praktická pohybová a dechová cvičení, kte-
rá vedou nejen ke zlepšení funkce lymfatic-
kého systému, ale i ke zdraví celého našeho 
organizmu. Při cvičení lymfa flow je nezbyt-
né dodržovat důležité zásady, jež byly sou-
částí výkladu.
Ivan Trebichavský se intenzivně věnuje cvičení 
a studiu Tai Chi od ledna 1990. Od března 2000 
je jeho učitelem Wee Kee-Jin z Taijiquan School 
of Central Equlibrium, Auckland, Nový Zéland, 
kde také v roce 2007 získal certifikát instruktora 
Tai Chi. Od roku 2006 je jeho učitelem také Paul 
Renall, The Taiji School, Praha. Od roku 2013 
spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu o.
p.s., kde je externím vedoucím projektu zdravot-
ního cvičení „Protajči se ke zdraví“ pro pacient-
ky po léčbě rakoviny prsu.
Celodenní sobotní akce byla příjemná, zajíma-
vá a především přínosná pro všechny zúčast-
něné. Potvrdila nám, mimo jiné, jednu z nejdů-
ležitějších životních zásad – pohyb a zdraví jsou 
spojené nádoby, fyzická aktivita je pro naše 
zdraví důležitá a nezbytná.
Ivanu Trebichavskému patří od nás velké po-
děkování. Věnoval nám svůj volný čas bez ná-
roku na jakoukoliv odměnu. 

Zdeňka Brandejsová

Spolek DušeProstor
Na Svitavsku vzniká prostor na podporu 
duševního zdraví
V našem svitavském regionu zahajuje od květ-
na svoji činnost nový zapsaný spolek s názvem 
DušeProstor, jehož cílem je poskytovat bezpeč-
ný a přátelský prostor všem, kteří mají zájem se 
setkávat za účelem podpory duševního zdraví. 
Spolek bude pořádat různé klubové, aktivizač-

ní a vzdělávací činnosti, na řadu přijdou i kul-
turní a osvětové akce, přednášky, besedy 
a také víkendové pobyty.
Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem ze 
svitavského okresu. Aktivity budou pořádány 
většinou právě ve Svitavách (prozatím v pro-
storách Centra duševního zdraví v budově 
Komerční banky na náměstí Míru 29/87 ve Svi-
tavách).
V DušeProstoru pro vás budeme již od května 
každé úterý od 15:30 do 17:30 hod. Na květen 
plánujeme také rukodělný kurz a první setkání 
pro seniory. Bližší informace najdete na našem 
webu uvedeném níže.
Budeme moc rádi za vaši podporu a pomoc při 
vytváření DušeProstoru. Náš spolek můžete 
podpořit členstvím nebo svou účastí na jeho 
akcích, zapojením se do příprav, realizace či 
propagace aktivit.
Pokud se k DušeProstoru, z. s., chcete jakým-
koliv způsobem přidat, napište nám na e-mail 
duseprostor@gmail.com nebo volejte na číslo 
+420 605 541 805. Více informací o spolku 
a jeho aktivitách naleznete na našem webu 
www.duseprostor.cz nebo na Facebooku Du-
šeProstor. Těšíme se na setkávání s vámi! 
Za kolektiv DušeProstoru  Marie Boštíková

Nízkoprahový klub Díra Svitavy
V Díře zažijete zábavu
V nízkoprahovém klubu Díra pomáháme dě-
tem najít možnosti smysluplného trávení vol-
ného času, ale i s řešením různých starostí. 
V Díře děti zažijí zábavu, nachází nové kama-
rády a odchází s novými zážitky, vědomostmi 
a zkušenostmi. Rozvíjíme i spolupráci se ško-



