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Vítr, větřík, větříček dokáže potrápit
Silný vítr nás v uplynulých týdnech potrápil hned několikrát. Od začátku února do poloviny března
řešily hasičské jednotky na Svitavsku osm desítek případů, které souvisely s větrem. Většinou šlo
o stromy spadlé přes komunikace.
Z celkového počtu osmdesáti zaznamenaly bezmála šedesát zásahů jednotky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, tři zvládly jednotky podniků a přes dvacet jich vykázaly
jednotky dobrovolných hasičů. Jak se chovat při silném větru, poradila tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. „Omezte pohyb kolem větších stromů
a také kolem vyšších budov, u nichž hrozí stržení střešní krytiny, tašek, plechů. Dejte pozor na
možnost pádu elektrického vedení. Nechoďte do lesa,“ nabízí Horáková praktické rady. Pokud
jedete autem, měli byste snížit rychlost, případně zastavit, neboť větrné poryvy můžou auto učinit
neovladatelné, navíc hrozí nebezpečí střetu s případnou překážkou na silnici.
Silný vítr může způsobit výpadek elektrického proudu. Mějte tedy doma připravenou baterku či
svíčku. Doma zavřete okna a odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které by mohly
ohrožovat okolí, to znamená truhlíky, květináče nebo zahradní nábytek. Pokud je váš život či
zdraví v ohrožení, volejte hasiče. „Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví,
teprve pak myslete na záchranu majetku,“ nabádá Vendula Horáková. Jestliže vítr napáchal na
vašem majetku velké škody, je důležité dobře vše zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost
oznámit své pojišťovně. (pá)
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Knížky, informace, kultura, kurzy,
to vše vám nabídnou v knihovně
Každý pátý až šestý dospělý Svitavan navštěvuje městskou knihovnu, dospělých čtenářů evidují
bezmála na tři tisíce, dětských téměř devět stovek. Potěšující je, že do knihovny se nechodí
„jen“ pro knížky nebo časopisy, ale také pro informace, za zábavou, kulturou nebo vzděláním.
Mezi čtenáři převažují ženy. A co se nejvíce čte? V poslední době jsou velmi populární knihy
Radky Třeštíkové či Patrika Hartla. Oblíbený je detektivní žánr a historické romány Vlastimila
Vondrušky. Nejpůjčovanější knihou v loňském roce byl ale román Počátek od Dana Browna,
ačkoli nebyl kritiky přijat nejlépe. Velký zájem byl například také o knihu Aleše Palána Raději
zešílet v divočině – rozhovory s šumavskými samotáři. Mladší školáci čtou knihy z edice První
čtení (autorek Petra Braunová a Zuzana Pospíšilová), u starších dětí vede již několik let Deník
malého poseroutky a velký zájem je stále o Harryho Pottera.
„Značná poptávka bývá po knihách, jimž vydavatelství udělají dobrou reklamu,“ říká ředitelka Marta Bauerová. Lidé hodně sledují novinky, dobrá novinka se v regálu dlouho neohřeje.
A mají-li čtenáři tip na knížku, kterou v knihovně ještě nemají, snaží se knihovnice vyhovět
a sehnat ji. Čím dál více se čtou elektronické knihy, k dispozici je zatím pouze beletrie, časem
by mohly přibýt i naučné texty.
Z pravidelných aktivit pro širokou veřejnost je populární projekt LiStOVáNí herce Lukáše Hejlíka. Cílem je představit divákům zajímavé knihy zábavnou a současně stravitelnou formou. Literatura se tak vlastně spojí s divadelním představením, které zpestřují rekvizity, kostýmy a hudba.
„O LiStOVáNí bývá opravdu zájem, stejně tak o přednášky na téma zdraví a osobního rozvoje,“
hodnotí Bauerová. Pro letošek je téma pro cyklus přednášek jasné – výročí třiceti let od takzvané
Sametové revoluce. „Komorními akcemi jsou autorská čtení, což je škoda, zveme dobré autory,“ mrzí Martu Bauerovou. Lidé reagují a přijdou na známé osobnosti, v loňském roce to byl
například Karol Sidon. Neznámá jména autorů je vesměs k návštěvě nevyburcují.
