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KOCOUREK

Vážení Svitavané!
Nacházíme se ve velmi náročném období. Všichni společně čelíme tichému nepříteli, koronaviru. Jediným účinným způsobem, jak omezit jeho šíření, je minimalizovat kontakty mezi
lidmi. Proto jsou zavřené školy, obchody a knihovny, omezeny úřady, proto jsou zrušené koncerty, divadelní představení a sportovní utkání. Je nutné nosit roušky.
Okolnosti se neustále mění a informovanost
v rámci státu není ideální. Musíme to vydržet
a vše jistě zvládneme. Je to přece o nás všech,
o lidech. O našich rodičích, prarodičích, dalších
příbuzných, kamarádech. Všichni chceme ochránit vlastní zdraví, ale i zdraví našich blízkých.
Prosím, buďme k sobě ohleduplní, respektujme a dodržujme opatření vlády. Zkrátka se
semkněme. Vím, že to není jednoduché, ale
věřím, že to dokážeme. To, že jsme se na čas
museli vzdát určitého komfortu, je přece jen
malou cenou za zdraví, lidský život.
Věřte, že se snažíme dělat maximum pro
to, aby byl náš současný život alespoň o něco
snesitelnější.
V rámci krizového týmu se snažíme pravidelně vyhodnocovat jednotlivá opatření. Sle-

Krásné
Velikonoce!

dujte proto, prosím, informační kanály města,
prostřednictvím nichž se snažíme o všem průběžně informovat. Momentálně začíná přicházet i materiální podpora od státu, kterou rozvážíme do všech obcí správního obvodu.
Chtěl bych poděkovat všem z vás, kteří se
snažíte situaci zlepšit, třeba šitím roušek, ošetřováním nemocných, obstaráváním nákupů
apod. Velké poděkování si zaslouží i lékaři,
zdravotní personál, hasiči, policisté, prodavačky a všichni ostatní, kteří v první linii zajišťují
chod státu. Také děkuji všem svitavským firmám, které nám poskytly jakoukoliv materiální
pomoc. Moc Vám všem za to děkuji.
Vydržme. Společně to zvládneme! Přeji
nám všem pevné zdraví.
23. března 2020, David Šimek

Užijte si velikonoční svátky. Ačkoliv jsme doma
a nemůžeme se zúčastnit velikonočních akcí, užijme
si jarní svátky v kruhu své rodiny. A hlavně v klidu.
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Milí čtenáři,
s ohledem na aktuální dění má tento
zpravodaj omezený počet stran. Neustálé
změny související se šířením koronaviru
a nová vládní nařízení nám znemožňují
předat vám zpravodaj v rozsahu, na jaký
jste zvyklí. Navíc uzávěrka tohoto zpravodaje byla 12. března. Berte proto, prosím,
obsah tohoto čísla s rezervou a nadhledem. Pro získání aktuálních informací sledujte webové stránky (sociální média)
města Svitavy a veřejná média. Děkujeme
za pochopení.
Petr Šmerda

Pozvánka
na farmářské trhy
V letošním roce se budou farmářské trhy
konat již po desáté. Za dobu jejich konání si
vybudovaly tradici a staly se neodmyslitelnou
součástí koloritu města. Měly by se pořádat
v týdenních intervalech, tak jako v minulých
letech, každou středu od 29. dubna do poloviny listopadu vždy od 8 do 16 hodin na náměstí Míru u kašny sv. Floriána. Je však možné, že
se zahájení farmářských trhů kvůli vládním
opatřením ve vztahu ke koronaviru posune.
Nabídka sortimentu zboží bude obdobná
jako v minulých letech a bude se postupně během sezóny měnit, tj. ovoce a zelenina, med,
pečivo, mlékárenské výrobky, uzeniny a masné
výrobky, sazenice zeleniny, květin a bylinek,
doplněno o sortiment řemeslných výrobků
z proutí, dřeva, keramiky atd. Přijďte na farmářské trhy, těšíme se na vás.
Rudolf Grim
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Opatření na území města Svitavy kvůli koronaviru

Krizový systém ve svitavské nemocnici
Monika Čuhelová
– psychologická pomoc
Zdraví není jen o fyzické pohodě, je však
potřeba dbát i na svoji mysl. V případě potřeby
psychologické pomoci můžete kontaktovat
Mgr. Moniku Čuhelovou na telefonním čísle
739 085 457 nebo mailem na adrese:
cuhelovamonika@gmail.com.

———————————————————
Permanentní linka
pro občany
Pokud vás trápí jakékoliv potíže spojené
s aktuálními opatřeními, můžete se obrátit
na městskou policii. Využijte nepřetržitě fungující linku, kde s vámi strážníci budou komunikovat a snažit se vám pomoci:
V souvislosti se situací kolem koronaviru
přistoupila Svitavská nemocnice k určitým
opatřením. Žádáme pacienty, aby návštěvu
nemocnice, zejména ambulancí, omezili pouze na nezbytné a akutní případy. V případě
nejasností se nebojte telefonicky spojit a konzultovat s lékaři na obvyklých telefonních číslech.
Upraven byl režim vstupu do nemocnice.
Nově je pro pacienty umožněn pouze z bočního vchodu (od kina), přičemž všechny příchozí pacienty bude kontrolovat zdravotník, jenž
zjišťuje případné příznaky koronaviru. Pokud
pacient bude příznaky možné nákazy vykazovat, bude odeslán na vyšetření do izolovaného
kontaktního místa – tento vyšetřovací stan se
nachází v přízemí hlavní budovy se vstupem
zvenku naproti pavilonu lůžkového oddělení
ORL. Cesta k němu je vyznačena kolem hlavní
budovy nemocnice a stanice záchranné služby.
Upozorňujeme, že stan neslouží k testování
na COVID-19, tyto testy Svitavská nemocnice
neprovádí. Prosíme tedy veřejnost o nenavštěvování tohoto stanu, pokud k tomu nebudete
zdravotníkem Svitavské nemocnice vyzváni.
Je možné darovat krev? Ano. Nařízená
karanténní opatření se nevztahují na činnost
transfuzní stanice, darovat krev je i přes veškerá opatření naopak nadále žádoucí.
Co dělat, když mám podezření na nákazu?
Zůstat doma, kontaktovat Krajskou hygienickou stanici nebo informační linku 1212, která
byla pro tyto účely zřízena. V případě nutnosti
bude k vám domů vyslán odběrový tým, jenž
provede odběr vzorku a předá jej k vyšetření.

Uzavřené mateřské školy
Vzhledem k trendu návštěvnosti rozhodla
Rada města Svitavy o uzavření některých školek
na území města Svitavy. Jedná se o Mateřskou
školu Lačnov, Mateřskou školu Československé

armády 9, odloučené pracoviště Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1, v ulici Pražská, a odloučené pracoviště Mateřské
školy Větrná 11, v ulici Úvoz 1, na dobu určitou
od 23. 3. 2020 do 3. 4. 2020. Provoz ostatních
školek zůstává beze změn.
Otevřeny tedy zůstávají tyto školky: Mateřská škola Větrná 11, Mateřská škola Milady Horákové 27 a Mateřská škola Marie Majerové 13.
Mateřská škola na Pražské však bude v případě potřeby otevřena pro děti rodičů pracujících v záchranných složkách IZS (hasiči, policie, nemocnice, záchranná služba). Byla určena
na základě opatření hejtmana Pardubického
kraje. Pokud máte zájem o služby této školky,
kontaktujte ředitelku Mgr. Alenu Vašákovou
na telefonním čísle 733 735 788.

721 846 188
Město Svitavy a QANTO zajišťují

NÁKUPY PRO POTŘEBNÉ
zejména pro seniory nad 60 let
a osoby s těžkým handicapem

nákup potravin,
základních hygienických potřeb
ze sortimentu QANTO
objednávky se přijímají
v pracovní den 8:00–10:00

461 534 300
731 637 766

Městský úřad obnovuje
všechny své agendy
Od pondělí 23. 3. 2020 budou obnoveny
všechny agendy městského úřadu včetně původně pozastavených (řidičské průkazy, cestovní doklady, občanské průkazy). Úřad zůstává otevřen: PONDĚLÍ 8:00–11:00, STŘEDA
13:00–16:00. Opět prosíme o minimalizování
osobní přítomnosti v budovách úřadu. Využijte
telefonní a elektronické komunikace, využijte
adresář kontaktů, který máme k dispozici
na webu města. Děkujeme.

Výzva na plastové obaly
Vážení Svitavané, v případě, že máte v domácnosti prázdné plastové lahve a nádoby
(od čisticích prostředků, pracích prášků, aviváží apod.), prosíme vás o jejich odevzdání
do připraveného kontejneru před Fabrikou
Svitavy. Tyto obaly budou použity pro distribuci dezinfekčních prostředků. Děkujeme za součinnost a vaši pomoc.

pouze
objednávky

nákup Vám bude dovezen
tentýž den nebo jiný den
podle dohody 15:00–18:00
Kč

nákup zaplatíte v hotovosti
nebo platební kartou
bez přirážky za doručení

i

Podrobné informace
na tel.: 461 550 221,
461 550 229, 461 550 227

Tato služba je poskytována pouze
lidem, kteří nemají jinou možnost
nákupu základních potravin a potřeb.
Využijte svých příbuzných a přátel.
Není v našich silách všem vyhovět.
Děkujeme za pochopení.

Toto jsou informace ze dne 20. března 2020.
Sledujte dále webové stránky a sociální
média města Svitavy.
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v tis. Kč

Informace z úřadu

Výdaje celkem

655 953,7

Běžné výdaje

369 445,3

Rozpočet města Svitavy na rok 2020

Kapitálové výdaje

286 508,4

Běžné výdaje

369 445,3

Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 18. března 2020 schválilo rozpočet města
na rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 416,6
mil. Kč, celkovými výdaji 656 mil. Kč a s financováním 239,3 mil. Kč.
Daňové příjmy ve výši 233,3 mil. Kč jsou
nastaveny na úrovni loňského rozpočtu s ohledem na předpokládaný hospodářský vývoj a cílem vytvořit rezervu na investice v dalších letech.
V kapitálových příjmech jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 7,1 mil. Kč, na které
město již obdrželo rozhodnutí o dotaci nebo
uzavřelo smlouvu s jejím poskytovatelem.
Přebytek běžného hospodaření je rozpočtován ve výši 15,5 mil. Kč a je použit
na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje. Na bankovních účtech byly k 31. 12. 2019
uloženy finanční prostředky ve výši 261,4 mil.
Kč, jež město využije především na krytí nedočerpaných akcí z roku 2019 převedených
do roku 2020 a na další investiční výdaje. Zbývající prostředky budou využity jako rezerva
k financování projektů a investičních akcí v dalších letech.
Kapitálové výdaje jsou plánovány v částce
286,5 mil. Kč, realizace některých z nich je vázána na schválení žádosti o dotaci. Největší
objem kapitálových výdajů je směřován do oblasti sociálních služeb, kde pokračuje výstavba
Komunitního domu pro seniory a rozšíření
Seniorcentra, a také do oblasti sportu a zájmové činnosti, kde město předpokládá zahájení

