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Mladý zahrádkář 
 
   V pátek 18. května se uskutečnilo v ZŠ Sokolovská ve Svitavách okresní kolo vědomostní soutěže Mladý 
zahrádkář.  Děti soutěžily ve dvou kategoriích – mladší (4. – 6.třída) a starší (7. – 9. třída). Soutěž byla 
zaměřena na znalosti z biologie, botaniky, pěstování zahradních plodin a poznávání rostlin. V kategorii 
mladších byla první žákyně ZŠ Jaroměřice Zuzana Hlaváčová, v kategorii starších zvítězila Pavlína Kopková 
ze ZŠ Chornice. Obě dvě postoupily do celorepublikového finále v Klatovech. Svitavy byly reprezentovány 
žáky ZŠ Sokolovská. Jan Drejslar se umístil v kategorii starších žáků na třetím místě. První tři v každé 
kategorii obdrželi diplom a hodnotné ceny.                                                                                     Navrátil Jaroslav 

         
MŠ Milady Horákové 
 
   Dne 28. května  jsme 
v naší mateřské škole 
přivítali vzácnou 
návštěvu z Krajského 
úřadu z Pardubic – 
radní Janu Pernicovou a 
vedoucího Odboru 
školství, kultury a 
tělovýchovy Ladislava 
Formana. Oba výše 
jmenovaní se zajímali o 
problémy, na které 
občas narážíme při 
předškolním 
vzdělávání, jako jsou 
např. velké počty dětí 
ve třídách v MŠ, vysoké 
úvazky přímé práce 
s dětmi u ředitelek MŠ, 
oblast financování… 
Ředitelka školy 
informovala také o 
našem úspěšném evropském projektu VIA LUCIS, jehož vzdělávací kurzy jsou v plném proudu a díky 
kterému vznikají nové internetové stránky pro všechny svitavské  MŠ. Děkujeme za milé, přívětivé setkání. 
                                                                                                                                                                  Petra Zubčeková 
 

Sportovní hry mateřských škol 

 
   Už i malé děti vědí, že sport utužuje zdraví a přátelství. Stejně jako loni, tak i letos se ve svitavské 
sportovní hale konalo v květnu sportovní utkání předškoláků všech mateřských škol. Měsíc předem 
proběhlo školní kolo, na kterém bylo vybráno deset bojovníků. Ti za aktivní podpory svých kamarádů 
a cvičitelek procvičovali disciplíny - štafetový běh, hod tenisovým míčkem do dáli, skoky v pytlích, 



překážkovou dráhu a pětiskok. Naše „Sluníčka “ měla konečně natrénováno – podotýkám, že je to stálo 
hodně úsilí.  

Nadešel den „D“ a na ten už se těšila celá naše školka. Deset sportovců a všichni jejich kamarádi společně 
vyrazili do svitavské sportovní haly. Celé dopoledne probíhalo velmi rušně - jak na hřišti, tak v hledišti. Padl 
nový rekord v hodu do dáli, o který se zasloužil náš Adam Komárek. Hodil víc než 14 m. Konečné výsledky 
se lišily o několik málo bodů, a i když jsme nezískali pomyslné zlato, strávili jsme příjemné dopoledne ve 
sportovním duchu. Poděkování za reprezentaci naší mateřské školy patří učitelkám M. Juklové, K. 
Dvořákové a dětem – Filípkovi, Vojtíškovi, Adámkovi, Ríšovi, Anetce, Nikolce, Barborce, Karolínce, Kačence 
a Danečkovi.                                                                                   Dagmar Kyrczová - MŠ Marie Majerové, Svitavy 
 

Školní olympiáda Základní školy Svitavy, nám. Míru 73 

Dne 22. června proběhla v pořadí již 18. školní olympiáda za účasti 
delegace žáků ze Žiaru nad Hronom, Základní škola Jilemnického, 
vrcholových sportovců ČR – trojice atletů  Petra Svobody, Jiřiny 
Ptáčníkové a Pavla Jiráně - a zástupců města Svitavy v čele se starostou 
Davidem Šimkem.  
   Atmosféra byla od samého počátku velmi přátelská a byla nakloněna 
dobrým sportovním výkonům. Příjemné počasí ovlivnilo výborné 
výkony mladých sportovců a dobře naladění diváci povzbuzovali své 
spolužáky, kteří absolvovali klasické atletické disciplíny – skok daleký 
a vysoký, hod míčkem, vrh koulí a běhy na 60 a 800 m, včetně 
závěrečné štafety.  
   Vítěznými týmy v obou kategoriích mladších i starších se stali, k lítosti 
domácích, žáci ze Žiaru nad Hronom, kteří byli odměněni dorty z dílny 

pana Daniela Hörla ze Svitav (Bývalý žák je věnoval sponzorsky škole.)                                       Věra Hanusová 
 