Hlavním cílem činnosti knihovny je rozvoj čtenářské gramotnosti. Víte, že děti, jimž rodiče četli
od miminkovského věku, vykazují podle statistik některých evropských států mnohem lepší
studijní výsledky? Svitavská knihovna je zapojena do projektu Bookstart neboli S knížkou do
života. Jde o celostátní kampaň, jež chce podpořit čtení a zájem o knížky již u nejmenších dětí.
Při vítání občánků dostane každá rodina dárkovou motivační sadu s pozvánkou do knihovny.
Pro děti od 3 do 7 let je pak určen čtenářský klubík, cílem je vést rodiče k tomu, aby aktivně
své potomky seznamovali s knížkami, příběhy, informacemi. Knihovnice upozorňují rodiče na
vhodné knihy a děti se zabaví při krátké dílně.
Fantasy klub navštěvují děti mezi osmi a dvanácti roky, který vede Michal Římal z knihkupectví
Minotaur. Třináctiletí a starší pak mají možnost přijít do filmového klubu, vybírají se přednostně
filmy s literární předlohou. To není zdaleka vše, co v knihovně pořádají a vymýšlejí. Knihovnu
pravidelně navštěvují mateřské a základní školy, a to i mimosvitavské. V poslední době se
zvýšil i zájem ze strany středních škol. „V loňském roce jsme realizovali celkem 443 kulturních
a vzdělávacích akcí, z toho 341 pro školy,“ konstatuje ředitelka.
Pro veřejnost knihovna pořádá kurzy práce s PC, pro přihlášené Virtuální Univerzitu třetího
věku či kurz tréninku paměti. Knihovna také půjčuje deskové hry, jichž tu najdete přes dvě
stovky. Měsíčně vychází newsletter Bookoviny, aby si zájemci mohli přečíst, co je aktuálně čeká.
„Knihovny mají být komunitním, kulturním a vzdělávacím centrem, místem pro setkávání,
diskusi, informace,“ přibližuje Marta Bauerová, o co všichni zaměstnanci usilují. A aby se návštěvníci cítili v prostorách knihovny ještě lépe, plánuje se zútulnění dětského oddělení a pokud
se najdou finanční prostředky, dojde k menším úpravám i v půjčovně pro dospělé čtenáře. Už
koutek pro nejmenší děti, který vznikl v dětském oddělení, značně zvýšil hodnotu knihovny.
Maminky s dětmi se zde scházejí a tráví v knihovně volný čas. A tak to má být.
Petra Soukupová
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Nebojte se malotřídní školy
Byl jsem osloven některými rodiči budoucích prvňáčků, zda bych mohl vysvětlit rozdíl mezi malotřídní a běžnou základní školou. Malotřídní školy se svými možnostmi a stylem práce nejvíce
přibližují tradičním zahraničním školám, které někdy označujeme jako alternativní. Dochází
v nich k co největší provázanosti MŠ a ZŠ a děti mohou plynule využívat nabídku malého
kolektivu, individuálního přístupu, klidného pracovního prostředí, častého střídání skupinové
a individuální práce, pracovních stanovišť a dobrých psychohygienických podmínek.
Lidé se většinou obávají takzvaných spojených tříd. Záleží na úhlu pohledu. Menší děti mimoděk vstřebávají informace, které budou potřebovat ve vyšších ročnících, a slabší děti si naopak
mohou opakovat výuku z ročníků předcházejících. V takové škole se všichni znají a toto až
rodinné prostředí ocení hlavně rodiče dětí, které mají problém s velkým kolektivem a potřebují
klidnější a pomalejší „rozjezd“.