Doprava

22 586,6

Vzdělávání
a školské služby

19 556,8

Kultura, církve
a sdělovací prostředky

60 457,6

Sport a zájmová činnost

22 663,6

Bydlení, komunální služby,
území rozvoj

33 745,5

Ochrana životního
prostředí

34 678,2

Sociální služby
a pomoc, zdravotnictví

27 650,7

Bezpečnost, požární
ochrana

20 441,1

Územní samospráva

97 798,0

Finanční operace

15 560,2

rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
a také počítá s opravou technologie chlazení
umělé ledové plochy. V oblasti vzdělávání podpoří město přestavbu ZŠ Riegrova, kde vzniknou bezbariérové učebny jazykové, informatiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Pozadu nezůstane ani ZŠ T. G. Masaryka, která
se dočká nové učebny přírodních věd a cizích
jazyků. Mezi další významné investiční výdaje
z oblasti vodního hospodářství a životního prostředí můžeme zahrnout plánovanou rekonstrukci vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v ul. Okružní, rekonstrukci a výstavbu
dešťové kanalizace v ul. Lanškrounská, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace v ul. T. G.
Masaryka a výstavbu splaškové kanalizace
u rybníka Rosnička. Počítá se i s výstavbou dalších sběrných míst pro separaci odpadu
a s rozšířením sběrného dvora. V oblasti dopravy byly vyčleněny finance na vybudování místa
pro přecházení u úřadu práce, na opravu lávky
na Komenského náměstí a také na plánovanou
úpravu vnitrobloku Sokolovská-Riegrova. V oblasti bydlení a územního rozvoje počítá město
s úpravou veřejného osvětlení v ulicích Petrusova, Sokolovská, Rumunská, Bulharská, Milady Horákové, Bratří Čapků a Větrná. V kultuře
byly vyčleněny finanční injekce pro pokračující
opravu fasády Langerovy vily stejně jako pro
přestavbu objektu na náměstí Míru coby nových prostor pro svitavský betlém.
Jiří Johanides

Bruslařská sezona byla ukončena
Od začátku prosince do poloviny února
jsme si mohli užívat umělé ledové plochy, poprvé na zastřešeném prostoru. Díky tomu
jsme mohli mít otevřeno denně bez přetržky,
což v letech minulých například kvůli dešti
či hustému sněžení nebylo možné.
Potěšila nás vysoká návštěvnost i přes původní překážky způsobené letitostí technologie

Prodloužení splatnosti
poplatků
V návaznosti na veškerá probíhající
opatření na území města Svitavy schválilo
zastupitelstvo města na svém březnovém
zasedání prodloužení termínů splatnosti
poplatku ze psa a poplatku za komunální
odpad.
Nově lze uhradit poplatek ze psa až
do 30. června 2020, v případě komunálního odpadu do 30. září 2020. Není tedy
potřeba na tyto platby nikterak spěchat,
raději počkejme, až bude situace lepší.
Jiří Johanides

chlazení, ovšem v letošním roce plánujeme
modernizaci tohoto zařízení. I tím pomůžeme
na příští sezonu předejít podobným komplikacím, s jakými jsme se potýkali letos.
Zastřešení se pozitivně promítlo v počtu
návštěvníků a věříme, že s postupným zlepšováním zázemí i nabídky služeb, jejichž rozšíření
budeme před příští sezonou prezentovat, budou tato čísla jen narůstat. Jen pro zajímavost
– posledně návštěvnost zůstala pod hranicí 10
tisíc bruslařů, letos jsme překonali rovnou 16
tisíc návštěvníků.
Všem, kteří nás navštívili, tímto děkujeme
a současně doufáme ve vaše další návštěvy
v sezonách následujících.
Bronislav Olšán

Ostatní
Kapitálové výdaje
Doprava

9 273,4
286 508,4
8 053,7

Vodní a lesní
hospodářství

34 408,0

Vzdělávání

40 495,0

Kultura

700,0

Sport a zájmová činnost

72 730,0

Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj

15 376,3

Ochrana životního
prostředí
Sociální služby a pomoc

3 266,0
109 208,7

Bezpečnost, požární
ochrana

650,0

Územní samospráva

1 620,7

Jarní úklid ve městě
V letošním roce jsme začali s úklidem města po zimní sezoně již v polovině února. Brzké
zahájení úklidových prací je spojeno především
s mírným průběhem zimy. Ve srovnání s loňskou zimou, kdy ulice města byly zasypány velkým množstvím materiálu (použili jsme tehdy
146 tun soli, 634 tun štěrku a 26 tun písku),
došlo letos v zimě k použití „pouhých“ 119 tun
soli. Nejdříve vyjely zametací stroje, dále bude
následovat plošný úklid a rovněž tradiční bloková čištění. Ta by měla pokračovat až do května. Při blokových čištěních použijeme stroje,
které vlastní společnost SPORTES: dva zametací vozy, malotraktor osazený rotačním kartáčem,
kropicí vůz. Současně bude využit i zametací
vůz, který použijeme při čištění chodníků. Úklidové práce budou pokračovat ručním čištěním,
jež provedou pracovníci veřejně prospěšných
prací a klienti zařízení pro sociálně vyloučené
osoby „Šance“. Za příznivého počasí bude město kompletně vyčištěno během dubna a května,
po provedení plánovaných blokových čištění.
Posléze plynule navážeme letním úklidem, který
je spojen s odstraňováním plevele na veřejných
prostranstvích.
Bronislav Olšán
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Informace z odboru školství

Městská policie 156
Ohrožoval sebe i hlídku nožem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu
a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Ve Svitavách proběhne zápis do prvních
tříd tak, že jednotlivé školy budou mít na svých
webových stránkách připravené dva formuláře
ke stažení: žádost o přijetí do 1. třídy a žádost
o odklad povinné školní docházky. Obě žádosti bude možné vyplnit elektronicky s možností
zaslat vždy jednu z nich online na emailovou
adresu školy, případně do datové schránky školy (budou uvedeny v žádosti). Pro případ, kdy
rodiče nemají možnost připojení na internet,
budou ve školách k dispozici i v tištěné podobě.
Způsob jejich vyzvednutí je třeba dohodnout

s ředitelstvím příslušné základní školy. Odevzdání žádosti v listinné podobě lze uskutečnit
poštou nebo vhozením přímo do poštovní
schránky na budově školy.
Počátkem dubna bude zveřejněn i termín,
ve kterém bude zápis probíhat. Proto sledujte
webové stránky města, jednotlivých základních
škol, případně vývěsky škol.
První kolo zápisu dětí do mateřských škol
bude pro nadcházející školní rok 2020/2021
by mělo probíhat v úterý 5. 5. 2020 v době
od 13 do 17 hodin v kulturním centru Fabrika.
Vzhledem k měnící se situaci dnes nedokážeme
stanovit, jakou formou proběhne. O novinkách
budeme včas informovat.
Fond regenerace památek města Svitavy
nadále přijímá pro rok 2020 žádosti o příspěvek na opravu fasád domů na náměstí Míru.
Vlastníci nemovitostí mohou žádat v průběhu
celého roku.
( jp)

Karel Šefrna –
osobnost Pardubického kraje
Krajské zastupitelstvo jmenuje svitavského
rodáka Karla Šefrnu osobností Pardubického
kraje. Osmdesátiletý Šefrna je držitelem řady cen
a vyznamenání, kromě jiného vlastní cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos amatérskému divadlu, Zlatého Tyla, svitavské ocenění Svitavský vůl, ale i ocenění v oboru zubního
lékařství. Vystudovaný zubní lékař zasvětil život
nejenom práci, ale také divadlu. Založil svitavský
soubor Céčko, byl lektorem mnoha divadelních
seminářů, porotcem řady přehlídek, zakladatelem a pedagogem Dramatické školičky. V roce
2001 dostal z rukou ministra kultury Pavla Dostála cenu ministerstva kultury pro osobnost v oblasti amatérského divadla, a byl úplně prvním!
V roce 2014 převzal za svitavské Céčko Cenu Jiráskova Hronova. Po roce 1989 byl řadu let členem městského zastupitelstva. Slavnostní jmenování by se mělo konat 29. dubna. K ocenění
Karlu Šefrnovi srdečně blahopřejeme!
(red)

Dne 12. 3. v 00:20 h byli strážníci městské
policie přivoláni na náměstí Míru, a to na základě oznámení RZS Svitavy, kde před jedním
z vchodů do domu se nacházel muž, který vyhrožoval sebevraždou a v ruce držel nůž. Muž
byl ve zjevně podnapilém stavu či pod vlivem
jiné omamné látky. Jeho přítelkyně strážníkům
sdělila, že její přítel je psychicky labilní a léčí se
na psychiatrii. Muž neustále s nožem manipuloval takovým způsobem, že naznačoval, že se
bodne nebo zaútočí na každého, kdo se přiblíží.
Ze strany strážníků byl vyzván, aby jednání zanechal a nůž odhodil, což neuposlechl. Na místo byla přivolána i hlídka Policie ČR. Po další
výzvě strážníků se muž náhle rozběhl podloubím a zastavil se asi po 50 metrech. Opětovně
vyhrožoval, že si něco provede nebo někomu
jinému, kdo se přiblíží. Hlídka strážníků s mužem po celou dobu udržovala vizuální kontakt.
Po opětovné výzvě ze strany strážníků, aby zanechal svého jednání, muž náhle nůž odhodil.
Následně hlídka strážníků společně s hlídkou
Policie ČR přikročila k omezení muže, přiložení
pout a muž byl odvezen na vyšetření. Celou záležitost si k dalšímu šetření na místě převzala
Policie ČR.

Podezření na vloupání do bytu
Dne 12. 3. v 19:03 hlídka strážníků vyjela
na ul. Svitavskou do jednoho z panelových
domů, kde dle tel. oznámení jedné z obyvatelek
domu někdo neustále zvoní, bouchá, kope
do dveří a huláká na celý dům. Vše se má odehrávat u souseda v 5. patře domu. Po příjezdu
na místo hlídka strážníků zjistila, že vzniklo podezření z násilného vniknutí do bytu. Hlídka
strážníků vstoupila do bytu za účelem případné
eliminace pachatele, který se zde ještě mohl
nacházet a ke zjištění celkové situace. Žádná
osoba v bytě zjištěna nebyla, ale vzhledem
k podezření na vloupání do bytu byla věc předána hlídce Policie ČR k provedení dalších úkonů s podezřením na spáchání trestného činu.