24 

SPOLKOVÁ ČINNOST VE MĚSTĚ 

lami. Děti během pandemie covid-19 ztrácely 
sociální kontakty s vrstevníky, komunikace se 
odkazovala na sociální sítě. Snažíme se o zno-
vuobnovení vrstevnických vztahů, posilování 
verbální komunikace a společné zážitky. NK 
Díra připravuje i spoustu venkovních aktivit za-
měřených na stmelování kolektivu, žebříček 
kvalitních společenských hodnot i potřeb je-
dince. V dnešní době děti ztrácejí přehled o zá-
kladních lidských hodnotách, na kterých je 
postavena celá společnost. Děti budou lépe 
připraveny si více vážit sebe a následně i ostat-
ních. Školy nás mohou kdykoliv kontaktovat 
a my je seznámíme s klubem a přiblížíme dě-
tem naši práci i poslání. Info na www.osbonan-
za.cz, na e-mailové adrese vera@osbonanza.
cz nebo na tel.: 733 598 577.  Věra Maloňová

Férová snídaně v parku
Přijďte s námi letos již po jedenácté oslavit Svě-
tový den pro fair trade společnou férovou sní-
daní! V sobotu 14. 5. od 10 hodin se sejdeme 
v parku Jana Palacha (u houpaček) a společně 
si pochutnáme na dobré kávě a výborných lo-
kálních, domácích nebo fair tradových potravi-
nách. Přineste k pikniku něco dobrého, domá-
cí koláč nebo bábovku s fairtradovým kakaem 
nebo vajíčka, mléko, sýry či zeleninu od míst-
ního farmáře či farmářky. Společně se přidáme 
k více než stovce míst v ČR, kde se ve stejný 
čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem 
o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány 
dostávají velmi málo zaplaceno a často navíc 
pracují v nedůstojných nebo dokonce nebez-
pečných podmínkách. Pojďme dát svou pří-
tomností na pikniku najevo, že nám není jejich 
život lhostejný!  Květa Kellerová

Umělecká skupina MYX 
zve na netradiční minifestival
V sobotu 28. května se ve Svitavách uskuteční 
pátý ročník uměleckého minifestivalu. Je zasa-
zen do industriálního prostředí umělecké slé-
várny Martina Horkého a spojuje různé druhy 
umění. 
Skupina MYX, neboli My X – spojuje x různých 
kreativních umělců a řemeslníků. Je to pro-
měnná, která se neustále přetváří jak v počtu 
členů, tak v zastoupených uměleckých odvět-
vích. Skupinu založil svitavský slévač Martin 
Horký pod heslem „v jednotě je síla“ za účelem 
oslovit co nejširší veřejnost a prezentovat umě-
leckou tvorbu. Tradičními účastníky minifesti-
valu jsou kromě jeho zakladatele také malířka 
Ludmila Ondrašíková a fotograf Jan Novotný. 
Program festivalu pravidelně tvoří netradiční 
workshopy, kdy si návštěvníci mohou vyzkou-
šet formování modelu pro následné odlévání, 

fotografický či keramický workshop nebo ori-
ginální techniky malby. V areálu je k vidění pro-
dejní výstava děl všech umělců a každý rok tak 
vzniká jednodenní galerie v netradičním pro-
středí. Slévárna díky své surovosti dává vynik-
nout harmonii umění a překvapivě vytváří pří-
jemnou atmosféru. 
V minulosti byly hosty festivalu například svi-
tavská textařka a písničkářka Pavla Boučková, 
šumvaldská keramička Petra Niklová nebo 
chrudimský šéfkuchař Martin Halámka. 
Letos pozvání přijal sochař Radek Kubina, ma-
lířka Tereza Posoldová, spisovatel Jaroslav Kon-
vička a básník/malíř/muzikant Jakub Holý.
Akce bude zahájena v sobotu ve 14 hodin, občer-
stvení je zajištěno. Vstupné dobrovolné. (mh)

