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Návštěva ze Slovenska
Každoročně naše škola, ZŠ Sokolovská, uskutečňuje výměnné pobyty žáků devátých tříd
s družební školou ze Spišského Bystrého nedaleko Popradu. Naši žáci zajíždějí na Slovensko
na podzim a slovenští k nám naopak na jaře. Nebylo tomu jinak ani letos. Své slovenské přá-

tele s jejich vyučujícími jsme přivítali ve dnech 13. – 16. května. Ubytováni byli v prostorách
školy a o výborné jídlo se po celý víkend staraly paní učitelky. Během pobytu si hosté užili
pestrý program - prohlídku našeho města, celodenní výlet do Prahy, prohlídku městských hradeb v Poličce, návštěvu Nových Hradů a poté Litomyšle. V pondělí 16. května odjížděli naši
přátelé spokojeni a plni nových dojmů. Chtěli bychom poděkovat městu Svitavy, které družbu
mezi školami finančně podporuje.
Jitka Pospíšilová

Mladí zahrádkáři soutěžili
V ZŠ Sokolovská proběhla 18. května okresní vědomostní soutěž dětí, kterou zorganizovalo
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ve Svitavách a zahájil ji starosta města Svitavy David Šimek. Obsahovala dvě části. První byl test z oblasti botaniky, biologie a pěstování zahradních plodin, druhou častí bylo poznávání rostlin. Celkem se soutěže zúčastnilo
jednadvacet dětí ve dvou kategoriích. Základní školy Svitav zastupovalo šest dětí ze ZŠ Sokolovská. V kategorii mladších žáků (4. – 6.třída) zvítězila Zuzana Hlaváčová ze ZŠ Jaroměřice
a v kategorii starších žáků (7. – 9. třída) byla první Eliška Sýkorová ze ZŠ Lubná – Sebranice. V této kategorii obsadil cenné třetí místo Vojtěch Konopáč ze ZŠ Sokolovská. Vítězové
obou kategorií postupují do celorepublikové soutěže v Kroměříži.
J. Navrátil, ÚS ČZS Svitavy

Den pro Afriku

Ve čtvrtek 9. června měla ZŠ Felberova tu čest přivítat dvě africká děvčata z keňské Nairobi.
(Článek se ve velmi zkrácené podobě vešel, ale fotografie by v malém formátu byla nepoužitelná a velký formát,
přes dva sloupky, by zabral příliš mnoho místa dalším zprávám. Je však zajímavá, tak ji nabízím. Pozn. red.)

Minivolejbal – nejlepší v kraji
Volejbal je ve svých začátcích těžký.
Zvládnout techniku jednotlivých odbití
a udržet míč ve vzduchu není
jednoduché. Proto si v přípravkách
velkou oblibu získal minivolejbal (hra
3:3 na zkráceném hřišti).
V soutěžním ročníku 2010/11 se
krajského přeboru zúčastnilo celkem
dvacet dívčích družstev (ročníky 1998 a
ml.). V neděli 12. června se konečně na
našich volejbalových kurtech hodnotilo,
předávaly se medaile a poháry. Po
turnajích, které se konaly od září 2010
až do června 2011, se nakonec
přebornicemi Pardubického kraje stalo
družstvo naší TJ Svitavy. Děvčata už
pokukovala i po šestkovém volejbalu a
v KP mladších žákyň obsadila pěkné třetí místo. Po soutěžích bývá svátkem účast na turnajích, v nichž nejde tolik o body, jako o radost ze hry. Z vyhlášeného dvoudenního Zmrzlinového turnaje v Lupenici si na závěr sezóny děvčata přivezla za první místo velký pohár. Kopečky zmrzlin se však spočítat nikomu nepodařilo. Za úspěchem družstva je především jejich
přístup k tréninkům, chuť do sportování, podpora rodičů a hlavně úsilí trenérů M. Smělé, J.
Kryštůfka a I. Špačkové.
Marcela Smělá

Poděkování dobrovolníkům
Jednou z nejznámějších akcí Charity ČR je tzv. Tříkrálová sbírka, která už každoročně
probíhá těsně po Vánocích ve všech částech naší vlasti. Málokdo si však uvědomuje, že akce
je záležitostí dobrovolníků, kteří nelitují věnovat svůj čas a energii koledování. Do akce se

zapojují zejména děti, které se tímto způsobem učí pomáhat druhým. Abychom jim vyjádřili
vděčnost za službu pro druhé, pořádáme pro naše koledníky každý rok v květnu zábavné odpoledne s občerstvením ve Stodole na faře ve Svitavách. Tentokrát jsme se sešli 28. května a
hned na začátku jsme děkovali a loučili se s naší dlouholetou dobrovolnicí, koordinátorkou
Tříkrálové sbírky ve Svitavách, Helenou Kolečkářovou.
Shlédli
jsme
také
vystoupení
nejmenších mažoretek Bambulek z
Lačnova, country tance tanečního
kroužku DDM Svitavy a latinskoamerické tance tanečního páru Kateřiny
Bohdálkové a Jana Groulíka z
tanečního klubu Style. K poslechu nám
hrála na harmoniku Veronika Lexová
ze Svitav, studentka konzervatoře v
Pardubicích, a zpěvem nás obveselil
pěvecký sbor seniorů Poupata z Poličky. I když venku nebylo zrovna příznivé počasí, nálada
uvnitř Stodoly byla pohodová.
Jaroslava Tomčániová, Charita Svitavy

Milí přispěvatelé, ...
...to je pro tentokrát vše, co se nevešlo. Jsem moc ráda, že píšete a posíláte fotografie. Protože se však vše na
omezený počet stránek Našeho města nevejde, vznikla tato rubrika, abyste „se našli“ alespoň zde. Máte zase tu
výhodu, že fotky mohu vložit ve větší velikosti a jsou barevné - tudíž patřičně vyniknete :-). Od nového roku
bude patrně změněná koncepce zpravodaje a leccos bude jinak. Než se tak stane, připravila jsem pro Vás – přispěvatele – návod, který Vám snad umožní získat představu o tom, co se vlastně po Vás požaduje. Najdete ho
vedle této rubriky pod tabulkou uzávěrek na rok 2011.
Přeji Vám slunečné a klidné léto (třeba i velmi akční) a těším se na Vás zase v srpnu, kdy budeme společně připravovat číslo na září (uzávěrka je 11. srpna).
Zuzana Pustinová