Krádeže v obchodech
O krádežích v obchodech jsme na těchto
stránkách již několikrát psali, ale případy se
neustále opakují. Dne 16. 3 kolem 7.20 hod.
byla nahlášena krádež v prodejně Albert na náměstí Míru, a to jedné osoby, která byla vyřešena udělením blokové pokuty. Dne 15. 3.
v 19.36 h nahlásila ostraha OD Penny, že pronásleduje pachatele krádeže a nyní za ním běží
po ul. Svitavská kolem pekárny Sázava. Hlídka
strážníků ihned přijela na místo, kde se spojila
s oznamovatelem. Ten jim označil muže, který
dále utíkal po ul. Svitavská. Jeden ze strážníků
se rozběhl za podezřelým, který se snažil uniknout, ale strážníkem byl po chvíli dostižen a zadržen. Lustrací osoby bylo zjištěno, že jde
o známého recidivistu C. M. Vzhledem k této
skutečnosti byla záležitost i s pachatelem předána k dalšímu opatření Policii ČR.
Rostislav Bednář
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Ze zastupitelských lavic

Jdu do toho!
Sounáležitost s konkrétním místem je
v dnešní uspěchané době stále
vzácnější. Na místě přitom záleží. Svitavy stojí tam, kde stály
již ve 13. století. Je to místo,
o kterém naši předci usoudili,
že je hodno ho rozvíjet, investovat do něj a bránit ho. Cítit se někde doma je
otázkou citových vazeb, ale také je to odezva
na to, jak toto místo naplňuje naše potřeby.
Proto jsem rád, že mám příležitost účastnit se
starosti o město Svitavy jako rodák, občan
a nově i jako zastupitel.
Máme tu hodně silných stránek, na které
můžeme být hrdí, a které je vhodné dále rozvíjet. Mezi ně řadím přístup ke sportu, kultuře,
vzdělání a volnočasovým aktivitám. Osobně
budu věnovat pozornost otázce životního prostředí, ve kterém se každý den pohybujeme.
Zdaleka nejde jen o zeleň. Je důležité, aby naše
okolí dobře vypadalo, ale také aby použitá řešení co nejvíce usnadnila a zpříjemnila život
ve městě.
Zde bych rád požádal Vás, mé spoluobčany. Zajímejte se, ptejte se, zapojte se. Věřím, že
Vám budoucnost Svitav není lhostejná. Něco
na tom městě je. Co bude, je teď na nás. Informace o současném dění najdete na našem
webu piratisvitavy.cz nebo na facebooku Piráti
a nezávislí Svitavy. Zde najdete také naše kontaktní údaje, případně pozvánku na veřejné
akce, kde můžeme probrat vše, co Vás zajímá.
Budeme se těšit na viděnou!
Ondřej Hapala, Piráti a nezávislí Svitavy

Rušení obytné zóny
v Lačnově není nutné
Dopravní inspektorát ve Svitavách vydal souhlasné stanovisko ke změně místní úpravy provozu na místní komunikaci ulice Zadní v k.ú.Svitavy
– Lačnov, které spočívá v odstranění značek
„Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“. Ve zdůvodnění je uvedeno, že tato OBYTNÁ ZÓNA neodpovídá technickým podmínkám pro Navrhování
obytných a pěších zón, které platí od 1.12.2008.
Nezávislé posouzení JUDr.Davidem Švecem konstatuje, že zdůvodnění NELZE aplikovat na již
vybudovanou OBYTNOU ZÓNU. Dále konstatuje, že dle platné legislativy nedošlo v obytné zóně
na ulici Zadní k žádné změně a odstranění obytné

Lékařská pohotovost
zóny přinese zhoršení bezpečnostní situace na ulici Zadní. VNÍMÁME NUTNOST SE TÍM ZABÝVAT
A HLEDAT CESTU K ZACHOVÁNÍ OBYTNÉ
ZÓNY.
Ing. Jaroslav Kytýr, zastupitel
a poslanec za Hnutí ANO 2011
Rubrika „Ze zastupitelských lavic“ je naplněním novely TZ č. 46/2000 Sb. a slouží ke svobodnému vyjádření názorů zastupitelů jednotlivých
politických subjektů v aktuálním složení Zastupitelstva města Svitavy. Texty příspěvků neprocházejí obsahovou ani jazykovou korekturou.

Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby
jsou od 8:00 do 11.00 hodin. Mimo tyto hodiny přijímá akutní pacienty stomatologická
pohotovost pardubické nemocnice v ordinačních hodinách: So, Ne a svátky 8:00–18:00
hodin, Po–Pá 17:00–21:00 hodin.
4.–5.4. MDDr. Jiří Pospíšil
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 731 108 167
10. 4. MDDr. Petr Sládek
Svitavy, Purkyňova 249/16, 731 201 180
11.–12.4. Lubomír Slouka
Svitavy, Dimitrovova 799/4, 606 452 936

Volné pracovní místo

13. 4. MUDr. Ludmila Školařová
Mor. Třebová, Piaristická 6b, 461 316 172

Místo výkonu práce: SPORTES Svitavy
s.r.o., Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
Komu se hlásit: Bc. Radim Klíč
tel.: 736 752 635, e-mail: klic@svitavy.cz
Jednosměnný provoz, plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Doba zaměstnání: od 1. 4. 2020
Mzda: od 20 000 Kč do 23 000 Kč
Náplň práce: běžné odborné práce ošetřování rostlin městské zeleně, ošetřování
půdy, péče o dřeviny, růže, trvalky a letničky, zálivka záhonů, vyhrabávání listí, výsadby rostlin.
Požadavky: vzdělání v oboru zahradnickém, min. střední odborné učiliště – vyučen, manuální zručnost, flexibilita, fyzická odolnost, chuť pro další vzdělávání, ŘP
sk. B výhodou, spolehlivost.
Nabízíme: stravenky v hodnotě 90 Kč, dovolená 25 dnů, účast na programu T-Mobile s výhodnějším voláním
Strukturovaný životopis doručte na adresu:
SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28,
568 02 Svitavy nebo na e-mail: klic@svitavy.cz, tel. 736 752 635, tel. 461 535 273

18.–19.4. MUDr. Jan Škorpík
Svitavy, Soudní 1391/3, 461 531 144

Zahradník/ce

25.–26.4. MUDr. Zdeňka Štefková
Opatov 317, 461 593 907
1. 5. MUDr. Táňa Morávková
Svitavy, M. Horákové 1988/27, 776 117 026
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, přízemí, 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.
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Ze svitavských škol
ZŠ náměstí Míru

MŠ Čs. armády

Den otevřených dveří
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, rádi vás
přivítáme ve čtvrtek 16. dubna 2020 v době
od 14:30 do 16:30 hodin v naší Mateřské škole
v ulici Československé armády 9 na dni otevřených dveří.
V doprovodu našich učitelek si prohlédnete
mateřskou školu a seznámíte se s jejím vzdělávacím programem „Pojďte si s námi hrát“.
Marie Havířová
Těšíme se na vás.

Obchodní akademie

praktické využití. Třeba deváťáci z „áčka“, kteří
se shodli na tom, že absolventské mikiny z katalogů jsou většinou nudné a jejich motivy
„ohrané“ a stále se opakující, a rozhodli se, že
si vyrobí mikinu vlastní, originální. Z návrhů,
které sami vytvořili, nakonec vybrali ten, který
se většině z nich líbil nejvíc, a pustili se do práce. Grafický návrh byl zpracován pomocí vektorového editoru a odeslán do řezacího plotru,
kde z nažehlovací folie vznikl požadovaný polotovar.
Za pomoci nažehlovacího lisu byla folie přenesena na textil, následovaly dočišťovací práce.
No a „voilà“, mikina byla hotová! Povedlo se,
co říkáte?
Žáci mohou využívat i jiné technologie, které
„Felberka“ vlastní, např. laserovou gravírovačku
nebo sítotiskový karusel.
Jana Pazderová

MŠ Svitavy-Lačnov

Jak u nás sportujeme
Naše škola se může pochlubit mimo jiné propracovaným rozvojem sportovních dovedností našich žáků. V březnu naši basketbalisté porazili všechny svitavské soupeře a postoupili
do okresního kola soutěže.
Velkou radost nám dělají i naši volnolezci,
pravidelně využívající stěnu v hale Na Střelnici.
V březnu se úspěšně zúčastnili pardubického
Boulder poháru.
Jedním z vrcholů sportovní přípravy je lyžařský výcvikový kurz, který letos proběhl
v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách. Účastnili se ho i členové redakce naší školní televize,
mohli jsme tak nabídnout reportážní zpravodajství přímo z průběhu kurzu.
Dále se účastníme Sazka Olympijského víceboje. Velkou výhodou také je, že naši žáci
mohou v běžných hodinách tělocviku využívat
sportovní halu Šapitó.
Jakub Velecký

Gymnázium Svitavy
Stalo se u nás
Žáci obchodní akademie prošli v posledních
dvou měsících úspěšně dvěma velkými
soutěžemi. Jeden tým zvítězil v okresním kole
soutěže „Finanční gramotnost“ a v krajském
kole skončil na 2. místě. Ještě větší radost nejen
pedagogům školy udělal tříčlenný tým 4. A
ve složení I. Hrušková, V. Jarmer a M. Zouhar
v celostátním finále prestižní středoškolské soutěže „Účetní tým 2020“. Po vítězství v krajském
kole se dostal do finále soutěže v prostorách
Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
v Praze. Absolvoval tři soutěžní části. V té první
museli zpracovat případovou studii na účtování agend dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a časové rozlišení, účetní
uzávěrka a závěrka. Druhá a třetí část byla vyřazovací a probíhala formou soutěže „Riskuj“.
Tým svitavské obchodní akademie postupoval
všemi koly a nakonec se v superfinále umístil
na druhém místě.
Šárka Sauerová

ZŠ Felberova
I takové věci vznikají v moderní
polytechnické učebně
Stroje, kterými je učebna vybavena, neslouží
žákům pouze ve výuce. Našli pro ně i další

Prohlédli jste si naši školku
V březnu proběhl v lačnovské školce Den otevřených dveří. Rodiče a veřejnost měli možnost
navštívit naši školku, prohlédnout si společné
prostory a také se seznámit s prací v centrech
aktivit.
Celý týden byl tematicky zaměřen na knihu
a vše, co je s ní spojené. Centra aktivit nabízela
velké množství činností. Děti si mohly vyrobit
svou vlastní knihu, záložky do knihy, hrály si
s písmenky a se slovy, prohlížely si různé encyklopedie a dětské obrázkové knihy a společně
jsme vnímali krásu mateřského jazyka. Jako
zpestření si každé z dětí doneslo do školy svoji
nejoblíbenější knihu, kterou ukázalo ostatním
a seznámilo děti s jejím obsahem. Ostatní děti
se díky tomu dozvěděly o nových příbězích a inspirovalo je to k přečtení těchto příběhů s rodiči. Navštívili jsme také městskou knihovnu
ve Svitavách, kde byly děti seznámeny s tím, jak
se vyrábějí knihy a měly možnost si mnoho
z nich prohlédnout.
Kristýna Benešová

Aktuálně z gymnázia
• žákyně kvarty T. Hájková zvítězila v okresním
kole fyzikální olympiády a postoupila
do krajského kola soutěže. Stala se navíc
úspěšnou řešitelkou,
• žáci sekundy gymnázia absolvovali v únoru
lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích a žáci
kvinty a 1. B v březnu v Herlíkovicích,
• kromě učitelské a žákovské knihovny zřídilo
před několika lety gymnázium také anglo-americkou knihovnu, která nyní disponuje
několika sty knížek, beletrie v originále v různých úrovních, publikací, studijních materiálů k maturitě nebo jazykovým zkouškám,
knížek, které žáci využívají k dalšímu růstu
jazykových dovedností v angličtině. Na přelomu roku škola uspořádala sbírku na nákup
nových knih, od dárců a sponzorů bylo vybráno přes 13 tisíc korun.
Milan Báča
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ZŠ Svitavy-Lačnov

Nový projekt Modré školy
Abeceda peněz je vzdělávací program zaměřený na finanční gramotnost žáků 1. stupně. Hravou formou připravuje děti na život, ve kterém
hrají peníze velkou roli. Zdokonaluje týmovou
spolupráci a kreativní myšlení, podporuje klíčové dovednosti dětí a rozvíjí je.
V Abecedě peněz děti založí svoji firmu, rozdělí si funkce a vymyslí svůj vlastní podnikatelský
plán, který uskuteční a tím vydělají peníze
na splnění svého přání.
Během projektu žáci navštíví pobočku České
spořitelny a seznámí se s jejím zázemím za přepážkou. Během dalších týdnů děti ve spolupráci s rodiči a učiteli vyrobí řadu výrobků a vše
vyvrcholí jejich prodejem v prostorách České
spořitelny. Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení, sazeničky rostlin, výrobky z textilu
i keramiky.
Jarmark Modrásků z lačnovské školy proběhne
letos 20. 5. ve svitavské spořitelně a všechny
zájemce srdečně zveme! Hana Honzírková