Vítání ptačího zpěvu
Svitavští ochránci přírody vás srdečně zvou 
na vycházku České společnosti ornitologické 
„Vítání ptačího zpěvu“, která se uskuteční v so-
botu 30. dubna u rybníků Dolní a Horní. Začá-
tek akce je v 8:30 hodin na parkovišti u jižního 
břehu Horního rybníka-Rosničky (cesta od Dře-
vojasu). Budeme pozorovat místní ptactvo i po-
mocí stativového dalekohledu a poslouchat 

jejich hlasové projevy. Navštívíme ornitologic-
kou pozorovatelnu a připravena bude také 
ukázka kroužkování ptáků. Pro děti pak tradič-
ní soutěže a drobné odměny. Další informace 
o akci najdete na https://www.birdlife.cz/ nebo 
na www.csopsvitavy.cz.  Jiří Mach
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Ondřej Daněk
Narodil se před dvaadvaceti lety ve Svitavách a vyučil se automechanikem, neboť se předpoklá-
dalo, že Ondřej Daněk půjde ve stopách svého otce a aktivně se zapojí do rodinné firmy. Osud, 
a hlavně Ondra, tomu chtěli jinak, alespoň pro své čerstvě dospělé roky, a zřejmě i několik dalších, 
dal Ondřej přednost futsalu. Hrál v několika českých klubech, figuroval v české reprezentaci a do-
slova před několika dny se vrátil ze svého italského angažmá v týmu Sestu.

Sport Vás zřejmě provází odmalička.
„Sportuju od tří let, začínal jsem s fotbalem s tre-
nérem Václavem Brůnou. Do 15 let jsem hrál 
za Svitavy fotbal, na rok jsem odešel do Mladé 
Boleslavi a pak už jsem se orientoval na futsal. 
Ve fotbale jsem několik let hrál ve středu nebo 
na kraji zálohy, ve dvanácti jsem se postavil 
do branky.“
 
Jaký je rozdíl mezi fotbalem a futsalem?
„Futsal se samozřejmě hraje v hale, kromě 
brankářů jsou v poli čtyři hráči na čtyři protihrá-
če. Hraje se s jiným balonem, je o hodně rych-
lejší, pořád se něco děje. Třicet sekund před 
koncem zápasu nevíte jistě, jak zápas skončí.“ 

Bylo složité vyrovnat se s odlišnou velikostí 
branek?
„Branka ve fotbale je daleko větší, je široká přes 
sedm metrů, futsalová jen tři metry. Ze začátku 
to bylo těžké, ve futsalu jsem nejdříve chytal 
jako ve fotbale a naopak, když jsem hodně tré-
noval futsal a šel na fotbal, bylo složité se pře-
orientovat. Více mi sedí futsal, nejsem nijak 
vysoký a menší velikost branky mi vyhovuje. 
Oproti fotbalu se jinak pohybujete, futsal je 
rychlejší, musím být více ve střehu, hraje se 
na mnohem menším prostoru, jste pořád ve hře, 
pořád se něco děje. Musíte být technicky 
na výši, taky práce nohou je důležitá. Ve fotbale 
se stávalo, že třeba třicet minut na vás nejde 
balon, ale když se ve futsale tři minuty nedo-
tknete balonu, je to něco neobvyklého. Futsal 
je i kondičně náročnější, je hodně o taktice.“
 
Vnímal jste rozdíl mezi českým a italským fut-
salem?
„V Itálii je jednoznačně více propracovaný sys-
tém, více soutěží, více týmů, obrovská propa-
gace sportu. Když v Čechách někomu řeknu, 
že hraji futsal, bude spíš náhoda, když ho ně-
kdo bude znát, v Itálii ví nepoměrně více lidí, 
futsal tam je mnohem populárnější.“
 
Opravdově jste tedy s futsalem začínal ve vy-
sokomýtském Nejzbachu.
„Ano, v Mýtě jsem hrál první dva roky, po první 
sezoně jsem se dostal taky do reprezentace 
a A týmu, měl jsem perné víkendy, pendloval 
jsem mezi městy i sporty. Pak přišly finanční 
problémy v Mýtě, hledal jsem řešení a zakotvil 
jsem v Brně. To byl pohodový tým, hned v prv-
ním roce mého působení jsme vyhráli junior-
skou ligu. Tam jsem se ale zranil, chytal jsem 
pod prášky a injekcemi, později jsem odešel 
do Prahy a trénoval se Slavií. S vedením jsme 
se ale nedohodli, takže jsem se vrátil do Brna, 
kde jsem odchytal několik zápasů a musel 
jsem na operaci.“
 