Tuři školákům poodhalili zákulisí basketbalu i vztahy v týmu 
 
Kromě přípravy na další mistrovskou 
sezónu se hráči profesionálního 
basketbalového týmu Tuři Svitavy věnují 
svým fanouškům. Po návštěvách na dvou 
svitavských středních školách zavítali Tuři 
ve čtvrtek odpoledne do Základní školy 
Felberova. Více než tři desítky žáků ze 
sedmých až devátých tříd naslouchaly 
zajímavostem z úst hráčů Tomáše 
Macely, Luboše Moravce, Pawla Mroze a 
Radima Kramného, asistenta trenéra 
Lubomíra Růžičky a manažera klubu 
Martina Lepolda. 
Školáci se zajímali, co dělají basketbalisté 

po skončení hrací sezóny. Pestrou paletu dalších sportů, jimž se Tuři v rámci tréninkového maratonu na 
další sezónu věnují, vyjmenoval Tomáš Macela. Zmínil volejbal, tenis, fotbal, plavání a florbal. Žáci 
přemýšleli, jaké jsou rozdíly mezi americkými a českými hráči. Asistent hlavního trenéra Lubomír Růžička 
upozornil zejména na rozdíly v mentalitě, na větší sebevědomí amerických hráčů, kteří se nebojí na sebe 
vzít v zápase zodpovědnost, jejich lepší individuální schopnosti. Naopak u českých, respektive evropských, 
hráčů vyzdvihl schopnost kolektivní spolupráce a basketbalové chytrosti. 
 
Jak hráči vycházejí po lidské stránce, když společně tráví tolik času, se ptala ředitelka školy Eliška 
Hartmanová. „Jsme vlastně jako jedna rodina,“ odpověděl Luboš Moravec, shodou okolností bývalý žák ZŠ 
Felberova. „Občas se nějaký konflikt vyskytne, ale vše se vždy bez problémů vyřeší a většinou spolu velmi 
dobře vycházíme,“ doplnil Moravec. 
 
Hráči se rovněž rozpovídali o tom, v kolika letech s basketbalem začínali: Tomáš Macela už v šesti letech, 
naproti tomu třeba Pawel Mroz až ve svých třinácti. Žáky zajímalo i vzdělání trenéra obecně a konkrétně 
i asistenta Turů. Lubomír Růžička prozradil, že má v současnosti licenci B, která ho opravňuje trénovat 
všechny soutěže kromě Mattoni NBL, na vysoké škole dokončuje vzdělání k licenci A, s níž může trénovat 
extraligu i jako hlavní trenér. 
 
V diskusi došlo i na pozitiva, která do života sport přináší. „Pokud sportujete, je důležité dbát i na vzdělání,“ 
konstatoval Růžička. Zeptal se školáků, kolik z nich pravidelně sportuje. „Pár dětí se přihlásilo. Mnohem 
více dětí se však ´přiznalo´ k vlastnímu profilu na Facebooku a k trávení volného času právě na počítači 
a ve virtuálním světě,“ upozornil manažer Lepold. 
 
Závěr besedy obstarala miniautogramiáda a společné fotografování.                                     Petra Soukupová 
 

Bambiriáda 

   V Chrudimi na Bambiriádě předali ceny finalistům krajského kola soutěží v projektu „Volba povolání 

v Pardubickém kraji“. 

 
   Letošní 14. ročník Bambiriády se konal po dvou letech ve dnech 24. a 25. května opět 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 ročně pod širým nebem ve všech krajích České republiky. Prezentují se zde jednotlivá 
sdružení.  