MŠ Milady Horákové

Člověk a les
Začátkem března se děti z naší mateřské školy
zúčastnily okresní chovatelské přehlídky Okresního mysliveckého spolku Svitavy a Spolku
myslivců Boršov, kde se seznámily formou zážitkového učení s krásami a tajemstvím myslivosti v oblasti trubačství, kynologie, sokolnictví
a mysliveckých trofejí vysoké zvěře. Za zorganizování výletu děkujeme vedoucímu odboru
životního prostředí MěÚ Svitavy panu Marku
Antošovi.
Jana Vaverková

Projektový den
Voděnka a kapička
Dne 4. března se děti zúčastnily environmentálního programu s názvem Voděnka a kapička.
Programem provázela vodní víla, která je hravou formou seznámila s různými vodními biotopy, koloběhem vody v přírodě.
Děti poznávaly ekosystém rybníka, rostliny a živo-

čichy, kteří se zde vyskytují. Získávaly povědomí
o tom, že voda skrývá různá nebezpečí, poznávaly pravidla, kterými je třeba se řídit v blízkosti
vodních ploch a toků. Učily se, že vodou je třeba
šetřit. Na závěr si vyrobily vážku z ovčí vlny. Program byl postavený hlavně na zážitcích, ne pouze na znalostech a vědomostech. Využíval prvky
pohádky, divadla, rozvíjel manuální zručnost
dětí.
Petra Nováková

atraktivní se zapojením všech smyslů. Rozvíjejí u nich komunikační dovednosti, tvořivost,
aktivitu a fantazii.
Alena Hladíková

MŠ Sokolovská

ZŠ Sokolovská

Sebeobrana u dětí
už v předškolním věku

Hoblice na Pražské se těší
velké oblibě
Nedávno jsme mohli díky příspěvku ve výši
25 000 Kč od spol. SCHAEFFLER dovybavit
naši Tvořivě badatelskou učebnu na Pražské
nářadím, dílenskými stroji a materiálem pro
ruční obrábění, zejména dřeva.
Na strojích vyučující připravují polotovary, které naši nejmladší žáci dále zpracovávají, a pronikají tak do tajů základních způsobů ručního
obrábění. I děti z MŠ si přijdou na své v rámci
tvořivě-badatelských dílen „Když děti učí děti“,
v nichž budou poznávat jednotlivé nástroje
a vyzkoušejí si jednoduché pracovní postupy.
První dvě takovéto dílny pro svitavské MŠ již
proběhly. Děti si vyzkoušely řezání, rašplování,
vrtání a broušení. Svá dílka si pak pyšně odnášely domů.
Možná nám z některých vyrůstají budoucí řemeslníci, kteří jsou v dnešní době na trhu práce
„nedostatkovým zbožím“. Každopádně manuální zručnost bude čím dál více ceněná v různých profesích.
Petra Andresová

Speciální základní a střední škola
Příroda všemi smysly
V současné době probíhají ve Speciální základní škole a střední škole Svitavy projektové dny
na téma příroda a její ochrana. Jedná se o vzájemnou spolupráci pedagoga školy a odborníka z praxe, kdy oba připravují výuku hravou,
zábavnou formou. Témata jako ekologie, canisterapie, volně žijící zvířata, se prolínají celým dnem. Zvolené činnosti jsou pro žáky

Minulý měsíc se předškoláci a děti 1.–3. tříd
z Pražské zúčastnily v hale kurzu „Zásady bezpečného chování k cizím lidem a sebeobrana“.
Motivací byly klasické pohádky, ve kterých děti
hledaly skrytá nebezpečí přenesená do reálného života. Děti zkoušely modelové situace v pohybové hře Tom a Jerry.
Nejdůležitější zásadou, kterou si vyzkoušely,
bylo hlasité volání o pomoc a pak samotný
útěk do bezpečí.
Lektoři využívali množství pomůcek, např.
chráničů, maket k nácviku různých druhů kopání, ale i škrábání do obličeje potenciálního
násilníka. Děti hry a nácvik prožívaly naplno.
Děkujeme lektorům z Akademie reálné obrany
Bc. R. Zatloukalovi a M. Daňkové za skvělou
přípravu.
Markéta Patrasová

ZŠ Riegrova
Přírodovědný triangl
Letošní aktivity ke Dni Země jsme zaměřili také
na předškoláky v MŠ. První část třídílné série
máme za sebou v podobě MINIZOO. V tělocvičně žáci malým dětem představovali své
domácí mazlíčky – a rozhodně nešlo jen o ty
„běžné“.
K vidění byla i krajta, velký papoušek, velké
suchozemské želvy i švábi. Druhou částí bude
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návštěva mateřinek v Koutku živé přírody Svitavy, kterou vede náš velmi zapálený žák.
Ukáže dětem zvířata, která doma chová
a do tělocvičny se nevešla. Třetí setkání je
určeno (nejen) předškolákům s jejich rodiči
a uskuteční se 7. 4. 2020 od 16 hodin ve škole. Odpoledne jsme pojmenovali HOKUSY
– POKUSY.
Přijďte se pobavit i něčemu přiučit. Čekají
na vás fyzikální a chemické pokusy, objevování
s mikroskopem i nahlédnutí do lidského těla.
Přírodovědné jaro vyvrcholí pak Ekojarmarkem
24. dubna od 9 do 12 hodin, kde se děti „vyřádí“ v tematických dílničkách. Milena Baťková
18. / sobota / 10:00–12:00 / Základní škola
Svitavy, Riegrova 4

Drátování
Poplatek: 50 Kč na materiál. Účast hlaste předem na e-mail prazanova@riegrovka.cz

MŠ Větrná a MŠ Úvoz

Roidlová a Ludmila Nahodilová 1. místo
s postupem do krajského kola a ve hře
na violoncello Magdalena Ingrová 1. místo
s postupem do krajského kola. Poděkování
patří všem učitelům, kteří žáky připravili.
Renata Pechancová

SOU Svitavy
Hledáme učitele
Hledáme do našeho týmu učitele matematiky,
fyziky a informatiky. V případě zájmu nám napište na e-mail:cebakovav@sousvitavy.cz.
Alice Štrajtová Štefková

Den otevřených dveří
Srdečně zveme děti a jejich zákonné zástupce
na den otevřených dveří v Mateřské škole Svitavy, Větrná 11, a odloučeném pracovišti Úvoz
1, který se bude konat v úterý 21. dubna 2020
v době od 15:00 do 16:30 hodin. Za účasti pedagogických pracovnic si budete moci prohlédnout prostředí školy. Seznámíte se s jejím vzdělávacím programem a rádi zodpovíme vaše
dotazy. Přijďte si za námi pohrát. Těšíme se
na Vás!
Jana Hrubá

Základní umělecká škola

MAP II

gramotnost, zvyšuje odbornost pedagogů, napomáhá rozvoji škol a pořádá mnoho akcí pro
nadané děti nejen v oblasti polytechniky.
Dobrým příkladem jsou dvě pracovní setkání
pro děti ze Svitav a okolí, které jsme uspořádali na přelomu roku. Cílem bylo vyrobit malou
dřevěnou loutku se svítícíma očima. Žáci se
nejdříve sešli v základní škole na náměstí, kde
se naučili na počítačích metodu 3D modelování. Potom každý samostatně vytvořil originální
hlavičku loutky podle své fantazie, která se následně vytiskla na školní 3D tiskárně.
Druhý workshop se odehrával v dílnách městského muzea. Žáci si tam vzali své polotovary
hlaviček a pod vedením zkušených lektorů je
dotvořili a vlastnoručně osadili elektrotechnikou. Také si museli smontovat funkční tělo loutky ze dřeva a celou loutkou spojit a rozpohybovat. Bylo to fantastické dobrodružství
a nádherná tvůrčí práce. Děti si své výtvory
odnesly do školy, kde mohou pokračovat v jejich oblékání, obarvení a celkovém dotvoření.
Příště bude zase střípek z další aktivity MAP.
Jakub Velecký

Jistě jste již ve svitavských médiích zaznamenali tuto zkratku. Znamená Místní akční plán
vzdělávání, v pořadí již druhý. A pokud máte
děti školou povinné, tak věřte, že díky tomuto
projektu se ve svitavském školství děje spousta
zajímavých věcí. MAP II a Implementace MAP
ORP Svitavy je projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podporuje čtenářskou gramotnost ve spolupráci
s městskou knihovnou, rozvíjí matematickou

Zúčastnili jsme se soutěží
Pěvecká soutěž Svitavský slavík organizovaná
ZUŠ Svitavy proběhla za velkého zájmu veřejnosti. Přihlásilo se přes 60 zájemců ze Svitav
a širokého okolí. Finále se konalo 25. 2. ve Fabrice. Svitavským slavíkem pro rok 2020 se stal
Štěpán Maruš, Svitavským slavíčkem Markéta
Stečínská a cenu diváků si odnesla Dominika
Lerchová. Finálový večer obohatila vystoupení
finalistů z minulých let, mimo jiné i začínající
skupiny What about us, ve které zpívá Jakub
Pokorný ze Svitav.
Žáci a učitelé ZUŠ Svitavy úspěšně prezentovali
výsledky své práce na oborových soutěžích.
V celostátní výtvarné soutěži „Zdravá nemocná
příroda“ získaly Denisa Burešová 1. místo,
Tereza Novotná 3. místo a Klára Vaverová se
umístila mezi finalisty. V soutěžích ZUŠ,
v okresním kole hry na kytaru získaly Kristýna
Lipenská a Barbora Janků 1. místa. Ve hře
na housle Anežka Kopecká 1. místo, Viktorie

Inzerujte v tomto
zpravodaji.
Oslovte tak vaše budoucí
zákazníky, zaměstnance...
Distribuce 7 800 ks výtisků zdarma
do všech domácností ve Svitavách.
724 365 447, noviny@svitavy.cz
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Kufr plný knih
Již druhým rokem realizujeme v Městské
knihovně ve Svitavách v rámci MAP II a Implementace ORP Svitavy projekt Proměna knihovny na kreativní a vzdělávací centrum, jehož
část se týká podpory čtenářské gramotnosti.
Uvedený projekt je zacílený na předčtenářskou
gramotnost v MŠ, na počáteční čtení na nižším
stupni ZŠ a na čtenářství na druhém stupni ZŠ.
Sestává z jednotlivých částí, jimiž jsou kluby
pro nejmenší, fantasy klub a filmový klub pro
náctileté, podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě z aktivity zvané Kufr plný knih. A protože se projekt
pomalu blíží k polovině svého trvání, rádi bychom vás pozvali na jeho společné průběžné
hodnocení.
Ve středu 22. 4. 2020 ve 14 hod bychom
rádi pozvali do knihovny pedagogy, kteří byli
do aktivity zapojeni, a celý projekt bychom
jim rádi připomněli/představili a blíže je seznámili s jednotlivými probíhajícími aktivitami
a také s prvním oficiálním výstupem v podobě
bakalářské práce, kterou by prezentoval její
autor, Štěpán Pelz. Od 16 hod bychom chtěli
pozvat vás, rodiče a děti, kteří jste se už pro-

jektu zúčastnili nebo o něm slyšeli a rádi byste se o něm dozvěděli něco bližšího. Velmi
bychom ocenili sdílení zkušeností dětí, rodičů,
učitelů a knihovníků, připomínky i náměty
na další společnou práci.Po dobu trvání našeho setkání by na dětském oddělení knihovny zároveň probíhala výstava knih, které jsou
dětem v rámci projektu dle jejich věkové kategorie nabízeny. Těšíme se na vaši účast!
Malé občerstvení zajištěno.
Marta Bauerová, Kateřina Stündlová

Provoz městské
knihovny
Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky je Městská knihovna ve Svitavách od 13. 3. 2020 uzavřena do odvolání,
minimálně na dobu 30 dní. Všechny výpůjčky
jsou automaticky prodlouženy do 4. května.
Je také pozastaveno generování upomínek.
Vaše dříve vzniklé finanční závazky vůči knihovně (neuhrazené dřívější upomínky, registrační
poplatek, rezervace) však platí i nadále. Rezer-

vované a zamluvené knihy si můžete vyzvednout, až bude knihovna otevřena. Služba „zabookuj“ je v současné době pozastavena.
Knihy vrátíte až po otevření knihovny, bibliobox před Fabrikou je také dočasně uzavřen.
Připomínáme, že máte možnost půjčovat si e-knihy. Pravidla půjčování najdete na našich
webových stránkách. Díky této službě máte
přístup k nejnovějším titulům ze současné produkce českých nakladatelů.
Studenti mohou využívat databáze s povinnou četbou, např. www.databazeknih.cz
nebo sbírku „Povinná četba“ v Digitální
knihovně MZK
www.digitalniknihovna.cz/mzk
Městská knihovna ve Svitavách je nově
zapojena do Centrálního portálu knihoven
(knihovny.cz), kde jsou ke stažení volně dostupné e-knihy. Všechny akce pro veřejnost
jsou do odvolání zrušené. O náhradních termínech vás budeme informovat.
Veškeré informace zodpovíme telefonicky
(461 533 295) od 7 do 13 hodin nebo emailem
(knihovna@booksy.cz). Přejeme zdraví a hodně sil!
Tým městské knihovny

Spolková činnost ve městě
Kam jet na tábor?
Vyberte si z našeho velkého přehledu
táborů, příměstských i pobytových.