Chytáte bez rukavic, je to běžné?
„Ve futsale to běžné je, tam jsou spíše ojedinělí 
hráči s rukavicemi. Ve fotbale mají rukavice 

brankáři. První futsalový rok jsem chytal s ruka-
vicemi, ale pak jsem je sundal. Míč je tvrdší než 
fotbalový, hodně to při chytnutí štípe, ale zvyk-
nete si… ve fotbale musíte mít rukavice i proto, 
že hrajete za deště, sněhu, gumy na rukavicích 
jsou přizpůsobený tak, že míč udrží. Fotbalisti 
se diví a říkají, že futsalisti jsou blázni. V rukavi-
cích nemáte takový cit k míči. Jestli mám pojiš-
těné ruce? Nemám, ale měl bych to udělat.“

Vracíme se ve Vašem příběhu do Brna, jste 
po operaci ruky…
„A rok a půl rekonvalescence. Po uzdravení 
jsem začal trénovat a zjistil, že ruka drží. Od-
chytal jsem pár zápasů a přesunul jsem se 
do Itálie. Místo v klubu Sestu mi zajistil italský 
agent. Přiletěl jsem a hned druhý den jsem od-
jel na zápas.“
 
Uměl jste italsky?
„Vůbec. V týmu byl jediný spoluhráč, který uměl 
anglicky, a trochu mi překládal. Dnes a denně 
jsem si ověřoval, že překladač v telefonu fun-
guje výborně… takto jsem vlastně komunikoval 
s celým realizačním týmem, nadiktoval jsem 
zprávu do telefonu, který moje povídání přelo-
žil a zase zpětně přeložil jejich odpověď. Začát-
ky byly velmi složité, ale vydržel jsem. Myslím, 
že jsem si v Itálii udělal dobré jméno.“

Jak Vám Italové říkali? Ondřej Daněk pro ně 
určitě bylo těžké.
„Televizní komentátoři mi říkali Danek, občas 
taky Dudek. Spoluhráči mě nejdříve oslovova-
li Andrej, později Andrea a nakonec Ondrej.“
 
V Sestu jste nakonec pobyl od loňského pro-
since do března.
„Klub v Sestu nesplnil podmínky, na nichž jsme 
se dohodli, takže jsme se domluvili na rozvázá-
ní smlouvy. Společně se mnou klub opustili 
všichni cizinci. O měsíc později stejně končila 
sezona, takže aktuálně pracuji v rodinné firmě 
a poohlížím se prostřednictvím nové agentury 
po novém angažmá. Jednoznačně bych se 
chtěl vrátit do Itálie, úroveň futsalu je tam dob-
rá a taky už jsem trochu pochytil jazyk. V Itálii 
však hodně omezili pravidla v počtu cizinců 
v týmech, dosud tam působilo přes 350 cizin-

ců, nově to může být jen polovina, což je pro 
brankáře složitější. To víte, že koukám na nej-
lepší italské týmy, ale je to podobné, jako když 
malý kluk v Čechách sní o tom, že bude hrát 
za Spartu nebo Slavii.
Už mám nabídku z Japonska, tam je úroveň 
futsalu lepší než u nás, ale šlo by o dlouholetý 
kontrakt s nemožností vyvázat se. Nabídku hrát 
v Japonsku nedostane jen tak někdo, ale cizin-
ců je tam poměrně málo, je to velice daleko 
a hlavně život úplně odlišný. Měl jsem nabídky 
i do Německa a Polska, ale zatím vyčkávám.“