Navštěvuji školy po celé republice a mohu říci, že není tolik měst velikostně srovnatelných se
Svitavami, které si dopřávají luxus malotřídních škol. A pokud je mají, náležitě si je hýčkají.
Záleží tedy na rodičích, zda místní nabídku využijí…
Zájemci o prohlídku školy se mohou domluvit na telefonním čísle: 732 115 308
nebo 607 677 633.
Mgr. Zdeněk Petržela, ředitel ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Magdalena Dvořáková:
Využívám to nejlepší, co škola má
Druhý měsíc vede Speciální základní školu a střední školu Magdalena Dvořáková. Ředitelkou
se stala v únoru po odchodu dlouholetého ředitele Igora Klosse. Co plánuje ve škole změnit
a jak pomáhá jejím žákům canisterapie, prozradí v tomto rozhovoru.
S jakými pocity jste převzala vedení školy?
„Ve škole pracuji už delší dobu, takže pocity jsou smíšené, a to hlavně kvůli současnému systému
školství, který příliš speciálnímu školství nepomáhá. Navazuji na předchozí období a využívám
to nejlepší, co škola má: zkušené pedagogy a velmi dobré prostorové zázemí i vybavení odborných učeben.“
Co prvního jste udělala v roli ředitelky?
„Mým prvním úkolem bylo postarat se o dobré zaměstnance a provést změny v rozvrhu.“
Jistě plánujete konkrétní inovace, prozradíte, které?
„Do školy chodí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích
možností potřebují různá podpůrná opatření. Jde vlastně o kompenzační pomůcky, speciální
pomůcky a učebnice, individuální vzdělávací plány, asistenty i reedukační péči. Plánuji pokračovat ve využívání různých terapeutických metod, jakými jsou canisterapie, muzikoterapie, bazální
stimulace, arteterapie, logopedická péče i takzvaný TEACCH program neboli strukturované
učení. Co se týká inovací, budou ve škole vytvořeny specializované třídy pro žáky s vývojovými
poruchami chování.“
Máte dostatek pedagogických pracovníků?
„Předpokládáme zvyšující se počet dětí s poruchami chování a emocí, obzvláště s nárůstem
agresivity, a to i v nižším věku. Musíme tedy zvýšit počet speciálních pedagogů a posílit jejich
etopedickou průpravu.“
Jaké akce pravidelně pořádáte? A uvažujete o nových?
„Pořádáme adaptační pobyty pro žáky střední školy, pobyty pro žáky základní školy zaměřené
na bezpečné prostředí, dále projektové dny orientované na ekologii, matematickou a čtenářskou gramotnost, dny otevřených dveří, ples střední školy, pěvecký koncert žáků, je toho hodně.
Co zařadíme nového, je zatím tajemství.“
Jsou pro další období v plánu nějaké úpravy?
„Prioritou je dokončit opravy v jednotlivých částech školy, a to víceúčelových hřišť, opravu dvoru
a střechy včetně zateplení, a vybudovat bezbariérový přístup do školy s výtahy.“
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Hojně využíváte canisterapii, co je největším přínosem?
„Ano, canisterapii využíváme několik let. Zařazujeme ji jako vhodný doplněk k vzdělávání žáků
se specifickými poruchami učení, s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, autismem
a rovněž pro žáky s poruchou chování či emocí. Výborná je při procvičování jemné a hrubé
motoriky, při logopedických obtížích i zvyšování sebevědomí či pocitu bezpečí, odpoutává od
problémů, pomáhá pozitivně naladit. Motivuje, posiluje pozornost a koncentraci žáků. Hodiny
u nás vede certifikovaná canisterapeutka Milena Svobodová s fenkou bernského salašnického
psa Meggie a jejího psovoda. Pravdou však je, že stále chybějí dobré canisterapeutické týmy.“
Petra Soukupová

Už několik let se přátelí
s vrstevníky ze Slovenska
Více než deset let aktivně spolupracují představitelé Základní školy a mateřské školy Sokolovská s kolegy v základní škole ve Spišském Bystrém. Zařízení jsou si podobná velikostí i počtem
žáků a dokonce i počtem chlapců a dívek v deváté třídě (na Slovensku jich je třicet, u nás 27).
