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     I konec školního roku je u nás 
dětem zpestřován různými 
zajímavými akcemi.      Mezi 
nejúspěšnější patřil např. výlet 
vlakem do Muzea v Poličce na 
interaktivní výstavu o středověku. 
Děti si na vlastní kůži mohly 
vyzkoušet tíhu brnění a drátěných 
košil. Výjimečný den byl také Slet 
čarodějnic, kdy malé učnice a 
učňové zkušených čarodějnic plnili 
různé úkoly na školní zahradě, vše 
zakončené čarodějnickým tancem. 
Navštívili jsme Ekojarmark při ZŠ 
Riegrova, Světový den mytí rukou v 
Nemocnici Svitavy, městskou 
knihovnu, pravidelně chodíme do 
muzea na výstavy a na dopravní hřiště. Děti z MŠ a ZŠ vystoupily společně ve Fabrice ke Dni matek.  
     V červnu nás čeká, kromě divadélek v MŠ, výlet do Radiměře s vyjížďkou na koních, ukázka dravců 
a policejních psů, starší děti se rozloučí se školkou zábavným programem a bowlingem. Máme 
se tedy na co těšit!                                                                                                                        Soňa Vévodová 
 

 
My jsme malí muzikanti 

 
      Ve Speciální mateřské škole 
Svitavy se 24. dubna uskutečnilo 
hudební vystoupení, které mělo děti 
zábavně seznámit s hudebními nástroji 
a hudbou  samou.  
      
Tuto formu hravého učení umožnila 
dětem spolupráce se sedmou třídou ZŠ 
T. G. Masaryka (jmenovitě: Martinem 
Gestingerem, Veronikou  Roušarovou, 
Janou Dynkovou a Janem Králem).  
     
 Pevně věříme, že spolupráce se ZŠ 
T.G.M. Svitavy bude nadále rozvíjet 
i při dalších setkáních.                Jan Král 

 
 
 
 



MŠ Větrná 

 Krásný zážitek měli děti a rodiče MŠ Větrná 26. dubna na společném Čarodějnickém průvodu po 
sídlišti v Lánech. Do kroku hrála dětská dechovka ZUŠ pod vedením pana učitele Dvořáka a na 
závěrečném tancování jsme obdivovali kreativitu a vtip čarodějnických kostýmů.  
                                                                                                                                             Dana Brusenbauchová 

 
Slet čarodějnic v MŠ „Zámeček“ 
 

     V pátek 27. dubna se dopoledne 
v MŠ „Zámeček“ sešli malé 
čarodějnice a čarodějové.  
     Krásný průvod, na který jsme se 
vydali do okolí školy, okouzlil 
kolemjdoucí i lidi v projíždějících 
autech.  
     Zakončení čarodějnickým rejem 
a diskotékou na školní zahradě 
bylo báječné. Dopoledne jsme si 
všichni užili i díky krásnému 
slunečnému počasí.                                                                                                          
                 
                              Marie Zelendová,  
                             hlavní čarodějnice 

 
 
 



MŠ Milady  Horákové  

ČARODĚJNICKÝ BÁL v MŠ M. Horákové zpestřila písničkami a soutěžemi Inka Rybářová z Prahy se 
svým kolegou Rybičkou.   Podívat se přišli i naši kamarádi z Kojeneckého ústavu ve Svitavách.  
                                                                                                                                                         M. Doubravová 

Cvičení maminek s kočárky 
 
Fitness program pro maminky a jejich miminka nebo malé děti (cca do 4 let). Lekce jsou určené 
především pro maminky, které se chtějí znovu dostat do kondice, získat štíhlou postavu a přitom 
nemají čas nebo možnost chodit na „klasické“ cvičení do fitnesscentra. Umožním vám cvičit společně 
s vaším děťátkem! Bližší info a rozvrh na: www.aktivnimaminka.cz . 
 

Jumping pro děti 
 
Novinka pro malé neposedy, kteří si potřebují vybít energii, což jistě ocení nejedna maminka. Cíl 
cvičení je vytvořit hravou a zábavnou formou kladný vztah k pohybu. Kluky i holky čekají hry, tanec, 
choreografie na písničky a to vše samozřejmě na trampolínce. Cvičení je vhodné pro děti od 5 do 12 
let, je zaměřené na vytrvalost, koordinaci, ohebnost, redukování nadváhy. Nechte své děti skákat 
radostí! Bližší info na: www.jumping-svitavy.cz .   
 

Stát přesunul další povinnost na kraje. Peníze na koronery však neposlal 

Rada Pardubického kraje schválila uzavření smlouvy o organizování a zajišťování prohlídek těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Pardubického kraje. Nová povinnost pro Pardubický 
kraj vyplynula ze zákona o zdravotních službách, který nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012. Radní 
zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický potvrdil, že tuto povinnost Pardubického kraje zajistí 
zdravotnická záchranná služba: „Pro nás to v letošním roce znamená vyčlenit z rozpočtu dva miliony 
korun navíc, protože náklady vynaložené na zajištění prohlídky těla zemřelého nebudou plně hrazeny 
ze systému veřejného zdravotního pojištění. V příštích letech předpokládáme, že roční náklady 



vzrostou ještě o 500 tisíc korun. Stát tak na nás přenáší další povinnosti, aniž by zajistil finanční krytí. 
V tomto případě se přitom evidentně jedná o výkon státní správy v přenesené působnosti.“  