Co Vám Itálie vzala a dala?
„Vzala mi rodinu a kamarády, což je běžné, když 
s nimi nejste v denním kontaktu. A dala mi hroz-
ně moc, co jsem se naučil tam, jsem se jinde 
nenaučil. Velmi s námi pracovali po mentální 
stránce, abychom se nesložili třeba při nároč-
ném zápase, když se nedaří. Atmosféra v Itálii 
při zápasech je totiž výbušnější, tady na vás 
křičí, ale v Itálii je to čtyřikrát horší, bučí, křičí, 
házejí po vás vstupenky a dokonce odcházejí 
z hlediště. Naopak umějí pochválit, když se daří, 
tleskají, čekají na vás po zápase a poděkují.
V Sestu jsem natrénoval a naběhal velice moc. 
Klub má v realizačním týmu 11 lidí, málem 
na každou věc je specialista, já měl brankářské-
ho trenéra, který pracoval speciálně se mnou 
a kolegy brankáři, na chytání, vnímání zápasu, 
řešení situací, pracoval s námi i týmový psycho-
log. Prostě jsem se vrátil s pytlem zkušeností.“

Co byste označil za své přednosti?
„Umím číst hru a mám dobrou hru nohou. 
A taky občas něco chytím…  A na čem musím 
zapracovat? Asi na hře rukama. Sílu mám, při 
fyzických testech v Itálii jsem byl i mezi třemi 
nejsilnějšími.“
 
Nemáte chuť si někdy zahrát v poli?
„Ani moc ne, asi jsem nějaký talent měl, v zálo-
ze jsem v mládí vynikal, ale pokud je brankář 
ve futsalu zdatný v práci nohou, zahraje si hod-
ně. Troufám si říct, že v Česku jsou dva až tři 
brankáři, kteří jsou v práci nohou lepší než já.“
 
Zlobí Vás něco na českém futsalu?
„Špatná propagace. Futsal je pro fotbalové tre-
néry nepřítel, což všude jinde na světě není. 
Futsal přece hráčům pomáhá se zlepšovat 
ve výbušnosti, práci s míčem a přehledu hry 
na malém prostoru.“
 
Cítíte podporu od rodiny?
„Rodiče mě odmalička podporovali ve všem, 
táta viděl snad všechny zápasy ve fotbale a byl 
zklamaný, když jsem s fotbalem skončil. Rodině 
se příliš nelíbilo, že jsem odešel do zahraničí, 
viděli budoucnost v rodinné firmě, ale fandí mi 
a pochopili, že se chci do zahraničí vrátit hrát. 
Chci si užít sportovního života, dokud to jde.“
 
Máte Svitavy rád?
„Mám, narodil jsem se tady, když jedu domů, 
jedu do Svitav. Ale mrzí mě, že město nedělá 
víc pro lepší úroveň fotbalu. Podmínky, které 
svitavský areál nabízí, neodpovídají úrovni sou-
těže, která se tady hraje.“  Petra Soukupová
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2001, 2003 a 2004, kdy se družstvo stalo mistry 
republiky v extralize. V letech 2002 a 2005 byli 
vicemistry republiky v extralize. Svitavský oddíl 
nepatřil mezi nejsilnější oddíly jen v České re-
publice, ale dokonce i na mezinárodní nejvyš-
ší úrovni. Při finálovém extraligovém utkání 
Slovenské republiky – České republiky, vybo-

Silový trojboj
Název oddílu: TJ Powerlifting Svitavy
Předseda: Libor Novák
Vedení oddílu: Jaroslav Doleček, Ondřej Šíp, Lukáš Šigut, Jiří Chvála,  
Marek Hejtmánek, Zdeněk Zvonič ml.

SVITAVY A SPORT

Začátky silového trojboje  
ve Svitavách
Zajímavostí na historii tohoto oddílu je, že 
od roku založení 1972 nesl název oddíl kulturis-
tiky při TJ Svitavy. Činnost Oddílu byla zaměřena 
na všechna odvětví kulturistiky včetně silového 
trojboje mužů a kondičního cvičení mužů a žen. 
Na silový trojboj se oddíl zaměřil až v roce 1992. 
Zakladatelé oddílu kulturistiky při TJ Svitavy byli 
Jaroslav Hlaváček, Jiří Zelinka, Petr Kilián, Jaro-
slav Chlebda, Zdeněk Zvonič st., oddíl tvořil 12 
členů. Celkem do dnešního dne prošlo oddílo-
vou posilovnou více jak 460 členů. Od roku 1979 
se stal předsedou oddílu Josef Hýbl, dlouholetý 
úspěšný závodník, který přestoupil z oddílu TJ 
Lokomotiva Česká Třebová. Jeho působení 
v oddílu skončilo roku 1990 a jeho místo zastou-
pil Jaroslav Doleček. Po ukončení funkce před-
sedy je aktivním závodníkem, rozhodčím i hlav-
ním sponzorem závodních aktivit oddílu. 
Od roku 2003 až do současnosti je předsedou 
oddílu Libor Novák.