V letošním roce přijedou do Svitav právě deváťáci ze Slovenska, aby poznali město na pomezí
Čech a Moravy.
Slovenští deváťáci dorazí do Svitav v červnu a bude to už jedenáctá parta. „A na podzim plánujeme vycestovat my s budoucími žáky deváté třídy na Slovensko,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Sokolovská Alena Vašáková. „Při červnové návštěvě chceme slovenským přátelům ukázat zajímavá místa
v okolí školy a také naše hlavní město Prahu,“ přibližuje ředitelka Vašáková program návštěvy.
Už při loňském pobytu odjeli slovenští teenageři do Prahy, což mělo velký úspěch – velká část
žáků ze Spišského Bystrého dosud do českého hlavního města nezavítala.
Během výletů na Slovensko se žáci ze Sokolovské školy podívali do tamních turisticky atraktivních lokalit, například do Vysokých Tater nebo Slovenského ráje, navštívili i Spišský hrad, blízké
město Poprad. Tradiční součástí všech pobytů bývají sportovní soutěže.
Cestu do zahraničí platí vždy škola, která přijíždí, celý pobyt v zahraničí je pak hrazen z finančních prostředků hostitelské školy. „I proto bychom rádi získali část financí od Pardubického
kraje. Další peníze poskytne zřizovatel školy, tedy město, a také Spolek rodičů a přátel školy,“
popisuje Alena Vašáková skladbu nákladů na červnovou návštěvu. (pá)

Usilují o více barevných motýlů v okolí Svitav
Projekt zaměřený na obnovu stanovišť tří zvláště chráněných druhů motýlů, v němž druhým
rokem pokračuje Institut aplikované ekologie Daphne ze Žumberka, se bude týkat i okolí Svitav.
Jedná se o motýly modráska bahenního, modráska černoskvrnného a rosnatku okrouhlolistou.
Odborníci se snaží o zavedení správného způsobu péče o vybrané přírodně hodnotné vlhké
louky a suché výhřevné stráně. „Většinou jde o registrované významné krajinné prvky, které
hostí i řadu dalších ohrožených druhů živočichů,“ vysvětluje Jan Myšák z institutu aplikované
ekologie. Lokality, o něž se jedná, většinou nebyly dlouho obhospodařovány, byly opuštěné,
takže bylo potřeba nejdříve odstranit náletové dřeviny. „Vloni na jaře jsme dřeviny vyřezali,
v létě jsme provedli první seče a vypásání, strhli jsme drny, abychom podpořili druhy vázané na
řídký nezapojený porost. Letos budeme kosit a pást podruhé,“ popisuje Myšák průběh prací.
Vzhledem k tomu, že projekt je plánován jako šestiletý, mají odborníci ještě čtyři sezony před
sebou.
Tento záměr umožňuje pečovat o více než třicet hektarů území rozdělených mezi 44 lokalit ve
východní části Pardubického kraje. Na Svitavsku se nachází sedm lokalit, a to u Kamenné Horky,
v Hradci nad Svitavou, v Baníně, v Horní Hynčině, u Bělé nad Svitavou a u Rozhraní.
Na to, aby byl projekt správně prováděn, dohlíží Agentura ochrany přírody krajiny ČR.
„Velký dík patří všem vlastníkům pozemků, na nichž jsou projektové lokality. Bez jejich souhlasu
s tím, že budeme o jednotlivá území pečovat, by cenná stanoviště nadále zarůstala a ohrožení
živočichové i rostliny v regionu by vymírali,“ dodává Jan Myšák. (red)
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Učíme sa navzájom
V pondělí 4. 3. 2019 přijely do Svitav v rámci projektu Erasmus plus učitelky a ředitelky
mateřských škol ze slovenského města Žiar nad Hronom.