Kajmánek
7. ročník pobytového tábora pro rodiče s dětmi
(bez věkového omezení) na téma
Putování s pohádkou v Krkonoších
Místo: Krkonoše – Prkenný Důl, Ubytování
u kapličky
Termín: 8. 8.–15. 8. 2020
Cena: dospělí a děti starší 7 let 4 290 Kč,
dítě od 4 do 7 let 4 190 Kč, dítě od 2 do 4 let
3 990 Kč, dítě do 2 let 690 Kč.
Uzávěrka přihlášek do 30. 4. 2020
Pavlína Šmerdová, tel.: 737 389 797,
e–mail: plavani.kajmanek@email.cz

Městské muzeum – Týden
prázdninových workshopů
Městské muzeum a galerie ve Svitavách připravuje na dny 3. – 8. srpna 2020 Týden prázdninových workshopů. Program bude probíhat
v muzejních dílnách za účasti odborného lektora vždy od 8 do 16 hodin. Přihlásit své dítě

můžete na kterýkoliv z nabízených dní, kapacita je 10 dětí. Cena jednoho celodenního
workshopu včetně oběda je 500 Kč/dítě, pouze dvoudenní fotografický je za 800 Kč/dítě.
Program: pondělí – sklářský workshop s Vladimírem Graciasem, úterý – výroba dřevěné loutky s Vojtou Hurychem, středa – točená keramika s Věrkou Coufalovou, čtvrtek – odlévání
kovů s Martinem Horkým, pátek, sobota – fotografem včera a dnes s Vladimírem Skalickým.
Určeno dětem od 8 do 15 let. Více informací
Jitka Olšánová 734 809 565 nebo lektor@muzeum.svitavy.cz.

Letní příměstský sportovní tábor
Svitavy
Připravili jsme pro vás čtyři turnusy:
1. turnus: 1. (st) – 3. (pá) července 2020
(3 dny) 1440 Kč
2. turnus: 7. (út) – 10. (pá) července 2020
(4 dny) 1920 Kč
3. turnus: 13. (po) – 17. (pá) července 2020
(5 dní) 2400 Kč
4. turnus: 20. (po) – 24. (pá) července 2020
(5 dní) 2400 Kč

V případě účasti na dvou a více turnusech
poskytujeme 10% slevu.
Informace a přihlášky: info@sportkemp.cz
nebo tel. 777153428. Více informací: www.
sportkemp.cz a facebook.com/sportkemp.

Lesní klub Napísek Kukle
Máme pro vás čtyři termíny a čtyři témata:
13. 7.–17. 7. Píseň moře (plavba po moři, téma
vody, vodních živočichů, apod.)
20. 7.–24. 7. Všechno lítá, co má peří (létání,
ptáci, da Vinci, apod.)
27. 7. – 31. 7. Mikrosvět (o přírodě a drobném
živočišném a rostlinném světě)
3. 8. – 7. 8. Sedmizemí (rytíři a víly)
Cena tábora 1400 korun (případně plus jídlo,
které je možné objednat).
Určeno pro děti 5–10 let. Přihlášky a více info
na lesniklubnapisek@gmail.com.

Bonanza Vendolí, z. ú.
Každoročně pořádá letní pobytové a příměstské tábory.
Co se týče pobytových táborů, v letošním roce
jsou naplánované dva turnusy týdenních poby-
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TOM 20801 Brontíci – Kluci a holky
od Bobří řeky.

tových táborů pro veřejnost, a to v termínech
27. 7.–1. 8. 2020 a 10. 8.–15. 8. 2020. Za zmínku stojí i náš čtrnáctidenní pobytový tábor pro
děti z OSPOD, který je primárně určen pro děti
v péči svitavského OSPOD. Tento tábor bude
probíhat od 12. 7. do 25. 7. 2020. Všechny pobytové tábory se uskuteční na našem statku
ve Vendolí – Vendolí 18, 569 14 Vendolí.
Kapacity pobytových táborů již byly naplněny.
Zastánci příměstských táborů si také přijdou
na své. Letos máme v plánu uskutečnit dva červencové a dva srpnové příměstské tábory
ve dvou našich provozovnách – v NZDM Prevence s Bonanzou ve Vendolí a v NK Díra
ve Svitavách. Pracovnice NZDM Prevence s Bonanzou plánují své příměstské tábory v termínech 6. 7.–10. 7. 2020 a 17. 8.–21. 8. 2020. NK
Díra ve Svitavách má červencový termín příměstského tábora stejný jako NZDM Prevence
s Bonanzou, tedy od 6. 7. do 10. 7. 2020, a srpnový termín příměstského tábora chystají pracovnice NK v týdnu od 10. 8. do 14. 8. 2020.
Na příměstských táborech máme volné kapacity.

Pionýrská skupina Vysočina Svitavy
Letní tábor Ostrý Kámen 10. 8.–23. 8. 2020,
Cena: 3500 Kč. Hlavní vedoucí tábora: Alena
Petrželová.
Letní tábor patří k našim tradičním činnostem.
Kdo má chuť, může se nechat přenést do dávnověku, rýžovat zlato, či dobývat severní pól
– zkrátka zažít dobrodružství, protože náš tábor je čas téměř neomezených možností.
Kontakt: alenapetrzelova@seznam.cz.

Letní cyklistický a sportovní
příměstský tábor pro kluky a holky
od 8 do 15 let
Pokud rád jezdíš na kole, trošku plaveš a občas
se i jinak hýbneš, máme pro tebe připravený
týden plný pohybu, zážitků, nových věcí z oblasti cyklistiky a triatlonu.
Předběžný program kempu:
8:00–8:45 hod
předání a sraz dětí
8:45–11:30 hod
sportování
11:30–13:30 hod oběd + odpočinek
13:30–16:00 hod sportování + svačinka
16:00–16.30 hod vyzvedávání a odchod dětí
1. turnus 6.–10. července 2020
2. turnus 13.–17. července 2020
Zázemí poskytne ZŠ ve Svitavách, kde se budeme scházet a loučit, a kde budeme mít v případě špatného počasí program v tělocvičně.
Jinak budeme co nejvíce času trávit venku (les,
hřiště, bazén, stadion….)
Cena 2.200 Kč/1 turnus zahrnuje: sportovní
program pod vedením kvalifikovaných trenérů,

ranní a odpolední hlídání, stravování (oběd,
odpolední svačinka), pitný režim, vstup sportoviště, úrazové pojištění, drobné ceny do soutěží, upomínkový dárek. Při účasti na obou
turnusech je cena 4.200 Kč.
Přihlášky a info: pro více informací a poslání
přihlášky pište na email ladkamarkova@gmail.
com nebo volejte 724 606 314.

Středisko volného času Svitavy v letošním roce připravilo tyto táborové akce:
pobytový letní tábor ve Svratouchu – v termínu
26. 7.–7. 8., tématem tábora jsou:
SPASITELÉ VESMÍRU A PLANETY
(obsazeno)
Dále rozšířilo nabídku na příměstské letní tábory, a to na 10 turnusů. Příměstského tábora
se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 13 let.
Příměstský tábor povedou zkušení pedagogové, kteří zajistí bohatý program pro vaše děti.
Letní příměstský tábor I. SPORTOVNÍ,
13. 7.–17. 7.2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor II. SPORTOVNÍ,
20. 7.–24. 7.2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor III. TURISTICKÝ,
27. 7.–31. 7.2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor IV. TANEČNÍ,
3. 8.–7. 8. 2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor V. VÝTVARNÝ
10. 8.–14. 8. 2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor VI. TÉMATICKÝ
17. 8.–21. 8. 2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor VII. VÝTVARNÝ
24.8.–28.8.2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor VIII. – SPORTOVNÍ,
13.7.–17.7.2020 (obsazeno)
Letní příměstský tábor IX. – SPORTOVNÍ,
20. 7.–24. 7. 2020 (poslední volná místa)
Letní příměstský tábor X. – TÉMATICKÝ,
17. 8.–21. 8. 2020 (obsazeno)
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.svc.svitavy.cz, kde je také možné
online přihlášení. Další informace můžete získat na e-mailové adrese: psmerdova@svitavy.
cz, tel. čísle 734 287 284.

Termín: 18. 7.–1. 8. 2020
Místo: tábor se nachází na suché louce obklopené hlubokými lesy v kouzelném údolí Bílého
potoka, nedaleko osady Šmelcovna, pod obcí
Maršov u Veverské Bítýšky.
Cena: 3800 Kč.
Termín přihlášení: do 30. 6. 2020 nebo do naplnění kapacity (60 dětí). Více info:
http://sybrontici.net nebo na 777 324 399

TOM Zálesáci Svitavy
V termínu od 2. do 15. srpna 2020 pořádá turistický oddíl letní tábor na stanové základně
nedaleko obce Pustá Rybná (část Damašek).
Cena tábora činí 3400 Kč (pro členy oddílu
TOM), 3700 Kč (pro nečleny oddílu TOM).
Prosíme, abyste přihlášky zaslali či osobně přinesli co nejdříve na adresu: Pavel Dědič, Zahradní 8, 568 02 Svitavy. Nafocenou přihlášku je
možné také zaslat na email dedic.pavel@gmail.
com. Vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky. Pokud Vám nebude do 3 dnů zaslán email či sms,
kontaktujte P. Dědiče. Všichni účastníci odevzdají při odjezdu čestné prohlášení, zdravotní průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny! Bližší informace k odjezdu a návratu budou zaslány měsíc
před konáním tábora.
Pro návštěvy rodičů je vyhrazena neděle
9. srpna 2020 v době 14.00–17.00 hodin.
Tábor je určen pro děti ve věku 7–15 let včetně.
Účastníci tábora budou ubytováni ve stanech
s podsadou po dvojicích. Součástí programu
jsou vycházky, výlety, plavání na koupališti, táborové ohně, vaření v přírodě, bivakování, soutěže,
hry, pouť a samozřejmě napínavá celotáborová
hra, tentokráte na téma Star Wars. Stravování
zajištěno. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni.