Pořádání soutěží
Tradicí oddílu je každoroční pořádání soutěží, 
jak oblastních tak i mistrovských, až po nejvyš-
ší ligu (dříve ve staré tělocvičně Na Střelnici, 
dnes známá jako sportovní hala Na Střelnici). 
V letech 1983–1988 oddíl pořádal Cenu Svitav-
ska v silovém trojboji, což byla celostátní po-
stupová žebříčková soutěž s mezinárodní účas-
tí. Této soutěže se pravidelně účastnil spřátele-
ný oddíl z polského město Lebork, s nímž jsme 
navázali spolupráci v r. 1987. Na oplátku se 
svitavští závodníci účastnili závodů v Leborku 
a v roce 1988 soustředění silových trojbojařů. 
Od roku 2001 jsme díky otevření nové haly 
Na Střelnici mohli začít soutěže pořádat 
na mnohem vyšší úrovni a díky jejím nadstan-
dartním prostorám jsme se zařadili mezi jedny 
z nejlepších pořadatelů republikových soutěží.

Největší úspěchy
Od založení oddílu se naši závodníci úspěšně 
umisťovali na různých soutěžích. Vozili medai-
le jak ze soutěží z Čech, tak i Slovenska. Řada 
našich závodníků získala tituly mistra ČSSR. 
Někteří z nich vytvořili i několik republikových 
rekordů v jednotlivých disciplínách. V té době 
již silový trojboj spočíval ve třech disciplínách 
– dřep, benčpres, mrtvý tah. Například o mrt-
vém tahu Zdeňka Zvoniče st. psali i v prestiž-
ním sportovním časopise v USA, jako o stylu 
„rozvíjejícího se květu“. Pověstným se stalo také 
rčení Josefa Hýbla: „Soutěž začíná, až je činka 
na zemi!“. Oddíl měl, jako jediný v tehdejší 
ČSSR, zastoupení ve dvou nejvyšších soutě-
žích: v 1. celostátní lize („A“ družstvo) a v České 
národní lize („B“ družstvo).
Na podzim 1993 svitavský oddíl získal bronzo-
vou medaili v nejvyšší soutěži extralize druž-
stev. Ovšem největší úspěchy přišly v letech 

joval oddíl zlatou medaili roku 2005. V následu-
jícím roce, 2006, vybojovali bronzovou medaili. 
Dva roky po sobě patřil svitavský oddíl mezi top 
3 nejsilnější družstva Československa.
Naše extraligové družstvo stále patří mezi nej-
lepší. V dnešní době probíhá generační výmě-
na závodníků, mezi než patří Patrik Krušina, 
Libor Zerzánek, Tomáš Lacko, Ondřej Šíp, Ro-
man Štěpánek, Petr Kopecký a další mladší 
závodníci, kteří se postupně vypracovávají 
na vysokou závodní úroveň.

Jediný ženský tým a nejpočetnější  
účast v soutěži družstev
Byla by škoda nezmínit, že na závodech 2. mis-
trovství Moravy v silovém trojboji družstev ko-
naném ve Zbýšově, mělo svitavské zastoupení 
nejpočetnější účast (16 závodníků). Oddíl tvořil 
4 skupiny včetně jedné, která byla pouze slo-
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Nejlepší  
závodníci  
oddílu
Zdeněk Zvonič st. – mistr ČSSR, 
později ČSR, držitel rekordu v mrtvém 
tahu 270 kg v kat. do 75 kg

Josef Hýbl – úspěšný na mistrovství 
republiky jak v kulturistice,  
tak v silovém trojboji, držel rekord 
v mrtvém tahu 304 kg v kat. do 100 kg