Erasmus plus je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání v odborné přípravě pedagogů. Erasmus
plus si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností ve vzdělávání. Výukové
pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům školy vyzkoušet si v podobě pracovní stáže
výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola sama a musí ji
konkrétně specifikovat již v žádosti.
Kolegyně z partnerského města Žiar nad Hronom si vybraly dvě svitavské mateřské školy – MŠ
Svitavy, Milady Horákové 27 a MŠ Svitavy, Větrná 11. S ředitelkami těchto zařízení byla uzavřena smlouva o spolupráci.
V pondělí 4. 3. odpoledne proběhla první pracovní schůzka, při které došlo k seznámení slovenských pedagogů s ředitelkami a učitelkami svitavských mateřských škol. Některé členky
delegace byly ve Svitavách poprvé, s radostí proto přijaly stručné informace o historii a současnosti našeho města Svitavy. Následovala diskuse o legislativě v předškolním vzdělávání obou
zemí. Zjistili jsme, že právní rámec preprimárního vzdělávání nejmladších dětí je v obou zemích
rozdílný. Posezení bylo zakončeno diskusí nad programem setkání, které probíhalo pod názvem
Učíme sa navzájom.
V úterý 5. 3. přivítala ředitelka Petra Nováková slovenské pedagogy v Mateřské škole v ulici
Milady Horákové. Následovala prohlídka tohoto moderního předškolního zařízení. Kolegyně
ze Žiaru nad Hronom měly zájem o program Začít spolu, který je v této škole realizován, o jeho
principy a podstatný vliv na individualizaci v předškolním vzdělávání. Osobně se s ředitelkou
a dětmi účastnily činností v centrech aktivit. Velmi je potěšilo zaujetí a kreativita dětí, možnost
volby činností samotnými dětmi a schopnost naprosto samostatně pracovat a na všem se vzájemně domlouvat. Následujícím bodem bylo vystoupení dětí zvané Malé andělské pohlazení.
Další kroky delegace vedly do Mateřské školy při zdravotnickém zařízení ve Svitavách. Toto
vzdělávání v nemocnici není na Slovensku realizováno, setkalo se tedy se zájmem učitelek. Čas
po obědě patřil rozboru dopoledních činností. Ředitelka školy předala kolegyním materiály
k programu Začít spolu a reagovala na jejich dotazy a připomínky. Diskuse byla velmi tvůrčí
a na profesionální úrovni.
Další odpolední aktivitou byla kreativní dílna pod vedením mistra skláře v nové dílně svitavského muzea. Slovenské kolegyně si během workshopu vyzkoušely sklářskou techniku zvanou
Tiffany vitráž. Výsledkem pečlivé práce byla skleněná velikonoční kraslice, která jistě bude milou
vzpomínkou na pobyt ve Svitavách.
Den uzavřela slavnostní večeře za přítomnosti představitele města a všech ředitelek mateřských
škol v hotelu Slavia. Delegaci oficiálně přivítal vedoucí odboru školství a kultury Jiří Petr. Večer
se nesl ve znamení diskuse o rozvoji a využití evropských fondů v partnerských městech Svitavy a Žiar nad Hronom. Došlo i na debatu o problémech školství v obou zemích a o rozdílné
legislativě v předškolním vzdělávání, kde na Slovensku jsou mateřinkám zcela jistě zákony více
nakloněny. Například mají nižší počty dětí ve třídách ( je zohledněn věk dětí), tříměsíční adaptační a diagnostické pobyty po nástupu dětí do MŠ, dvouleté děti platí mnohem vyšší úplatu za
vzdělávání než děti ostatní, to samé se týká dětí, které nemají trvalý pobyt ve Žiaru nad Hronom.