Mateřské centrum Krůček
Letní příměstské tábory s Krůčkem se konají
v 5 termínech:
1) 13. – 17. 7. Cesta kolem světa (pro děti od 6
do 12 let) vedoucí Kateřina Vařejková
2) 20.–24. 7. Kutilové (pro děti od 5 do 9 let)
vedoucí Pavlína Hörlová
3) 27. 7.–31. 7. Cesta z Pravěku (pro děti od 5
do 9 let) vedoucí Pavlína Hörlová
4) 3. 8.–8. 8. Záchranáři (pro děti od 5 do 9
let) vedoucí Kateřina Krausová
5) 10. 8.–14. 8. Pohádkové království (pro děti
od 5 do 10 let) vedoucí Kateřina Vařejková.
Jednotná cena 1 300 Kč/dítě. Sraz dětí probíhá
zpravidla mezi 7:00–8:00, vyzvedávání dětí
mezi 15:30–16:00. Stravování zajištěno (děti
potřebují pouze svou láhev). Více informací
a přihlášení dětí na: materskecentrum@kruceksvitavy.cz, tel. 737 236 152. Kapacita táborů je omezena – rozhoduje pořadí přihlášených.

Jazyková škola HelloGoodbye
English Summer Camp se uskuteční v termínu
3.–7. srpna, je určen dětem od 6 do 12 let. Cena
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je 3250 Kč. Ubytování je zajištěno v hotelu Otakar Hamry – Bystré. Anglicky se bude hovořit
od budíčku do večerky. Super zábava, strava v režimu plné penze, pojištění je v ceně. Závaznou
přihlášku prosím pošlete do 30. 4.

Nutné přihlášení předem: https://svcsvitavy.
iddm.cz/prihlaseni.

Příměstský tábor v anglickém jazyce se koná
od 10. do 14. srpna a je pro děti od 4 do 12 let.
Cena je 2300 Kč. Účastníky čeká zábava a dobrodružství, připravena bude hravá výuka
v učebnách i venku. Oběd a pojištění je v ceně.
Prosíme o závaznou přihlášku do 31. května.
Více informací poskytne Klára van Sas,
777 275 472, info@hellogoodbye.cz.

Vážení a milí příznivci Krůčku!

18. / So / SVČ Svitavy, Tramtáryje

„Ekobatoh“
Rádi byste se dozvěděli něco o upcyklaci – přeměňování odpadového materiálu, teorii zero
waste – nikdy nekončícím procesu a k tomu si
tento způsob hned vyzkoušeli výrobou batohu
z obalu? Přijďte podpořit Den Země. Pro účastníky od 8 let do 15 let bude kurz probíhat
od 10:00 – 13:00 hodin. Od 15 let a více bude
kurz probíhat od 13:00 do 16:00 hodin. Cena
300 Kč (v ceně: lektor, materiál). Nutné online
přihlášení na https://svcsvitavy.iddm.cz.

Od 13. 3. 2020 až do odvolání je Mateřské
a rodinné centrum Krůček Svitavy uzavřeno,
a to z důvodu nastalé situace ohledně šíření
koronaviru v České republice. Jednáme tak
v rámci ochrany zdraví nás všech, jak zaměstnanců, tak Vás, návštěvníků. Již zaplacené kurzovné, permanentky, uhrazené příspěvky nepropadají, aktivity budou pouze realizovány
později. Týká se to i bazárku a dalších akcí pro
veřejnost. Například akce Svitavský den dobrovolnictví bude určitě letos realizována, je zařazena do kulturního kalendáře města a je důležitou akcí pro osvětu o dobrovolnictví zejména
mezi žáky a studenty. O všech termínech Vás
budeme informovat, jakmile je budeme znát.
Přejeme všem pevné zdraví a věříme, že se brzy
uvidíme. Pro aktuální informace sledujte náš
web www.kruceksvitavy.cz a https://www.facebook.com/mckrucek.
Děkujeme za Vaše pochopení a další přízeň
a podporu.
Za tým Krůčku Kateřina Burešová

22. / St / 9:00 / Svitavský stadion
– krytá plocha pro hokejbal

Okresní kolo v hokejbalu proti
drogám I.–V. kategorie
22. / St / 14:00 / Fabrika – aula (3. podlaží)
24. / Pá / 19:00 / SVČ Tramtáryje

Buttonkový náhrdelník s naušnicemi
Šperky jsou nedílnou součástí každé ženy, proto jsme pro vás připravili kurz, kde si můžete
vyrobit originální náhrdelník s náušnicemi.
Přijďte si vyzkoušet jednoduchou práci
s buttonky do Tramtáryje. Cena 300 Kč (v ceně:
lektor, materiál) Nutné online přihlášení na https://svcsvitavy.iddm.cz.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
7.–10. 5. / Čt–Ne

ŠUMAVA – Výlet na Stezku
korunami stromů
Neuschönau v Národním parku Bavorský les,
turistika, vodní turistika na raftech do Českého
Krumlova. Celý víkend bude nabitý programem. Ubytovaní budeme v kempu u Vikinga
v chatkách, stravování bude formou plné penze. Zahájíme výletem na Stezku korunami stromů – Neuschönau v Národním parku Bavorský
les. Odtud naplánujeme trasu v oblasti Luzný.
Další den se nalodíme na rafty a z kempu sjedeme do Českého Krumlova. Pokud nebudete
chtít na rafty, můžete se do Krumlova svézt
autobusem a celý den se věnovat krásám tohoto historického města. A poslední den nás
čeká celodenní turistika. V ceně je zahrnuta
doprava autobusem, ubytování, plná penze,
zapůjčení raftů a pojištění. Bližší informace
na www.svcsvitavy.cz Cena 3390 Kč/osoba.

Bezpečnost seniorů v dopravě
Akce pořádaná autoškolou Duchek AUTO CZ,
s.r.o. a BESIPEM věnovaná bezpečnosti nejen
seniorů – řidičů, ale všech účastníků silničního
provozu. Zveme všechny svitavské seniory!
Upozorňujeme, že tato akce se bude konat
v případě, že už budou vládou povoleny hromadné akce!!!
Milena Brzoňová

čova, Mohelnice a Loštic, se žel neuskutečnil.
Důležitá je i skutečnost, kdy bude muset být
odložena členská schůze ZO KARDIO, plánovaná na 25.3. 2020. O termínu konání tohoto
jednání a případných dalších společných akcí
budeme naše členy informovat všemi možnými
formami spojení.
Přejeme si, aby nastalá situace byla s co nejmenšími následky překonána a zase jsme se
mohli setkávat se svými přáteli tak jako doposud. S přáním pevného zdraví Josef Zavřel

KLUB PŘÁTEL ESPERANTA
Čtvrtí na světové soutěži
Začátkem března jsme byli v našem esperantském klubu mile překvapeni a potěšeni. Z ústředí Celosvětového esperantského svazu přišly
výsledky soutěže krátkých filmů na téma „Moje
město, můj svaz“. Autoři filmů, kteří se umístili
do 10. místa, budou odměněni na celosvětovém
esperantském kongresu v kanadském Montrealu,
který se koná počátkem srpna letošního roku.
Film o Svitavách a Muzeu esperanta natočila při
své návštěvě v našem městě mladá ruská esperantistka Daria Slonová. Film získal na této prestižní soutěži čtvrtou cenu a s maličkou nadsázkou
můžeme říci, že díky němu jsou Svitavy známé
po celém světě. Tento krátký film můžete shlédnout na adrese: https://youtu.be/pTtQga_8ci4.
S Edoardem Nannotim besedovala Daria i s dětmi na Základní škole Svitavy, Riegrova. Další
úspěšný film zde natočila při vernisáži výstavy
na téma „Čaj, láska a svět“.
Miroslav Sýkora
14. / Út / 17:00 / Fabrika, aula

ZO KARDIO Svitavy
Užíváme si jaro
Nebývale skoro jarní počasí února bylo jedním
z hlavních důvodů, proč se v hojném počtu
sešli členové ZO KARDIO ze Svitav a Poličky
na společné vycházce z Borové do Oldříše.
Cestou jsme viděli nejen probouzející se přírodu, ale i malé přírůstky ve stádu ovcí a koz,
které jsou ještě v těchto obcích chovány.
Řada z účastníků vycházky má osobní zkušenosti a poznatky z pobývání v těchto obcích,
za jejich mládí a jinošství. O tyto, v nemalé míře
silné prožitky, se s kamarády podělili svým vyprávěním a ozřejmováním tamní historie.
Následně se uskutečnilo sportovní, nebo spíš
společenské užívání si chvil strávených dobrovolně a hlavně pospolu, při hraní kuželek v herně U klokánka.
Nemilá situace s rozšíření jakéhosi neřáda, zvaného koronavirus, zasáhlo žel nejen do našich
plánovaných akcí. Výlet, spojený s vycházkou
po Moravské Třebové, okolí hradu Mírov, do Uni-

Jak zdravé jsou vaše cévy
Přednáška Mgr. Martina Forejta, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno. Vstup volný.
15.–16. / St–Čt / 9:00–17:00 / Fabrika, sál

Charitativní bazar
Ve středu 15. příjem dárků, ve čtvrtek 16. prodej dárků. Výtěžek a dárky pro sociální výpomoc, nemocné děti a azylové domy. Organizační zajištění: Marie Eva Mahrová.
Zdravotní cvičení s prvky jógy nejen pro ženy
se koná každý čtvrtek od 10 do 11.30 hodin
v tělocvičně jógy v ulici Milady Horákové č. 16.

Jeseníky–květen 2020
Klub Vertebro při OOSPCCH ve Svitavách pořádá ve dnech 5. až 10. května rekondiční pobyt v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad
Desnou a v lázních Velké Losiny. Bližší informace a přihlášky do 20. 4. u předsedkyně Marie
Evy Mahrové (736 509 837) a hospodářky Evy
Tiché (776 142 01).
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Svitavští světáci – 20. díl
Jeho revírem není dálnice, ale sportovní haly, stadiony, bazény, hory i voda vhodná k potápění. Řeč je o Lubomíru Kocourkovi, jehož záběr je skutečně široký: umí a učí florbal, rovněž
plavání, běhá sám i s pejsky, potápí se a jezdí na kole. Od narození žije ve Svitavách, studuje
trenérství na FTVS v Praze a jako jediný Čech trénoval florbal ve finském klubu Classic Tampere.

dý den. Protože chcete. Protože vás to baví.
Mám-li rád sport, nemusím hrát každý den florbal, ale jdu si i zaběhat, zaplavat, zahrát tenis…
Zkrátka tady chybí aktivní regenerace, což sezení na gauči rozhodně není. Někdy cítím, že nám
chybí mentalita chtít něco dokázat, některým
hráčům je třeba jedno, jak zápas skončí…“
Jak jste s Finy vycházel po lidské stránce?
„Jsou to Seveřani, nejdříve studení… ale
když jim ukážete, že něco umíte, máte zkušenosti, žijete pro danou věc, roztají. Dnes už
mám ve Finsku přátele. A často mi nabízejí, ať
tam jdu trénovat. Finové nemají problém vzít
lidi mezi sebe, sdílet informace, naopak, rádi je
nabídnou a ještě vás podporují. Neuměl jsem
si představit, že budu někdy vtipkovat v angličtině s Finama v sauně…“ (smích)