Jan Binko a Ivan Zerzánek – několi-
krát medailové umístění na MČSSR 
i MČR

Petr Theuser – jeden z nejúspěšněj-
ších závodníků z celé ČR, reprezen-
tant v kat. mužů, později masters,  
držitel titulů mistra ČR, Evropy, světa, 
držitel několika rekordů

Libor Novák – účast MČR ve sportovní 
kulturistice, 6. místo ME v kat. masters, 
12. místo na mistrovství světa v kat. 
masters 

Marek Hejtmánek – medailová 
umístění na MČR

Tomáš Lacko – držitel několika titulů 
mistra republiky v juniorské kategorii, 
4. na ME v kat. junior

Ondřej Šíp – 3. místo na ME a MS  
v r. 2019; držitel rekordu ve dřepu 
316 kg, mrtvém tahu 280,5 kg,  
11. místo na ME v kat. dorostenec  
v r. 2018

Jan Matulík – mistr Evropy v kategorii 
dorostenec v r. 2019, 13. místo na ME 
v kat. dorostenec v r. 2018

Matěj Jurka – mistr Evropy a 4. místo 
na MS v kat. dorostenec v r. 2019

Roman Štěpánek – 6. místo  
na ME v kat. junior v r. 2019

Karolína Adamová – 5. místo  
na ME v kat. dorostenkyně v r. 2018, 
držitelka rekordu v benčpresu  
77,5 kg

SVITAVY A SPORT

žená ženami (Veronika Hrochová, Jolana Mo-
ravcová, Karolína Adamová, Kristýna Šigutová), 
čímž se stal oddíl TJ Svitavy jedinečný, aby 
celou jednu skupinu tvořily pouze ženy. Zbylí 
závodníci – skupina B: David Lacko, Jiří Chvála, 
Marek Hejtmánek, Zdeněk Zvonič ml.. Skupina 
C: Libor Novák, Petr Šír, Adam Pražan, Patrik 
Janků. Skupina D: Dominik Konečný, Roman 
Dvořák, Roman Štěpánek, Zdeněk Šmíd.

Stará posilovna se dočkala 
pořádné opravy
Od roku 1999 se posilovna přestěhovala 
do prostor u gymnázia, kde je do teď. Až 
do roku 2021 byla prakticky v původním stavu, 
probíhaly pouze drobné úpravy. Díky situaci, 
která nastala, byly pozastavené soutěže, a to 
byl správný čas pro velkou rekonstrukci. 

Vize a plány do budoucna
Získávání dalších úspěšných mladých závod-
níků. Kvalifikace jednotlivých závodníků na me-
zinárodní soutěž Mistrovství Evropy, popřípadě 
Mistrovství světa 2022. Popularizace silového 
trojboje mezi mládeží.

Zpracovala Kristýna Šigutová

Sledujte nás na Facebooku: TJ Svitavy 
POWERLIFTING
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Mistrovství ČR 
v přespolním běhu

Prvním letošním venkovním Mistrovstvím re-
publiky byl přespolní běh žákovských a doros-
teneckých kategorií. Nejúspěšnějším zástup-
cem našeho oddílu se stala Lucka Jílková. Při 
své premiéře na takto velké akci obsadila mezi 
mladšími žákyněmi 6. místo. Trať dlouhou 2 km 
zdolala za 07:33 min, po prvním kole byla 
na 14. místě (03:46 min). Dařilo se i druhé naší 
závodnici Kristýně Lipenské, která v běhu 
mladších žákyň doběhla na 12. místě za 07:42 
min. Po 1 km byla těsně za Luckou na 15-ctém 
místě (03:49 min). Jediný mužský zástupce 
našeho oddílu Jirka Marek doběhl na trati 3 km 
na 64. místě v čase 12:15 min.  Josef Marek
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Zlatá medaile? Překonat národní rekord? 
Pro naše trojbojaře není problém