Naše mateřinky se potýkají s mnohem obsáhlejší administrativou, asistent pedagoga musí mít
pedagogické vzdělání (alespoň pedagogické minimum), ale minimálně vzdělání středoškolské,
přímá vyučovací doba u dětí je 28 hodin (u nás 31)…
Ve středu 6. 3. vedly kroky slovenských kolegyň do osmitřídní Mateřské školy Svitavy, Větrná 11.
Ředitelka zařízení Jana Hrubá učitelky seznámila s ekologickou profilací školy a s celoškolním
EKO projektem Náš dub. Po uvítání pěveckým sborem Svitaváček a ukázce ozdravného programu obdivovaly členky delegace výstavu Recyklohraní – výrobky z odpadového materiálu. Velmi
je též zaujala nová zahrada v přírodním stylu i návštěva odloučeného pracoviště. Následovala
hospitace ve třídě dvouletých dětí a představení podmínek pro vzdělávání nejmladších, diskuse
o činnostech a rozbor aktivit. Odpoledne již na naše hosty čekalo poznávání krás české země.
Konkrétně prohlídka propasti Macocha a punkevních jeskyní v Moravském krasu.
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Čtvrtek 7. 3. byl ve znamení ekologických a polytechnických badatelských činností. Novou
Tvořivě badatelskou učebnu představila zahraničním kolegyním ředitelka Základní a mateřské
školy v Sokolovské ulici Alena Vašáková. Všechny učitelky právem obdivovaly kreativní projekt
na podporu polytechnické a badatelsky orientované výuky pro školní i předškolní děti, ornitologické budky a ostatní ekologické prvky na školní zahradě. Velkému zájmu se těšilo i IT vybavení
této učebny.
Odpolední program byl po náročném týdnu spíše relaxační. Kolegyně se zúčastnily zážitkového
programu v unikátním zábavním centru Peklo Čertovina. Zde obdivovaly nejen vlastní program
plný čertovských příležitostí, ale i umění místních řezbářů a kovářů. Následovala rozlučková
závěrečná večeře plná pekelných dobrot.
V pátek 8. 3. již bylo na programu loučení a návrat domů. Milé kolegyně odjížděly domů plné
zážitků a pozitivních dojmů. Odvážely si množství materiálů a námětů pro činnosti s dětmi.
Velké uznání a obdiv si z jejich úst vysloužilo vybavení a úhledně, čistotně udržované prostory
svitavských škol. Projekt Učíme sa navzájom obohatil a byl přínosem pro všechny zúčastněné
strany. Těšíme se na další spolupráci a případný následující výměnný pobyt.
Poděkování za pomoc s realizací tohoto projektu patří zřizovateli – Městu Svitavy.
Petra Nováková, Karla Juříková

Túra Special dogs smile
aneb Přijďte pomoci pejskům
Pomoci pejskům není nikdy dost! Proto se lidé ze základní kynologické organizace ve svitavském Lačnově rozhodli opět podpořit ty, kteří strádají, a přispět k tomu, aby měli pejsci plné
bříško, teplejší pelíšek a lepší život.
Na túru Special dogs smile vyrazíme v neděli 31. března, start i cíl jsou na parkovišti pod Strání.
(Mapa s vyznačenou trasou je k dispozici na facebooku kynologické organizace). Vycházka
je určena dětem i dospělým se svými vlastními pejsky, vybrat si můžou, zda trasu proběhnou
nebo projdou. Pro děti pořadatelé připravují tříkilometrové trasy, pro dospělé budou dlouhé
přes sedm kilometrů.
Cesta bude vyznačena fáborkami a účastníci se nemusejí bát, že se během ní budou „nudit“.
Kynologové totiž chystají zajímavé otázky týkající se pejsků, jejich výchovy a běžného chování,
výcviku i her, v cíli pak čeká ještě vědomostní test.