   Připravované akce hospodářské komory ve Svitavách 

 
   Krajská hospodářská komora Pk (Khk Pk), Oblastní kancelář Svitavy a Orlicko 
pořádají ve Svitavách dne 14. června 2012 seminář na téma „Nový zákon o 
trestní odpovědnosti právnických osob“ s účinností od 1.1.2012 s přednášejícím 

prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., předsedou velkého senátu a specializovaného senátu na 
hospodářskou trestnou činnost Nejvyššího soudu ČR. Pozvánku lze nalézt na www.khkpce.cz 
a na adrese: svitavy@khkpce.cz, 724 613 968 a orlicko@khkpce.cz, 724 613 928, je možné se 
registrovat a pozvánku si vyžádat.    
 
Projekt „Volba povolání v Pardubickém kraji“ je u konce 

   Projekt, který realizovala po dobu tří let Khk Pk, končí v červnu 2012 a zakončen bude 
závěrečnou konferencí uspořádanou pro zástupce škol a firem zapojených do projektu v 
Kongres Hotelu Jezerka na Seči 6. června 2012. Závěrečná konference bude věnovaná 
zhodnocení projektu a poděkování partnerům. Veškeré informace a výstupy projektu 
v podobě článků a fotek z exkurzí, a také ze soutěží uspořádaných po dobu projektu, lze 
nalézt na: www.vppk.cz.                                                                                                Lenka Báčová 

Brambiriáda 

Na Bambiriádě v Chrudimi došlo k předání cen finalistům krajského kola soutěží v projektu 
„Volba povolání v Pardubickém kraji“. 
Letošní 14. ročník Bambiriády se v Chrudimi konal ve dnech 24. a 25. května 2012 opět po 
dvou letech v místním parku Střelnice za krásného slunečného počasí s bohatým programem 
pro děti a mladé lidi. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost 
vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech 
krajích České republiky pod širým nebem kde se prezentují jednotlivá sdružení a součástí tzv. 
“městečka“ je vždy pódium. A na tomto pódiu došlo 24. května k vyhlášení a předání cen 
finalistům krajského kola soutěží o nejlepší výrobek a literární práci v rámci projektu VPPK. 
Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků o technicky zaměřené obory při volbě dalšího 
studia a následně povolání a projekt finančně podporuje exkurze do technicky zaměřených 
výrobních podniků. 
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje připravila pro první tři místa v obou 
kategoriích pěkné hodnotné ceny, které osobně šikovným žákům ZŠ předal manažer projektu 
Roman Sodomka za asistence koordinátorů projektu. Oceněni byli za literární soutěž: 1. 
Novotná Emílie, ZŠ Třemošnice - Řeznice z donucení, 2. Tašner Vojtěch, ZŠ Zámecká Litomyšl 
- Být strojvedoucím, 3. Večeřová Lucie, ZŠ Zámecká Litomyšl – Řezbář. Ceny za vítězné 
výrobky si převzali: 1. Dudychová Markéta, ZŠ B. Smetany Lanškroun - Kolekce šperků, 2. 
Komárek Michal, ZŠ Třemošnice – Zbroj, 3. Lacinová Dana, SZŠ Chrudim - Keramická bota. 
Vítězné výrobky a literární práce naleznete na www.vppk.cz. 
Na závěrečné konferenci projektu, která se konala v červnu 2012, došlo k zhodnocení 
projektu a podání informací k dalším připravovaným projektům týkajících se základního 
vzdělávání a  poděkování spolupracujícím školám a firmám.                                 Lenka Báčová 
 

 



Hasiči občanům   
 
Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou obyvatelstva před působením škodlivých 
látek a fyzikálních jevů v důsledku průmyslových havárií, nebo při použití zbraní hromadného 
ničení. Téměř dokonalou ochranu poskytují stálé tlakově odolné úkryty (speciální, většinou 
podzemní železobetonové stavby), které jsou určeny k ochraně osob při vojenském ohrožení, 
ale nelze je z mnoha důvodů využít k okamžité ochraně ohrožených osob např. v důsledku 
průmyslové havárie. V těchto případech je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budově – 
tzv. improvizované ukrytí a případně použít improvizované prostředky individuální ochrany.  
 
Víte, jak se účinně chránit? 
� Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově (místnosti) od místa, kde vás zastihlo 

varování. Přirozené ochranné vlastnosti staveb výrazně snižují účinky škodlivin ve 
srovnání s volným prostorem. 

� Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od úniku nebezpečné látky a 
v centrální, nikoliv obvodové partii budovy. 

� Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte uzavřením oken a dveří a jejich oblepením 
páskou, uzavřením větrání a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy – klíčové 
otvory, dveřní výřezy pro poštu, větrání spíží a vyústění odsavače par. 

� Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu v zamořeném prostoru (např. při 
opuštění úkrytu při nařízené evakuaci) zabezpečíte použitím improvizovaných prostředků 
individuální ochrany v prvé řadě dýchacích cest, očí a povrchu těla. 

� Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě. V úkrytu 
vyčkejte do doby pominutí účinků škodlivin, respektive do doby vyhlášení evakuace.                     

                                                                                               Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje 

 
 
           
 
 
 