   Vyhlášení a předání cen finalistům krajského kola soutěží o nejlepší výrobek a literární práci v rámci 
projektu VPPK se konalo 24. května. Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků o technicky zaměřené 
obory při volbě dalšího studia a povolání. 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. Vítěze jednotlivých kategorií, vítězné výrobky a literární práce naleznete na 
www.vppk.cz. 
V červnu - na závěrečné konferenci projektu - byl projekt zhodnocen a zazněla i informace o dalších 
připravovaných projektech týkajících se základního vzdělávání a poděkování spolupracujícím školám a 
firmám.                                                                                                                                                         Lenka Báčová 
 

Krůček slavil Den dětí v parku  
 

   Mateřské a rodinné centrum 
Krůček Svitavy uspořádalo 
1. června krásnou akci ke Dni dětí 
v areálu parku ODDM. 
Na  stanovištích byly připraveny 
rozmanité hry - zábavné i poučné.  
U víly Amálky děti rozpoznávaly na 
obrázcích zvířata a přiřazovaly jim 
anglické názvy. Kdo zastavil se u 
Popelky, rázem se ocitl v ději 
nejoblíbenější pohádky. Mrňousci 
v roli holoubků s radostí přebírali 
fazole a hrách, neboť je čekala 
sladkost. U čerta Lucifera bylo tak 
trochu pekelně. Do kotle, 
v podobě černé krabice 
a muchomůrky se házely míče. 
Také vodník Česílko měl velkou 

návštěvnost, lovily se rybky na udici. A co včelka Mája? Tam se tvořilo. Fantazie se rozvíjela i u zdobení 
perníků. Na vše dohlížela čarodějnice Alli Baba, která se dobře vyspala, neboť na všechny byla hodná. Ani u 
myšky Hryzalky se nezahálelo. Hledaly se a sbíraly kytičky v trávě.  
Přestože počasí chvílemi zlobilo, tváře malých i dospělých zdobil úsměv z hraní a odměn, které věnovala 
firma - HERO.                                                                                                                                             Naďa Mašková  
 
Radim Kramný nebude příští sezónu hrát ve Svitavách. Díky, Radime! 
 
   Soupiska hráčů profesionálního basketbalového klubu Tuři Svitavy se pro novou sezónu 2012/2013 
změní. „Podařilo se nám domluvit na nových smlouvách se dvěma zahraničními hráči, kteří se výrazně 
podíleli na konečném 9. místě Turů v uplynulé sezóně,“ potvrzuje hlavní manažer klubu Pavel Špaček.  
 
Jedná se o Michaela Deloache a zkušeného polského pivota Pawla Mróze. Americký rychlík na perimetru 
Deloach zaznamenal v minulé sezóně průměrně za zápas 12,5 bodu, 5,4 doskoku a 5,2 asistencí. Pro Pawla 
Mróze statistiky uvádějí 9,9 bodu a 4,9 doskoku za jeden zápas. Soupisku Turů pro novou sezónu doplní 
nováček Petr Andres, odchovanec Svitav. Mladý český reprezentant úspěšně odmaturoval v Pardubicích a 
vrací se tedy na domácí palubovku. 
 



Vedle staronových tváří a zbrusu nové posily se však Tuři i loučí. Odchází pivot Radim Kramný. „Velký 
přetlak na pozici pivotů při nenavýšeném rozpočtu vyřešilo vedení klubu dohodou o ukončení kontraktu 
s tímto hráčem,“ konstatuje Špaček. Kramný zažil ve Svitavách úspěšný restart své kariéry hráče v nejvyšší 
české basketbalové soutěži, Mattoni NBL.  
 
V premiérové sezóně Svitav v Mattoni odehrál průměrně 24,7 minuty v zápase, přičemž zaznamenal 9,3 
bodu a 6,9 doskoku. V minulé sezóně po příchodu Borise Mena a Pawla Mróze však minutáž, vyhrazená 
v utkáních 215 centimetrů vysokému pivotovi, výrazně klesla. „Za 10,2 minuty zaznamenal 3,9 bodu a 3,5 
doskoku, jde o průměrné údaje za zápas,“ připomíná manažer. 

 
Za dvě sezóny ve Svitavách odehrál Kramný dohromady 1042 minuty, nasbíral pro tým 396 bodů a 312 
doskoků. Střely za 2 body dával s úspěšností 51,6 procenta, za 3 body s úspěšností 32 procent, trestné hody 
pak proměňoval na 61 procent. „V každém případě ukázal všem pochybovačům, že je schopen úspěšně 
hrát Mattoni NBL,“ upozorňuje Pavel Špaček. 
 