Zní to, jako kdyby to měli snadné, ale opak 
je pravdou. Klaní Otevřeného Mistrovství ČR 
v silovém trojboji v EQ (equipped) se zúčast-

nilo 97 závodníků. Mezi nimi naši 4 závodní-
ci: Tomáš Lacko, Libor Novák, Ondřej Šíp 
a Roman Štěpánek. Zlaté medaile získali 
Tomáš Lacko (kat. do 74 kg) a Ondřej Šíp (kat. 
do 93 kg). Ondra navíc překonal národní re-
kordy ve dřepu 325,5 kg a v mrtvém tahu 
305 kg v juniorské kategorii. Libor Novák ob-
sadil 6. místo (kat. do 83 kg) a Roman Štěpá-
nek obsadil 5. místo (kat. do 120 kg). 
Každá mužská váhová kategorie byla počet-
ně obsazená, a aby to nebylo úplně snadné, 
Roman závodil až ve večerních hodinách. 
Závodníkům gratulujeme a ať se daří na dal-
ších závodech!  Kristýna Šigutová

Svitavští Tuři do finále první ligy  
nepostoupili, vybojovali 3. místo
Svitavští basketbaloví Tuři odehráli své první 
play-off zápasy v první lize. Ve čtvrtfinálové sérii 
hrané na tři vítězné zápasy dokázali vyřadit silný 
tým Levhartů z Chomutova, kde nastupovalo 
hned 5 hráčů se zkušenostmi z nejvyšší soutěže. 
Poměr zápasů byl 3:0 pro Tury, což byl výborný 
výsledek. V semifinálové sérii hrané na dva vítěz-
né zápasy čekal Tury nevyzpytatelný tým Sokola 
Písek. V prvním domácím zápase Tuři excelova-
li a zvítězili 85:55. V Písku po boji prohráli 82:88, 

a v rozhodujícím domácím zápase, který se hrál 
v bouřlivé atmosféře podpořené více jak stov-
kou fanoušků z Písku, o vítězi rozhodlo 15 trefe-
ných trojek hráčů z Písku. Tuři zápas po boji 
prohráli 85:92 a do finále nepostoupili. Přesto 
konečné třetí místo v první lize je určitě krásným 
výsledkem za vydařenou sezónou. Děkujeme 
všem příznivcům svitavského basketbalu a pře-
devším skvělým svitavským fanouškům za pod-
poru v průběhu celé sezóny.  Pavel Špaček

Úspěch?  
Ano, MEGA!
Tak by se slovy malých fotbalistů (a nejen jich) 
dal zhodnotit výsledek turnaje Kofola Cup 
2022, který se konal 15. a 16. dubna v Hradci 
Králové. Tým TJ Svitavy, kategorie U8, se rozho-
dl zúčastnit a zajet nasbírat fotbalové zkuše-
nosti s takovými kluby jako je SK Slavia Praha, 
SK Sigma Olomouc, Sparta Brno, FC Slovan 
Liberec, SK Dynamo České Budějovice a další. 
Naši malí hráči ovšem svým výkonem vyrazili 
všem přítomným dech. Z 24 týmů obsadili ne-
uvěřitelné 3. místo, a dokonce z těch českých 
byli nejlepší! Před nimi na medailových pozi-
cích stáli fotbalisté z Polska (Zaglebie Sos-
nowiec – 1. místo) a Slovenska ( FC Spartak 
Trnava – 2. místo). Klukům zaslouží náš velký dík 
a obdiv, stejně tak jako trenérům Liboru Saue-
rovi a Janu Merkudovi.  Věra Ducháčková

SVITAVY A SPORT

Patrik Hýbl  
a čtyři góly
Mezi loňské dorostence, kteří si vybojovali mís-
to v sestavě A – týmu mužů, patří Patrik Hýbl, 
jehož vidíte ve svitavském dresu na fotografii 
Martina Alexy. Během této sezóny se zařadil 
mezi tři nejlepší střelce klubu, když má na svém 
kontě už čtyři vstřelené branky. Je důkazem 
toho, že píle a zodpovědný přístup v přípravě 
vždy přinese své ovoce.  (jp)