Který sport byl úplně první?
„Florbal. Jako kluci jsme všichni po škole
chodili hrát hokej, fotbal, dělali atletiku
a od hokeje je k florbalu blízko, každej malej
kluk chce být hokejista. V roce 1995 byl založen
florbalový tým, který do té doby ve Svitavách
nebyl, tehdy byl florbal v Čechách v plenkách.
Svitavský klub je tak jedním z nejstarších. Léta
jsem aktivně hrál a když v roce 2001 vznikl
i ženský tým, nabídli mi trénování. A to byl začátek mé sólové trenérské kariéry.“
Jak Vaše florbalové působení pokračovalo?
„Holky začaly hrát hned vyšší soutěž, tehdy
nebylo tolik ženských kategorií, dostaly se
do nejvyšší soutěže, dvě hráčky dokonce
do ženské reprezentace a já se stal asistentem
trenéra ženské reprezentace. V roce 2007 byly
české ženy na mistrovství světa v Dánsku páté,
svitavský tým skončil na 9. místě v nejvyšší sou-

těži, v níž tehdy Svitavy byly nejmenším městem! Talenty se pak ze Svitav rozutekly do světa,
což bylo dobře vzhledem ke studijním podmínkám pro mladé hráčky. Vysokou soutěž jsme tu
udrželi dva roky, a já se stěhoval do Liberce
za extraligou. Po roce a půl jsem tam ukončil
angažmá a vrátil se zase do Svitav. V roce 2010
jsem se stal trenérem svitavských mužů
a po třech letech jsme postoupili do první ligy.“
Trénoval jste také ve Finsku.
„Po trénování žen jsem chtěl prostě změnu,
trénovat chlapy. Dostal jsem nabídku na místo
hlavního trenéra a metodika krajského tréninkového centra mládeže v Jihlavě. A právě ve spolupráci s jihlavskou Duklou jsem zamířil do Finska. Jezdím tam stále, teď už na přátelské bázi,
v Čechách už florbal netrénuju, ale v Tampere
vždy, když tam přijedu, tak ano. Jsem jediný
Čech, který kdy trénoval v Classic Tampere,
a dodnes žasnu, že mě chtějí. Byl a je to zážitek.“
Je rozdíl mezi českým a finským přístupem
ke sportu?
„Jejich přístup je jiný, mentalita národů je
odlišná. My jsme trochu Švejkové, máme ze
spousty věcí legraci, neumíme dotáhnout věci
do konce. Na druhou stranu jsme kreativní,
pořád vymýšlíme něco nového, jak věcem
uhnout nebo se ulejt. Finové jsou seriozní detailisté, naplno se přizpůsobují tomu, co dělají.
Rodiče vozí děti na tréninky i dvacet či třicet
kilometrů daleko a přijde jim to běžné. Pokud
se něčemu věnují, tak naplno, výlety, oslavy,
návštěvy jdou stranou nebo se naplánují na jindy. Ve Finsku neexistuje, že dítě nepřijde na trénink nebo na zápas proto, že jede na návštěvu
či nákupy.“
Co by tedy Češi měli dělat jinak?
„Když to, co děláte, máte rád, děláte to kaž-

Vyučujete i plavání.
„Nejvíc zmůže pozitivní motivace. Vyučujeme školky i školy, máme kurzy pro dospělé
a právě u nich jsme v poslední době zaznamenali nárůst zájmu. U dětí je to samozřejmě výuka hrou. Říkáme jim, že nevadí, když něco
neumějí, nám instruktorům vadí, když se nesnaží. A důležité je, aby dobře, pozitivně, motivovali své potomky i rodiče, rozhodně ne
ve stylu ´neutop se´ nebo ´no tak se neboj´, ale
´vždyť už něco umíš, tak se snaž, trénuj a ono
to půjde, za týden, za měsíc...´ Měli bychom se
naučit nedávat dětem všechno zadarmo, nekupovat jim spoustu hraček, vše za ně obstarat.
Měli bychom nazývat věci pravými jmény, ne je
stále opečovávat, ale pomalu je připravovat
na realitu, na život, který se s nimi taky vždycky
mazlit nebude.“
Jaké podmínky pro sport jsou ve Svitavách?
„Skvělé! Vážně. Myslím, že jsem toho zažil
a prošel docela dost, v Čechách i ve světě.
Máme se ve Svitavách opravdu dobře, máme
spoustu dobrého zázemí, novou halu, krásnej
stadion, sportovní halu. Třeba Jihlava, na to, jak
je to velké město, tak super zázemí nemá. Navíc je tu všechno blízko.“
Před časem jste zařadil do života i běhání.
„To je peklo. Ale při běhání vypínám hlavu,
nejlepší droga je endorfin. K běhání jsem se
dostal náhodou. Vždycky jsem chtěl pejska
a po svém návratu do Svitav jsem si pořídil švýcarského ovčáka. Chtěl jsem s ním sportovat
a zjišťoval jsem, co lze se psem dělat. A tak jsem
se dostal k závodům dog-trekkingu, první závod jsme s Boothem běželi před čtyřmi lety.
První závod jsem trochu propálil, vzal jsem si
na záda velkou zátěž, přišel do cíle s velkými
puchýři a řekl jsem, že tohle už nikdy.“
A tak jste se stal v roce 2019 mistrem České
republiky v dog-trekkingu long.
(smích)“Ano, s Boothem. Od loňska máme
z útulku ještě huskyho Gorra, ten trošku zlobí,
puberťák, ale už se zlepšil. S ním chci letos taky
zkusit závod. Ale hlavně musím trénovat sám, ty
kilometry se samy neuběhnou. Při závodě mám
pejska přivázaného na speciálním pásu před
sebou i vedle sebe. Závody mívají od 90 kilometrů více, letošní první bude dlouhý 140. Ale ne-
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mám zájem obhajovat titul. Od běhání se psy
jsem se dostal k běhání svému a k lidem, kteří
vědí, co a jak, dali mi tipy na oblečení, vybavení,
know-how. Nedávno jsem se stal členem týmu
Runsport.cz, od nichž dostávám super oblečení
a vybavení na běhání. Není totiž špatné počasí,
jen špatné oblečení. Běhám i v zahraničí, je to
často pocta dostat se na startovní listinu s lidmi,
už mají ve světě běhu své renomé.“
Když běžíte se psem, o koho se bojíte víc?
„O psa. On neumí říct, pokud se něco děje.
Může mít něco na packách, může přijít problém s klouby, cokoliv. Nejdůležitější je dorazit
ve zdraví. Kdyby to bylo nutné, přeruším kvůli
němu závod.“
Užívá si Booth závody?
(úsměv)„Nevím, jestli úplně užívá…ale když
doběhneme, já jsem šťastnej, že se můžu zastavit, jít do sprchy, a on jde lovit fenky. Navíc dostává maso, psí čokoládu, prostě mu kompenzuju závod v jídle. Od doby, co závodíme,
dáváme granule jen jako přílohu, hlavním krmivem je syrové maso, přidáváme doplňky
na klouby, zeleninu.“
Je pro vás důležitější zážitek než výsledek?
„Určitě. První věc je, že mě to musí bavit.
Trénink je dřina, možná to je už jakýsi masochismus, a když mě něco nebaví, nebudu to dělat.
Kdo sport miluje, bude to dělat každý den, já
se snažím trénovat denně. Snažím se, abych
během týdne uběhl 100 kilometrů, v zimě chodím na spinning, pak už vše venku včetně kola.
Nejsilnější sval v těle je totiž mozek. A když
mozek poručí, všechno jde.“
Do vašeho záběru patří i potápění.
„Potápím se dlouho, mám spoustu licencí
včetně těch pro technické potápěče, můžu se
potápět pod ledem. Člověk se nesmí bát vody,
musí si to užívat, získat zkušenosti. Potápění je
zábava, relaxace.“
Který je sportů je Vaší srdeční záležitostí?
„Mám různá období. Dříve to byl florbal,
teď je to běhání. Ale záleží na situaci.“
Co máte v hledáčku dál?
„V létě se chystám uběhnout ve slovenských
Karpatech závod dlouhý 210 kilometrů. Je tam
obrovský převýšení, ale to bych chtěl dokázat.
Pak bych rád vícedenní ultramaratony v zahraniční. Rád bych absolvoval s pejsky Šediváčkův
long, a to na běžkách nebo poběžíme. A láká
mě sever, chtěl bych se aspoň podívat na nejtěžší psí závod na světě Iditarod na Aljašce.“
Petra Soukupová
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Seriál: Naše nulítky (3)

Vážení a milí čtenáři Našeho města,
ve čtvrtek 12. března jsme do Svitav přivezli auto plné nádherných obrazů akademické
malířky Jitky Štenclové. Společně s autorkou
jsme začali ihned výstavu instalovat, skončili
jsme v pátek večer. To už jsme ale věděli, že
muzea a galerie budou na dobu neurčitou veřejnosti uzavřena... A tak jsme šampaňské
na zdar výstavy bouchli pouze za přítomnosti
vždy usměvavé autorky Jitky Štenclové, jejího
manžela Cyrila Höschla a zaměstnanců.
Ale protože si myslím, že obrazy Jitky
Štenclové dokáží předávat radost ze života
a neskutečnou energii, které je právě v této
době moc potřeba, ráda bych se o zážitky
z této výstavy s Vámi podělila. Se svolením malířky i režiséra Jana Mudry zveřejňuji na tomto
místě odkaz na medailonek Jitky Štenclové
a také pár fotografií z právě probíhající, i když
prozatím pro veřejnost nepřístupné výstavy
ve Svitavách. Najdete ho na webových stránkách svitavského muzea. Svitavská televize
natočila virtuální prohlídku výstavy s rozhovo-

rem s autorkou. Zhlédnout ji můžete ve vysílání místní televize nebo na YouTube. Snad
dobrou zprávy pro ty, kteří chtějí být v kontaktu s naším muzeem, je, že jsme vytvořili muzejní YouTube, do které budeme vkládat nejen
aktuální výstavy, ale i další zajímavé informace
o dění v muzeu.
Buďme k sobě v této době ohleduplní
a slušní, snažme se pomáhat si. A věřme, že se
brzy vše v dobré obrátí a my se opět začneme
potkávat. Na výstavách, v divadle, na koncertech, na náměstí.
Blanka Čuhelová

Fotografie z výstavy
Jitky Štenclové

Youtube: Portrét
Jitky Štenclové

23. / Čt / 18:30 / městská knihovna
Spisovatelé do knihoven

Jonáš Zbořil
Jonáš Zbořil je básník, rozhlasový redaktor
a hudebník. Vystudoval češtinu a angličtinu
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Časopisecky poprvé publikoval v roce 2007, později se jeho texty objevily například v časopisu
Host, Tvar, v antologii Nejlepší české básně
2009. Za básnický debut Podolí (2013) byl nominován na Cenu Jiřího Ortena a Literu pro
objev roku v rámci cen Magnesia Litera 2014.
Působí na Rádiu Wave, kde moderuje pořady
On Air, Startér a literární pořad Liberatura

(s Karolínou Demelovou). Kromě psaní se věnuje hudbě, hraje s několika kapelami.

Burza knih
V týdnu od 27. dubna do 30. dubna proběhne v pasáži multifunkčního centra Fabrika
burza vyřazených knih.