Vedení klubu děkuje Radimovi za jeho výkony ve svitavském dresu. „Přejeme mu pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v jeho další profesionální basketbalové kariéře,“ dodává manažer.                           Petra Soukupová 
 
 

Co mě potěšilo? 
Zbrusu nové lavičky podél Langerova lesa u zahrádkářské kolonie směrem na Javornický hřeben. Podle 
úprav podrostu mezi pěšinou a lesem se zdá, že dojde i k rozšíření pěší stezky. Děkuji městu za to, že 
pamatuje na starší občany, kteří  se touží podívat do přírody, ale nemají již dost fyzických sil. 
                                                                                                                                                              Helena Fochlerová  



Květná Zahrada opraví poslední střechu  

   V pondělí 11. června předali zástupci Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota symbolický šek na 100 tis. Kč 
Občanskému sdružení Květná Zahrada se sídlem v Květné u Poličky. 
   Částka je určena na "Projekt poslední střecha", tedy na rekonstrukci poslední doposud neopravené části 
střechy Domu na půl cesty Květná, který uvedené sdružení provozuje. Za Nadaci KB, a.s. - Jistota se 
předání zúčastnili předseda správní rady Jaroslav Říšský a její člen Jiří Koutný, za Komerční banku ředitel 
pobočky v Poličce Jan Kalášek. Občanské sdružení Květná Zahrada při předání zastupovali předseda 
sdružení Ferdinand Raditsch, Stanislav Větrovský a Petr Škvařil a byl přítomen i starosta obce Květná Petr 
Škvařil. Nadace podpořila projekt Domu na půl cesty Květná od roku 2007 opakovaně - celkovou částkou 
350 tis. Kč. Předseda sdružení Ferdinand Raditsch upřímně poděkoval zástupcům nadace za dlouhodobou 
podporu Domu na půl cesty, který i díky nadaci poskytuje v současné době sociální služby a ubytování 
třinácti mladým lidem. 
   Připojujeme se k poděkování a zejména děkujeme zástupcům Občanského sdružení Květná Zahrada, 
která se stává pro naše klienty místem sounáležitosti, podpory a skutečné pomoci při řešení tíživých 
sociálních problémů.                                                     Z materiálů Ericha Stündla zpracovala Zuzana Pustinová  

 
Telefonická krizová pomoc na Lince důvěry 

Linka důvěry Ústí nad Orlicí již řadu let nabízí lidem telefonickou krizovou pomoc pro celý Pardubický kraj. 
Jejím posláním je poskytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci. Lidé se mohou na 
naši linku obracet i v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom někomu svěřit a s někým je 
sdílet.  Pracovník Linky důvěry se snaží posilovat motivaci a schopnosti 
volajícího samostatně řešit svou situaci v budoucnu, dává naději. 
Cílem hovoru je stabilizace a zklidnění a poskytnutí podpory. Kontakt 
s volajícím může snížit nebezpečí, že se krize bude dále prohlubovat. 
Linka důvěry nabízí základní psychosociální poradenství a informace. V 
 případě potřeby doporučuje a podává kontakt na další organizace či 
odborníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci (např. psychology, 
manželské poradny, občanské poradny atd.). 
Od minulého roku jsme naši činnost rozšířili o novou sociální službu. 
Jedná se o poradenství po e-mailu. Posláním e-mailového 
poradenství je napomoci lidem při řešení obtížné situace 
prostřednictvím poskytnutých informací. Odpověď na e-mail je 
zpracována nejpozději do 4 pracovních dnů; v akutním případě je lépe 
zavolat přímo na uvedené krizové telefonní číslo. 
Výhodami obou našich služeb jsou jejich snadná dostupnost, anonymita klienta, zachování mlčenlivosti a 
individuální přístup.  
Linka důvěry také pravidelně organizuje přednášky a besedy. Ty jsou určeny především pro žáky základních 
škol (6. – 9. třídy), ale také žáky středních škol a pro další organizace, které mají zájem se o naší činnosti 
dozvědět více informací. Důležitým prvkem interaktivního programu je také povzbuzení k aktivnímu 
hledání pomoci a snížení obav se na krizové telefonní linky obracet. 
Více o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na našich webových stránkách: 
www.linkaduveryuo.cz. 
Rychlý kontakt: Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na čísle 465 52 42 52. 
E-mailové poradenství poskytujeme na: napis@linkaduveryuo.cz   
                                                                                            Lucie Šumberová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí 
 

 

Alice Štrajtová Štefková, Zuzana Pustinová 