„Důležité je jméno Jaroslava Seppa a jeho časté cesty do zahraničí za pejsky do tamních útulků,“ říká jednatelka lačnovské organizace Petra Makovská o tom, co ji inspirovalo k uspořádání
charitativní psí túry. V některých zahraničních útulcích žije i přes dvě stě chlupáčů a pejskař Jaroslav Sepp pravidelně vyjíždí za hranice, aby přivezl jídlo, další potřeby i „obyčejné“ pomazlení
a pohlazení. A pomáhá i při samotné cestě do cílového útulku.
„Možná si někdo řekne, proč pomáhat v zahraničí, když jsou i u nás útulky plné pejsků. Ale i za
hranicemi naší země jsou psi, kteří naši pomoc skutečně potřebují,“ podotýká Petra Makovská.
Nedá se ani popsat, jak hrozné jsou někde poměry a chování ke čtyřnohým přátelům člověka.
„Pojďte a přidejte se k nám!“ vyzývá Petra Makovská. Protože nejhorší je nedělat nic…
Přihlášku k účasti je možné vyplnit i bezprostředně před startem, startovné činí 150 korun, kdy
stokoruna z každé přihlášky půjde na pomoc pejskům. Je možné přispět i zakoupením náramku,
trička se psím motivem nebo mikiny.
Nejdříve se na start postaví děti, a to v 9.35 hodin – je nutné přijet před tímto časem, aby se
soutěžící mohli včas zaregistrovat. Dospělí vyrazí o hodinu později. Každá závodní dvojice získá
diplom, medaili a první tři nejrychlejší samozřejmě i ceny pro vítěze.
Pokud vám štěstí pejsků leží opravdu na srdci, můžete přispět libovolnou finanční částkou, nebo
koupit odčervovací tablety, oblečení na středně velké psy, dřevitou vlnu, deky a další potřeby.
Peníze budou na konci túry před všemi účastníky spočítány a vybraná částka bude zveřejněna
na facebookovém profilu lačnovské organizace. Výtěžek je určen pro útulky v Rumunsku, konkrétní místa budou vybrána ve spolupráci s Jaroslavem Seppem. Přijďte také pomoct!
Petra Soukupová

newsletter města Svitavy

3/2019, www.svitavy.cz

Sametové Svitavy
Letos si připomínáme 30 let od Sametové revoluce, která v roce 1989 vedla k pádu komunistického režimu a vzniku demokracie. Během roku nás čeká několik setkání, výstav, přednášek
a dalších událostí na oživení a podporu této události.
Vyfoťte se nebo udělejte selfíčko s tímto gestem (véčko) ze svitavského prostředí, kde se vám líbí,
co na vás udělalo dojem, co je pro vás zajímavé nebo prostě jen tak – sdílejte s námi tuto fotografii
na instagramu a označte příspěvek tímto názvem: #sametovesvitavy
Pokud máte na instagramu „uzavřený“ soukromý profil (příspěvek se nám nezobrazí) nebo nepoužíváte sociální média, můžete fotografie posílat i na e-mail: souteze@svitavy.cz
Označením nebo zasláním fotografie dáváte souhlas k jejímu zveřejnění. Každý měsíc vybereme tři
autory, kteří získají odměnu. Ze všech zaslaných fotografií bude vyrobena na konci roku fototapeta,
která bude vylepena v prostorách našeho kina.
Petr Šmerda

#sametovesvitavy

Uklízet Česko se bude i ve Svitavách
V celostátním projektu Ukliďme Česko byla hlavním jarním úklidovým dnem vyhlášena první
dubnová sobota, tedy 6. duben. Město Svitavy se rovněž zapojí, a to hned několika uklízecími
akcemi. Můžete se zúčastnit i vy – jako organizátor úklidu, jako dobrovolník, můžete mapovat
černé skládky nebo akci podpořit materiálně, záleží jen na vás.
Zde se dozvíte, kde se bude v České republice uklízet: https://www.uklidmecesko.cz/map/
A tady se můžete zaregistrovat, pokud chcete přiložit ruku k dílu: www.uklidmecesko.cz
Potkáme se? :) (red)