Možná si někdo vzpomene, že po skončení
války bylo možné ve svitavských ulicích potkat
řádové bratry v černých řeholních tunikách.
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, známá
spíše jako redemptoristé, spojila svůj osud se
Svitavami. Tedy, abychom byli korektní: se Čtyřiceti Lány. Kongregace byla založena roku
1732, v Čechách se poprvé objevila roku 1855,
a to v nedalekém Koclířově. Protože se bratři
věnovali misijní činnosti s důrazem na lidovou
zbožnost, starali se o poutní místa, pečovali
o chudé, padlo rozhodnutí, aby svůj klášter
přestěhovali blíže k většímu městu se železnicí.
Svitavy za starostování Johanna Budiga neměly vhodné pozemky (a nutno říci, že nebyly ani
aktivní kongregaci pomoci), našli redemptoristé své sídlo ve Čtyřiceti Lánech. Na samotném
rozhraní obou obcí byl 23. září 1894 položen
základní kámen řádového domu s kostelem sv.
Josefa. O dva roky později mohla být tato červeně zářící dominanta vysvěcena.
Bylo by sice zajímavé psát o historii stavby,
ale Svitavské nulítky nás směřují do doby temna roku 1950. Přesně před sedmdesáti lety,
v noci z 13. na 14. dubna, začala tzv. „Akce K“.
Předehrou k tomuto násilnému a nezákonnému aktu byl začátkem roku 1950 monstrproces
„Machalka a spol.“, v němž bylo obviněno 10
řeholníků (mezi nimi dva redemptoristé) ze
špionážní činnosti ve prospěch Vatikánu. Následovaly dlouholeté tresty, jeden na doživotí.
Proces měl před veřejností odůvodnit komunisty zamýšlené rušení mužských klášterů.
O půlnoci 14. dubna 1950 obklopily svitavský klášter příslušníci StB ruku v ruce s kolaborantským Státním úřadem církevním. Každého
redemptoristu hlídal ozbrojenec, další prohledávali klášter a kostel, zahrady, včetně protější
prádelny. Utéci bylo nemožné. Bratři byli izolováni a během noci nakládáni do aut a odváženi neznámo kam. Povětšinou do internačního
lágru na Horu Matky Boží u Králík, někteří
skončili na služebně StB v Brně. Kostel sv. Josefa připadl svitavské farnosti, z kláštera měly
být dokonce zřízeny i garáže, ale budovu dostala nemocnice, v redemptoristické prádelně
dnes má své sídlo Charita Svitavy.
Svědectví o přítomnosti redemptoristů
ve městě podává jen kousek hřbitova se sochou Krista – Vykupitele s řádovými hroby.
A řeholní tunika a několik desítek fotografií
ve sbírkách muzea.
Radoslav Fikejz
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Michal Paclík v zaujetí motorsportu

Tenisté byli výborní

Svitavský pilot stáje M-Racing Michal
Paclík se loni pustil do své první sezóny.
K jeho výkonům na dráze mu dobře sloužil
prototyp Norma Honda, dvoulitrové náčiní,
ale rozhodně ne pomalé.

Na přeborech východních Čech, které se
konaly v lednu a únoru 2020, obsadili svitavští
tenisté přední pozice. Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii babytenis – chlapci (do 9 let)
David Gerišer, který v Chrudimi jednoznačně
vyhrál. Natálie Škorpíková obsadila mezi dívkami do 9 let ve Dvoře Králové 5. místo. V kategorii minitenis (do 7 let) se přebory konaly
ve Svitavách. Claudia Crhová vybojovala
3. místo, Tomáš Drápela byl čtvrtý a Kryštof
Šoupal sedmý. Nikola Snášilová byla druhá
ve čtyřhře na přeborech mladších žákyň (do 12
let) v České Třebové. Přebory starších žáků
(do 14 let) se hrály v Trutnově a Daniel Drápela byl pátý ve dvouhře a třetí ve čtyřhře. Přebory starších žákyň se konaly ve Svitavách a Nikola Snášilová obsadila 3. místo ve čtyřhře.
V dorostencích (do 18 let) skončil Dominik
Rouchal druhý v Hradci Králové, dvojice Rouchal – Krejčí vyhrála čtyřhru. Simona Válková
byla třetí ve čtyřhře.
Martin Lipenský

Většina závodníků začíná na autodráze
či sledováním závodů v televizi, jaké byly
Vaše začátky s rychlými koly?
„To bylo spíš takové ráz na ráz, vím od kamarádů, že spousta jich začínalo postupně
od motokáry, vlastní auto, potom na okruh.
U mě to byla v mládí cyklistika a aut jsem si
vlastně moc nevšímal. Až v roce 2013 jsem se
dostal s kamarádem na závody do vrchu, to mi
bylo už 35 let. O rok později jsem se svezl
s Otou Krámským na okruhu v Mostě sice s neslavným koncem – fotku, jak skládají pomuchlané auto, mám schovanou, to mě ale neodradilo, vše se vyvíjelo, až jsem si v roce 2017
koupil od Václava Janíka placku.“
Motorsport učaroval nejednomu z nás, co
Vás na něm baví?
„Pro mě to má takové dva vrcholy, jeden je
to, co se děje při přípravě auta, v boxu a ta souhra všech, kteří tam jsou se mnou, bez nichž to
prostě nejde. Druhým je vlastní jízda, poskládat
to tam vše a nedělat pokud možno chyby. Asi
také proto jsem šel cestou vlastního teamu,
baví mě ta komplexnost.“
Jak jste se sžil s rychlým prototypem
Norma?
„Norma je pro mě od začátku zážitkem, dá
se s ní jet i pomalu, auto je vlastně vždy hodné
a o všem dává vědět tak nějak příjemně. Pro
mě je vše zatím moc nové, abych mohl říci, že
jsem nějak sžitý, zvyknout si na přítlak a využívat ho vyžaduje někdy větší srdíčko než bych
čekal.“
Jak hodnotíte první sezónu v seriálu
Carboniacup? Budete pokračovat?
„Vloni to byly moje první dva závody, je to

vše tak nové, pro mě obrovská zkušenost, první krůčky, je to opravdu jiné být na volném
testování nebo si absolvovat závodní den.
Vlastně nemám s čím srovnávat, jsem však se
seriálem spokojený. Má to pro nás příjemnou
atmosféru.“
Carboniacup obsahuje celou řadu závodů,
která z tratí se Vám nejvíce líbí?
„V plánu máme účastnit se celého seriálu,
uvidíme, jak se vše podaří. Jsem hodně limitován svou prací, nedá se přesně odhadnout,
kolik bude volného času. Budeme se snažit,
abychom byli vidět na každém závodě. Moc se
těším na Panonii, na které jsem nikdy nejel.“
Autem které značky byste se rád svezl?
„No toho by bylo hodně, opravdu. Vlastně
nemám nějak přísně vyhraněné sny. Vloni jsem
okusil motokáru kategorie DD2 a musím říci, že
je to nezapomenutelný zážitek, a to i fyzicky.“
Vláďa Rožánek, foto: Radoslav Holan

Tuři při přerušení ligy drží třetí místo
Svitavští basketbaloví Tuři po velkém úspěchu v podobě bronzových medailí na FINAL4
Českého poháru v Plzni drží stejné umístění
i v průběžné tabulce KNBL. Velmi jim k tomu
pomohlo domácí přesvědčivé vítězství nad
SLUNETOU Ústí nad Labem 115:78 a dvacetibodová výhra v Děčíně 98:78. Ta byla ovšem
zatím posledním zápasem Turů v sezóně. K domácímu zápasu proti Pardubicím již nedošlo.
Bezpečnostní opatření vlády ČR směřují
k ochraně zdraví obyvatelstva a sportovní akce
musejí počkat. Zdraví je mnohem důležitější
než sportovní zážitky. KNBL byla přerušena
a na následujícím jednání asociace ligových
klubů bude projednáváno ukončení soutěže.
Ať již rozhodnutí ALK bude jakékoliv, patří obrovské poděkování všem podporovatelům svitavského basketbalu, našim skvělým fanouškům i celému realizačnímu týmu za výborné

výsledky. Věříme, že nějaký čas společně bez
basketbalu přečkáme a pak se postupně vrátíme k radosti ze sportu a v našem případě špičkového basketbalu.
Pavel Špaček
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Volejbalové juniorky finišují

Družstvo juniorek volejbalového oddílu TJ
Svitavy tvoří 13 dívek ve věku 17–20 let. V letošním soutěžním ročníku bojují o stupně vítězů v krajském přeboru Pardubického kraje.
I když soutěž ještě neskončila, víme, že na me-

daile dosáhnou, jen dosud nevíme na které.
Kromě mistrovské soutěže se účastní ještě
Českého poháru kadetek a juniorek, nejvyšší
nemistrovské soutěže v ČR. V pravidelných
dvoudenních turnajích, které se konají 1x

za měsíc, usilují o co nejlepší umístění mezi 32
družstvy z celé ČR. Po úvodní kvalifikaci byla
družstva rozdělena do čtyř výkonnostních „osmiček“, ve kterých se hraje na jednotlivých
turnajích systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy postupují pro další kolo do lepší
osmičky, dva nejhorší pak sestupují. Složení
jednotlivých skupin se tak obměňuje a ani
špatný start v soutěži, nebo jedno zaváhání,
nemusí znamenat celkově špatné umístění.
Naše děvčata hrají střídavě ve 2. a 3. osmičce,
aktuálně jim patří střed tabulky. Jejich výkony
hodnotíme výborně, protože soupeřkami jsou
jim převážně ligové týmy.
Juniorky trénují ve svitavské sportovní hale
3x týdně. Kromě sportovních aktivit zvládají
děvčata úspěšně školní povinnosti na středních
školách, ale tím to nekončí. Prožili jsme s nimi
taneční, některé absolvovaly autoškolu, teď nás
čekají nervy před maturitními zkouškami.
A co jim dává volejbal? Sounáležitost
s partou kamarádek, smysluplně využitý čas,
podporu zdraví, radost z vítězství, společné
zážitky, … Na sportovní cestě, která vyžaduje
především jejich vlastní úsilí a disciplínu, je
provází trenérky Marcela Smělá a Iveta ŠpačPavlína Švihelová
ková.

Fotbalisté získávali zkušenosti
V neděli 8. 3.2020 se na stadionu v Chocni odehrál za účasti 12 týmů turnaj pro starší
přípravky U11.
Herní systém 7+1 byl pro svitavské mužstvo
velkou neznámou. Hráči si ho vyzkoušeli jen
ve dvou přátelských zápasech. V prosinci
v Hradci Králové s domácím týmem (7:7)
a v únoru ve Žďáru nad Sázavou (vítězství Svitav 19:5). Na turnaj se tedy jelo především
získávat zkušenosti.
Rozlosovány byly tři základní skupiny
po čtyřech týmech. Na základě pořadí a získaných bodů se pak postupovalo do bojů o konečné umístění ve zlaté, stříbrné a bronzové
skupině.
Naši kluci si v úvodním zápase pomalu zvykali na velké hřiště a rozestavení 7+1. Až příliš
mnoho chyb rozhodlo o porážce 1:3 s Baníkem
Sokolov. Po zlepšených výkonech jsme ve zbývajících dvou utkáních základní skupiny porazili FK Meteor Praha 1:0 a Duklu Praha „vínová“ 2:0. Shodou okolností tři týmy ve skupině
uhrály 6 bodů. Rozhodovalo tedy lepší skóre
a počet vstřelených gólů. Bohužel jsme díky
tomu obsadili až třetí místo a další zápasy hráli ve stříbrné skupině. V té jsme nejprve porazili FK Choceň „modrá“ 4:2 a FK Teplice 1:0.

V závěrečném utkání jsme nepotvrdili stoupající formu a prohráli 0:1 s MFK Chrudim. Celkově jsme obsadili 5. místo, což musíme hodnotit hodně pozitivně.

Sestava: Růžička (G), Makovský (1), Obr,
Jílek, Pavlík, Pohorský, Václavek, Kršák, Mužík,
Kolouch (2), Mikolin (1), Bárta, Krátký (1),
Bolhaj a Marek (4).
Radek Makovský
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